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چەند وتەﯾەک
ئەم بيبلﯚگرافياﯾە ،ليستەﯾەکی ر کخراوی زۆرﯾنەی ئەو پەڕتووکانەﯾە کە ما پەڕی کوردﯾپ دﯾا بەدەستيھ ناوە،
ئەگەرچی ما پەڕی کوردﯾپ دﯾا توانيوﯾەتی تاوەکو ئ ستا ناونيشانی زۆرتر لە بيست ھەزار پەڕتووک
کﯚبکاتەوە ،بە م لەم بيبلﯚگرافياﯾەدا تەنھا نزﯾکەی  ١٢ھەزاری ت داﯾە .ھﯚﯾەکەی دەگەڕ تەوە بﯚئەوەی
کەئەوانی تر ھ شتا پﯚل ن نەکراون.
پﯚلی پەڕتووکخانە ،ﯾەک کە لە گەورەترﯾن پﯚلەکانی کوردﯾپ دﯾا .پﯚل نی پەڕتووکەکانی کوردﯾپ دﯾا بەپ ی زمان
و جﯚری پەڕتووک و شو نی وەشانيانە .کوردﯾپ دﯾا تەنھا ئەو کت بانە کﯚدەکاتەوە کە لەالﯾەن کوردەوە
نووسراون بەھەر زمان ک بن ،ﯾان ئەو پەڕتووکانەی کە لەالﯾەن ب گانەوە لەسەر کوردستان و کورد نووسراون
بەھەر زمان ک بن..
لەم بيبلﯚگرافياﯾەدا رەچاوی رﯾزبەندﯾی ئەلفوب ی ناوی پەڕتووکەکان کراوە ،پاشان زمان و ش وەزمانەکان.
نزﯾکەی  ٥٧٠٠پەڕتووکی ئەم ليستەﯾە بە فاﯾلی پﯚرتەب ی پی دی ئ فەوەن .کوردﯾپ دﯾا بەردەوامە لە
کﯚکردنەوە و بەپاشکﯚکردنی ئەو فاﯾالنە بە تﯚماری پەڕتووکەکانەوە ،بە م کوردﯾپ دﯾا بەھيچ جﯚر ک ھيچ
پەڕتووک ک دﯾجيتاﯾز ناکات و ناﯾانکاتە فاﯾلی پی دی ئ ف .زۆرﯾنەی ھەرە زۆری ئەو فاﯾالنەش ،ﯾان لەالﯾەن
نووسەران و وەرگ انی ئەو پەڕتووکانەوە پ شکەشی کوردﯾپ دﯾا کراون ،ﯾانيش کوردﯾپ دﯾا لەڕ گەی
ئنتەرن تەوە بەدەستيھ ناون..
نووسەر ،وەرگ و دەزگای وەشانی بەڕ ز ،تکاﯾە ئەگەر دەتانەو ت پەڕتووکەکانتان ب تە ناو پﯚلی
پەڕتووکخانەی کوردﯾپ دﯾاوە و لە وەشانی داھاتووی ئەم بيبلﯚگرافياﯾەدا ئامادەب ت ،ئەوا ناو ،پ ناس ،بەرگ و
فاﯾلی پی دی ئ فی بەرھەمەکانتان بگەﯾەننە دەستمان .بەپ چەوانەشەوە ،ئەگەر ناخوازن بەرھەمەکانتان
لەم بيبلﯚگرافياﯾەدا ب ت ئەوا بە کوردﯾپ دﯾای رابگەﯾەنن و بەد نياﯾيەوە دەس در نەوە:
contact@kurdipedia.org
کوردﯾپ دﯾا ،سەرباری ئەم پەڕتووکنامەﯾە ،لە داھاتوودا ھەو ی ئەم بەرھەمانەی خوارەوەش دەدات:










شەھيدنامە
ئەنفالنامە
نووسەرنامە
شو ننامە
ب وکراوەنامە )ليستی گﯚﭬار ،رۆژنامە و ب وکراوەکان(
ھونەرنامە
ر خکراونامە
جاشنامە
ﯾان ھەر ليست کی تر کە بەباش و پ وﯾست بزانر ت..

ئەم بيبلﯚگرافياﯾە بەش وەﯾەکی ئﯚتﯚماتيکی لە بەرنامەﯾەکی کﯚمپيوتەرﯾی تاﯾبەت بە دەزگای کوردﯾپ دﯾاوە
ئافر ندراوە.
ھاوڕێ باخەوان
25-05-2014
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دەربارەی کوردﯾپ دﯾا
کوردﯾپ دﯾا ،پ ۆژەﯾەکە بﯚ کﯚکردنەوەی ھەر زانيارﯾيەکی پەﯾوەست بە کوردستان و کورد و بەھيواﯾە لە
پاشەڕۆژدا بب تە پ زانيارﯾترﯾن سەرچاوەی کوردی و بەھﯚﯾەوە بەئاسانی بزانر ت :ک  ،ک يە؟! و کوێ،
کو يە؟! و چی ،چييە؟!...
کوردﯾپ دﯾا وشەﯾەکی ل کدراوە و لە کوردی و پ دﯾا پ کھاتووە .وشەی پ دﯾا ،وشەی دووەمی وشەی
ل کدراوی گرﯾکيی ئەنسيکلﯚپ دﯾاﯾە )(enkyklia paideiaکە بەواتای ناسين ﯾان زانينی ﯾاخود زانيارﯾی
گشتی د ت .وشەی کوردﯾپ دﯾاش لەوەوە داتاشراوە و دەکر ت واتای کوردناسی ،کوردﯾناسی ﯾان
کوردزانين ﯾاخود زانيارﯾی کوردی بدات.

سەرچاوەکانی کوردﯾپ دﯾا برﯾتييە لە:

ئەو تﯚمارانەی کە ئامادەکار لەن و ما پەڕەکانی ئنتەرن ت دەﯾدۆز تەوە و لە ﯾەک ک لە پﯚلەکانی کوردﯾپ دﯾادا
چ وپ ﯾدەکاتەوە و ھەند کجارﯾش ھەو ی گﯚڕﯾنی ر نووسە ھە ەکانی دەدر ت و بەش وەﯾەکی دروست
تﯚمارﯾدەکاتەوە ،بەب ئەوەی دەستکارﯾی ناوەڕۆکی بابەتەکان بکر ت .ھەر بابەت ک لە ھەر ما پەڕ کەوە
وەربگير ت ،وەک ئەمانەت کی زانستی ناوی ما پەڕەکە لە ليستی سەرچاوەکەدا تﯚماردەکر ت.
ئەو بابەتانەی کە ميوانانی کوردﯾپ دﯾا بﯚماندەن رن و لەڕ ی فﯚڕمی تﯚمارکردنی بابەت کەوە ئامادەﯾدەکەن.
ھەر بابەت ک لەالﯾەن ھەر ميوان کەوە بەدەستمان بگات ،ناوی ئەو ميوانە دەب تە سەرچاوەی ئەو بابەتە.
تکاﯾە ھەر کەس ک ناﯾەو ت ناوی لە ليستی سەرچاوەکانی کوردﯾپ دﯾادا بب ت با ئاگادارمانبکاتەوە.
ئەو نامە تاﯾبەتييانەی کە بەدەست کوردﯾپ دﯾا دەگەن و پەﯾوەستن بە ژﯾان و کارنامەی ئەو کەسانەی کە
دەخوازن وەک بابەت ک ب نە ن و ئەم کوردﯾپ دﯾاﯾەوە.
ئەو بابەتانەی کە ئامادەکار لە دوو تو ی ب وکراوەکاندا ئامادەﯾدەکات و چ وپ ﯾدەکاتەوە و پﯚل نی دەکات.
ئەو دﯾمانانەی کە ئامادەکار لەگەڵ کەسان کدا ئەنجامی دەدات ،بەمەبەستی نووسينەوەی بيﯚگرافيی
کەس ک ،شو ن ک ،ر کخراو ک ،ب وکراوەﯾەک ﯾان ھەر شت کی تری پەﯾوەست بە کوردستان و کورد.
تەواوی بابەتەکانی پﯚلی ر کەوت و رووداو لە داتابەﯾسی ھاوڕ نامەوە وەرگيراوە ،ب وانە :ھاوڕ نامە بﯚ
م ژووى کوردستان و کورد – دانانی :ھاوڕێ باخەوان  -چاپی ﯾەکەم – بنکەى چاپ و پەخشی سەردەم -
زنجيرە ) - (16چاپخانەی روون – سل مانى – .1999

ھەر تﯚمار ک ب تە ن و کورﯾدپ دﯾاوە ،بە ش وەﯾەک لە ش وەکان پەﯾوەندﯾی بە کوردستان و کوردستانييانەوە
ھەﯾە ،ھيچ بابەت ک لە دەرەوەی ئەو تەوەرانە تﯚمار ناکر ت .لەو ت وانينەوە ھەند کجار ژﯾان و کارنامەی
کەس کی ناکورد دەبينيت ،ئەو کەسە ﯾان کوردناسە و خاوەنی باس کە لەسەر کورد ﯾان کوردستانييەکی
ناکورده ،ﯾاخود پەﯾوەندﯾی بەڕووداو کی کوردستانييەوە ھەﯾە.
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کوردﯾپ دﯾا ،ھيچ پەﯾوەندﯾيەکی بە وﯾکيپ دﯾا و ھەر ر کخراو کی ترەوە نييە ،پ ۆژەﯾەکی سەربەخﯚﯾە و
ئەرک کی تاﯾبەتيی ئامادەکارە.

تکاﯾە ئەگەر ھەر زانيارﯾيەک لەم داتابەﯾسەدا بﯚ بەڕ زتان گونجاو نييه و ناخوازن ل رەدا بب ت ،ئەوا
کوردﯾپ دﯾای ل ئاگاداربکەنەوە.
کوردﯾپ دﯾا ھەر زانياری و و نەﯾەک لە ھەر سەرچاوەﯾەکەوە وەربگر ت ،بﯚ مەبەست کی بازرگانی
بەکارﯾناھ ن ت.

کوردﯾپ دﯾا بەردەوامە لەسەر پاکژکردنی بابەتەکان و وەرگ انی سا ە کﯚچی و ھەتاوﯾيەکان بﯚ سا ی
زاﯾينی بەش وەﯾەکی دروست ،تکاﯾە لە ھە ە و کەموکورتييەکانمان ببوورن.
ھەر زانيارﯾيەک لە کوردﯾپ دﯾاوە وەربگير ت ،پ وﯾستە ناوی سەرچاوەکەﯾی و ناوی کوردپ دﯾای لەسەر
بنووسر ت.

ما پەڕ و داتابەﯾسی کوردﯾپ دﯾا بە دۆت ن ت  C# -و  SQLو لە ھەند ک الپەڕەشدا بە گووگ  APIئامادەکراوە
کە بەش کی زۆر کەمی  Adobe Flash Playerبەکارد ن ت .رۆژانە لەسەر دوو س رﭬەری جوودا بەکئەپی
داتا و و نەکان دەکر ت ،تاوەکو پار زراوبن لەھەر ھ رش کی ھاکەرەکان!.
ما پەڕی کوردﯾپ دﯾا لەسەر براوسەرەکانی ئنتەرن ت ئ کسپلﯚرەر ،فاﯾەر فﯚکس ،سەفاری ،ئﯚپ را و گووگ
کرۆم بەتەواوەتی ت ست کراوە و بەب ک شە کاردەکات ،تکاﯾە ئەگەر ھەر ک شەﯾەکتان بوو ئەوا ئاگادارمان
بکەنەوە..
بەھيوای ئەوەی کوردﯾپ دﯾا بکەﯾنە پ زانيارﯾترﯾن سەرچاوەی کوردی و بانکی زانيارﯾی نەتەوەﯾی کورد!
لەگەڵ ر زی ھاوکارانی کوردﯾپ دﯾا:
کەژاڵ ھە ەدنی ،رۆژھات سەعيد ،ھەﭬاڵ نەژاد ،ھاوبير قادر رەسوڵ ،بەختيار شەمەﯾی ،داناز
عەبدول ەحمان بابان ،دل ر رەفيق ،ر ناس نەورۆزی ،کاروان دوراندﯾش ،شيال ،داستان ئاسﯚ ،شاھﯚ
حوس نی ،چاالک محەمەد ،کامەران ئيبراھيم ،مە بەند غازی ،پەش و ،زانا سەرگەتی ،رزگاری ،دﯾلمان
محەمەد کەرﯾم ،ئوسامە گو پی...

دامەزر نەری کوردﯾپ دﯾا :ھاوڕێ باخهوان Tel.: +31 (6) 54710293

2014 - 2008
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پەڕتوووکی ژمارە1 :
ەر
 1س پتەمبە
ساڵ پاش 11
10س
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201205
5280921316
64904
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
شوان ئئەحمەد
2
ﯾەکەم2012 -
چاپی ﯾە
تاﯾبەتمە
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
و ت:
ستان
شووری کوردس
باش
ەمەجﯚرە
جﯚری پەڕتووک :ھە
زمان  -ش وەزار :ک ..باشوور
پەڕتوووکی ژمارە2 :
ی
ی ئينگليزی
ی فﯚلکلﯚری
ورتە چيرۆکی
10کو
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
69343
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
مەد موسا
محەم
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
چيرۆک
ی پەڕتووک :چ
جﯚری
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
پەڕتوووکی ژمارە3 :
ەبارەت بە س کس
101پرسيار سە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
66691
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ی
ئەلقەبانی ،سەبری
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی پەڕتووک
و ت:
بااشووری کورددستان
ھەمەجﯚرە
ی پەڕتووک :ھ
جﯚری
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
پەڕتوووکی ژمارە4 :
15+شيعر و چيرۆکی بييانی
+15
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
69220
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
مەد رەسوڵ
ە و تەھا ئەحم
حەمە
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ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
بااشووری کورددستان
و ت:
ەدەبی
ی پەڕتووک :ئە
جﯚری
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
پەڕتوووکی ژمارە5 :
دۆرگورکان
جيھانی لە د
18چييﭭانﯚ کين ج
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6202255317
70682
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ەمەد عەبدو
و/محە
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی پەڕتووک
ی پەڕتووک :مندا ن
جﯚری
پەڕتوووکی ژمارە6 :
1
1984
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201110
0312153126
62682
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
جﯚرج ئﯚرو ل
وەرگ انی لە سوﯾدﯾيەووە :حەکيم کااکەوەﯾس
دەزگای ئارراس 2005 -
دﯾيەکانی پەڕتتووک
تاﯾبەتمەند
و ت:
باشوووری کوردستان
جﯚری پەڕتتووک :رۆمان
شوور
زمان  -ش وەزار :ک .باش
پەڕتوووکی ژمارە7 :
کﯚمە ە
ە
3سااڵ لەگەڵ ئييبراھيم عەليزادە سکررت ری
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201311
1222346438
87680
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ن سەعيدی
بەھمەن
چاپی ددووەم 2009
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
تاﯾبەتمە
ستان
شووری کوردس
باش
و ت:
ەمەجﯚرە
جﯚری پەڕتووک :ھە
زمان  -ش وەزار :ک ..باشوور
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پەڕتوووکی ژمارە8 :
بەرەبەﯾان
ەعات و  23دەقيقەی بە
3سە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22214411219069
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
نووسيننی :ئەحمەد شاملوو
وەرگ اننی؛ حوس ن ش ربەگی
ی ئاراس 20 06 -
دەزگای
تاﯾبەتم
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
ستان
شووری کوردس
باش
و ت:
جﯚری پەڕتووک :چييرۆک
زمان  -ش وەزار :ک  .باشوور
پەڕتوووکی ژمارە9 :
3مﯚننﯚدراما
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201307
7101440219
91139
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
د شاد مستەفا
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
تاﯾبەتم
و ت:
ستان
شووری کوردس
باش
جﯚری پەڕتووک :چييرۆک
زمان  -ش وەزار :ک  .باشوور

10
پەڕتوووکی ژمارە0 :
30واانە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201109
9272212016
62130
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ل زان
چاپی ﯾﯾەکەم 2000
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
تاﯾبەتم
ستان
شووری کوردس
باش
و ت:
جﯚری پەڕتووک :راممياری
زمان  -ش وەزار :ک  .باشوور
11
پەڕتوووکی ژمارە1 :
قدا
ى لە زﯾندانەكانى ع راق
كوردستانى
3بيرەوەرى گەنج كى ك
3660
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http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201403
3310040079
93178
ھ شتاا ئامادە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ەروەردە-ھەوول ر2001-
ەم عەلى-و.پە
بەرھە

12
پەڕتوووکی ژمارە2 :
کس 3،1
3دی ستﯚدﯾﯚ ماک
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101450586
65280
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ل رەواندوزی
شەمااڵ ئيسماعيل
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
بااشووری کورددستان
و ت:
ھەمەجﯚرە
ی پەڕتووک :ھ
جﯚری
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
13
پەڕتوووکی ژمارە3 :
4رۆژژ لەکوردستتانی ئازاددا
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201303
3192004448
82587
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
نی :د .موکەڕڕەم تا ەبانی
نووسينی
نی2008 :
سل مانی
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
تاﯾبەتم
و ت:
ستان
شووری کوردس
باش
ەشتنامە
جﯚری پەڕتووک :گە
زمان  -ش وەزار :ک  .باشوور
14
پەڕتوووکی ژمارە4 :
گەﯾاندن
ورەكەى راگە
4ەﯾ َ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201403
3310040079
93180
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ھاوكارر حوس ن2012-70.1--

15
پەڕتوووکی ژمارە5 :
قدا
ى لە زﯾندانەكانى ع راق
كوردستانى
4بيرەوەرى گەنج كى ك
4665
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201403
3310040079
93183
ھ شتاا ئامادە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
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20
ەروەردە010--
ەم عەلى-و.پە
بەرھە

16
پەڕتوووکی ژمارە6 :
دستانى ئيران
ەى لە كورد
بى دﯾموكراە
وﯾەكى حيزبى
ساڵ خەباە ك
50س
كورەە م ژوو
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201403
3310040079
93187
ھ شتا ئامادە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ەول ر-
ل گادانى-و.رۆۆشنبيرى-ھە
جەليل

17
پەڕتوووکی ژمارە7 :
ﯚمە ﯾەتی
رسياری فەلسەفی لﯚجيکی و کﯚ
52پر
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22214412919655
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
کەرﯾم ممستەفا
ک 2006
کﯚمەک
سەرچاوە :ما پەڕی کت بخانەی ککوردی
تاﯾبەتم
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
و ت:
ستان
شووری کوردس
باش
جﯚری پەڕتووک :فە لسەفە
زمان  -ش وەزار :ک ..باشوور
18
پەڕتوووکی ژمارە8 :
وردەواری
555مەتە ی کو
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201403
3310040079
93188
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ک
ھﯚشييار نوری لەک
ھەول ر2001-
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی پەڕتووک
بااشووری کورددستان
و ت:
ی پەڕتووک :ککلتوور
جﯚری
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
19
پەڕتوووکی ژمارە9 :
ستی شانﯚ
7ت کس
ﯚﯾی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201304
4032124217
78930
ھ شتا ئامادە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
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ق محەمەد
شەفيق
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
تاﯾبەتم
و ت:
ستان
شووری کوردس
باش
شانﯚ
جﯚری پەڕتووک :شا
زمان  -ش وەزار :ک  .باشوور

20
پەڕتوووکی ژمارە0 :
ووگردی شييعردا
7نو ژ لەسەر دو
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201111
1060940006
62791
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
سوڵ
ە حوس ن رەس
ئوسامە
ی ئاراس 20 06 -
دەزگای
تاﯾبەتم
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
و ت:
ستان
شووری کوردس
باش
جﯚری پەڕتووک :ئەددەبی
زمان  -ش وەزار :ک  .باشوور
21
پەڕتوووکی ژمارە1 :
ەی فەلسە
7وانە
ەفی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22214411619216
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
تەفا
نووسينی :کەرﯾم مستە
ئەم کت بە للە ب وکراوەککانی کﯚمەکە و لە سا ی  2006دا لە ککوردستان
ەوە
ب وکراوەتە
دﯾيەکانی پەڕتتووک
تاﯾبەتمەند
و ت:
باشوووری کوردستان
ەفە
جﯚری پەڕتتووک :فەلسە
شوور
زمان  -ش وەزار :ک .باش
22
پەڕتوووکی ژمارە2 :
دستان!
کردنی کورد
ساڵ تەعرﯾبک
80س
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201207
7111408377
71994
ئاماددەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ل جەوھەر عە
جەالل
ەزﯾز
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تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی پەڕتووک
ەبجە
ەنفال و ھە ە
ی پەڕتووک :ئە
جﯚری
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
23
پەڕتوووکی ژمارە3 :
گەڵ ش رکﯚ ب کەس دا
دەقيقە لەگ
955د
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
20310251111192
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
ی
نووسەر :ش رزاد ھەﯾنی
ەری ل کﯚ ينەووەی فيکرﯾيو ئەدەبی نما.
لەب وکراوەەکانی سەنتە
دەزگای چاپ :تيشک
دﯾيەکانی پەڕتتووک
تاﯾبەتمەند
و ت:
باشوووری کوردستان
جﯚری پەڕتتووک :وتار و دﯾمانە
شوور
زمان  -ش وەزار :ک .باش
24
پەڕتوووکی ژمارە4 :
نانيان لە زماانی کوردﯾدا
ی بەکارھ نا
ismو  istو جﯚری
dipedia.org//?q=201401
1112324328
86712
http:///www.kurd
ی پی دی ئ ف :ھ شتا ئاماادە نييە
فاﯾلی
سواری
سيامەند شاس
نووسەر :س
ستان
مانيی کوردس
ەم  :1983ﯾەکک تيی نيشتم
چاپی ﯾەکە
ستان
ەرانی کوردس
چاپی دووەەم  :1983ﯾەکک تيی نووسە
دﯾيەکانی پەڕتتووک
تاﯾبەتمەند
و ت:
باشوووری کوردستان
جﯚری پەڕتتووک :زمانەووانی
شوور
زمان  -ش وەزار :ک .باش
25
پەڕتوووکی ژمارە5 :
JÎN - Cild 1 (KOVARA
A KURDÎ-TİRKÎ / KÜ RDÇE-TÜR
RKÇE DERG
Gİ 1918-19
)919
http:///www.kurdip
pedia.org/?q
q=2014051
1116132810
00538
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
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Wergêr Arap harrflerinden
ji tîpên Erebî
E
Latin h
harflerine
bo tîpên
t
Latînî:: çeviren:
M.
M EMÎN BOZ
ZARSLAN
تاﯾبەتمەند
دﯾيەکانی پەڕڕتووک
و ت:
دەرەووە
جﯚری پەڕڕتووک :کﯚی ب وکراوەکان
التين
ن
زمان  -ش وەزار :ک .باکوور ت.
تورکی
ی
زمان  -ش وەزار:
26
پەڕتوووکی ژمارە6 :
JÎN - Cild 2 (KOVARA
A KURDÎ-TİRKÎ / KÜ RDÇE-TÜR
RKÇE DERG
Gİ 1918-19
)919
http:///www.kurdip
pedia.org/?q
q=2014051
1116151610
00539
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
Wergêr Arap harrflerinden
ji tîpên Erebî
E
Latin h
harflerine
bo tîpên
t
Latînî:: çeviren:
M.
M EMÎN BOZ
ZARSLAN
تاﯾبەتمەند
دﯾيەکانی پەڕڕتووک
جﯚری پەڕڕتووک :کﯚی ب وکراوەکان
التين
ن
زمان  -ش وەزار :ک .باکوور ت.
تورکی
ی
زمان  -ش وەزار:
دەرەووە
و ت:
27
پەڕتوووکی ژمارە7 :
ئا ی ئەمە چﯚن مەل کە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6202255317
70209
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
سوتيننف
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی پەڕتووک :ئابووری
جﯚری
28
پەڕتوووکی ژمارە8 :
ئائوراا ،ئاوورا
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
68761
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
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کارلﯚس
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی پەڕتووک
جﯚری پەڕتووک :رۆمان
زمان  -ش وەزار :ک .باشوور
پەڕتووکی ژمارە29 :
ئابوری بە زمانی سادە
http://www.kurdipedia.org/?q=2013080417514189287
ئامادەﯾە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
(ئەوەی پ وﯾستە ھەموو کەس ک بيزان ت دەربارەی سامان و خﯚشگوزەرانی)
نووسينی :
جەﯾمس گوۆرتنی
ڕﯾچارد سترۆپ
دواﯾت لی
وەرگ انی لە ئينگليزﯾيەوە :
بەختيار کەرﯾم
پ داچوونەوە و داڕشتنەوە :
پ شواز سەعدو فەﯾزو
پەرتوکی ژمارە س
پرۆژەی پەرتوکەکانی چرای ئازادی
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی پەڕتووک
جﯚری پەڕتووک :ئابووری
زمان  -ش وەزار :ک .باشوور
پەڕتووکی ژمارە30 :
ئابوری پﯚلی پ نجەمی ئامادەﯾی
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514966299
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
عەبدول ەسول سەلمان

پەڕتووکی ژمارە31 :
ئابوورى كوردستانى باشوور
http://www.kurdipedia.org/?q=2014033100400799626
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
خەسرۆ پيرباڵ--ھەول ر2003-

پەڕتووکی ژمارە32 :
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يزان ت دەربارەی..
ستە ھەموو کەس ک بيز
ەوەی پ وﯾس
ی سادە :ئە
ئابوورری بە زمانی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
66875
مادە نييە
ھ شتا ئام
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
گﯚورتيين ،جەﯾمس2 //ن

33
پەڕتوووکی ژمارە3 :
ئابوورری لە ئيسال
الم دا
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201201
1252233376
64030
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ی لە ئيسالم دا
ئابووری
نووسەرر  :عەبدولقاددر تەوحيدی
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
تاﯾبەتم
و ت:
ستان
شووری کوردس
باش
جﯚری پەڕتووک :ئاﯾيين و ئاتەﯾزم
زمان  -ش وەزار :ک  .باشوور
34
پەڕتوووکی ژمارە4 :
ی کوردستاننی عي اق
ئابوورری ھەر می
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201112
2262014316
63539
ئاماادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ەر ھەر می کوردستانی باشوور
ل کﯚ يننەوەﯾەکی ئابوورﯾيە لەسە
سرەو پيرباڵ
خەسر
2002
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
بااشووری کورددستان
و ت:
ی پەڕتووک :ئاابووری
جﯚری
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
35
پەڕتوووکی ژمارە5 :
ور
ئابوورری کوردستتانی باشوو
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201201
1021701076
63637
ئاماددەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ەر ھەر می کوردستانی باشوور
ل کﯚ يننەوەﯾەکی ئابوورﯾيە لەسە
سرەو پيرباڵ
خەسر
2002
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی پەڕتووک
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بااشووری کورددستان
و ت:
ی پەڕتووک :ئاابووری
جﯚری
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
36
پەڕتوووکی ژمارە6 :
ەرئەنجامی قەﯾرانەکانييدا
ئابووررﯾی ن ودەو ەتی لە دە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201305
5102027237
78624
ھ شتا ئامادە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ەڵ عەلی
فەﯾسە
2013
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
تاﯾبەتم
و ت:
ستان
شووری کوردس
باش
جﯚری پەڕتووک :ئابوووری
زمان  -ش وەزار :ک  .باشوور
37
پەڕتوووکی ژمارە7 :
خونچە
وی ھەژدە خ
ئاب وو
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201106
6121615586
60268
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
موحسيين شوانی
2007
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
تاﯾبەتمە
ستان
شووری کوردس
باش
و ت:
ە بەست
جﯚری پەڕتووک :ھە
زمان  -ش وەزار :ک ..باشوور
38
پەڕتوووکی ژمارە8 :
ە بژاردە
چيرۆکی ھە
ئاخ ئااخ ئەفرﯾقا :کﯚمە ک چ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
68112
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
نووسەر
کﯚمە

39
پەڕتوووکی ژمارە9 :
ەی کوردی ف ر دەبن
وتن بﯚ ئەوانە
ئاخاو
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
67064
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
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محەم
مەد مەعروف فەتاح

40
پەڕتوووکی ژمارە0 :
ت؟
ئاخﯚ ئەمە چ با نندەﯾەک ب ت
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22214412919676
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ﭬالدﯾم ر سوتاﯾيﭫ
م عەبدو  -ککت بی مندا ن
سەالم
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
تاﯾبەتم
و ت:
ستان
شووری کوردس
باش
دا ن
جﯚری پەڕتووک :مند

41
پەڕتوووکی ژمارە1 :
وی رۆژھە تناسی
ئاخ و
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22214405818597
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
سياب گرامی
ئەفراس
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
تاﯾبەتم
و ت:
ستان
شووری کوردس
باش
جﯚری پەڕتووک :راممياری
زمان  -ش وەزار :ک  .باشوور

42
پەڕتوووکی ژمارە2 :
ئادابا :شانﯚگەرﯾﯾەکی ھﯚنرااوەﯾيە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
68015
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
موعد

43
پەڕتوووکی ژمارە3 :
ەر منا ەکاتياان
وک بەرامبە
ی داﯾک وباو
ئادابی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6202336407
70875
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
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ن
ەبدول رەحمان
عەبدوول حەليم عە

44
پەڕتوووکی ژمارە4 :
ئادرﯾاانای داﯾک
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22702075619801
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
نووسەر
علوف
ئەمين مەع
وەرگ
سﯚنيا سدﯾق
ژمارەی الپە
ەڕەکان
116
پ
سا ی چاپ
2008
کەتەلﯚگ
ئەدەبيات
ەوەی موکرﯾاننی
سەرچاوە :ما پەڕی دەززگای تو ژﯾنەووە و ب وکردنە
دﯾيەکانی پەڕتتووک
تاﯾبەتمەند
و ت:
باشوووری کوردستان
ی
جﯚری پەڕتتووک :ئەدەبی
شوور
زمان  -ش وەزار :ک .باش
45
پەڕتوووکی ژمارە5 :
سراوە
ەر کی نەناس
ميزاد بونەوە
ئادەم
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6241354047
71165
ھ شتا ئامادە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
کارﯾل
ل
سيسن
ی :دکتﯚر الکس
نوسينی
عەزﯾز گﯚﯾا
وەرگ راننی :ھاشم ع
تاﯾبەتم
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
و ت:
ستان
شووری کوردس
باش
جﯚری پەڕتووک :فە لسەفە
زمان  -ش وەزار :ک  .باشوور
46
پەڕتوووکی ژمارە6 :
ەوارﯾدا
مە ی کوردە
ميزاد لە کﯚم
ئادەم
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22214411919323
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
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ف
خالق مەعروف
عەبدولخ
ەندﯾيەکانی پپەڕتووک
تاﯾبەتمە
و ت:
ستان
شووری کوردس
باش
جﯚری پپەڕتووک :کﯚممە ﯾەتی

47
پەڕتوووکی ژمارە7 :
ن
ميزاد و ئاﯾين
ئادەم
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
65904
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
الغ
دامەزرراوەی ئەلبەال

48
پەڕتوووکی ژمارە8 :
م تی
ميزاد و نەفام
ئادەم
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101536416
65490
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
الغ
دامەزرراوەی ئەلبەال

49
پەڕتوووکی ژمارە9 :
ک
ميزاد :چيرۆک
ئادەم
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
67830
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
موحەرررەم محەمەدد ئەمين

50
پەڕتوووکی ژمارە0 :
سەرفرازی
س پەڕﯾنەوەﯾﯾە بەرەو س
ئاراس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201207
7112126407
72005
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
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2002
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
تاﯾبەتم
و ت:
ستان
شووری کوردس
باش
جﯚری پەڕتووک :راگگەﯾاندن
زمان  -ش وەزار :ک  .باشوور

51
پەڕتوووکی ژمارە1 :
ی شانﯚ
ستە نو کانی
ئاراس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
69205
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
خليف
شاکيرر ،ئەلحاج موخ

52
پەڕتوووکی ژمارە2 :
ی سياسيدا
ئارام و رۆ ی لە بزووتنەوەی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201204
4111014306
64461
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
سەسەرد
فەرﯾد ئەس
گەﯾاندنی
ەکادﯾمای ھﯚﯚشياری و پ گ
شياری لە ب ووکراوەکانی ئە
ژمارە  48زننجيرەی ھﯚش
ی .ن .ک.
کادﯾرانی ی
کوردستان  -سل مانی 2012
تاﯾبەتمەند
دﯾيەکانی پەڕتتووک
و ت:
باشوووری کوردستان
ی
جﯚری پەڕتتووک :رامياری
شوور
زمان  -ش وەزار :ک .باش
53
پەڕتوووکی ژمارە3 :
ئارامييی د ن
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
65967
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
موختاری زەرددۆﯾی
مەال م
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
و ت:
بااشووری کورددستان
م
ی پەڕتووک :ئااﯾين و ئاتەﯾزم
جﯚری
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
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54
پەڕتوووکی ژمارە4 :
كوردستان
ﯚ ﯚجيا لە كو
ئاركيﯚ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201403
3310040079
99634
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ەول ر2007-
صباح پيرباڵ قصاب-شەھاب-ھە

55
پەڕتوووکی ژمارە5 :
ئارمان
ن و ئازارەکاانی ژنان
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
66646
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
سەرووەر کەرﯾم

56
پەڕتوووکی ژمارە6 :
ستە مرۆﭬاﯾﯾەتيەکان
ﯚلﯚژﯾای زانس
ئارکيﯚ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101536416
65467
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
م سا ح
ھاشم

57
پەڕتوووکی ژمارە7 :
ستە مرۆﭬاﯾﯾەتيەکان چ2
ﯚلﯚژﯾای زانس
ئارکيﯚ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
65560
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
م سا ح
ھاشم

58
پەڕتوووکی ژمارە8 :
وانگەی کﯚننی م ژوودا
ﯾيەکان لە رو
ی و نائارﯾاﯾي
ئارﯾاﯾی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201203
3020006536
64346
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ھزادی
روقيە بھ
خﯚشناو
وەرگ اننی :فەرھاد خ
ھەول ر 2011 -
تاﯾبەتم
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
ستان
شووری کوردس
باش
و ت:
جﯚری پەڕتووک :ل ککﯚ ينەوە
زمان  -ش وەزار :ک  .باشوور
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59
پەڕتوووکی ژمارە9 :
وو
ئارەزو
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6202255317
70349
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
سروە نوری دزەی
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی پەڕتووک :مندا ن
جﯚری
60
پەڕتوووکی ژمارە0 :
ە
ئازاد چەند جوانە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6202255317
70410
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ھاشمی
رەزا ھ
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی پەڕتووک :مندا ن
جﯚری
61
پەڕتوووکی ژمارە1 :
ئازاد شەوقی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201110
0111536326
62290
ئاماددەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
سەعيد
د
ختيار
ئاماددەکردنی :بەخ
ی پەڕتووک
ەتمەندﯾيەکانی
تاﯾبە
ی پەڕتووک :ھونەری
جﯚری
ن  -ش وەزار :ک .باشوور
زمان

62
پەڕتوووکی ژمارە2 :
وە لەسەر ک شەی ژنان
وو :ل کﯚ ينەو
کردنی م ژو
ئازادک
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101536416
65442
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
قەرەداغی ،مەھابااد

63
پەڕتوووکی ژمارە3 :
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ئازادی
http://www.kurdipedia.org/?q=2012062022553170700
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
ن/نوری سەعيد
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی پەڕتووک
جﯚری پەڕتووک :مندا ن
پەڕتووکی ژمارە64 :
ئازادی بە شەرتی کەلەپچە
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514967598
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
محەمەد قادر سەردەم
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی پەڕتووک
باشووری کوردستان
و ت:
جﯚری پەڕتووک :ھەمەجﯚرە
زمان  -ش وەزار :ک .باشوور
پەڕتووکی ژمارە65 :
ئازادی رۆژنامەنووسی لە ﯾاسای چاپەمەنی کوردستاندا
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061012351465210
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
بورھان قانع
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی پەڕتووک
باشووری کوردستان
و ت:
جﯚری پەڕتووک :راگەﯾاندن
زمان  -ش وەزار :ک .باشوور
پەڕتووکی ژمارە66 :
ئازادی رۆژنامەنووسی ورۆژنامەنووس لە كوردستانی باشوو-دوای راپەرﯾن ەاكﯚەاﯾی
2005
http://www.kurdipedia.org/?q=2014033100400799644
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
بەناز كﯚﯾًسەانی-روون-سليًمانی2006-

پەڕتووکی ژمارە67 :
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ی تەمەنيداا
ی لە بەھاری
ئازادی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22214412719598
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
عەزﯾز سورم
نەژاد عە
ھەول ر 2005
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
تاﯾبەتم
ستان
شووری کوردس
باش
و ت:
ەمەجﯚرە
جﯚری پەڕتووک :ھە

68
پەڕتوووکی ژمارە8 :
مەگەرﯾی حززبيدا
ی لە رۆژنام
ئازادی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101235146
65214
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ن عەلی
کاروان
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
بااشووری کورددستان
و ت:
ی پەڕتووک :رااگەﯾاندن
جﯚری
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
69
پەڕتوووکی ژمارە9 :
ق پيرۆزترە
ی لە عيشق
ئازادی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22214412019355
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ست خەسرەەو عارف
سەربەس
2009
سەرچاوە :ما پەڕی کت بخانەی ککوردی
تاﯾبەتم
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
و ت:
ستان
شووری کوردس
باش
جﯚری پەڕتووک :رۆممان
زمان  -ش وەزار :ک ..باشوور
70
پەڕتوووکی ژمارە0 :
ﯾاسا و...
ا
ەفەی
ژﯾنەوەﯾەک لە فەلسە
ک
و
ی لە ن وان فەلسەفە و ﯾاسادا :تو
ئازادی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
66832
ھ شتا ئامادە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
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ک ،کامەران
مەنتک

71
پەڕتوووکی ژمارە1 :
سادا
عەق وﯾاس
ی لەن وان ع
ئازادی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201112
2261529396
63524
ئامادەەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
نووسيينی :ھ رﭬی
ی بﯚﯾلﯚت
وەرگ انی :عەبدو مەحمود ززەنگنە
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی پەڕتووک :رامياری
جﯚری
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
72
پەڕتوووکی ژمارە2 :
ی
ی و خائينانی
ئازادی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
2270207562
20049
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
ی دووەم
ناونيشانی
ەستی مرۆڤ
شەش دوژژمنی سەربە
نووسەر
ئاﯾزا ب رلين
وەرگ
مەنسوور تتەﯾفووری
ەڕەکان
ژمارەی الپە
206
پ
سا ی چاپ
2010
پ
نﯚرەی چاپ
ﯾەکەم
دﯾزاﯾنی بەرگ
ی
ورﯾا بوداغی
کەتەلﯚگ
فەلسەفە
ەوەی موکرﯾاننی
سەرچاوە :ما پەڕی دەززگای تو ژﯾنەووە و ب وکردنە
دﯾيەکانی پەڕتتووک
تاﯾبەتمەند
باشوووری کوردستان
و ت:
ەفە
جﯚری پەڕتتووک :فەلسە
73
پەڕتوووکی ژمارە3 :
ی و ژﯾان
ئازادی
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http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
68188
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
م شارەزا
کەرﯾم

74
پەڕتوووکی ژمارە4 :
ی ﯾا مەرگ
ئازادی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201109
9040115116
60940
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
س
ی کازانتزاکيس
نووسينی
وەرگ راننی کەرﯾم حييسامی
سامی
سەرچاووە :ما پەڕی کەرﯾمی حيس
تاﯾبەتمە
ەندﯾيەکانی پەڕتووک
و ت:
ستان
شووری کوردس
باش
جﯚری پپەڕتووک :رۆممان
زمان  -ش وەزار :ک ..باشوور
75
پەڕتوووکی ژمارە5 :
ی ﯾا مەرگ 2
ئازادی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
69470
ئامادەەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
س
س کازانتزاکيس
نيکﯚس
ف
ە کەرﯾم عارف
سييەوە :حەمە
وەرگ انی لە فارس
2008
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
بااشووری کورددستان
و ت:
ی پەڕتووک :رۆۆمان
جﯚری
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
76
پەڕتوووکی ژمارە6 :
مە ی مەدەننی
ئازادﯾﯾی دﯾموکراسی و کﯚم
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
66409
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
خﯚشنناو ،ئەبوبەکر

77
پەڕتوووکی ژمارە7 :
جيە گارودی
مان روشدﯾييەوە بﯚ رۆج
وا ،لە سەلم
ئازادﯾﯾی رادەرب ﯾﯾن لە رۆژئاو
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http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201110
0151254356
62379
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
سەليم
شەرﯾف عەبدوللعەزﯾم  -و :ووەرز ر حەمەس
ن :د .ش
ەندﯾيەکانی پە
تاﯾبەتمە
ەڕتووک
و ت:
ستان
شووری کوردس
باش
ن و ئاتەﯾزم
ەڕتووک :ئاﯾين
جﯚری پە
زمان  -ش وەزار :ک .باشوور

78
پەڕتوووکی ژمارە8 :
ئازادﯾﯾی رادەرب ﯾﯾن لە ن وان ئاﯾين و ئازا دﯾدا
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
66833
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
م عەبدولکەررﯾم
سەالم

79
پەڕتوووکی ژمارە9 :
ئازادﯾﯾی رادەرب ﯾﯾن لەن وان ئئاﯾن و ئازادﯾﯾدا
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201201
1081206456
63704
ئاماددەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
سەالم
م عەبدولکەررﯾم
مانی 2009 -
سل ما
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی پەڕتووک
بااشووری کورددستان
و ت:
ی پەڕتووک :راامياری
جﯚری
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
80
پەڕتوووکی ژمارە0 :
ەر می کورردستاندا
ئازادﯾﯾی رۆژنامەننووسی لە ﯾاسای چاپپەمەنيی ھە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201112
2260039566
63511
ئاامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
مەم ببورھان قانع
2001
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
بااشووری کورددستان
و ت:
ی پەڕتووک :رااگەﯾاندن
جﯚری
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زمان  -ش وەزار :ک .باشوور
پەڕتووکی ژمارە81 :
ئازادﯾی رۆژنامەنووسی و رۆژنامەنووس لە کوردستانی باشوور دوای راپەڕﯾن
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061014505965314
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
بەناز کو ستانی
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی پەڕتووک
باشووری کوردستان
و ت:
جﯚری پەڕتووک :راگەﯾاندن
زمان  -ش وەزار :ک .باشوور
پەڕتووکی ژمارە82 :
ئازادﯾی رۆژنامەنووسيی لە ﯾاساى چاپەمەنيی ھەر مى كوردستان دا
http://www.kurdipedia.org/?q=2014033100400799647
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
مەم بورھان قانع-راز-سل مانى2001-

پەڕتووکی ژمارە83 :
ئازادﯾی لە رۆژنامەگەری حزبيدا
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061014505965311
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
کاروان عەلی

پەڕتووکی ژمارە84 :
ئازادﯾە گشتيەکان لە دەو ەتی ئيسالميدا
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514966814
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
ئەلغەنوشی ،راشد

پەڕتووکی ژمارە85 :
ئازادﯾە گشتيەکان و دﯾموکراسی
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514966820
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
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ەوانی تر
مود شەرﯾف ببەسيﯚنی /ئە
مەحم

86
پەڕتوووکی ژمارە6 :
ھاوبەش)
ش
)ژﯾانی
ی
کەمان
ە و دەسە ت( ،ئازاد کە
ئازاد کەتان )پارە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201308
8070924508
89249
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ﭫ لەن وان ئ و ەەو ئ مە
رەخنە و ئە تەرناتيﭫ
(کﯚمە ە وتار)
سەالم عەبدو
2000
سەرچاوە :ما پەڕی دەنگەکان
تاﯾبەتمە
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
جﯚری پەڕتووک :وتارر و دﯾمانە
زمان  -ش وەزار :ک ..باشوور
87
پەڕتوووکی ژمارە7 :
ئازار
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6202255317
70735
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ەھيمی
عەبدوول رەحمان فە
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی پەڕتووک :مندا ن
جﯚری
88
پەڕتوووکی ژمارە8 :
وات ھی تﯚ باھﯚز ھی ھەموومان
ئازار ھی من ئاو
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201209
9171541343
30536
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
عەبدولللەتيف بەندەرر ئﯚغ وو
ن لە تورکييەووە :شوکور
وەرگ ان
فا
مستەفا
ەندﯾيەکانی پەڕتووک
تاﯾبەتمە
و ت:
ستان
شووری کوردس
باش
جﯚری پپەڕتووک :ئەددەبی
زمان  -ش وەزار :ک ..باشوور
89
پەڕتوووکی ژمارە9 :
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ئازار و ئاوات
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514967662
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
ئەبوبەکر ش خ جەالل

پەڕتووکی ژمارە90 :
ئازار و ئەوﯾن :بەش ک لە دﯾوانی رازی ھﯚنراوە
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514968241
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
ابر سەعيد شوکری

پەڕتووکی ژمارە91 :
ئازاری پشت و نەخﯚشيە باوەکانی جومگەﯾی و باداری
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514967282
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
پشدەری ،محەمەد خدر /ن.ئا

پەڕتووکی ژمارە92 :
ئازاری گەرميان :چەپک ک لە ھﯚنراوەکانی تيلەکﯚ
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514969033
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
ر بوار
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی پەڕتووک
باشووری کوردستان
و ت:
جﯚری پەڕتووک :ھەمەجﯚرە
زمان  -ش وەزار :ک .باشوور
پەڕتووکی ژمارە93 :
ئازار ک لەگە مدا پياسە دەکات
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122214410218743
فاﯾلی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
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موری
نووسينی :فەرﯾد مەخم
لەسەر ئەرکی خوددی نوسەر لە ھەول ر
ر
 200دا
ئەم کت بە للە سا ی 07
ەوە
ب وکراوەتە
20
ھەول ر 007
سەرچاوە :ما پەڕی کت ببخانەی کورددی
دﯾيەکانی پەڕتتووک
تاﯾبەتمەند
و ت:
باشوووری کوردستان
ەست
جﯚری پەڕتتووک :ھە بە
شوور
زمان  -ش وەزار :ک .باش
94
پەڕتوووکی ژمارە4 :
ئازار ک لەملدا
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6202255317
70570
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ل رەشيد شە
کەمال
ەرﯾف
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی پەڕتووک
ی پەڕتووک :مندا ن
جﯚری
95
پەڕتوووکی ژمارە5 :
ەکانی من
ئازارە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22214405618561
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
کﯚمە ک نووسەر
ستان 2006
ی ژنانی کوردس
ﯾەک تی
سەرچاوە :ما پەڕی کت بخانەی ککوردی
تاﯾبەتم
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
ستان
شووری کوردس
باش
و ت:
ن
جﯚری پەڕتووک :ژنان
زمان  -ش وەزار :ک ..باشوور
96
پەڕتوووکی ژمارە6 :
ئازارە
ەکانی من و تﯚ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
69502
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
قوی ببال ،زوھرە
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97
پەڕتوووکی ژمارە7 :
ەرمەند ک
ەکانی ھونە
ئازارە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
69295
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ف
سيس ،ﯾوسف
فرانس

98
پەڕتوووکی ژمارە8 :
ەکانی کچ ک
ئازارە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
69504
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
سا تاﯾع
مەھس
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
بااشووری کورددستان
و ت:
ھەمەجﯚرە
ی پەڕتووک :ھ
جﯚری
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
99
پەڕتوووکی ژمارە9 :
ەﯾەک 1983-1982
ە ﯾاداشتی پ شمەرگە
ەکانی شەڕڕی ناوخﯚ لە
ئازەرە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201101
1272112093
33052
ە
شتا ئامادە نييە
ھش
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
سينی ئازاد کااکل
نووس
2011
ی ﯾەکەم 1 -
بەرگی
ەتمەندﯾيەکانی
تاﯾبە
ی پەڕتووک
باشووری کورردستان
و ت:
جﯚری
ی پەڕتووک :ﯾاداشت
ن  -ش وەزار :ک .باشوور
زمان
100
پەڕتوووکی ژمارە0 :
)-adak
وردستان )ئااداك
سى دەنگ و باسى كو
ئاژانس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201403
3310040079
99657
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ھﯚك1997-
نەژاد عەزﯾز سورم -خەباە-دھ

101
پەڕتوووکی ژمارە1 :
دستان
ئاژانس
سی دەنگوبباسی کورد
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http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22214412719599
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
عەزﯾز سورم
نەژاد ع
ھەول ر 2006
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
تاﯾبەتم
و ت:
ستان
شووری کوردس
باش
جﯚری پەڕتووک :راگگەﯾاندن

102
پەڕتوووکی ژمارە2 :
ەنگوباس
سەکانی دە
ئاژانس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201111
1061419506
62803
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
سەپان
دکتﯚر س
ی ئاراس 20 06 -
دەزگای
تاﯾبەتم
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
ستان
شووری کوردس
باش
و ت:
جﯚری پەڕتووک :راگگەﯾاندن
زمان  -ش وەزار :ک  .باشوور
103
پەڕتوووکی ژمارە3 :
ﯚ ئينتەرن ت
ەنگوباس لە کﯚترەوە بﯚ
سەکانی دە
ئاژانس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101450586
65289
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ستاﭬاا ،ک.م .شرﯾﭭﭭا

104
پەڕتوووکی ژمارە4 :
ﯚ ئينتەرن ت
ە کﯚترەوە بﯚ
ەنگوباس :لە
سەکانی دە
ئاژانس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201111
1182215024
45599
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
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شرﯾﭭاستاﭬا
ک .م .ش
وەرگ اننی :شاخەوا ن کەرکوکی
ی ئاراس 20 08 -
دەزگای
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
تاﯾبەتم
و ت:
ستان
شووری کوردس
باش
جﯚری پەڕتووک :راگگەﯾاندن
زمان  -ش وەزار :ک  .باشوور
105
پەڕتوووکی ژمارە5 :
ەی وەھابيە
ئاژاوە
ەکان
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
65797
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
حمەدی کوڕی
الن ،سەﯾد ئەح
دەحال
ی زەﯾنی

106
پەڕتوووکی ژمارە6 :
ن
ئاژەن
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201403
3310040079
99662
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ف قەرەداغی
لەتيف
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی پەڕتووک
ھە بەست
ی پەڕتووک :ھ
جﯚری
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
بااشووری کورددستان
و ت:
107
پەڕتوووکی ژمارە7 :
ئاژە نی ئاوی ش
شيرﯾن
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
67190
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ی ،ماﯾکل
چنری

108
پەڕتوووکی ژمارە8 :
ئاژە نی پەﯾﭭگﯚ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201112
2142151296
63308
ئاماددەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
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ی
مەد دەشتی
ئەحم
2001
ی پەڕتووک
ەتمەندﯾيەکانی
تاﯾبە
جﯚرری پەڕتووک :مندا ن
ن  -ش وەزار :ک .باشوور
زمان

109
پەڕتوووکی ژمارە9 :
ەکانی ناوماا م
ئاژە ە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6202255317
70617
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
و/ئاماننج عومەر
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی پەڕتووک :مندا ن
جﯚری
110
پەڕتوووکی ژمارە0 :
ەکان
ساﯾشی تﯚڕە
وەﯾی و ئاس
ئاساﯾﯾشی نەتەو
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22214405818612
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
کﯚمە ک نووسەر
سەليمی
عارف س
2007
ی موکرﯾانی 7
دەزگای
تاﯾبەتم
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
ستان
شووری کوردس
باش
و ت:
جﯚری پەڕتووک :راممياری
زمان  -ش وەزار :ک  .باشوور
111
پەڕتوووکی ژمارە1 :
ساﯾشی خﯚرراک
وەﯾی و ئاس
ئاساﯾﯾشی نەتەو
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22214405518523
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
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ەد ئەحمەد
سەرمە
2007
ی موکرﯾانی 7
دەزگای
تاﯾبەتم
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
ستان
شووری کوردس
باش
و ت:
جﯚری پەڕتووک :راممياری
زمان  -ش وەزار :ک  .باشوور
112
پەڕتوووکی ژمارە2 :
ساﯾشی دەوو ەت
وەﯾی و ئاس
ئاساﯾﯾشی نەتەو
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201112
2231330206
63491
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
د .عمر ئەحمەد قدوور
وەرگ  :ئازاد گ اوی
2009
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
تاﯾبەتم
و ت:
ستان
شووری کوردس
باش
جﯚری پەڕتووک :راممياری
زمان  -ش وەزار :ک  .باشوور
113
پەڕتوووکی ژمارە3 :
ی زمان
وەﯾی و پالنی
ئاساﯾﯾشی نەتەو
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22214412319437
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
يق
س کاکل تﯚفيق
د .قەﯾس
2007
ی موکرﯾانی 7
دەزگای
تاﯾبەتم
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
ستان
شووری کوردس
باش
و ت:
جﯚری پەڕتووک :راممياری
زمان  -ش وەزار :ک  .باشوور
114
پەڕتوووکی ژمارە4 :
ئاستاانەی سبەﯾﯾن
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201211
1291704307
74035
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
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بوشرا ککەسنەزانی
2012
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
تاﯾبەتم
ستان
شووری کوردس
باش
و ت:
جﯚری پەڕتووک :ئەددەبی
زمان  -ش وەزار :ک  .باشوور
115
پەڕتوووکی ژمارە5 :
ی دارستان
ئاستيياک و مينە و شازادەی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201109
9172300456
61721
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ەلی
بەناز عە
ی ئاراس 20 04 -
دەزگای
تاﯾبەتم
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
و ت:
ستان
شووری کوردس
باش
جﯚری پەڕتووک :ئەففسانە

116
پەڕتوووکی ژمارە6 :
رەوندی کورد
ی
ی ئافرەتی )ژنان و کچاان(
ەنگيەکانی پ شکەوتنی
ئاستە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201402
2060031052
21491
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ی
ئاسﯚ بيارەﯾی
2
سوﯾد 2010 -
يەکانی پەڕتوووک
تاﯾبەتمەندﯾيە
و ت:
دەرەوە
جﯚری پەڕتوووک :ژنان
شوور
زمان  -ش وەەزار :ک .باش
117
پەڕتوووکی ژمارە7 :
ەنوونسی لە جيھانی عەرەبيدا
دﯾی رۆژنامە
ەنگەکانی ببەردەم ئازاد
ئاستە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101451006
65369
ھ شتا ئامادە ننييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
دە محەمەد
ەتيب ،سەعد
ئەلخە
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118
پەڕتوووکی ژمارە8 :
مەدا
ەنگەکانی ﯾﯾەکەم الپەڕڕە لە رۆژنام
ئاستە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101450596
65328
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ش رکﯚﯚ ميرزا مەنگﯚﯚڕی
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی پەڕتووک
و ت:
بااشووری کورددستان
ی پەڕتووک :رااگەﯾاندن
جﯚری
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
119
پەڕتوووکی ژمارە9 :
خاک
مان و ئاو و خ
ئاسم
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
68105
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ل مدحەت
جەالل

120
پەڕتوووکی ژمارە0 :
کوردستان
وورﯾيەکانی باشووری ک
ئاسو
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201302
2011050237
75478
ھ شتا ئامادە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
نووسيننی :د .عەبدوو غەفوور
ەی سپير ز  -دھﯚک
چاپخانە
الپەڕە).
سا ی  400) 2010ال
تاﯾبەتم
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
ستان
شووری کوردس
باش
و ت:
جﯚری پەڕتووک :م ژژوو
زمان  -ش وەزار :ک  .باشوور
121
پەڕتوووکی ژمارە1 :
ج تابلﯚدا
وەﯾی لە پ نج
ک :شانﯚگەررﯾی ھﯚنراو
ئاسک
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
68383
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ش رکﯚﯚ

122
پەڕتوووکی ژمارە2 :
کی ھە تو
ئاسک
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http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6202255317
70568
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
نەوزادد ئەحمەد
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی پەڕتووک
ی پەڕتووک :مندا ن
جﯚری
123
پەڕتوووکی ژمارە3 :
ﯚ جيھانييەکاان
ئاسﯚ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22702075619987
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
نووسەر
د نز
ئانتﯚنی گيد
وەرگ
عەتا جەما ی
پ
سا ی چاپ
2009
پ
نﯚرەی چاپ
ﯾەکەم
دﯾزاﯾنی بەرگ
ئاسﯚ مامزاادە
ەوەی موکرﯾاننی
سەرچاوە :ما پەڕی دەززگای تو ژﯾنەووە و ب وکردنە
دﯾيەکانی پەڕتتووک
تاﯾبەتمەند
باشوووری کوردستان
و ت:
ەفە
جﯚری پەڕتتووک :فەلسە
شوور
زمان  -ش وەزار :ک .باش
124
پەڕتوووکی ژمارە4 :
رﯾە )ھەمەڕڕەنگ)
ی و رۆشنبير
کی ئەدەبی
ﯚس :کﯚمە ە بەرھەم ک
ئاسﯚ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
68535
نييە
شتا ئامادە يە
ھش
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
کﯚمە ک خو ندکارر

125
پەڕتوووکی ژمارە5 :
کوردستان
ﯚی ئابووری :سەرچاوەکانی ئاو و کانزاکانی ک
ئاسﯚ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
67212
ھ شتا ئئامادە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
عومەر
دارا عو
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126
پەڕتوووکی ژمارە6 :
ﯚی چل چيا
ئاسﯚ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201403
3310040079
99676
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ی مام ﯾەحيا)
جی عومەری
عوسمان حاج
ئاگر )ع
ھەول ر1969-
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ھەمەجﯚرە
ی پەڕتووک :ھ
جﯚری
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
و ت:
بااشووری کورددستان
127
پەڕتوووکی ژمارە7 :
شمش رەکان
ەواوکەری س بەری ش
ئاش و ئەنفال تە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201405
5241526097
76452
ھ شتا ئامادە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
چ نەر
2012
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
تاﯾبەتمە
و ت:
ستان
شووری کوردس
باش
زمان  -ش وەزار :ک ..باشوور
ەمەجﯚرە
جﯚری پەڕتووک :ھە
128
پەڕتوووکی ژمارە8 :
ئاشتببوونەوە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
65803
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
کﯚمە ەی دەولی ککت بی پيرۆز
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
دەرەوە
و ت:
م
ی پەڕتووک :ئااﯾين و ئاتەﯾزم
جﯚری
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
129
پەڕتوووکی ژمارە9 :
شانﯚگەری
الﯾی :دوو ش
الد يی و پەﯾﯾمانی دووال
ی خوازی ال
ئاشتی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
67728
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ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
سەن1 /ن
حەسە

ھ شتا ئاامادە نييە

130
پەڕتوووکی ژمارە0 :
ئاشتييخوازان
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
65855
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
کﯚمە ەی دەولی ککت بی پيرۆز

131
پەڕتوووکی ژمارە1 :
ئاشتيينامە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
65929
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
دولعەزﯾز
ە سدﯾق عەبد
ئامينە

132
پەڕتوووکی ژمارە2 :
و ننامە(ی ززەردەشتی
ئاشتيينامە ،وە م ک بﯚ )خو
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201109
9180027176
61729
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
)داﯾکی نور)
ی
سدﯾق عەبدوولعەزﯾز
ئامينە س
ەندﯾيەکانی پەڕتووک
تاﯾبەتمە
ستان
شووری کوردس
باش
و ت:
جﯚری پپەڕتووک :ئاﯾيين و ئاتەﯾزم
زمان  -ش وەزار :ک ..باشوور

133
پەڕتوووکی ژمارە3 :
ئاشتييی کوردستتان
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201110
0290833276
62638
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
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ەد سا ح سە عيد
محەمە
ی ئاراس 20 04 -
دەزگای
تاﯾبەتم
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
ستان
شووری کوردس
باش
و ت:
جﯚری پەڕتووک :رۆممان
زمان  -ش وەزار :ک  .باشوور
134
پەڕتوووکی ژمارە4 :
شقترﯾن
قترﯾن  -عاش
ئاشق
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22214411018996
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
نووسينی :مرﯾەم ﯾافتيان
وەرگ انی؛ سامان کەرﯾﯾم
سەالم کەرﯾم
م
پ داچوونەوەەی دەقی کووردی:
سل مانی ب وکرراوەتەوە
 200دا لە ل
ئەم کت بە للە سا ی 06
تاﯾبەتمەند
دﯾيەکانی پەڕتتووک
باشوووری کوردستان
و ت:
جﯚری پەڕتتووک :رۆمان
شوور
زمان  -ش وەزار :ک .باش
135
پەڕتوووکی ژمارە5 :
موکراتی
سﯚسيال دﯾم
ئاشناا بوون بە س
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201107
7201350406
60465
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
وەرگ  :کاررزان کاوس ن
2008
سل مانی 8
جيرە263 :
ژمارەی زنج
)ی.ن.ک)
ک
ەﯾاندنی کادﯾررانی
شياری و پ گە
سەرچاوە :ما پەڕی ئەککادﯾميای ھﯚش
دﯾيەکانی پەڕتتووک
تاﯾبەتمەند
باشوووری کوردستان
و ت:
ی
جﯚری پەڕتتووک :رامياری
شوور
زمان  -ش وەزار :ک .باش
136
پەڕتوووکی ژمارە6 :
ئاشناابوون بە ئە
ەف تون
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
65679
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
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ستراتت رن ،پﯚل

137
پەڕتوووکی ژمارە7 :
ﯾموکراسی چ2
ئاشناابوون بە دﯾم
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
66797
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
حافيان ،عەباس
سەحا
س عەلی

138
پەڕتوووکی ژمارە8 :
سامو ل بيک ت
ئاشناابوون بە س
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201402
2130801572
24424
ی پی دی ئ ف :ھ شتا ئاماادە نييە
فاﯾلی
پﯚڵ سترات رن
ەسەن
وەرگ انی لە فارسييەووە :کاروان حە
دﯾيەکانی پەڕتتووک
تاﯾبەتمەند
و ت:
باشوووری کوردستان
جﯚری پەڕتتووک :شانﯚ
شوور
زمان  -ش وەزار :ک .باش
139
پەڕتوووکی ژمارە9 :
سيمون دی ببو ﭬوار
ئاشناابوون بە س
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201401
1011651488
86962
ھ شتا ئامادە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
کﯚمە ک نووسەر
سەرپەررشتياری پ ۆۆژە:
مان رەئوف
حس ن  -لوقم
ئەنوەر ح
تاﯾبەتم
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
ستان
شووری کوردس
باش
و ت:
جﯚری پەڕتووک :فە لسەفە
زمان  -ش وەزار :ک  .باشوور
140
پەڕتوووکی ژمارە0 :
شﯚپنھاوەر
ئاشناابوون بە ش
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
65562
ھ شتا ئامادە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
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کﯚمە ک نووسەر
سەرپەررشتياری پ ۆۆژە:
مان رەئوف
حس ن  -لوقم
ئەنوەر ح
تاﯾبەتم
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
و ت:
ستان
شووری کوردس
باش
جﯚری پەڕتووک :فە لسەفە
زمان  -ش وەزار :ک  .باشوور
141
پەڕتوووکی ژمارە1 :
ئاشناابوون بە فر
رۆﯾد
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201401
1011653318
86961
ھ شتا ئامادە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
کﯚمە ک نووسەر
سەرپەررشتياری پ ۆۆژە:
مان رەئوف
حس ن  -لوقم
ئەنوەر ح
تاﯾبەتم
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
ستان
شووری کوردس
باش
و ت:
جﯚری پەڕتووک :فە لسەفە
زمان  -ش وەزار :ک  .باشوور
142
پەڕتوووکی ژمارە2 :
ئاشناابوون بە فييمينيزم
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
66670
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
عەزﯾز رەوف

143
پەڕتوووکی ژمارە3 :
ستين
ەشە ئﯚگست
ئاشناابوون بە قە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201401
1011655438
86960
ھ شتا ئامادە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
کﯚمە ک نووسەر
سەرپەررشتياری پ ۆۆژە:
مان رەئوف
حس ن  -لوقم
ئەنوەر ح
تاﯾبەتم
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
و ت:
ستان
شووری کوردس
باش
جﯚری پەڕتووک :فە لسەفە
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زمان  -ش وەزار :ک  .باشوور
144
پەڕتوووکی ژمارە4 :
چە
ئاشناابوون بە نيچ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201401
1011657408
86959
ھ شتا ئامادە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
کﯚمە ک نووسەر
سەرپەررشتياری پ ۆۆژە:
مان رەئوف
حس ن  -لوقم
ئەنوەر ح
تاﯾبەتم
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
و ت:
ستان
شووری کوردس
باش
جﯚری پەڕتووک :فە لسەفە
زمان  -ش وەزار :ک  .باشوور
145
پەڕتوووکی ژمارە5 :
ئاشناابوون بە ھييگ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201201
1112216196
63794
ئامادەەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
سترات رن
پﯚل س
وەرگ ررانی :ر باز مس
ستەفا
ھەول ر 2005 -
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
بااشووری کورددستان
و ت:
ەلسەفە
ی پەڕتووک :فە
جﯚری
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
146
پەڕتوووکی ژمارە6 :
ئاشناابوون بە کافکا
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201402
2151403242
25198
ی پی دی ئ ف :ھ شتا ئاماادە نييە
فاﯾلی
پﯚڵ سترات رن
ەسەن
وەرگ انی لە فارسييەووە :کاروان حە
دﯾيەکانی پەڕتتووک
تاﯾبەتمەند
و ت:
باشوووری کوردستان
ەفە
جﯚری پەڕتتووک :فەلسە
شوور
زمان  -ش وەزار :ک .باش
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پەڕتووکی ژمارە147 :
ئاشکرابوونی چەند نھ نيەکی زانستی لە ن و قورئانی پيرۆز و فەرموودەکانی..
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514965965
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
بەختيار عەبدول ەحمان ش روانی
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی پەڕتووک
باشووری کوردستان
و ت:
جﯚری پەڕتووک :ئاﯾين و ئاتەﯾزم
زمان  -ش وەزار :ک .باشوور
پەڕتووکی ژمارە148 :
ئاشی چی و باراشی چی؟ :سەرنج ک لە وە می بەھادﯾن نورﯾدا
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514966184
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
کﯚردۆ عەلی
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی پەڕتووک
جﯚری پەڕتووک :رامياری
زمان  -ش وەزار :ک .باشوور
پەڕتووکی ژمارە149 :
ئاشەکەی مام بارام
http://www.kurdipedia.org/?q=2012062022553170224
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
سەردار رەزا
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی پەڕتووک
جﯚری پەڕتووک :مندا ن
پەڕتووکی ژمارە150 :
ئاشەﯾى كوردستان
http://www.kurdipedia.org/?q=2014033100400799683
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
محەمەد سا ح سەعيد-ئاراس-ھەول ر2004-

پەڕتووکی ژمارە151 :
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ئاغا و ش خ و دەو ەت
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22214411719261
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
نووسينی :مارتين فان ببرونەسن
وەرگ انی لە ئە مانيەوەە؛ کوردۆ
پەخشی سەردەمەووە
ی
لەالﯾەن دەزگای چاپ و
ن
 199دا
ئەم کت بە للە سا ی 99
ەوە
ب وکراوەتە
تاﯾبەتمەند
دﯾيەکانی پەڕتتووک
و ت:
باشوووری کوردستان
جﯚری پەڕتتووک :م ژوو
152
پەڕتوووکی ژمارە2 :
ئاغا و نﯚکەر
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201111
1061758536
62818
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
ليﯚن تﯚلستتﯚی
وەرگ انی :ئەمين گەرددﯾگالنی
وکردنەوەی موکرﯾانی 2011 -
ی
ی تو ژﯾنەوە و ب
لەب وکراوەەکانی دەزگای
دﯾيەکانی پەڕتتووک
تاﯾبەتمەند
باشوووری کوردستان
و ت:
جﯚری پەڕتتووک :رۆمان
شوور
زمان  -ش وەزار :ک .باش
153
پەڕتوووکی ژمارە3 :
ساز 1
کانی ئاقچاس
ئاغاکا
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201312
2021350228
87494
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ﯾەشار کەمال
وەرگ  :رەسووڵ سو تانی
2013
تاﯾبەتم
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
ستان
شووری کوردس
باش
و ت:
جﯚری پەڕتووک :رۆممان
زمان  -ش وەزار :ک  .باشوور
154
پەڕتوووکی ژمارە4 :
کان
ﯚ مەسئولەک
ی ژنبردن بﯚ
ئافاتی
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http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201312
2271353138
87050
ئاماددەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ەوان عەلی ح
شاخە
حەمەد مامﯚککی
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
بااشووری کورددستان
و ت:
ی پەڕتووک :رۆۆمان
جﯚری
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
155
پەڕتوووکی ژمارە5 :
ئافات ژن
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201403
3310040079
99688
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ەوان عەلی
شاخە
2002
کﯚﯾە2-
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی پەڕتووک
بااشووری کورددستان
و ت:
ەدەبی
ی پەڕتووک :ئە
جﯚری
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
ککﯚﯾە
شارەەکان:
156
پەڕتوووکی ژمارە6 :
ک
ما ەی م خەک
ەکانی بنەما
ئافاتە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22214411619235
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
ەد
نووسينی :عەتا محەمە
لەالﯾەن دەزگای چاپ و پەخشی سەردەمەووە
ن
 200دا
ئەم کت بە للە سا ی 06
تاﯾبەتمەند
دﯾيەکانی پەڕتتووک
و ت:
باشوووری کوردستان
جﯚری پەڕتتووک :رۆمان
شوور
زمان  -ش وەزار :ک .باش
157
پەڕتوووکی ژمارە7 :
ن
ەکانی زمان
ئافاتە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
65871
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
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ەد ئەبی حاممد
ئەلغەززالی ،محەمە

158
پەڕتوووکی ژمارە8 :
ئافرەت
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
66086
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
کوردە ،جوام ر

159
پەڕتوووکی ژمارە9 :
ەک بە در ژاﯾی م ژوو)
ئافرەت )ک شەﯾە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
2270207562
20005
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
سەرۆ قادر
2009
ەھراميان
دﯾزاﯾنی بەرگ :موراد بە
ەوەی موکرﯾاننی
سەرچاوە :ما پەڕی دەززگای تو ژﯾنەووە و ب وکردنە
دﯾيەکانی پەڕتتووک
تاﯾبەتمەند
باشوووری کوردستان
و ت:
جﯚری پەڕتتووک :م ژوو
شوور
زمان  -ش وەزار :ک .باش
160
پەڕتوووکی ژمارە0 :
ەسيحی ،ئييسالم
دەشتی ،مە
ھوودی ،زەرد
ئافرەت لە چوار ئاﯾيندا :ﯾەھ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
65853
شتا ئامادە نيييە
ھش
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ە ،گﯚﯾژە
زەنگنە

161
پەڕتوووکی ژمارە1 :
يدا
ی ئيسالميد
دەمی ز ﯾنی
ئافرەت لە سەرد
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201308
8041453028
89292
يە
شتا ئامادە نييە
ھش
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
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ن عەبدولعەززﯾز
ھ من
ی پەڕتووک
ەتمەندﯾيەکانی
تاﯾبە
جﯚرری پەڕتووک :ژنان
ن  -ش وەزار :ک .باشوور
زمان

162
پەڕتوووکی ژمارە2 :
ی کوردﯾدا
ئافرەت لە شانﯚی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
67356
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
مەغدﯾد حاجی

163
پەڕتوووکی ژمارە3 :
ئافرەت لە قورئانندا
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
65884
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
عەبدوول ەحمان قاددر ﯾونس
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
و ت:
بااشووری کورددستان
م
ی پەڕتووک :ئااﯾين و ئاتەﯾزم
جﯚری
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
164
پەڕتوووکی ژمارە4 :
ی کوردﯾدا
ئافرەت لە مﯚسييقا و گﯚرانی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
67399
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
سەرددار خدر حس ن
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی پەڕتووک
و ت:
بااشووری کورددستان
ھونەری
ی پەڕتووک :ھ
جﯚری
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
165
پەڕتوووکی ژمارە5 :
مە ﯾەتی
ودا :کورتە بااس کی م ژژووﯾی و کﯚم
ئافرەت لە م ژوو
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http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
69681
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ل مەزھەر ئەح
کەمال
حمەد
بەغداد 1981 -
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ئ اق
و ت:
جﯚری
ی پەڕتووک :ژننان
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
166
پەڕتوووکی ژمارە6 :
دا
ئافرەت لە ھﯚنراوەی کوردﯾد
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
68522
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
مەد
حس ن ئەحم
فوئاد ح
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی پەڕتووک
و ت:
بااشووری کورددستان
ەدەبی
ی پەڕتووک :ئە
جﯚری
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
167
پەڕتوووکی ژمارە7 :
ئافرەت لە کارواننی م ژوودا
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201301
1311524387
75469
ئاماددەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
سيامەک ستودەە
د گەوھەری
وەرگگ انی :حاميد
ISBN 978--91-633-459
95-1
ەتمەندﯾيەکانی
تاﯾبە
ی پەڕتووک
دەرەوە
و ت:
جﯚرری پەڕتووک :ژنان
ن  -ش وەزار :ک .باشوور
زمان
168
پەڕتوووکی ژمارە8 :
ئافرەت لەژ ر رک فی ئاﯾنەکااندا
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201303
3132037028
80220
ھ شتا ئامادە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
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نوری کەرﯾم
وەرگ اننی لە ئينگليززﯾيەوە :ی
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
تاﯾبەتم
جﯚری پەڕتووک :ژنا ن
زمان  -ش وەزار :ک  .باشوور

169
پەڕتوووکی ژمارە9 :
ئافرەت و ئەتيک ت
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201111
1202034444
43995
ئامادەەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
عەبدو
ژا ە ع
دەزگای
ی ئاراس 2009 -
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی پەڕتووک
بااشووری کورددستان
و ت:
ی پەڕتووک :ککﯚمە ﯾەتی
جﯚری
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
170
پەڕتوووکی ژمارە0 :
ەداﯾک بوونن کی نوێ
ئافرەت و ژانی لە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201209
9020909253
34853
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
ستانی
ھەﭬاڵ کو س
لە چاپخانە
ەی ژﯾن  -سلل مانی سا ی  1979چاپکرراوە
الک
سەر نيت :چاال
خستنە س
تاﯾبەتمەند
دﯾيەکانی پەڕتتووک
و ت:
باشوووری کوردستان
جﯚری پەڕتتووک :ژنان
شوور
زمان  -ش وەزار :ک .باش
171
پەڕتوووکی ژمارە1 :
س
ئافرەت و س کس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101536416
65413
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
داوی ،نەوال
سەعد
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پەڕتوووکی ژمارە2 :
172
ەسەنترە
سی م ينە رە
ئافرەت و س کس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
66681
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
نەوال سەعداوی
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
و ت:
بااشووری کورددستان
ی پەڕتووک :ژننان
جﯚری
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
173
پەڕتوووکی ژمارە3 :
ئافرەت وەک خﯚی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201209
9272132192
24702
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
عەلی غەفووور
عومەر ع
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
تاﯾبەتمە
و ت:
ستان
شووری کوردس
باش
ەمەجﯚرە
جﯚری پەڕتووک :ھە
زمان  -ش وەزار :ک ..باشوور

174
پەڕتوووکی ژمارە4 :
ێ..؟
وا بەرەو کوێ
ئافرەتانی رۆژئاو
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201112
2152123026
63323
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ەحمەدی قامييشی
مەال ئە
2010
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
تاﯾبەتم
و ت:
ستان
شووری کوردس
باش
جﯚری پەڕتووک :ئاﯾيين و ئاتەﯾزم
زمان  -ش وەزار :ک  .باشوور
175
پەڕتوووکی ژمارە5 :
خيرەت
ژنی دنيا و ئاخ
ﯚ فاتيمەی ززەھرا )س(  :گەورە ی
ئافرەتی راستگﯚ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
69905
نييە
شتا ئامادە ە
ھش
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
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دامەزاراوەی ئەلبەالغ
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی پەڕتووک
جﯚری پەڕتووک :ئاﯾين و ئاتەﯾزم
زمان  -ش وەزار :ک .باشوور
پەڕتووکی ژمارە176 :
ئافرەتی کورد
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514966055
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
شاکر فەتاح

پەڕتووکی ژمارە177 :
ئافرەتی کورد لە تورکيا
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514966138
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
گارن ت ،لوسی

پەڕتووکی ژمارە178 :
ئافرەت ک لە خا ی سفردا
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514969290
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
نەوال سەعداوی
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی پەڕتووک
باشووری کوردستان
و ت:
جﯚری پەڕتووک :ژنان
زمان  -ش وەزار :ک .باشوور
پەڕتووکی ژمارە179 :
ئافرەت کی تەنيا
http://www.kurdipedia.org/?q=2011040815183613202
فاﯾلی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
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نووسەر:
فروغ فەڕڕووخزاده
وەرگ :
خی)
ئارام قەرەداخ
د .ناسيح ققەرەداخی )ئا
فەڕڕوخزاده
ه
فروغ
غ
ژﯾانو ھە بژژاردەی ھﯚنراووەکانی:
دەزگای چاپ:
چاپخانەی زانکﯚی سە حەدﯾن ،ھەول ر
کردن:
سا ی چاپک
2001
دﯾيەکانی پەڕتتووک
تاﯾبەتمەند
و ت:
باشوووری کوردستان
ەست
جﯚری پەڕتتووک :ھە بە
شوور
زمان  -ش وەزار :ک .باش
180
پەڕتوووکی ژمارە0 :
شين
ئافرەت کی چاوش
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
67717
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
سيم گﯚرگی
مەکس
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
و ت:
بااشووری کورددستان
چيرۆک
ی پەڕتووک :چ
جﯚری
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
181
پەڕتوووکی ژمارە1 :
کانی کورد
ئافرەتە ناودارەکا
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
69630
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
مەد
عەبدوولجەبار محەم

182
پەڕتوووکی ژمارە2 :
دستان
ەك ەى ئافررەەانى كورد
ئافرەە و سەروەرﯾيەكانى ﯾە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201403
3310040079
99701
ھ شتا ئاممادە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ەول ر1998-
ن ئام دى-و.رۆۆشنبيری-ھە
شيرن

183
پەڕتوووکی ژمارە3 :
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ئافرەە و سەروەرﯾەكانی ﯾەك ەى ئافرەەانى كوردستان
http://www.kurdipedia.org/?q=2014033100400799702
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
شيرﯾن ئام دی-و.رۆشنبيری-ھەول ر1998-

پەڕتووکی ژمارە184 :
ئافەرﯾن
http://www.kurdipedia.org/?q=2012062023364070876
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
عەلی حەمەڕەشيد بەرزنجی

پەڕتووکی ژمارە185 :
ئاگادارکردنەوە لە پەلەکردن لە بەکافرداناندا
http://www.kurdipedia.org/?q=2012012818190864100
ئامادەﯾە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
ئاگادارکردنەوە لە پەلەکردن لە بەکافرداناندا
نوسەر  :محەمەد بن ناصر العرﯾنی
وەرگ ر  :صالح الدﯾن عەبدولکەرﯾم
التکفير بابەت کی کﯚنی ترسناکە ھەر لە کﯚنەوە ھە گرانی خﯚی ھەبووە چ وەک تاک چ وەک کﯚمەل ،
ناو بەناو کپ و بآدەنگ بووە و جار جارﯾش ھە گيرس نراوە و بﯚتە ھﯚی ئاژاوەو فيتنەﯾەکی گەورە کە
موس مانان بەدەستی¬ﯾەوە نا ندوﯾانە ،وە ئەنجامەکەﯾشی تەنھا برﯾتی بووە لە رژاندنی خو ن
وفەوتاندنی مال وسامان و نەھ شتنی ھ منی وئارامی وچەندەھا بە ی جﯚراو جﯚری تر کە شاراوە
نييە لەالی خە کی ھﯚشمەند.
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی پەڕتووک
باشووری کوردستان
و ت:
جﯚری پەڕتووک :ئاﯾين و ئاتەﯾزم
زمان  -ش وەزار :ک .باشوور
پەڕتووکی ژمارە186 :
ئاگاداری تەنەکەی زب ەکەبە
http://www.kurdipedia.org/?q=2012062022553170540
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
جﯚ وﯾند سور
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی پەڕتووک
جﯚری پەڕتووک :مندا ن
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پەڕتووکی ژمارە187 :
ئاگادارﯾی ئەمانەت
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514965779
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
ش خ محەمەدی خاڵ
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی پەڕتووک
باشووری کوردستان
و ت:
جﯚری پەڕتووک :ھەمەجﯚرە
زمان  -ش وەزار :ک .باشوور
پەڕتووکی ژمارە188 :
ئاگادارﯾی عەممان سەبارەت بە تﯚکمەکردنی تەندروستی :کﯚنگرەی...
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514967269
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
نوری فارس حەمە خان

پەڕتووکی ژمارە189 :
ئاگارپرژ ن و بوومەلەرزەکان
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514967214
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
ئەميرە ئيسماعيل حوس ن خﯚشناو

پەڕتووکی ژمارە190 :
ئاگاﯾی زمان ،زمان ئاگاﯾی
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061015364165425
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
عەبدولموتتە يب عەبدو

پەڕتووکی ژمارە191 :
ئاگر و ژﯾلە
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514967682
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
کامەران )محەمەد ئەحمەد تەھا)

پەڕتووکی ژمارە192 :
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ئاگر و گول
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
68559
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
خالد ددل ر

193
پەڕتوووکی ژمارە3 :
ی بن کا
ئاگری
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
69165
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
سەعييد ناکام
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی پەڕتووک
ی پەڕتووک :رۆۆمان
جﯚری
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
194
پەڕتوووکی ژمارە4 :
ە ﯾان نا؟
ەورۆز رەواﯾە
ی جەژنی نە
ئاگری
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
65751
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
کارکەنار ،عەبدو سا ح ئيسم
ماعيل

195
پەڕتوووکی ژمارە5 :
ی ھەوەس
ئاگری
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22702075619950
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
نووسەر
زوھرە قيرائئی
وەرگ
سەنگەسەری
ی
حەمەدەمين س
موتەليب ح
ەڕەکان
ژمارەی الپە
226
پ
سا ی چاپ
2008
پ
نﯚرەی چاپ
ﯾەکەم
دﯾزاﯾنی بەرگ
موراد بەھرراميان
کەتەلﯚگ
شيعر
ڕۆمان و ش
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سەرچاوە :ما پەڕی دەزگای تو ژﯾنەوە و ب وکردنەوەی موکرﯾانی
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی پەڕتووک
باشووری کوردستان
و ت:
جﯚری پەڕتووک :رۆمان
پەڕتووکی ژمارە196 :
ئاالن خانودروست دەکات
http://www.kurdipedia.org/?q=2012062022553170296
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
و/دانا ماردﯾن
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی پەڕتووک
جﯚری پەڕتووک :مندا ن
پەڕتووکی ژمارە197 :
ئاليس لەسەرزەمين کی لەسەﯾردا
http://www.kurdipedia.org/?q=2012062022553170741
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
و/غەرﯾب مرادی
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی پەڕتووک
جﯚری پەڕتووک :مندا ن
پەڕتووکی ژمارە198 :
ئامادەبوون بﯚ لەداﯾک بوون کی تر
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514968187
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
لەتيف ھە مەت

پەڕتووکی ژمارە199 :
ئامادەکردنی پالنی ھە مەتی کارا بﯚ ھە بژاردن
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122214405918623
ئامادەﯾە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
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ماورە
ە
جنيفەر
ئﯚدری مماک الگن و ج
ەتار
بورھان عەبدو عە
2003
ی ھە بژاردن 3
دەزگای
سەرچاوە :ما پەڕی کت بخانەی ککوردی
تاﯾبەتم
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
و ت:
ستان
شووری کوردس
باش
جﯚری پەڕتووک :راممياری
زمان  -ش وەزار :ک ..باشوور
200
پەڕتوووکی ژمارە0 :
ەکانی ئيبن عەرەبی
ئاماژە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6301037056
66763
ھ شتا ئامادە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
شەکيباا ماھيار
وەرگ اننی :ھيمداد شاھين
تاﯾبەتم
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
ستان
شووری کوردس
باش
و ت:
جﯚری پەڕتووک :فە لسەفە
زمان  -ش وەزار :ک  .باشوور
201
پەڕتوووکی ژمارە1 :
ەﯾەک لەمەڕڕ گەشەی کوردستان لە ر ەوی م ژوودا
ئاماژە
dipedia.org//?q=201311
1241552408
87656
http:///www.kurd
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
نووسينی :شەھيد رەئئووف کامل ئااکرەﯾی
ی :ستران عەببدو
وەرگ انی
1994
تاﯾبەتمەند
دﯾيەکانی پەڕڕتووک
و ت:
باشوووری کوردستتان
ی کورد
جﯚری پەڕڕتووک :دۆزی
زمان  -ش وەزار :ک .با شوور
202
پەڕتوووکی ژمارە2 :
کان
جە برﯾندارەک
ئامانج
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201111
1071825206
62833
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
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نەجيبە ئەبوبەکر
ی ئاراس 20 07 -
دەزگای
تاﯾبەتم
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
ستان
شووری کوردس
باش
و ت:
جﯚری پەڕتووک :رۆممان
زمان  -ش وەزار :ک  .باشوور
203
پەڕتوووکی ژمارە3 :
ﯚڕش
جەکانی شﯚ
ئامانج
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
66135
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
م
عەبدوولکەرﯾم قاسم

204
پەڕتوووکی ژمارە4 :
ئاما ی رەخنە و داھ نان
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201109
9071043276
61015
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
سەعيد
رزگار س
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
تاﯾبەتم
و ت:
ستان
شووری کوردس
باش
ەمەجﯚرە
جﯚری پەڕتووک :ھە

205
پەڕتوووکی ژمارە5 :
ئامﯚژژگاری
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
68189
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ەد شوکری
ئەحمە
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
بااشووری کورددستان
و ت:
ھەمەجﯚرە
ی پەڕتووک :ھ
جﯚری
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
206
پەڕتوووکی ژمارە6 :
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ئامﯚژگارﯾيەکانی گو در ژ ک
http://www.kurdipedia.org/?q=2012062022553170758
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
و/ئيدرﯾس عەبدو
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی پەڕتووک
جﯚری پەڕتووک :مندا ن
باشووری کوردستان
و ت:
زمان  -ش وەزار :ک .باشوور
پەڕتووکی ژمارە207 :
ئام رەکانی مﯚسيقای کوردی
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514967343
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
ورﯾا ئەحمەد
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی پەڕتووک
باشووری کوردستان
و ت:
جﯚری پەڕتووک :ھونەری
زمان  -ش وەزار :ک .باشوور
پەڕتووکی ژمارە208 :
ئانا
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514967878
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
ئاوات ئەحمەد
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی پەڕتووک
باشووری کوردستان
و ت:
جﯚری پەڕتووک :ھەمەجﯚرە
زمان  -ش وەزار :ک .باشوور
پەڕتووکی ژمارە209 :
ئانا کارنينا  -بەرگی 1
http://www.kurdipedia.org/?q=2013010713392574770
ئامادەﯾە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
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ستﯚی
نووسەرر :ليﯚن تﯚلس
وەرگ  :ئەمين گەرد ﯾگالنی
2011
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
تاﯾبەتم
و ت:
ستان
شووری کوردس
باش
جﯚری پەڕتووک :رۆممان
زمان  -ش وەزار :ک  .باشوور
210
پەڕتوووکی ژمارە0 :
ئاناتﯚ
ﯚميی توندوتتيژی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
66620
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
سەفييری ،مەسعوود

211
پەڕتوووکی ژمارە1 :
شيزم
ئانارش
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22214410818925
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
حيمی
نووسينی :مستەفا رەح
ەفا
وەرگ انی لە فارسيەوەە؛ ر باز مستە
لەالﯾەن دەزگای چاپ و پەخشی سەردەمەووە
ن
 200دا
ئەم کت بە للە سا ی 02
ەوە
ب وکراوەتە
تاﯾبەتمەند
دﯾيەکانی پەڕتتووک
باشوووری کوردستان
و ت:
جﯚری پەڕتتووک :کﯚمە ﯾەتی
شوور
زمان  -ش وەزار :ک .باش
212
پەڕتوووکی ژمارە2 :
دوتيژی
شانﯚی توند
ئانتﯚننين ئارتﯚ و ش
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201108
8171035216
60711
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
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نووسينی :جەالل ستارری
سن
وەرگ انی؛ پ ش ەو حس
خشی سەردەمەووە
ی
لەالﯾەن دەزگای چاپ و پە
ن
 200دا
ئەم کت بە للە سا ی 02
ەوە
ب وکراوەتە
تاﯾبەتمەند
دﯾيەکانی پەڕتتووک
و ت:
باشوووری کوردستان
جﯚری پەڕتتووک :شانﯚ
213
پەڕتوووکی ژمارە3 :
ئانی گرﯾن گەﯾ س
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6202255317
70596
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ن
و/ڕۆزا عيرفان مردان
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی پەڕتووک
ی پەڕتووک :مندا ن
جﯚری
214
پەڕتوووکی ژمارە4 :
ئاھوررامان
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22702075619773
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
نووسەر
ەقنەس)
جەليل عەبباسی )ج .قە
ەڕەکان
ژمارەی الپە
178
پ
سا ی چاپ
2008
کەتەلﯚگ
م ژوو
ەوەی موکرﯾاننی
سەرچاوە :ما پەڕی دەززگای تو ژﯾنەووە و ب وکردنە
دﯾيەکانی پەڕتتووک
تاﯾبەتمەند
و ت:
باشوووری کوردستان
جﯚری پەڕتتووک :م ژوو
شوور
زمان  -ش وەزار :ک .باش
215
پەڕتوووکی ژمارە5 :
وی ئ خان
ئاھوو
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22214410518851
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
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جەدﯾن نەقشببەندی
نووسينی :عابد سيراجە
نەقشبەندی
ی
ی؛ ئەسعەد سيراجەدﯾن
ئامادەکردنی
شی ئاراسەوە
دەزگای چاپ و پەخش
ی
الﯾەن
ئەم پەڕتووککە لە سا ی  2004دا لەال
ەوە
ب وکراوەتە
تاﯾبەتمەند
دﯾيەکانی پەڕتتووک
و ت:
باشوووری کوردستان
ەست
جﯚری پەڕتتووک :ھە بە
شوور
زمان  -ش وەزار :ک .باش
216
پەڕتوووکی ژمارە6 :
ی د کی برﯾﯾندار
ئاھی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22214410118693
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ئاراس ککاژاوی
200
ەی کەمال 08
چاپخانە
تاﯾبەتمە
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
ستان
شووری کوردس
باش
و ت:
ە بەست
جﯚری پەڕتووک :ھە
زمان  -ش وەزار :ک ..باشوور
217
پەڕتوووکی ژمارە7 :
ئاھەننگ رﯾکخەراان
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6202255317
70575
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ئاننيکااھﯚلم
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی پەڕتووک :مندا ن
جﯚری
218
پەڕتوووکی ژمارە8 :
کە
ئاھەننگی تەگەک
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201309
9132117379
92272
ھ شتا ئامادە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
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مارﯾﯚ بارگاس ﯾﯚسا
وەرگ اننی :جەليل ککاکەوەﯾس
تاﯾبەتم
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
ستان
شووری کوردس
باش
و ت:
جﯚری پەڕتووک :رۆممان
زمان  -ش وەزار :ک  .باشوور
219
پەڕتوووکی ژمارە9 :
ون
ی لە داﯾکبوو
ئاھەننگی جەژنی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201109
9101254516
61082
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
ەر
نووسينی :ھارۆ د پينتە
سمان ﯾاقووب
وەرگ انی :عەلی عوس
ی سەردەم  -سل مانی
لە ب وکراوەەکانی دەزگای
دﯾيەکانی پەڕتتووک
تاﯾبەتمەند
و ت:
باشوووری کوردستان
جﯚری پەڕتتووک :شانﯚ
220
پەڕتوووکی ژمارە0 :
ون
ی لەداﯾک بو
ئاھەننگی چەژنی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6202255317
70586
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ت عەبدو
و/ئاوات
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی پەڕتووک
ی پەڕتووک :مندا ن
جﯚری
221
پەڕتوووکی ژمارە1 :
ئاھەننگی رۆژی لەداﯾک بوونی دۆنا د
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6202255317
70830
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
و/بەرززان عوسمان
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی پەڕتووک :مندا ن
جﯚری
222
پەڕتوووکی ژمارە2 :
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ئاھەننگی رۆشنببيران
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
66164
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
شاکر فەتاح

223
پەڕتوووکی ژمارە3 :
ق
ئاھەننگی عيشق
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
68092
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
سا ح

224
پەڕتوووکی ژمارە4 :
ئاھەننگی ما ئاواﯾی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
69559
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
کﯚند ررا ،ميالن

225
پەڕتوووکی ژمارە5 :
ئاھەننگی ما ئاواﯾی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22214411719245
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
ئاھەنگی مما ئاواﯾی
نووسەر :مميالن کﯚند را
ئوف ب گەرد
وەرگ  :رەئو
رۆمان
سەردەم
م
شی
چاپ و پەخش
دەزگای چاپ :دەزگای چ
کردن2003 :
سا ی چاپک
دﯾيەکانی پەڕتتووک
تاﯾبەتمەند
و ت:
باشوووری کوردستان
جﯚری پەڕتتووک :رۆمان
شوور
زمان  -ش وەزار :ک .باش
226
پەڕتوووکی ژمارە6 :
ئاو
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6202336407
70877
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
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ع/عە بدو ﯾوسف

227
پەڕتوووکی ژمارە7 :
ئاو خو
خواردنەوەی م روولە
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
0922154209
99590
ە
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
ﯾەشار ککەمال
فا
وەرگ  :ر باز مستەفا
تاﯾبەتمە
ەندﯾيەکانی پپەڕتووک
و ت:
ستان
شووری کوردس
باش
جﯚری پپەڕتووک :رۆممان
زمان  -ش وەزار :ک .باشوور
228
پەڕتوووکی ژمارە8 :
ﯾەکگرتووی جيھانی....
ی
کﯚنگرەی
ی
ما:
ی لە ئيسالم
ئاو و پاراستنی تتەندروستی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
67266
ئامادە نييە
ە
ھ شتا
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
نوری فارس حەمە خان

229
پەڕتوووکی ژمارە9 :
پ
ئاو ..پ ۆژەی گاپ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22214405518525
ئامادەەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ھە ﯚ بەرزنجەﯾی
2
2004
ی پەڕتووک
ەتمەندﯾيەکانی
تاﯾبە
ددەرەوە
و ت:
ی پەڕتووک :ھ
جﯚری
ھەمەجﯚرە
ک .باشوور
ن  -ش وەزار :ک
زمان
230
پەڕتوووکی ژمارە0 :
و دەستوورا زمانی کورردی
ئاوا ئو
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
66956
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
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خو ن
جگەرخ

231
پەڕتوووکی ژمارە1 :
وون
ئاوابو
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
68899
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
نەوزادد قادر حەمە ررەشيد

232
پەڕتوووکی ژمارە2 :
وون
ئاوابو
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201101
1091455292
22066
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ن بەرھەمی شيعرﯾی ئاووات زەالنييە.
نو ترﯾن
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی پەڕتووک
و ت:
بااشووری کورددستان
ھە بەست
ی پەڕتووک :ھ
جﯚری
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
233
پەڕتوووکی ژمارە3 :
دا
ن لە رۆژئاواد
وونی ھزرە تﯚباوﯾيەکان
ئاوابو
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201108
8181621076
60730
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
ن
نووسينی :ئاﯾزاﯾا بەرلين
قەرەداغی
ی
وەرگ انی؛ کاميل محەممەد
 200دا ب وکرااوەتەوە
ئەم کت بە للە سا ی 00
تاﯾبەتمەند
دﯾيەکانی پەڕتتووک
و ت:
باشوووری کوردستان
ەفە
جﯚری پەڕتتووک :فەلسە
شوور
زمان  -ش وەزار :ک .باش
234
پەڕتوووکی ژمارە4 :
ت و رەنج
ئاوات
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
67786
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
کامەران
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پەڕتووکی ژمارە235 :
ئاوات :دوو باسە لەسەر رەوشت و خ زان )شانﯚگەری)
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514967688
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
مستەفا )ساالر)

پەڕتووکی ژمارە236 :
ئاواته خنکاوهکان
http://www.kurdipedia.org/?q=2013080615594689259
ئامادەﯾە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
ديوانی شيعری رهحمان تهرهغه
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی پەڕتووک
جﯚری پەڕتووک :ھە بەست
زمان  -ش وەزار :ک .باشوور
پەڕتووکی ژمارە237 :
ئاواتی پيری
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514967791
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
حەسەن موفەتش

پەڕتووکی ژمارە238 :
ئاواتی ھە ە بچە
http://www.kurdipedia.org/?q=2012062022553170599
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
و/فەوزﯾە مەنمی
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی پەڕتووک
جﯚری پەڕتووک :مندا ن
پەڕتووکی ژمارە239 :
ئاواتە خنکاوەکان
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514969130
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
رەحمان
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پەڕتووکی ژمارە240 :
ئاواتە خنکاوەکان
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122214410618873
ئامادەﯾە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
نووسينی :رەحمان تەرەغە
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی پەڕتووک
باشووری کوردستان
و ت:
جﯚری پەڕتووک :ھە بەست
زمان  -ش وەزار :ک .باشوور
پەڕتووکی ژمارە241 :
ئاوارە ب2،1
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514968749
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
محەمەد سەعيد

پەڕتووکی ژمارە242 :
ئاوارەکان
http://www.kurdipedia.org/?q=2012062022553170212
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
عومەر حەسەن دەو ەت
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی پەڕتووک
جﯚری پەڕتووک :مندا ن
پەڕتووکی ژمارە243 :
ئاوارەﯾەک لە بيابانی چاوەکانی مەم و زﯾندا
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514968239
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
جەليل محەمەد عەلی بەگ

پەڕتووکی ژمارە244 :
ئاوازی ئاشتی و ئازادی
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514967716
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
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د زار

پەڕتووکی ژمارە245 :
ئاوازی بەجﯚش :گﯚرانی و فﯚلکلﯚری کوردی
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514967315
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
تاھر تﯚفيق

پەڕتووکی ژمارە246 :
ئاوازی تازە
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514968083
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
جەوھەر

پەڕتووکی ژمارە247 :
ئاوازی گەرووﯾەکی زﯾندوو
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514968416
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
فەرﯾاد فازل

پەڕتووکی ژمارە248 :
ئاوازی نائوم دﯾی
http://www.kurdipedia.org/?q=2014050621565576088
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
لەتيف فاتيح فەرەج
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی پەڕتووک
باشووری کوردستان
و ت:
زمان  -ش وەزار :ک .باشوور
جﯚری پەڕتووک :ھە بەست
پەڕتووکی ژمارە249 :
ئاواﯾيی تﯚپزاوە لە تەمەنی سەد سا ەﯾدا 2003 - 1903
http://www.kurdipedia.org/?q=2011110215445162709
فاﯾلی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
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ھەردەو کاکەﯾی
2
دەزگای ئئاراس 2007 -
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی پە
ەڕتووک
ستان
باشوووری کوردس
و ت:
ەڕتووک :م ژووو
جﯚری پە
زمان  -ش وەزار :ک .بباشوور
250
پەڕتوووکی ژمارە0 :
شم
ئاورﯾش
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
69420
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
بارﯾکﯚ ،ئەليساندرۆۆ

251
پەڕتوووکی ژمارە1 :
ی ھەقە
ئاوڕدانەوەﯾەک للە بزوتنەوەی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
66131
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ی
ەفا عەسکەری
مستە

252
پەڕتوووکی ژمارە2 :
ەی ھەقە
ئاوڕدانەوەﯾەک للە بزووتنەوە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201111
1141718566
62965
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ی
مستەففا عەسکەری
ی ئاراس 20 08 -
دەزگای
تاﯾبەتم
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
و ت:
ستان
شووری کوردس
باش
جﯚری پەڕتووک :م ژژوو
زمان  -ش وەزار :ک  .باشوور
253
پەڕتوووکی ژمارە3 :
دستانی ئ ران
کراتی کورد
حيزبی د موک
ەکانی ن و ح
م و رووداوە
ەرھاتی خﯚم
ئاوڕ ک لە بەسە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201110
0051123516
62223
ئاماددەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
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سە عيد کاوە
19
996
ەتمەندﯾيەکاننی پەڕتووک
تاﯾبە
جﯚرری پەڕتووک :ﯾاداشت
ن  -ش وەزار :ک .باشوور
زمان

254
پەڕتوووکی ژمارە4 :
ەی ع راق
شە مەزنەکە
ئاوڕ ک لە شﯚڕش
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
66071
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
فازل

255
پەڕتوووکی ژمارە5 :
ە ب2،1
کی پاشەوە
ئاوڕ ک
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
69608
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
حس ن حوزنی

256
پەڕتوووکی ژمارە6 :
ئاوی حەﯾاتە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
65766
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ی
ەبدولکەرﯾمی
مودەڕڕرس ،مەال عە

257
پەڕتوووکی ژمارە7 :
ت
ی ناوەڕاست
ئاوی رۆژھە تی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
2270207562
20036
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
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شە ﯾان ھاوکارری
ی دووەم :سەرچاوەی ک ش
ناونيشانی
نووسەر
ئەندرەس ﯾﯾاگەرسکوگ
وەرگ
ی خورشيد
غازی عەلی
ەڕەکان
ژمارەی الپە
64
پ
سا ی چاپ
2010
پ
نﯚرەی چاپ
ﯾەکەم
دﯾزاﯾنی بەرگ
مەرﯾوان زەندی
کەتەلﯚگ
سياسەت
ەوەی موکرﯾاننی
سەرچاوە :ما پەڕی دەززگای تو ژﯾنەووە و ب وکردنە
دﯾيەکانی پەڕتتووک
تاﯾبەتمەند
باشوووری کوردستان
و ت:
ی
جﯚری پەڕتتووک :رامياری
شوور
زمان  -ش وەزار :ک .باش
258
پەڕتوووکی ژمارە8 :
سپيدا
ی دەرﯾای س
ئاوی سازگار لە رۆژھە تی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
66359
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ەوان مەنسورر
شاخە

259
پەڕتوووکی ژمارە9 :
ئاوی وەستاو
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201209
9221447126
68349
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
الش نﯚﯚر ن
ەرەداغی
وەرگ اننی :دالوەر قە
تاﯾبەتم
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
ستان
شووری کوردس
باش
و ت:
شانﯚ
جﯚری پەڕتووک :شا
زمان  -ش وەزار :ک  .باشوور
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260
پەڕتوووکی ژمارە0 :
ەر
ئاوﯾيە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
68851
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
دﯾق ) ەفی زادە)

261
پەڕتوووکی ژمارە1 :
ئاو زاان
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
69004
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ن عومەر
جيھان
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
بااشووری کورددستان
و ت:
چيرۆک
ی پەڕتووک :چ
جﯚری
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
262
پەڕتوووکی ژمارە2 :
دا
ی کاک شاند
ئاو زاان لە کەناری
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201111
1051937176
62763
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ن رەحيم
سيروان
20
ی ئاراس 006 -
دەزگای
تاﯾبەتمە
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
و ت:
ستان
شووری کوردس
باش
ە بەست
جﯚری پەڕتووک :ھە
زمان  -ش وەزار :ک ..باشوور
263
پەڕتوووکی ژمارە3 :
ەستەمبوو ی
ی تورکيی ئە
وونی زمانی
ئاو زاان :بﯚ ف ربو
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
67091
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ەﯾی ،ئەبوبەککر محەمەد
گە ە

264
پەڕتوووکی ژمارە4 :
روشت و م ژوو
ئاو زاانبوونی سر
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http://www.kurdipedia.org/?q=2010122214412719594
ئامادەﯾە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
رەووف محمەد ئاالنی
سل مانی 2007
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی پەڕتووک
باشووری کوردستان
و ت:
سل مانی
شارەکان:
جﯚری پەڕتووک :م ژوو
زمان  -ش وەزار :ک .باشوور
پەڕتووکی ژمارە265 :
ئاو ستا
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514966038
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
جەالل ئەمين بەگ

پەڕتووکی ژمارە266 :
ئاو ستاﯾەک بﯚ نەسووتان
http://www.kurdipedia.org/?q=2011090419231660955
ئامادەﯾە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
جەھانگير غەفاری "ئاگرﯾن"
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی پەڕتووک
باشووری کوردستان
و ت:
جﯚری پەڕتووک :ھە بەست
پەڕتووکی ژمارە267 :
ئاو نە
http://www.kurdipedia.org/?q=2012102200112173442
ئامادەﯾە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
نووسينی :ئەنوەر قادر رەشيد
2012
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی پەڕتووک
باشووری کوردستان
و ت:
جﯚری پەڕتووک :شانﯚ
زمان  -ش وەزار :ک .باشوور
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268
پەڕتوووکی ژمارە8 :
ە سەرابييەکان
ئاو نە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22214411619211
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
نووسينی :ھيوا قادر
لە سل مانی ب وکراوەتەوە
ھەمی ئەم کت بە لە سا ی  1999دا ە
چاپی دووھ
1
رۆمان  -سل مانی 1999
تاﯾبەتمەند
دﯾيەکانی پەڕتتووک
و ت:
باشوووری کوردستان
جﯚری پەڕتتووک :رۆمان
شوور
زمان  -ش وەزار :ک .باش
269
پەڕتوووکی ژمارە9 :
ی ھ دی
ە شکاو ﯾان بيرەوەرﯾی
ئاو نە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201108
8181550396
60729
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
نووسينی :ھ دی
پەخشی ئاراسەوە
ی
لەالﯾەن دەزگای چاپ و
ن
 200دا
ئەم کت بە للە سا ی 04
ەوە
ب وکراوەتە
تاﯾبەتمەند
دﯾيەکانی پەڕتتووک
باشوووری کوردستان
و ت:
ت
جﯚری پەڕتتووک :ﯾاداشت
شوور
زمان  -ش وەزار :ک .باش
270
پەڕتوووکی ژمارە0 :
ن
ە شکاوەکان
ئاو نە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201108
8041400116
60548
ھ شتا ئامادە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ی
د شاد عومەر کاکی
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
تاﯾبەتمە
ستان
شووری کوردس
باش
و ت:
ە بەست
جﯚری پەڕتووک :ھە

271
پەڕتوووکی ژمارە1 :
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ەوی مەوالننا جەاللەدﯾننی.
ە لە مەسنە
ھە بژاردەﯾە
چيرۆک کی ھ
ە :کﯚمە ە چ
ئاو نە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
68051
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ی
مەوالننە جەاللەدﯾنی

272
پەڕتوووکی ژمارە2 :
ەم شکاند
ئاو نە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201201
1101552106
63757
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
کەژاڵ ئئەحمەد
2004
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
تاﯾبەتمە
و ت:
ستان
شووری کوردس
باش
ە بەست
جﯚری پەڕتووک :ھە
زمان  -ش وەزار :ک ..باشوور
273
پەڕتوووکی ژمارە3 :
ھە ت
ەکانی رۆژھ
ئاو نە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201111
1061538596
62810
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
جەالل
بﯚتان ج
20
ی ئاراس 006 -
دەزگای
تاﯾبەتمە
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
ستان
شووری کوردس
باش
و ت:
ە بەست
جﯚری پەڕتووک :ھە
زمان  -ش وەزار :ک ..باشوور
274
پەڕتوووکی ژمارە4 :
ی ژەنەڕاڵ
ەی بورکانی
ئاو نە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201112
22600590319376
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
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جەالل
نووسيننی :سە ح ج
نی 2010 -
سل مانی
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
تاﯾبەتم
ستان
شووری کوردس
باش
و ت:
جﯚری پەڕتووک :رۆممان
زمان  -ش وەزار :ک  .باشوور
275
پەڕتوووکی ژمارە5 :
ەی تاوان
ئاو نە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
68807
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
خوسررەو

276
پەڕتوووکی ژمارە6 :
ەی جادوو
ئاو نە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201111
1052248526
62780
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ئ رﯾنا ژﯾﯾلزنﯚﭬا
وەرگ اننی :حوس ن ش ربەگی
ی ئاراس 20 06 -
دەزگای
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
تاﯾبەتم
و ت:
ستان
شووری کوردس
باش
جﯚری پەڕتووک :ئەففسانە
زمان  -ش وەزار :ک  .باشوور
277
پەڕتوووکی ژمارە7 :
سين
ەی خواناس
ئاو نە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
65757
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
سابر گردعازەبانی
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
و ت:
بااشووری کورددستان
م
ی پەڕتووک :ئااﯾين و ئاتەﯾزم
جﯚری
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک

ﻻﭘەڕە

84

http://www.kurdipedia.org

278
پەڕتوووکی ژمارە8 :
ەی ژﯾنم
ئاو نە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22214412619578
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
شاکر ففەتاح
2
ی ئاراس 2003
دەزگای
تاﯾبەتم
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
و ت:
ستان
شووری کوردس
باش
جﯚری پەڕتووک :ﯾادداشت
زمان  -ش وەزار :ک  .باشوور
279
پەڕتوووکی ژمارە9 :
ەﯾەک نيگا
ئاو نە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22214410618871
ئامادەەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
نووسيينی :کەرﯾم حيکمەتی
سا ی 2004دا ب وکراوەتەووە
ەڕتووکە لە س
ئەم پە
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی پەڕتووک
بااشووری کورددستان
و ت:
ھە بەست
ی پەڕتووک :ھ
جﯚری
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
280
پەڕتوووکی ژمارە0 :
ن
ی کوردستان
دانکردنەوەی
ئاوەد
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
66249
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ئەحمە
ەد محەمەد ئئاب خی
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
بااشووری کورددستان
و ت:
ھەمەجﯚرە
ی پەڕتووک :ھ
جﯚری
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
281
پەڕتوووکی ژمارە1 :
مانی کوردﯾﯾدا
گوزارە لە زم
ئاوە گ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
67046
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
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شل ر رەسوڵ بەرزننجی
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی پەڕتووک
بااشووری کورددستان
و ت:
مانەوانی
ی پەڕتووک :زم
جﯚری
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
282
پەڕتوووکی ژمارە2 :
ستا ..لەم ژﯾننەترﯾن سروودی کورد
ئاﭬ س
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201103
3132312522
21648
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
سی /ج .قەقننەس
کﯚکردنەوە و وەرگ ان و ل کﯚ ينەوە؛ جەليل عەباس
ەوە
لەالﯾەن دەزگای چاپ و ب وکردننەوەی ئاراسە
ن
 200دا
ئەم کت بە للە سا ی 03
ەوە
ب وکراوەتە
دﯾيەکانی پەڕتتووک
تاﯾبەتمەند
و ت:
باشوووری کوردستان
جﯚری پەڕتتووک :ئاﯾين و ئاتەﯾزم
283
پەڕتوووکی ژمارە3 :
ەترﯾن سرووودی کورد
ستا :گاتا ـ کاان لە م ژﯾنە
ئاﭬ س
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
66044
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ل عەباسی
جەليل
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
و ت:
بااشووری کورددستان
م
ی پەڕتووک :ئااﯾين و ئاتەﯾزم
جﯚری
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
284
پەڕتوووکی ژمارە4 :
ستا :کەلتوورری دﯾنی و نەتەوەﯾی کورد
ئاﭬ س
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
65837
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
مام خدر
رزگار م
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
بااشووری کورددستان
و ت:
م
ی پەڕتووک :ئااﯾين و ئاتەﯾزم
جﯚری
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زمان  -ش وەزار :ک .باشوور
پەڕتووکی ژمارە285 :
ئاﭬ ستای نوێ
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514968587
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
د شاد

پەڕتووکی ژمارە286 :
ئاﭬ ستای نەورۆز  -ئەوکاتەی ع راق ھەمووی کوردستان بوو
http://www.kurdipedia.org/?q=2014033100400793143
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
عەبدولخالق سەرسام
ھەول ر2005-
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی پەڕتووک
باشووری کوردستان
و ت:
جﯚری پەڕتووک :ھەمەجﯚرە
زمان  -ش وەزار :ک .باشوور
پەڕتووکی ژمارە287 :
ئاکامی گشتيی مەسەلەی کورد؛ بەشی ﯾازدەی کت بی کوردستان و سترات ژی دەو ەتان
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514969930
ئامادەﯾە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
حوس ن مەدەنی
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی پەڕتووک
جﯚری پەڕتووک :دۆزی کورد
زمان  -ش وەزار :ک .باشوور
پەڕتووکی ژمارە288 :
ئاکامە سياسی و ئاﯾدۆلﯚژﯾيەکانی شەڕی خەليج
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514966223
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
مەنسور حيکمەت

پەڕتووکی ژمارە289 :
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ئاکش
شن
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201111
1102212246
62896
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
کت بی شاننﯚ بﯚ ميرمندا ن
ەوە :عەبدو س مان مەشخەڵ
وەرگ انی لە ئينگليزﯾيە
دەزگای ئارراس 2007 -
دﯾيەکانی پەڕتتووک
تاﯾبەتمەند
و ت:
باشوووری کوردستان
جﯚری پەڕتتووک :شانﯚ
شوور
زمان  -ش وەزار :ک .باش
290
پەڕتوووکی ژمارە0 :
شەرﯾعەە وﯾا سادا
ن لەن وان ش
ئا ى كوردستان
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201403
3310040079
99726
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
200
ى-ھەول ر09-
ن-و.رۆشنبيرى
مەد سەعدون
عەبدوولسەار ئەحم

291
پەڕتوووکی ژمارە1 :
کەی؟!
ی نا؟! تاکوک
ئا ی کورد بﯚچی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201011
11710255410758
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
خەوان
ھاوڕێ باخە
ميارﯾيە
کوورتە ل کﯚﯚ ينەوەﯾەکی م ژووﯾی-کﯚمە ﯾەتی-رام
- 2001 - (117
سەردەم  -زنجيرە )7
م
شی
ەم  -دەزگای چاپ و پەخش
چاپی ﯾەکە
سل مانی.
تاﯾبەتمەند
دﯾيەکانی پەڕتتووک
باشوووری کوردستان
و ت:
جﯚری پەڕتتووک :م ژوو
شوور
زمان  -ش وەزار :ک .باش
292
پەڕتوووکی ژمارە2 :
ئا ی کﯚماری کو
وردستان
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201401
1272229128
86548
ھ شتا ئامادە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
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دو
ر بوار رەەمەزان عەبد
2013
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
تاﯾبەتم
ستان
شووری کوردس
باش
و ت:
جﯚری پەڕتووک :دۆززی کورد
زمان  -ش وەزار :ک  .باشوور
293
پەڕتوووکی ژمارە3 :
تياردا
ﯚرە سياسيييەکان و ھااوک شە نو ييەکان  -لە چاوپ کەوتن کی ھەﭬاڵ مەال بەختي
ئا وگﯚ
dipedia.org//?q=201301
1090911377
74781
http:///www.kurd
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
مەال بەختتيار
ەڕتووک
تاﯾبەتمەنندﯾيەکانی پەڕ
باشوووری کوردستتان
و ت:
ەڕتووک :وتار و دﯾمانە
جﯚری پەڕ
باشوور
زمان  -ش وەزار :ک .با

294
پەڕتوووکی ژمارە4 :
ن
ھانەی مەزن
ﯚڕی خوداھ
ئا وگﯚ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201208
8202145317
72317
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ھەول ر
ەتی کت بی پييرۆز  -لقی ھ
کﯚمە ەی ن ودەو ە
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
م
ی پەڕتووک :ئااﯾين و ئاتەﯾزم
جﯚری
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
295
پەڕتوووکی ژمارە5 :
کاری
ی
زمی کر
ﯚڕﯾيەکانی دنيای ئەم ۆ و ئاسﯚی سﯚشياليز
ئا وگﯚ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
66228
ھ شتاا ئامادە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
سور حيکمەت
مەنس

296
پەڕتوووکی ژمارە6 :
کﯚک
ئا ەکﯚ
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http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22214405918647
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ھەژار
2005
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
تاﯾبەتمە
و ت:
ستان
شووری کوردس
باش
ە بەست
جﯚری پەڕتووک :ھە
زمان  -ش وەزار :ک ..باشوور
297
پەڕتوووکی ژمارە7 :
ش دەوێ
چەندم خﯚش
ئای چ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
68049
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
مەد
محەم

298
پەڕتوووکی ژمارە8 :
ئای للە خەمی ئە
ەوﯾنداران
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
69076
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ش رزاد محەمەد رەەحيم

299
پەڕتوووکی ژمارە9 :
ئای للە ﭬيليا ﭬيلييا
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22214411719244
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
ەر کاکەسوور
نووسينی :کاروان عومە
لەالﯾەن دەزگای چاپ و پەخشی سەردەمەووە
ن
 200دا
ئەم کت بە للە سا ی 00
ەوە
ب وکراوەتە
تاﯾبەتمەند
دﯾيەکانی پەڕتتووک
و ت:
باشوووری کوردستان
جﯚری پەڕتتووک :رۆمان
شوور
زمان  -ش وەزار :ک .باش
300
پەڕتوووکی ژمارە0 :
ئای للەﭬيليا لەﭬييليا!!..
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
68401
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فاﯾلی پی دی ئ ف:
کاروان عومەر کاکە سوور

ھ شتا ئامادە نييە

تاﯾبەتمەندﯾيەکانی پەڕتووک
جﯚری پەڕتووک :رۆمان
زمان  -ش وەزار :ک .باشوور
پەڕتووکی ژمارە301 :
ئای وای دۆڕاندم،ئای گيانە بردمەوە
http://www.kurdipedia.org/?q=2012062022553170840
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
جەبار سابير
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی پەڕتووک
جﯚری پەڕتووک :مندا ن
پەڕتووکی ژمارە302 :
ئاﯾا بەش وەﯾەکی ھە ە بيردەکەﯾتەوە؟
http://www.kurdipedia.org/?q=2012082021453072312
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
کﯚمە ەی ن ودەو ەتی کت بی پيرۆز  -لقی ھەول ر
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی پەڕتووک
باشووری کوردستان
و ت:
جﯚری پەڕتووک :ئاﯾين و ئاتەﯾزم
زمان  -ش وەزار :ک .باشوور
پەڕتووکی ژمارە303 :
ئاﯾا تﯚ ونبووەکەی منی؟ :چﯚن کەسی شياو بﯚ ھاوسەرﯾی ژﯾانمان ھە بژ رﯾن؟
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514965637
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
ئەنجلس ،باربارادی

پەڕتووکی ژمارە304 :
ئاﯾا دەستکاری کراوە؟
http://www.kurdipedia.org/?q=2012082021453072306
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:

ﻻﭘەڕە

91

http://www.kurdipedia.org

ھەول ر
ەتی کت بی پييرۆز  -لقی ھ
کﯚمە ەی ن ودەو ە
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
م
ی پەڕتووک :ئااﯾين و ئاتەﯾزم
جﯚری
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
305
پەڕتوووکی ژمارە5 :
ی لە ع راق پيادە دەکر ت؟
کی سياسی
وەک خيار ک
ئاﯾا فييدڕا ييەت و
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201111
1142155596
62972
ئامادەەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
سالم
ھەر ناميق س
جەوھ
2008
ی ئاراس 8 -
دەزگای
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی پەڕتووک
بااشووری کورددستان
و ت:
ی پەڕتووک :ررامياری
جﯚری
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
306
پەڕتوووکی ژمارە6 :
ت؟ چ2
ی لە ع راق پپيادە دەکر ت
ی سياسی
ەک خيار کی
ئاﯾا فييدڕا يەت وە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
66781
شتا ئامادە نيييە
ھش
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
سالم
ھەر ناميق سا
جەوھ

307
پەڕتوووکی ژمارە7 :
خﯚﯾەتی
سەردەمی خ
دانەوەی س
ورئان رەنگد
ئاﯾا قو
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201109
92014303318776
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ەال وەھاب
تەھا مە
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
تاﯾبەتم
و ت:
ستان
شووری کوردس
باش
جﯚری پەڕتووک :ئاﯾيين و ئاتەﯾزم
زمان  -ش وەزار :ک  .باشوور
308
پەڕتوووکی ژمارە8 :
ئاﯾدز

ﻻﭘەڕە

92

http://www.kurdipedia.org

http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201310
0131228269
92399
ی پی دی ئ ف :ھ شتا ئاماادە نييە
فاﯾلی
...
دﯾيەکانی پەڕتتووک
تاﯾبەتمەند
و ت:
باشوووری کوردستان
ستی
جﯚری پەڕتتووک :پزﯾشککی  -تەندروس
شوور
زمان  -ش وەزار :ک .باش

309
پەڕتوووکی ژمارە9 :
ئاﯾدز قەھری پەرروەردگارە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
65866
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
جی ،محەمەدد ئوم د ش خ ئەحمەد
بەرزنج

310
پەڕتوووکی ژمارە0 :
خﯚپاراستن
ئاﯾدز؛؛ ھﯚکار و نييشانە و ش وازەکانی خ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201311
1301702508
87538
ی پی دی ئ ف :ھ شتا ئاماادە نييە
فاﯾلی
حس ن ئە موڕادی
ی عارف
وەرگ انی مودرﯾک عەلی
تاﯾبەتمەند
دﯾيەکانی پەڕتتووک
و ت:
باشوووری کوردستان
جﯚری پەڕتتووک :پزﯾشککی  -تەندروس
ستی
شوور
زمان  -ش وەزار :ک .باش
311
پەڕتوووکی ژمارە1 :
ەکان
ئاﯾدۆللﯚژﯾا مﯚد رننە سياسيە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22702075619952
ی پی دی ئ ف :ھ شتا ئاماادە نييە
فاﯾلی
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نووسەر
س نت
ئەندرۆ ف نس
وەرگ
عومەر مەوولودی
ەڕەکان
ژمارەی الپە
586
پ
سا ی چاپ
2007
پ
نﯚرەی چاپ
ﯾەکەم
دﯾزاﯾنی بەرگ
ھاشم
محەمەد ھ
کەتەلﯚگ
سياسەت
ەوەی موکرﯾاننی
سەرچاوە :ما پەڕی دەززگای تو ژﯾنەووە و ب وکردنە
دﯾيەکانی پەڕتتووک
تاﯾبەتمەند
و ت:
باشوووری کوردستان
ی
جﯚری پەڕتتووک :رامياری
شوور
زمان  -ش وەزار :ک .باش
312
پەڕتوووکی ژمارە2 :
کی کﯚمە ﯾەتييە
ئاﯾدۆللﯚژﯾای ژن ئئاﯾدۆلﯚژﯾاﯾەک
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201201
1021328006
63591
مادەﯾە
ئاما
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
عەبدوو ئوجەالن
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی پەڕتووک :ژننان
جﯚری
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
313
پەڕتوووکی ژمارە3 :
ئاﯾدﯾای قانوون
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22702075619895
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
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نووسەر
د
دﯾنيس لوﯾد
وەرگ
محەمەد موشير
د
م ،نەرﯾمان تاا ب،
ئاسﯚ کەرﯾم
ەڕەکان
ژمارەی الپە
160
پ
سا ی چاپ
2006
کەتەلﯚگ
ەتی
ﯾاسا و پ وەەندی ن ودەو ە
ەوەی موکرﯾاننی
سەرچاوە :ما پەڕی دەززگای تو ژﯾنەووە و ب وکردنە
دﯾيەکانی پەڕتتووک
تاﯾبەتمەند
باشوووری کوردستان
و ت:
ی
جﯚری پەڕتتووک :ﯾاساﯾی
شوور
زمان  -ش وەزار :ک .باش
314
پەڕتوووکی ژمارە4 :
ئاﯾدﯾﯚ
ﯚلﯚژی ئە ماانی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22214411819301
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
ەنگلز
س و فردرﯾک ئە
نووسينی :کارڵ مارکس
ف
وەرگ انی؛ سەالم مارف
ەمی ئەم کت ببە لە سا ی  2001دا ب ووکراوەتەوە
چاپی ﯾەکە
دﯾيەکانی پەڕتتووک
تاﯾبەتمەند
و ت:
باشوووری کوردستان
ەفە
جﯚری پەڕتتووک :فەلسە
شوور
زمان  -ش وەزار :ک .باش
315
پەڕتوووکی ژمارە5 :
چەرخ
ﯚلﯚژﯾی سيااسيی ھاوچ
ئاﯾدﯾﯚ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201110
0112325006
62308
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
ق .چاپی
سﯚس شەفيق
جەمەی ئاسﯚ
نووسينی ببە زمانی سوو دی :رەﯾدار الشﯚن ،تەرج
دوەم ،کورددستان . 2010
سەرچاوە :ما پەڕی کﯚممەک
تاﯾبەتمەند
دﯾيەکانی پەڕتتووک
و ت:
باشوووری کوردستان
ی
جﯚری پەڕتتووک :رامياری
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زمان  -ش وەزار :ک .باشوور
پەڕتووکی ژمارە316 :
ئاﯾشە گوڵ و لەشکری :چيرۆک
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514967990
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
ئەسعەد عەدۆ /ئا ک

پەڕتووکی ژمارە317 :
ئاﯾن و تاﯾفە ئاﯾنيەکان لە کوردستاندا
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122214410918973
ئامادەﯾە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
نووسينی :ميھرداد ئيزەدی
وەرگ انی لە ئينگليزﯾەوە؛ کامەران فەھمی
ئەم کت بە لەسا ی 2002دا لە الﯾەن مەکتەبی بيرو ھﯚشارﯾەوە ب وکراوەتەوە
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی پەڕتووک
باشووری کوردستان
و ت:
جﯚری پەڕتووک :ئاﯾين و ئاتەﯾزم
زمان  -ش وەزار :ک .باشوور
پەڕتووکی ژمارە318 :
ئاﯾن و ناسيﯚناليزم
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122214410918974
ئامادەﯾە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
نووسينی :موس ح عەبدولقەھار ئيروانی
ئەم ماستەرنامەﯾە لە سا ی 2002دا وەک بەش ک لە پ داوﯾستيەکانی وەرگرتنی پلەی ماستەر لە
کﯚمە ناسيدا ،پ شکەشی کﯚليجی ئادابی زانکﯚی سە حەدﯾن کراوە
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی پەڕتووک
باشووری کوردستان
و ت:
جﯚری پەڕتووک :کﯚمە ناسی
زمان  -ش وەزار :ک .باشوور
پەڕتووکی ژمارە319 :
ئاﯾن و کولتوور
http://www.kurdipedia.org/?q=2011092410311161829
فاﯾلی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
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گای ناوەندی رۆژھە تی نااوﯾنKADEK
ک لە خو ندکارانی پەﯾمانگ
دەستەﯾەک
وەرگ  :ئارام ئاران
تاﯾبەتمەند
دﯾيەکانی پەڕتتووک
باشوووری کوردستان
و ت:
جﯚری پەڕتتووک :ئاﯾين و ئاتەﯾزم

320
پەڕتوووکی ژمارە0 :
ی فرۆﯾد
ئاﯾن و کەس تی ...ت وانين ک بﯚ ميتﯚدی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22214410818939
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
نووسينی :دانيال.ل .پا س
ەد
وەرگ انی؛ ئاوات ئەحمە
لەالﯾەن دەزگای چاپ و ب وکردننەوەی سەردەمەوە
ن
 200دا
ئەم کت بە للە سا ی 01
ەوە
ب وکراوەتە
تاﯾبەتمەند
دﯾيەکانی پەڕتتووک
باشوووری کوردستان
و ت:
جﯚری پەڕتتووک :ل کﯚ يننەوە
شوور
زمان  -ش وەزار :ک .باش
321
پەڕتوووکی ژمارە1 :
ستان
ن لە کوردس
ئاﯾن و کەمينەکان
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201311
1231419118
87668
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
سمکﯚ محەمەد
2011
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
تاﯾبەتم
و ت:
ستان
شووری کوردس
باش
جﯚری پەڕتووک :ئاﯾيين و ئاتەﯾزم
زمان  -ش وەزار :ک  .باشوور
322
پەڕتوووکی ژمارە2 :
ت ،ف ندەم ننتاليزم
ئاﯾن ،عەلمانييەت
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22214411919334
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
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ەمەد ئارکﯚن
د .محە
سوەد
نەوزاد ئئەحمەد ئەس
200
ی سەردەم 03
دەزگای
تاﯾبەتم
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
و ت:
ستان
شووری کوردس
باش
جﯚری پەڕتووک :ئاﯾيين و ئاتەﯾزم
زمان  -ش وەزار :ک  .باشوور
323
پەڕتوووکی ژمارە3 :
ھە تی ناوەڕڕاستدا
شی نەتەوەﯾﯾی لە رۆژھە
ەی ئاساﯾش
ئاﯾندە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22214405818613
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
ڵ ل .بيمان
نورا ب نسااھ ل و دانياڵ
غەنی
ی :مەروان کاکک و ھ من غ
وەرگ انی
20
موکرﯾانی 007
دەزگای مو
تاﯾبەتمەند
ندﯾيەکانی پەڕڕتووک
و ت:
باشوووری کوردستتان
جﯚری پەڕڕتووک :راميارری
زمان  -ش وەزار :ک .بااشوور
324
پەڕتوووکی ژمارە4 :
حەمەددا
مەسعود مح
ئاﯾين لە فيکری م
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201110
0181040286
62421
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
عومەر عەلی غەفووور
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
تاﯾبەتم
ستان
شووری کوردس
باش
و ت:
جﯚری پەڕتووک :ئاﯾيين و ئاتەﯾزم
زمان  -ش وەزار :ک  .باشوور

325
پەڕتوووکی ژمارە5 :
ئاﯾين و ئازادﯾی ببيروڕا
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201205
5271214106
64887
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
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يف
عەبدول ەحمان مونيف
شاکر
ن حەسەن ش
وەرگ اننی :عوسمان
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
تاﯾبەتم
شووری کوردس
باش
و ت:
ستان
جﯚری پەڕتووک :ئاﯾيين و ئاتەﯾزم
زمان  -ش وەزار :ک  .باشوور
326
پەڕتوووکی ژمارە6 :
کوردستانداا
ئاﯾين و باوەڕ لە ک
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
65749
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
زەند ،کەرﯾم

327
پەڕتوووکی ژمارە7 :
ەت
نی شەرﯾعە
ئاﯾين و دەو ەت و پيادەکردنی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22214411919329
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
د .محە
ەمەد عابد جاببری
سدﯾق
فوئاد س
ی موکرﯾانی 6
دەزگای
2006
تاﯾبەتم
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
و ت:
ستان
شووری کوردس
باش
جﯚری پەڕتووک :ئاﯾيين و ئاتەﯾزم
زمان  -ش وەزار :ک  .باشوور
328
پەڕتوووکی ژمارە8 :
بير و ھﯚش
کردنەوەی بي
ئاﯾين و رووناک ک
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
65741
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ف
ەک لە وەزارەەتی مەعارﯾف
ليژنەﯾە

329
پەڕتوووکی ژمارە9 :
ونی
ەوەی دەروو
ئاﯾين و شيکردنە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101536416
65431
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
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فرۆم ،ئەرﯾک

330
پەڕتوووکی ژمارە0 :
ونی چ2
ەوەی دەروو
ئاﯾين و شيکردنە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
65587
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
فرۆم ،ئەرﯾک

331
پەڕتوووکی ژمارە1 :
ە گای مەدەنی
ەت و کﯚمە
ئاﯾين و عەلمانييە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201105
5061150165
57534
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
مەد ئارکﯚن
ھاشم سا ح لەگەڵ محەم
گفتوگﯚی ھ
مەد ئەسوەد
وەرگ انی :نەوزاد ئەحم
نەوەی موکرﯾاانی
دەزگای چاپ و ب وکردنە
ەم 2001
چاپی ﯾەکە
دﯾيەکانی پەڕتتووک
تاﯾبەتمەند
و ت:
باشوووری کوردستان
جﯚری پەڕتتووک :ئاﯾين و ئاتەﯾزم
شوور
زمان  -ش وەزار :ک .باش
332
پەڕتوووکی ژمارە2 :
 1991لە
1
ەڕﯾنی
لە دوای راپە
پەﯾوەندﯾی ن وانيان ە
ی
ئاﯾين و ناسيﯚنالييزم ،رۆڵ و کارﯾگەری و
ستاندا
می کوردس
ھەر م
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22214411919322
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
موس ح ئيروانی
ی ئاراس 002
دەزگای
20
ی کت بخانەی کوردی
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
بااشووری کورددستان
و ت:
م
ی پەڕتووک :ئااﯾين و ئاتەﯾزم
جﯚری
333
پەڕتوووکی ژمارە3 :
وازەکان
ئاﯾين و کاﯾە جياو
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201207
7241316507
70940
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ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی

ھ شتا ئامادە نييە
ەر زراری
سەنگە
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
تاﯾبەتم
ستان
شووری کوردس
باش
و ت:
جﯚری پەڕتووک :ئاﯾيين و ئاتەﯾزم
زمان  -ش وەزار :ک  .باشوور

334
پەڕتوووکی ژمارە4 :
ی فرۆﯾد
ی  -ت وانين ک بﯚ ميتﯚدی
ئاﯾين و کەس تی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101536416
65444
ئاما دەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
دانياڵ ل پا س
وەرگ انی :ئاوات ئئەحمەد
٢٠٠١
٢
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی پەڕتووک
بااشووری کورددستان
و ت:
م
ی پەڕتووک :ئااﯾين و ئاتەﯾزم
جﯚری
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
335
پەڕتوووکی ژمارە5 :
مەرگ
ئاﯾين ،فاشيزم ،م
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22214410618872
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
نووسينی :ھاشم سا ح
وەرگ انی؛ ھەورامان وررﯾا قانع
لەالﯾەن مەکتەبی بير و ھﯚشياررﯾەوە ب وکراووەتەوە
ن
 200دا
ئەم کت بە للە سا ی 06
تاﯾبەتمەند
دﯾيەکانی پەڕتتووک
و ت:
باشوووری کوردستان
جﯚرە
جﯚری پەڕتتووک :ھەمەج
شوور
زمان  -ش وەزار :ک .باش
336
پەڕتوووکی ژمارە6 :
دەی سﯚشييال دﯾموکرات
ئاﯾيند
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
66331
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
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ئەحمە
ەد سا ح

337
پەڕتوووکی ژمارە7 :
دەی وەھم
ئاﯾيند
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101536416
65433
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
فرۆﯾد ،،سيگمﯚند

338
پەڕتوووکی ژمارە8 :
ی بوودا
ئاﯾينی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
66037
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ھانکز ،برادلی

339
پەڕتوووکی ژمارە9 :
ى ئاورﯾشم
ەكانى ر گاى
ئاﯾينە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201403
3310040079
99802
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
كازﯾوەە2011-200--

340
پەڕتوووکی ژمارە0 :
ل ع شق
ئاﯾەﯾل
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201111
1061449466
62805
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ناھيد ممحەمەدی
20
ی ئاراس 006 -
دەزگای
تاﯾبەتمە
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
و ت:
ستان
شووری کوردس
باش
ە بەست
جﯚری پەڕتووک :ھە
زمان  -ش وەزار :ک ..لوڕی
341
پەڕتوووکی ژمارە1 :
ال لوکای  -زازاکی
ئنجيال
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201201
1291204086
64120
ئامادەەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
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ال لوکای  -زازاکی
ئنجيال
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی پەڕتووک
م
ی پەڕتووک :ئااﯾين و ئاتەﯾزم
جﯚری
ک .زازاکی
زمان  -ش وەزار :ک
342
پەڕتوووکی ژمارە2 :
ن
ختی زەﯾتون
ساس و درەخ
مبيلی ليکس
ئوتوم
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201208
8091012026
67508
ی پی دی ئ ف :ھ شتا ئاماادە نييە
فاﯾلی
نووسينی :تﯚماس.ل .ففرﯾدمان
عەتار
ر
عەبدو
وەرگ انی لە عەرەبييەووە :بورھان ع
ەڕە646 :
ژمارەی الپە
دﯾيەکانی پەڕتتووک
تاﯾبەتمەند
باشوووری کوردستان
و ت:
جﯚرە
جﯚری پەڕتتووک :ھەمەج
شوور
زمان  -ش وەزار :ک .باش
343
پەڕتوووکی ژمارە3 :
ئوتوم
مبَيلەکەی ھ ژا
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6202255317
70293
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
و/تانيا ماردﯾن
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی پەڕتووک :مندا ن
جﯚری
344
پەڕتوووکی ژمارە4 :
ی با ندە
ئوتيلی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6202255317
70497
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
جيل ئئيگلتون
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی پەڕتووک :مندا ن
جﯚری
345
پەڕتوووکی ژمارە5 :
ئوت ل کی مەزنablg car
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http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6202255317
70809
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
و/کارووان عومەر کاککەسور
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی پەڕتووک :مندا ن
جﯚری
346
پەڕتوووکی ژمارە6 :
ەﯾاند)
خﯚی پ گە
ئوساامە )چﯚن خ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201403
3310040079
99804
ھ شتا ئامادە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ن راندەڵ
جﯚناتان
ھەول ر2006-
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
تاﯾبەتم
ستان
شووری کوردس
باش
و ت:
زمان  -ش وەزار :ک  .باشوور
جﯚری پەڕتووک :راممياری
347
پەڕتوووکی ژمارە7 :
ی ئەدەبيە
ئوستتاد :کار کی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
68733
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ﯾن مستەفا رەەسوڵ
عزەدﯾن

348
پەڕتوووکی ژمارە8 :
ئوستتوورەی چواارچ وە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201112
2111942576
63211
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ست و عەق نيييەت
کردن لە زانس
بەرگرﯾک
ەر
نووسيننی :کاڕڵ پﯚپە
عيل زارعی
وەرگ اننی :ئيسماع
2008
تاﯾبەتم
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
و ت:
ستان
شووری کوردس
باش
جﯚری پەڕتووک :فە لسەفە
زمان  -ش وەزار :ک  .باشوور
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349
پەڕتوووکی ژمارە9 :
ئوشاا
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22214410518841
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
محەمەد
د
نووسينی :ھﯚشەنگ ش خ
وکراوەتەوە
ە
سا ی 2006ددا لە ھەول ر ب
ئەم دﯾوانە شيعرﯾە لە س
سەرچاوە :ما پەڕی کت ببخانەی کورددی
دﯾيەکانی پەڕتتووک
تاﯾبەتمەند
باشوووری کوردستان
و ت:
شارەکان:
ھەول ر
ەست
جﯚری پەڕتتووک :ھە بە
شوور
زمان  -ش وەزار :ک .باش
350
پەڕتوووکی ژمارە0 :
ەر توﯾست
ئوليﭭە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201109
9221213486
62047
ی پی دی ئ ف :ھ شتا ئاماادە نييە
فاﯾلی
چارلس دﯾکنزز
نووسەر  :چ
سەعيد
د
وەرگ ران بوو کوردی  :روژژھات
ی ئورژﯾنال 1839 :
سالی چاپی
 2011ماﯾس
ی کوردی 1 :
سالی چاپی
ەرتوکخانەی فەرھەنگ
وەشان  :پە
د
بەرگ  :ز رەﭬان سەعيد
کومپيوتەر و نەخشەساازی  :ن چيرﭬان سەعيد
سەعيد( سەباارەت بە
لەالﯾەن )روژھات س
ن
سەرچاوە :تﯚمار کی تاﯾﯾبەت بﯚ کوردﯾپ دﯾا
22:31:28 2011-9-24
)ئوليﭭەر تووﯾست( لە4 :
بە
لەالﯾەن )ن چيرﭬان( سەبارەت ە
ن
سەرچاوە :تﯚمار کی تاﯾﯾبەت بﯚ کوردﯾپ دﯾا
ەرھەنگ( لە11:55:52 2011-9-22 :
)وەشان ن پەرتوکخانا فە
دﯾيەکانی پەڕتتووک
تاﯾبەتمەند
باشوووری کوردستان
و ت:
جﯚری پەڕتتووک :رۆمان
351
پەڕتوووکی ژمارە1 :
ەسە ت
ئﯚپﯚززسيﯚن و دە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
66807
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
بە قيزز ،عەبدولئياله
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352
پەڕتوووکی ژمارە2 :
خت
ی دارودرەخ
ئﯚپەرر تی جەژنی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6202336407
70878
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
مەد عەزﯾز فەتتاح
محەم

353
پەڕتوووکی ژمارە3 :
ئﯚپەرر تی قوتابخ
خانە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6202336407
70879
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ی فەالح
کاکەی

354
پەڕتوووکی ژمارە4 :
ئﯚپەرر تی ن رگز
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6202336407
70880
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ف عومەر
لەتيف

355
پەڕتوووکی ژمارە5 :
ئﯚت لللﯚ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
68223
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
وليام ش کسپير
وەرگ اننی :سە ح بابان
تاﯾبەتم
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
ستان
شووری کوردس
باش
و ت:
شانﯚ
جﯚری پەڕتووک :شا
زمان  -ش وەزار :ک  .باشوور
356
پەڕتوووکی ژمارە6 :
ەالن :ئەزمونن کی نوێ و پەندی م ژژووﯾی
ئﯚجە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
66373
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
عەزﯾز
حوس ن محەمەد ع
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تاﯾبەتمەندﯾيەکانی پەڕتووک
باشووری کوردستان
و ت:
جﯚری پەڕتووک :دۆزی کورد
زمان  -ش وەزار :ک .باشوور
پەڕتووکی ژمارە357 :
ئﯚدﯾبی پاشا :دوو بابەتی شانﯚگەرﯾی جيھانيە
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514968489
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
سيزﯾف

پەڕتووکی ژمارە358 :
ئﯚدﯾسيﯚس ن رە ...ﯾان م يە؟
http://www.kurdipedia.org/?q=2011112020255843996
ئامادەﯾە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
عەباس عەبدو ﯾوسف
دەزگای ئاراس 2009 -
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی پەڕتووک
باشووری کوردستان
و ت:
جﯚری پەڕتووک :ھە بەست
زمان  -ش وەزار :ک .باشوور
پەڕتووکی ژمارە359 :
ئﯚراشيما تارۆ
http://www.kurdipedia.org/?q=2012062022553170763
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
و /ھيمەت عەزﯾز کاکەﯾی
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی پەڕتووک
جﯚری پەڕتووک :مندا ن
پەڕتووکی ژمارە360 :
ئﯚراک  10جی
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061014505865273
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
دانا لەتيف حسين /ئا
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361
پەڕتوووکی ژمارە1 :
سا
داﯾی دەترس
ﯚﯾەی لە ب ند
ن ئەو ھە ﯚ
ئﯚرﯾان
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6202255317
70426
ئاماددەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
الش ککليتنگ
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
و ت:
بااشووری کورددستان
مندا ن
ی پەڕتووک :م
جﯚری
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
362
پەڕتوووکی ژمارە2 :
ست يا
ئﯚر س
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201208
8051724166
69316
ھ شتا ئامادە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ئيسخيللﯚس
خەبات عارف
ت
وەرگ اننی لە سوﯾدﯾﯾيەوە:
ەندﯾيەکانی پەڕتووک
تاﯾبەتمە
ستان
شووری کوردس
باش
و ت:
جﯚری پپەڕتووک :شاانﯚ
زمان  -ش وەزار :ک ..باشوور
363
پەڕتوووکی ژمارە3 :
ئﯚقياننوسی مەررگەسات
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22214411319111
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
الل
نووسينی :سە ح جەال
شانيش
شاکاردا ب وکراوەتەوە و پاش
ئەم شانﯚگگەرﯾيە لە سا ی 2001دا للە گﯚﭬاری ش
2007دا چاپی ﯾەکەمی ب وکراوەتەوە
لەسا ی 7
سەرچاوە :ما پەڕی کت ببخانەی کورددی
دﯾيەکانی پەڕتتووک
تاﯾبەتمەند
و ت:
باشوووری کوردستان
جﯚری پەڕتتووک :شانﯚ
شوور
زمان  -ش وەزار :ک .باش
364
پەڕتوووکی ژمارە4 :
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ئﯚلگا بﯚڕۆدﯾنﯚﭬا
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201111
1082132026
62858
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
زانا خەلليل
ی ئاراس 20 07 -
دەزگای
تاﯾبەتم
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
ستان
شووری کوردس
باش
و ت:
جﯚری پەڕتووک :رۆممان
زمان  -ش وەزار :ک  .باشوور
365
پەڕتوووکی ژمارە5 :
ەر توﯾست
ئﯚليﭭە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
69329
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
دﯾکنز ،،چارلز

366
پەڕتوووکی ژمارە6 :
داران
مپيادی گياند
ئﯚلەم
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201111
1071832256
62834
ئامادەەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ن گەﯾالنی
شيالن
دەزگای
ی ئاراس 2007 -
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی پەڕتووک
بااشووری کورددستان
و ت:
مندا ن
ی پەڕتووک :م
جﯚری
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
367
پەڕتوووکی ژمارە7 :
ئﯚم ررﯾگ ﭬيدا
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
66035
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ی ،ب بک1 /ن
دﯾبرۆی

368
پەڕتوووکی ژمارە8 :
ی مرۆڤ
ەتی و بوونی
ئﯚنتﯚلﯚجی بنەڕە
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http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22214411619219
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
نووسينی :د .محەمەد کەمال
شانی سپي ززەوە ب وکراوەەتەوە
لەالﯾەن چاپ و وەش
ن
 200دا
ئەم کت بە للە سا ی 07
تاﯾبەتمەند
دﯾيەکانی پەڕتتووک
و ت:
باشوووری کوردستان
ەفە
جﯚری پەڕتتووک :فەلسە
شوور
زمان  -ش وەزار :ک .باش
369
پەڕتوووکی ژمارە9 :
ﭬيﯚ پاز  -بەرردی سپی و رەش
ئﯚکتاﭬ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201110
0282128496
62628
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
سان ژۆن پ رس
ئاناباز
عومەر
سين ئەحمەد ع
وەرگ انی لە فەڕەنسيييەوە :موحسي
دەزگای ئارراس 2004 -
دﯾيەکانی پەڕتتووک
تاﯾبەتمەند
و ت:
باشوووری کوردستان
ی
جﯚری پەڕتتووک :ئەدەبی
شوور
زمان  -ش وەزار :ک .باش
370
پەڕتوووکی ژمارە0 :
قسەکەر
ووشە ی وق
ئﯚ د ززو بووکەشو
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6202255317
70273
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ب پشدەری
غەرﯾب
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی پەڕتووک :مندا ن
جﯚری
371
پەڕتوووکی ژمارە1 :
ی ميژووﯾيدا
ھيم ئەحمەد لە س بە گەنامەی
ئيبراھ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201303
3110754508
80241
ی پی دی ئ ف :ھ شتا ئاماادە نييە
فاﯾلی
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دﯾکﯚمينت  :شازﯾن ھ رش
ت
ئەرشيف و ساخکردنەوەەی
کﯚمينت
بابەت :دﯾکﯚ
ەر
وەرگيرانی ::جەبار عومە
2008 (6
سپاردن6457) :
ژمارەی سپ
تاﯾبەتمەند
دﯾيەکانی پەڕتتووک
و ت:
باشوووری کوردستان
جﯚری پەڕتتووک :بە گەننامەﯾی
شوور
زمان  -ش وەزار :ک .باش
372
پەڕتوووکی ژمارە2 :
ەرھەمی
ھيم ئەحمەد :ژﯾان و بە
ئيبراھ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101235146
65187
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
عەلی
ەد شەرﯾف ع
ئەحمە
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
و ت:
بااشووری کورددستان
ی پەڕتووک :بييبلﯚگرافيا
جﯚری
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
373
پەڕتوووکی ژمارە3 :
ھيم ئەحمەد :ژﯾان و ...بەھرە و ...داھ نانی
ئيبراھ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
69129
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
عەلی
ەد شەرﯾف ع
ئەحمە

374
پەڕتوووکی ژمارە4 :
خ
ی ھاوچەرخ
کﯚمە ناسيی
ئيبن خەلدون و ک
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22702075619882
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
نووسەر
ی
فوئاد بەعلی
وەرگ
حمەد و سنووور عەبدو
زﯾرەک ئەح
ەڕەکان
ژمارەی الپە
219
پ
سا ی چاپ
2006
کەتەلﯚگ
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ی
کﯚمە ناسی
ەوەی موکرﯾاننی
سەرچاوە :ما پەڕی دەززگای تو ژﯾنەووە و ب وکردنە
دﯾيەکانی پەڕتتووک
تاﯾبەتمەند
باشوووری کوردستان
و ت:
جﯚری پەڕتتووک :کﯚمە نناسی
375
پەڕتوووکی ژمارە5 :
ﯚنت
ئيبن خەلدوون و ئﯚگست کﯚ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
66590
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
سان محەمەدد
ەسەن ،ئيحس
ئەلحە

376
پەڕتوووکی ژمارە6 :
ئيبن خەلدوون و کﯚمە ناسييی نوێ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
66595
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
فوئاد بەعلی

377
پەڕتوووکی ژمارە7 :
چی
ئيتر للە دەرگا نادات ،پﯚستەچ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201311
1221040268
87694
ھ شتا ئامادە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
بوشرا ککەسنەزانی
2013
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
تاﯾبەتمە
و ت:
ستان
شووری کوردس
باش
ەمەجﯚرە
جﯚری پەڕتووک :ھە
زمان  -ش وەزار :ک ..باشوور
378
پەڕتوووکی ژمارە8 :
ی کوردی
ئيتنﯚننەتەواﯾەتی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22214410618862
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
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نووسينی :نادر ئينتيساار
وەرگ انی؛ عەتا قەرەداخی
سل مانی
لەالﯾەن خانەی وەررگ انەوە لە س
ن
 200دا
ئەم کت بە للە سا ی 01
ەوە
ب وکراوەتە
تاﯾبەتمەند
دﯾيەکانی پەڕتتووک
و ت:
باشوووری کوردستان
جﯚری پەڕتتووک :ل کﯚ يننەوە
شوور
زمان  -ش وەزار :ک .باش
379
پەڕتوووکی ژمارە9 :
تەکنەلﯚژﯾا
حەتميەتی تە
گەﯾاندن و ح
ی کاری راگ
ئيتيکی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
65658
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
مەر ئەحمەد رەمەزان
ن مەجيد ،عوم
ھ من

380
پەڕتوووکی ژمارە0 :
ی
ئيتيکييتی کاری ررۆژنامەوانی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201307
7141029258
89573
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ھاوژﯾن عومەر
2012
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
تاﯾبەتم
و ت:
ستان
شووری کوردس
باش
جﯚری پەڕتووک :راگگەﯾاندن
زمان  -ش وەزار :ک  .باشوور
381
پەڕتوووکی ژمارە1 :
2002وەک..
مەی ھاوو تتی 2000ـ2
دﯾدا :رۆژنام
ەوانيی کورد
ئيت ک لە رۆژنامە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
65655
ھ شتا ئامادە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ەس
ن ئادەم ئەﯾﭭە
شوان

382
پەڕتوووکی ژمارە2 :
ەردەمەدا
يھاد لەم سە
ئيجتيھ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201303
3222109068
82599
ھ شتا ئامادە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
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ی
دی نەورەسی
سەعيد
وەرگ اننی :فاروق رەەسوڵ ﯾەحيا
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
تاﯾبەتم
ستان
شووری کوردس
باش
و ت:
جﯚری پەڕتووک :ئاﯾيين و ئاتەﯾزم
زمان  -ش وەزار :ک  .باشوور
383
پەڕتوووکی ژمارە3 :
ی سياسەتتدا
ن لە گەمەی
ئيخواان موسلمين
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
66430
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ت سەعيد
رفعەت

384
پەڕتوووکی ژمارە4 :
- Pu
ublic Admiinistration
ەی گشتیn
ئيدارە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201109
9011106406
60868
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
گاندن
بەراورد و ھە سەنگ
د
چەمک و رﯾﯾفﯚرم  -ئەزمووون و
نووسينی :نعمت عەبدوو پيرداود  -ھەول ر
تاﯾبەتمەند
دﯾيەکانی پەڕتتووک
و ت:
باشوووری کوردستان
ی
جﯚری پەڕتتووک :رامياری

385
پەڕتوووکی ژمارە5 :
ەی گشتی ::چەمک و ررﯾفﯚرم
ئيدارە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
66887
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ەت عەبدو پپير داود
نيعمە

386
پەڕتوووکی ژمارە6 :
وکراسی و ب گەندە ی
ەﯾەکی دﯾمو
ئيدارە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201111
1302238596
63053
ئاماددەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ھەم ش خ عززەدﯾن
ئامادەەکردنی :بەرھ
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ک 2009 -
دھﯚک
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
بااشووری کورددستان
و ت:
ھەمەجﯚرە
ی پەڕتووک :ھ
جﯚری
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
387
پەڕتوووکی ژمارە7 :
ﯚشانی
ەڕەﯾەک لە ژﯾان و ت کﯚ
س بارزانی و چەند الپە
ئيدرﯾس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201403
3310040079
93136
ھ شتا ئاممادە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
قارەماان مەھدی
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی پەڕتووک :بييبلﯚگرافيا
جﯚری
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
بااشووری کورددستان
و ت:
388
پەڕتوووکی ژمارە8 :
سی
سی بدليس
ئيدرﯾس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201209
9161452457
71945
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ەد باﯾراقدار
محەمە
مستەفا
وەرگ اننی :شکور مس
تاﯾبەتم
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
ستان
شووری کوردس
باش
و ت:
جﯚری پەڕتووک :م ژژوو
زمان  -ش وەزار :ک  .باشوور
389
پەڕتوووکی ژمارە9 :
راوانيی واتااوە ب2،1
ە بارەی رەووانب ژی و فر
ی کوردﯾدا :لە
ئيدﯾﯚم لە زمانی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
67020
ھ شتا ئامادە ننييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ل مەحمود عە
جەالل
ەلی
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی پەڕتووک
بااشووری کورددستان
و ت:
مانەوانی
ی پەڕتووک :زم
جﯚری
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ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
390
پەڕتوووکی ژمارە0 :
شادولموزنەبيين
ئيرش
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
65744
ھ شتا ئاما دە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
...
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
و ت:
بااشووری کورددستان
م
ی پەڕتووک :ئااﯾين و ئاتەﯾزم
جﯚری
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
391
پەڕتوووکی ژمارە1 :
ئيرلەندای باکوورر
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22214405718580
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ن عەبدو ﯾوونس
س مان
شياری 2008
ی بيرو ھﯚش
مەکتەبی
سەرچاوە :ما پەڕی کت بخانەی ککوردی
تاﯾبەتمە
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
و ت:
ستان
شووری کوردس
باش
ەمەجﯚرە
جﯚری پەڕتووک :ھە
زمان  -ش وەزار :ک ..باشوور
392
پەڕتوووکی ژمارە2 :
ئيرھااب
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
66149
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ی
فودە ،فەرەج عەلی

393
پەڕتوووکی ژمارە3 :
عری نالی-داا
ئيرۆتييک لە شيعر
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201210
0032154337
73387
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
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زانا خەليل
ی ئاراس ژمارە 1228
لە ب وکراوەەکانی دەزگای
ەم
چاپی ﯾەکە
20
ھەول ر 012
دﯾيەکانی پەڕتتووک
تاﯾبەتمەند
و ت:
باشوووری کوردستان
ی
جﯚری پەڕتتووک :ئەدەبی
شوور
زمان  -ش وەزار :ک .باش
394
پەڕتوووکی ژمارە4 :
وا
ن و دەقی و
نگ :ئەزموون
کەندنی مانگ
سک  ،ھە ک
ئيرۆس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201111
1082054416
62851
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ک
ئيرۆسک
د شاد عەبدو
20
ی ئاراس 007 -
دەزگای
تاﯾبەتم
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
و ت:
ستان
شووری کوردس
باش
جﯚری پەڕتووک :ئەددەبی
زمان  -ش وەزار :ک  .باشوور
395
پەڕتوووکی ژمارە5 :
ەجم
ی بﯚ مەال نە
ﯚشەوﯾستی
و ەکانی خﯚ
ن :چەپکە گو
ئيرۆن
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
69858
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ھيم  /ئا
ئيبراھ
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
و ت:
بااشووری کورددستان
ھەمەجﯚرە
ی پەڕتووک :ھ
جﯚری
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
396
پەڕتوووکی ژمارە6 :
م
ئيرەم
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201111
1082121436
62856
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
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زانا خەلليل
ی ئاراس 20 07 -
دەزگای
تاﯾبەتم
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
ستان
شووری کوردس
باش
و ت:
جﯚری پەڕتووک :رۆممان
زمان  -ش وەزار :ک  .باشوور
397
پەڕتوووکی ژمارە7 :
)1970
1
– 195
کوردستانی ع راق )50
ی
ی کوردی  -ک
ی شيعرﯾی
تاتيکای دەقی
ئيستا
dipedia.org//?q=201109
9102118476
61091
http:///www.kurd
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
ەد حس ن
نووسينی :جەبار ئەحمە
ی سەردەم  -سل مانی ))سا ی چاپ)2008 :
لە ب وکراوەەکانی دەزگای
دﯾيەکانی پەڕتتووک
تاﯾبەتمەند
و ت:
باشوووری کوردستان
ی
جﯚری پەڕتتووک :ئەدەبی

398
پەڕتوووکی ژمارە8 :
ی ئاﯾين ک؟ !
الم ئاﯾينی ھ ز ﯾان ھ زی
ئيسال
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201109
9241110586
62067
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
نووسەرر :جان کلود ببارۆ
ستانی
وەرگ  :کەﯾھان عەزﯾﯾز و ک .چروس
1997
ەندﯾيەکانی پەڕتووک
تاﯾبەتمە
ستان
شووری کوردس
باش
و ت:
جﯚری پپەڕتووک :ئاﯾيين و ئاتەﯾزم
399
پەڕتوووکی ژمارە9 :
ەرە
الم چارەسە
ئيسال
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
65832
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ف قەڕزاوی
ﯾوسف
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
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بااشووری کورددستان
و ت:
م
ی پەڕتووک :ئااﯾين و ئاتەﯾزم
جﯚری
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
400
پەڕتوووکی ژمارە0 :
م دووڕﯾاندا
الم لەبەردەم
ئيسال
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201201
1071853166
63689
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
س
نووسينی :ليوبو لدﭬاﯾس
ەوە :عەبدول حس ن
ی لە عەرەبييە
ن و وەرگ انی
ئامادەکردن
2008
دﯾيەکانی پەڕتتووک
تاﯾبەتمەند
باشوووری کوردستان
و ت:
جﯚری پەڕتتووک :ئاﯾين و ئاتەﯾزم
شوور
زمان  -ش وەزار :ک .باش
401
پەڕتوووکی ژمارە1 :
کانی فەرمانن ەواﯾی
الم و بنەماک
ئيسال
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
65838
ئاماددەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ق
ی عەبدول ەزاق
عەلی
وەرگ انی باوکی ژژﯾار
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی پەڕتووک
بااشووری کورددستان
و ت:
م
ی پەڕتووک :ئااﯾين و ئاتەﯾزم
جﯚری
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
402
پەڕتوووکی ژمارە2 :
ی ئاﯾينی
الم و جەنگی
ئيسال
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
66766
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
مەد عەممارە
محەم

403
پەڕتوووکی ژمارە3 :
راسی
الم و دﯾموکر
ئيسال
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201205
5132116486
64700
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ی پی دی ئ ف :ھ شتا ئاماادە نييە
فاﯾلی
عەرەبی و
ی
ەکانی ئينگليززی و
ی فيکرﯾی بياننييە ،لە زمانە
کﯚ ينەوەﯾەکی
کﯚمە ە ل ک
ئاﯾنيی.
ی
شتنی نو ن بﯚ ھزری
فارسيەوە کراونەتە کورددی .خو ندنەوە و ت گەﯾشت
ی غەفور
وەرگ انی :عومەر عەلی
تاﯾبەتمەند
دﯾيەکانی پەڕتتووک
و ت:
باشوووری کوردستان
جﯚری پەڕتتووک :ئاﯾين و ئاتەﯾزم
شوور
زمان  -ش وەزار :ک .باش
404
پەڕتوووکی ژمارە4 :
گەری
الم و رۆشنگ
ئيسال
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22214411919321
ئامادەەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
م سا ح
ھاشم
ن مەحمود
ھ من
ما 2005
ەوەی فيکری و ئەدەبی نم
ەری ل کﯚ ينە
سەنتە
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
بااشووری کورددستان
و ت:
م
ی پەڕتووک :ئااﯾين و ئاتەﯾزم
جﯚری
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
405
پەڕتوووکی ژمارە5 :
سەت
الم و سياس
ئيسال
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201112
2251140366
63508
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
نووسيننی :ئارام قادر
تيشک 2007 -
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
تاﯾبەتم
ستان
شووری کوردس
باش
و ت:
جﯚری پەڕتووک :ئاﯾيين و ئاتەﯾزم
زمان  -ش وەزار :ک  .باشوور
406
پەڕتوووکی ژمارە6 :
ست
ک ھە و ت
ەمک و ﯾەک
سەت دوو چە
الم و سياس
ئيسال
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201111
1222304546
63002
ئامادەەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
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کەرﯾم
م
سينی :عومەر عەلی
نووس
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی پەڕتووک
ئاتەﯾزم
م
ی پەڕتووک :ئئاﯾين و
جﯚری
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک

407
پەڕتوووکی ژمارە7 :
الم و عەلماننيەت
ئيسال
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
65773
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
جەالل
ئەلعەززم ،سادق ج

408
پەڕتوووکی ژمارە8 :
الم و گلﯚبالييزم
ئيسال
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22214411919327
ئامادەەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
حەمەد ئارکﯚن
د .مح
سوەد
نەوزادد ئەحمەد ئەس
2005
ی سەردەم 5
دەزگای
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی پەڕتووک
بااشووری کورددستان
و ت:
م
ی پەڕتووک :ئااﯾين و ئاتەﯾزم
جﯚری
409
پەڕتوووکی ژمارە9 :
مە ﯾەتی
ەپ دانی کﯚم
الم و گەشە
ئيسال
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
65894
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
سين عەبدولح
موحس
حەميد

410
پەڕتوووکی ژمارە0 :
مە ﯾەتی چ2
ەپ دانی کﯚم
الم و گەشە
ئيسال
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
65942
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ەميد
سن عەبدولحە
محس
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411
پەڕتوووکی ژمارە1 :
الم و ناسيونناليسم
ئيسال
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201109
9192124536
61992
ھ شتا ئامادە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ئەبوبەککر عەلی
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
تاﯾبەتم
و ت:
ستان
شووری کوردس
باش
جﯚری پەڕتووک :ئاﯾيين و ئاتەﯾزم
زمان  -ش وەزار :ک  .باشوور

412
پەڕتوووکی ژمارە2 :
كﯚ ناسيی ئئاﯾينەوە
سەرەەاﯾەك لەبارەى ك
ك
كوردستاندا
الم و ناسيﯚ ناليزم لە كو
ئيسال
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201403
3310040079
99859
مادە نييە
ھ شتا ئام
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
موسلليح ئيروانى-ئئاراس-ھەول ر2003-

413
پەڕتوووکی ژمارە3 :
سەرەتاﯾەک لە بارەی کﯚمە ناسييی ئاﯾينەوە
ک
وردستاندا:
الم و ناسيﯚنناليزم لە کو
ئيسال
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201110
02721555819112
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
موس ح ئيرروانی
دەزگای ئارااس 2003 -
تاﯾبەتمەندﯾﯾيەکانی پەڕتتووک
کوردستان
ن
باشوورری
و ت:
تووک :ئاﯾين و ئاتەﯾزم
جﯚری پەڕتو
شوور
زمان  -ش ووەزار :ک .باش
414
پەڕتوووکی ژمارە4 :
سی
المی سياس
ئيسال
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22214411919333
ئامادەەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ن ئەحمەد
شوان
مانی 2004
سل ما
ی کت بخانەی کوردی
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
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تاﯾبەتمەندﯾيەکانی پەڕتووک
باشووری کوردستان
و ت:
جﯚری پەڕتووک :ئاﯾين و ئاتەﯾزم
پەڕتووکی ژمارە415 :
ئيسالمی سياسی چ3
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514966761
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
شوان ئەحمەد

پەڕتووکی ژمارە416 :
ئيسالمی سياسی لە زەبروزەنگەوە بﯚ بەخﯚداچوونەوە
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122214411919335
ئامادەﯾە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
سەعد مەوال
جەمال غەمبار
مەکتەبی بيرو ھﯚشياری 2002
سەرچاوە :ما پەڕی کت بخانەی کوردی
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی پەڕتووک
باشووری کوردستان
و ت:
جﯚری پەڕتووک :تيرۆرﯾزم
زمان  -ش وەزار :ک .باشوور
پەڕتووکی ژمارە417 :
ئيسالمی سياسی :ت وانين بﯚ مەسەلەکانی ئينتەرناسيوناليزمی )دﯾنی)...
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514966538
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
فەرﯾد ئەسەسەرد4 /ن
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی پەڕتووک
باشووری کوردستان
و ت:
جﯚری پەڕتووک :ئاﯾين و ئاتەﯾزم
زمان  -ش وەزار :ک .باشوور
پەڕتووکی ژمارە418 :
ئيسالمی سياسی :کﯚمە ە وتار
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514966429
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ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ن ئەحمەد
شوان

ھ شتا ئاماددە نييە

419
پەڕتوووکی ژمارە9 :
سی لە جەززائير دەرھاووﯾشتەی چييە؟
الميی سياس
ئيسال
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
66328
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
دەحماان ،مستەفا

420
پەڕتوووکی ژمارە0 :
ورد
المييەکان و ک شەی کو
ئيسال
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
66416
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ب
ش خ عومەر غەرﯾب

421
پەڕتوووکی ژمارە1 :
ستيانە
کچی و ت وانين کی زانس
ماعيل ب شک
ئيسم
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
66336
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
کﯚردۆ عەلی

422
پەڕتوووکی ژمارە2 :
ەرھەمەکانی)
ی
س )ژﯾان و بە
ی شاوەﯾس
ماعيل حەقی
ئيسم
dipedia.org//?q=201108
8180932546
60717
http:///www.kurd
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
کﯚکردنەوە و پ شەکی؛ ئوم د ئاشنا
ەوە
لەالﯾەن دەزگای چاپ و ب وکردننەوەی ئاراسە
ن
 200دا
ئەم کت بە للە سا ی 03
ەوە
ب وکراوەتە
تاﯾبەتمەند
دﯾيەکانی پەڕتتووک
و ت:
باشوووری کوردستان
ت
جﯚری پەڕتتووک :ﯾاداشت
شوور
زمان  -ش وەزار :ک .باش
423
پەڕتوووکی ژمارە3 :
198
ە ع راقيەکانندا 1965ـ87
مە و گﯚﭬارە
ت لە رۆژنام
ماعيل خەﯾات
ئيسم
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http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
67331
نييە
ھ شتتا ئامادە ە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ل
ت ،ئيسماعيل
خەﯾات

424
پەڕتوووکی ژمارە4 :
ک پ )دەرباززبوون)
ئيسک
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201108
82110222919273
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
کارۆلين جييسوب
ھەﯾنی
ی
وەرگ انی بﯚ کوردی :ش رزاد
ەول ر 2011
ی ئاراس ھە
لە ب وکراوەەکانی دەزگای
دﯾيەکانی پەڕتتووک
تاﯾبەتمەند
و ت:
باشوووری کوردستان
ت
جﯚری پەڕتتووک :ﯾاداشت
425
پەڕتوووکی ژمارە5 :
کەندەر
ئيسک
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201111
1142151126
61023
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
ھ رمان شوو تز
ەد
حەمەد ئەحمە
وەرگ انی لە ئە مانييەووە :ئەنوەر مح
دەزگای ئارراس 2008 -
دﯾيەکانی پەڕتتووک
تاﯾبەتمەند
باشوووری کوردستان
و ت:
جﯚری پەڕتتووک :رۆمان
شوور
زمان  -ش وەزار :ک .باش
426
پەڕتوووکی ژمارە6 :
کانی وتار لە..
المی :سەررەتاﯾەک بﯚ سيستمەکا
فيکری ئيسال
ئيس ح کردنی ف
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
65948
ئامادە نييە
ە
ھ شتا
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ئەلعەلوانی ،تەھا جابر

427
پەڕتوووکی ژمارە7 :
)1970-195
كوردستانى عيراق)50
ى
ﯾى كوردى ك
ەقى شيعرﯾى
ەا ەﯾكاى دە
ئيسە
dipedia.org//?q=201403
3310040079
99864
http:///www.kurd
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ھ شتا ئامادە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
2008
م-سل مانى8-
س ن-سەردەم
جەبار ئەحمەد حس

428
پەڕتوووکی ژمارە8 :
چە و گادامەردا
سەفەی نيچ
مە لە فەلس
ژوو و ناسنام
کاليەتی م ژ
ئيشک
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
65517
ھ شتتا ئامادە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
نەوزادد جەمال

429
پەڕتوووکی ژمارە9 :
ئيشک
کردن نەک تتەمە ی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201112
2311605226
63603
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ی
عەبدولععەزﯾز پاڕەزانی
2007
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
تاﯾبەتم
و ت:
ستان
شووری کوردس
باش
جﯚری پەڕتووک :ئاﯾيين و ئاتەﯾزم
زمان  -ش وەزار :ک  .باشوور
430
پەڕتوووکی ژمارە0 :
ەی جووجە ە
کەر ،مەکينە
مﯚميا ،پەﯾک
ی دەست :م
ئيشی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
67301
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
جی ،مستەفاا
بەرزنج

431
پەڕتوووکی ژمارە1 :
عی لە ميراتدا
ئيعجاازی تەشرﯾع
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201112
2082226136
63170
ئامادەەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ەد ﯾوسف س مان
ئەحمە
وەرگ انی :داﯾکی النە
2008
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی پەڕتووک
بااشووری کورددستان
و ت:
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م
ی پەڕتووک :ئااﯾين و ئاتەﯾزم
جﯚری
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
432
پەڕتوووکی ژمارە2 :
ل نامە
ئيقبال
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
65767
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ی
ەبدولکەرﯾمی
مودەڕڕرس ،مەال عە

433
پەڕتوووکی ژمارە3 :
ئيگﯚ و ئيد :من و ئەو
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
65579
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
فرۆﯾد ،،سيگمﯚند

434
پەڕتوووکی ژمارە4 :
ھە تی کورردستان دەببووژ ن تەوە
ەخﯚﯾی رۆژھ
ەوە سەربە
ئيالم بە م ژوو ئابوورﯾيەکەﯾە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201112
2220839576
63465
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
نووسين و ئاممادەکردنی :عارف باوەجاننی
2010
تاﯾبەتمەندﯾيە
يەکانی پەڕتوووک
جﯚری پەڕتوووک :ھەمەجﯚﯚرە
شوور
زمان  -ش وەەزار :ک .باشو

435
پەڕتوووکی ژمارە5 :
شا
ئيلش
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201103
3031123042
26374
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
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ەسيفی
نووسيننی :دﯾدار مە
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
تاﯾبەتم
و ت:
ستان
شووری کوردس
باش
جﯚری پەڕتووک :رۆممان
زمان  -ش وەزار :ک  .باشوور

436
پەڕتوووکی ژمارە6 :
دە
ئيلياد
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22214412419473
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ھﯚميرۆۆس
حەمە ککەرﯾم عارف
200
ی سەردەم 08
دەزگای
تاﯾبەتم
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
و ت:
ستان
شووری کوردس
باش
جﯚری پەڕتووک :ئەففسانە
زمان  -ش وەزار :ک  .باشوور
437
پەڕتوووکی ژمارە7 :
دە
ئيلياد
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
69224
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ھﯚميررۆس

438
پەڕتوووکی ژمارە8 :
ئيما و برابچکﯚلە کەی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6202255317
70335
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ەحمود
ەبات عارف مە
و /خە
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی پەڕتووک :مندا ن
جﯚری
439
پەڕتوووکی ژمارە9 :
می ھﯚ نداا
ەتی ئيسالم
ئيمارە
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http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201204
4270915356
64646
ی پی دی ئ ف :ھ شتا ئاماادە نييە
فاﯾلی
ھيم
سمائيل ئيبراھ
نووسينی  :ر کەوت ئيس
ھﯚ ندا.
سياسی لە ھ
ک سەبارەت بە رەوەندی ئيسالمی و ئيسالمی س
ل کﯚ ينەوەک
چاپخانەی رەنج 2006
تاﯾبەتمەند
دﯾيەکانی پەڕتتووک
و ت:
باشوووری کوردستان
جﯚری پەڕتتووک :ئاﯾين و ئاتەﯾزم
شوور
زمان  -ش وەزار :ک .باش
440
پەڕتوووکی ژمارە0 :
دا چ2
ميی ھﯚ ند
ەتی ئيسالم
ئيمارە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
66773
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ل ئيبراھيم
ت ئيسماعيل
ر کەوت
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
بااشووری کورددستان
و ت:
م
ی پەڕتووک :ئااﯾين و ئاتەﯾزم
جﯚری
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
441
پەڕتوووکی ژمارە1 :
شورا
م حوسەﯾن و رۆژی عاش
ئيمام
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
65980
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
دامەزرراوەی ئەلبەال
الغ
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی پەڕتووک
دەرەوە
و ت:
م
ی پەڕتووک :ئااﯾين و ئاتەﯾزم
جﯚری
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
442
پەڕتوووکی ژمارە2 :
ھەشت
سەﯾن :دوو سەروەری الوانی بەھ
م حەسەن و ئيمام حوس
ئيمام
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
65976
شتا ئامادە نيييە
ھش
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
دامەزرراوەی ئەلبەال
الغ
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443
پەڕتوووکی ژمارە3 :
الوانی..
سەروەری ال
حوسەﯾن )س( :دوو س
لی و ئيمام ح
ی کوڕی عەلی
م حەسەنی
ئيمام
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
69904
مادە نييە
ھ شتا ئام
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
الغ
دامەزااراوەی ئەلبەال

444
پەڕتوووکی ژمارە4 :
م عەلی کوڕڕی ئەبوو تا يب
ئيمام
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
69799
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
دامەزرراوەی ئەلبەال
الغ
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی پەڕتووک
دەرەوە
و ت:
م
ی پەڕتووک :ئااﯾين و ئاتەﯾزم
جﯚری
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
445
پەڕتوووکی ژمارە5 :
جيھان
ی لە کوردستتانەوە بﯚ ج
می مەھدی
ئيمام
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
65918
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
پەﯾ ەووانی ئيمامی
ی مەھدی

446
پەڕتوووکی ژمارە6 :
غەمبەر
حەمەدی پ غ
وەئيلال!ی مح
ی دەﯾ م ،و
ن ب نە بەوەی
ئيمان
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201307
7102216018
89613
ئامادەﯾﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
نووسيننی :عەبدو عەزﯾز
وەرگ اانی لە ئينگلييزﯾيەوە :بە ن
سنت موون
ب وکراوەکانی کر س
2001
تاﯾبەتم
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
و ت:
دەەرەوە
ئاتەﯾزم
م
جﯚری پەڕتووک :ئاﯾﯾين و
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
447
پەڕتوووکی ژمارە7 :
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دە
ن ﯾان عەقيد
ئيمان
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
65877
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
فرسادد ،فاروق

448
پەڕتوووکی ژمارە8 :
راتﯚر جﯚنز
ئيمپر
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201111
1202131112
24788
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
ﯾوجين ئﯚن ل
مە شەرﯾف
ەوە :ئازاد حەم
وەرگ انی لە ئينگليزﯾيە
دەزگای ئارراس 2009 -
دﯾيەکانی پەڕتتووک
تاﯾبەتمەند
باشوووری کوردستان
و ت:
جﯚری پەڕتتووک :شانﯚ
شوور
زمان  -ش وەزار :ک .باش
449
پەڕتوووکی ژمارە9 :
شەوﯾستی  -بەرگی 1
راتﯚری خﯚش
ئيمپر
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201209
9171448083
30908
ئاما دەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
در  -د.ا.خ
يسماعيل خد
دانا ئيس
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی پەڕتووک
ھە بەست
ی پەڕتووک :ھ
جﯚری
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
450
پەڕتوووکی ژمارە0 :
راتﯚرﯾای لم
ئيمپر
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
66751
ئامادەەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
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سينی :د .رەفييق سابير
نووس
لە ب وکراوەکانی رابووبن
ی ﯾەکەم
چاپی
د 1998
سوﯾد
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
و ت:
ددەرەوە
ی پەڕتووک :ئئاﯾين و ئاتەﯾزم
جﯚری
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
451
پەڕتوووکی ژمارە1 :
راتﯚرﯾيەتی ئ ران
ئيمپر
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22702075619968
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
نووسەر
دان ناردۆ
وەرگ
ەزﯾز خﯚشناو
فەرھاد عە
ەڕەکان
ژمارەی الپە
162
پ
سا ی چاپ
2009
پ
نﯚرەی چاپ
ﯾەکەم
دﯾزاﯾنی بەرگ
موراد بەھرراميان
کەتەلﯚگ
سياسەت
ەوەی موکرﯾاننی
سەرچاوە :ما پەڕی دەززگای تو ژﯾنەووە و ب وکردنە
دﯾيەکانی پەڕتتووک
تاﯾبەتمەند
و ت:
باشوووری کوردستان
ی
جﯚری پەڕتتووک :رامياری
452
پەڕتوووکی ژمارە2 :
ئيمپر
راتﯚرﯾەتی ئااشور
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201109
9101321326
61088
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
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نووسينی :دۆن ناردۆ
ە غەرﯾب
وەرگ انی :ﯾادگار حەمە
ی سەردەم  -سل مانی ))سا ی چاپ)2008 :
لە ب وکراوەەکانی دەزگای
دﯾيەکانی پەڕتتووک
تاﯾبەتمەند
و ت:
باشوووری کوردستان
جﯚری پەڕتتووک :م ژوو
453
پەڕتوووکی ژمارە3 :
يﯚناليزم
ی ئيسالم ،خ و ناسيﯚ
م :دەربارەی
راتﯚرﯾەتی لم
ئيمپر
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
66556
ھ شتا ئاممادە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ق سابر
رەفيق

454
پەڕتوووکی ژمارە4 :
خانە
ئينتەررن ت و کت بخ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201208
8091200016
67507
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
بەرزنجی
ی
وەرگ اننی :ﯾاسين ققادر
2012
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
تاﯾبەتم
ستان
شووری کوردس
باش
و ت:
جﯚری پەڕتووک :راگگەﯾاندن
زمان  -ش وەزار :ک  .باشوور
455
پەڕتوووکی ژمارە5 :
يل لﯚقا
ئينجيل
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
65802
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
کﯚمە ەی دەولی ککت بی پيرۆز

456
پەڕتوووکی ژمارە6 :
يل مزگ نی
ئينجيل
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
65800
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
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چاپخانەی زانکﯚی سە حەدﯾن

پەڕتووکی ژمارە457 :
ئينجيل :مزگ نی )مەتتا)
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514966032
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
مەتتا

پەڕتووکی ژمارە458 :
ئينجيل ،مزگ نی ،پەﯾمانی نوێ
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514965753
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
زەند ،کەرﯾم1 /و

پەڕتووکی ژمارە459 :
ئينجيلی پيرۆز
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514966031
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
...

پەڕتووکی ژمارە460 :
ئينجيلی پيرۆز
http://www.kurdipedia.org/?q=2011040622130921589
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
وەرگ انی :قەشە ﯾوسف پەری
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی پەڕتووک
باشووری کوردستان
و ت:
جﯚری پەڕتووک :ئاﯾين و ئاتەﯾزم
زمان  -ش وەزار :ک .باشوور
پەڕتووکی ژمارە461 :
ئينجيلی پيرۆز ..بەش وەی کوردی سﯚرانی
http://www.kurdipedia.org/?q=2011061613072560302
فاﯾلی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
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کﯚمە ەی ن ونەتەوەﯾی کت بی پيرۆز
ئەم پەڕتووککە لەالﯾەن لييژنەﯾەکەوە ووەرگ دراوەتە سەر زمانی کوردی
لەالﯾەن چاپخانەی زانکﯚی سە حەدﯾنەوە
ن
 199دا
ئەم کت بە للە سا ی 98
ەوە
ب وکراوەتە
تاﯾبەتمەند
دﯾيەکانی پەڕتتووک
و ت:
دەرەوەە
جﯚری پەڕتتووک :ئاﯾين و ئاتەﯾزم
462
پەڕتوووکی ژمارە2 :
عيسا)
مانی نوێ ))حەزرەتی ع
مزگ نی پەﯾم
يلی پيرۆز :م
ئينجيل
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
65856
ھ شتا ئاممادە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
کﯚمە ەی دەولی ککت بی پيرۆز

463
پەڕتوووکی ژمارە3 :
يلی لﯚقا
ئينجيل
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
65733
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
لە زماانی ﯾﯚنانييەوە

464
پەڕتوووکی ژمارە4 :
دەس
يلی موقەدد
ئينجيل
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
65732
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
وەرگ راو
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
م
ی پەڕتووک :ئااﯾين و ئاتەﯾزم
جﯚری
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
465
پەڕتوووکی ژمارە5 :
يلی مەتتی
ئينجيل
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
65729
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
لە زماانی ﯾﯚنانييەوە وەرگ راو
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466
پەڕتوووکی ژمارە6 :
مەنووسان
ی رۆژنامەﭬاننی و رۆژنام
دوو گﯚﭬاری
کسی ھەرد
ئيند ک
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201401
1181813128
86618
ھ شتا ئامادە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ئامادەکرردنی شوان س مان ﯾابە
تاﯾبەتمە
ەندﯾيەکانی پپەڕتووک
و ت:
ستان
شووری کوردس
باش
جﯚری پپەڕتووک :بيبللﯚگرافيا
زمان  -ش وەزار :ک ..باشوور

467
پەڕتوووکی ژمارە7 :
ماﯾەتيەکان
بنچينەی مافی کەم
ی
ەو
؟ فەلسەفە
سانەکان ﯾان مرۆﭬەکان؟
ئينسا
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201112
2082230416
63171
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
نووسيينی :مارﯾاننا راو ﯚ
ەندﯾيەوە :عە
ەزﯾز ش خانی
وەرگ انی لە فينلە
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
بااشووری کورددستان
و ت:
ھەمەجﯚرە
ی پەڕتووک :ھ
جﯚری
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
468
پەڕتوووکی ژمارە8 :
ی کيميا ،ب2
ساﯾکلﯚبيدﯾای
ئينسا
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201105
5061137055
57493
ھ شتا ئامادە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
367ل.
چاپخانەی قەشەنگ3 ،2001 ،
ی
داستاانی کانزاکان ،،جەمال عەببدول ،سل ماننی:

469
پەڕتوووکی ژمارە9 :
ەلقاعيدە
ساﯾکلﯚپيدﯾا ئە
ئينسا
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201112
2202303376
63441
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
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ھا
زنار تەھا
2006
پەڕتووک
ەندﯾيەکانی پە
تاﯾبەتمە
ستان
شووری کوردس
باش
و ت:
سيکلﯚپيدﯾا
ەڕتووک :ئەنس
جﯚری پە
زمان  -ش وەزار :ک .باشوور
470
پەڕتوووکی ژمارە0 :
چيە؟
ساﯾکلﯚپيدﯾا چ
ئينسا
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101450596
65316
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ل جەالل غەرﯾﯾب
کەمال

471
پەڕتوووکی ژمارە1 :
وردی
ينگليزی ،کو
عەرەبی ،ئين
ی ئابووری :ع
ساﯾکلﯚپيدﯾای
ئينسا
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
66867
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
دەباغ ،،فەﯾسەل

472
پەڕتوووکی ژمارە2 :
ی ئەنتەرن ت
ساﯾکلﯚپيدﯾای
ئينسا
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101450576
65246
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
مەال کەرﯾم
جی ،ھ من م
بەرزنج

473
پەڕتوووکی ژمارە3 :
ی گشتی
ساﯾکلﯚپيدﯾای
ئينسا
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101451006
65354
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ن سابير سا ح
ﯾاسين

474
پەڕتوووکی ژمارە4 :
ی کيميا
ساﯾکلﯚپيدﯾای
ئينسا
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
67210
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
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ل عەبدول
جەمال

475
پەڕتوووکی ژمارە5 :
ساﯾکلﯚپ دﯾای
ئينسا
ی خ زان
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201302
2161017307
75793
ی پی دی ئ ف :ھ شتا ئئامادە نييە
فاﯾلی
سوڵ
حەمەی ئەحمەد رەس
پەڕتووک
ەندﯾيەکانی پە
تاﯾبەتمە
و ت:
ستان
شووری کوردس
باش
سيکلﯚپيدﯾا
ەڕتووک :ئەنس
جﯚری پە
زمان  -ش وەزار :ک .باشوور

476
پەڕتوووکی ژمارە6 :
ەی ئابووری
 2000زاراوە
کدانەوەی 0
سکلﯚپيدﯾای ئئابووری :ل ک
ئينس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
67139
ھ شتا ئامادە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
دەباغ ،،فەﯾسەل

477
پەڕتوووکی ژمارە7 :
ەم
ەرگی ﯾەکە
ەوا گری  -بە
جيھانی ھە
سکلﯚپيدﯾای ج
ئينس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201208
8090908206
67509
ی پی دی ئ ف :ھ شتا ئاماادە نييە
فاﯾلی
نووسينی :ئەسعەد موففرحو کﯚمە ک ل کﯚ ەر
ەحمەد سا ح
وەرگ انی لە عەرەبييەووە :بەختيار ئە
ەڕە316 :
ژمارەی الپە
دﯾيەکانی پەڕتتووک
تاﯾبەتمەند
باشوووری کوردستان
و ت:
جﯚری پەڕتتووک :ئەنسييکلﯚپيدﯾا
شوور
زمان  -ش وەزار :ک .باش
478
پەڕتوووکی ژمارە8 :
ن
مەعدەنەکان
سکلﯚپيدﯾای م
ئينس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
67131
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
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ل جەالل غەرﯾﯾب
کەمال
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی پەڕتووک
بااشووری کورددستان
و ت:
ەنسيکلﯚپيدﯾاا
ی پەڕتووک :ئە
جﯚری
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
479
پەڕتوووکی ژمارە9 :
ھە ەبجە  -بەرگی 1
سکلﯚپيدﯾای ھ
ئينس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201310
0082108319
92395
ی پی دی ئ ف :ھ شتا ئئامادە نييە
فاﯾلی
ەم رانی
ئارام شە
2013
پەڕتووک
ەندﯾيەکانی پە
تاﯾبەتمە
ستان
شووری کوردس
باش
و ت:
سيکلﯚپيدﯾا
ەڕتووک :ئەنس
جﯚری پە
زمان  -ش وەزار :ک .باشوور
480
پەڕتوووکی ژمارە0 :
وردی)
عەرەبی کو
کيميا ،ب) ،1ئينگليزی ع
سکلﯚپيدﯾای ک
ئينس
dipedia.org//?q=201105
5061137055
57495
http:///www.kurd
ھ شتا ئاماادە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
410ل.
ن4 ،1999 ،
سل مانی :چاپخانەی روون
ل عەبدول ،س
جەمال

481
پەڕتوووکی ژمارە1 :
وردستان
شتمانيی کو
سکلﯚپيدﯾای ﯾﯾەک تيی نيش
ئينس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201302
2210937408
80643
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
ﯾەک تيی نييشتمانيی کووردستان
2013
دﯾيەکانی پەڕتتووک
تاﯾبەتمەند
باشوووری کوردستان
و ت:
جﯚری پەڕتتووک :ئەنسييکلﯚپيدﯾا
شوور
زمان  -ش وەزار :ک .باش
کوردستان
ن
نيشتمانيی
ی
ی
ﯾەک تيی
پارت:
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482
پەڕتوووکی ژمارە2 :
سﯚکلﯚپيدﯾا و کيميا
ئينسﯚ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
67186
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ل عەبدول
جەمال
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
و ت:
بااشووری کورددستان
ی پەڕتووک :زاانست
جﯚری
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
483
پەڕتوووکی ژمارە3 :
ی پزﯾشکاﯾەتتی خ زانی
سﯚکلﯚپيدﯾای
ئينسﯚ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
67293
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ەبدو
عەبدوول ەحمان عە

484
پەڕتوووکی ژمارە4 :
کوردستان
ن
گەلی باشووری
ی
کردنی
کوردۆساﯾدک
ی ئەنفال و ک
ئينسي
سيکلﯚپيدﯾای تاوانبارانی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201104
4160958215
56642
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
نووسينی  :دەرسيم ددﯾبەگەﯾی
دانمارک2011 ،
تاﯾبەتمەند
دﯾيەکانی پەڕڕتووک
و ت:
دەرەووە
ەبجە
ە
ئەنفال و ھە
ل
جﯚری پەڕڕتووک:
زمان  -ش وەزار :ک .بااشوور
485
پەڕتوووکی ژمارە5 :
ھانی گﯚڕی
ەسەی جيھ
شتاﯾن ئەو کە
ئينشت
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651497
70059
ھ شتا ئامادە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
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ی کامل
مەجدی
حمەد
ن محەمەد ئەح
وەرگ اننی :گەرميان
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
تاﯾبەتم
ستان
شووری کوردس
باش
و ت:
ست
جﯚری پەڕتووک :زانس
زمان  -ش وەزار :ک  .باشوور
486
پەڕتوووکی ژمارە6 :
ئينگلييزی گشتگيير
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201109
9031557216
60930
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
زمانی ئيگليزی
ی
ر بەر کی گگشتگير بﯚ ر زمانی
سەﯾد مينە
ەد وەسمان و مستەفا س
شناو ،محەمە
وەرگ انی :نەرﯾمان خﯚش
چپی ﯾەکەم 2010 -
دﯾيەکانی پەڕتتووک
تاﯾبەتمەند
و ت:
باشوووری کوردستان
جﯚری پەڕتتووک :زمانەووانی
487
پەڕتوووکی ژمارە7 :
ئينگلييزﯾی گشتگ
گر
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201111
1022110586
62718
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
عەبدولئئيالە تﯚفيق ئئەبوبەکر
ی ئاراس 20 05 -
دەزگای
تاﯾبەتم
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
و ت:
ستان
شووری کوردس
باش
جﯚری پەڕتووک :فەرھەنگ
زمان  -ش وەزار :ک  .باشوور
488
پەڕتوووکی ژمارە8 :
شانﯚگەری
ﯚڤ لە چوارر پەردەدا :ش
ئيﭭانﯚ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
67743
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ن
ئانتﯚن
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489
پەڕتوووکی ژمارە9 :
ﯾدا
مانی کوردﯾد
ستەکانی زم
نﯚمی لە ئاس
ئيکﯚنﯚ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201205
5141442346
64736
ھ شتا ئامادە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
مان سا ح
دەروون عەبدول ەحم
ھەول ر 2012 -
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
تاﯾبەتم
و ت:
ستان
شووری کوردس
باش
جﯚری پەڕتووک :زماانەوانی
زمان  -ش وەزار :ک  .باشوور
490
پەڕتوووکی ژمارە0 :
کيی کورد
ک تيی ئ تنيک
گرافيا و ﯾەک
ئ تنﯚگ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201111
1202018104
43997
ئاماددەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
رەشادد ميران
دەزگای
ی ئاراس 2009 -
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی پەڕتووک
بااشووری کورددستان
و ت:
ی پەڕتووک :ککﯚمە ﯾەتی
جﯚری
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
491
پەڕتوووکی ژمارە1 :
ی ساسانيييەکان
ی سەردەمی
ئ رانی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651497
70016
ی پی دی ئ ف :ھ شتا ئاماادە نييە
فاﯾلی
شتی،
سييەوە :سە حەدﯾن ئاش
وەرگ ان لە فارس
گ
پ ۆفيسﯚر ئئارتوور کرﯾستت نس ن،
.2006
ن ،سل مانی 6
بنکەی ژﯾن
تاﯾبەتمەند
دﯾيەکانی پەڕتتووک
و ت:
باشوووری کوردستان
جﯚری پەڕتتووک :م ژوو
شوور
زمان  -ش وەزار :ک .باش
492
پەڕتوووکی ژمارە2 :
ی
ی سەفەوی
ی سەردەمی
ئ رانی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6122229277
70100
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ی پی دی ئ ف :ھ شتا ئاماادە نييە
فاﯾلی
ەی ژﯾن،
سە حەدﯾن ئئاشتی ،بنکە
دوکتﯚر راجرر س يﭭری ،ووەرگ ان لە ففارسييەوە :س
.2006
سل مانی 6
دﯾيەکانی پەڕتتووک
تاﯾبەتمەند
و ت:
باشوووری کوردستان
جﯚری پەڕتتووک :م ژوو
شوور
زمان  -ش وەزار :ک .باش
493
پەڕتوووکی ژمارە3 :
ئ رە م ژووە!
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201204
4221930056
64598
يە
شتا ئامادە نييە
ھش
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
رەھببەر جەالل
19
سنکی 994 -
ھ لس
ەتمەندﯾيەکانی
تاﯾبە
ی پەڕتووک
دەرەوە
و ت:
جﯚرری پەڕتووک :م ژوو
ن  -ش وەزار :ک .باشوور
زمان
494
پەڕتوووکی ژمارە4 :
ئ زدﯾااتی :ل کﯚ يننەوە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
68883
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ێ سل مان1 /ن
خدرێ

495
پەڕتوووکی ژمارە5 :
وەکەﯾاندا
ژووی نەتەو
ئ زدﯾييەکان لەم ژ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201403
3310040079
99825
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ەست حس ن
سەربە
مانی2002-
سل ما
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی پەڕتووک
بااشووری کورددستان
و ت:
ی پەڕتووک :م ژوو
جﯚری
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
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496
پەڕتوووکی ژمارە6 :
ێ و رچەکەﯾان
ئ زدﯾييەکان و رێ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
65919
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ەﯾی ،سدﯾق
بﯚرەکە

497
پەڕتوووکی ژمارە7 :
ە
ئ زگە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201204
4112014126
64478
ی پی دی ئ ف :ھ شتا ئاماادە نييە
فاﯾلی
ەرەبی لە 1936/7/1
رادﯾﯚی بەغدای عە
ی
م ژووی داممەزراندنی ئ ززگەی
دووەم 1939
م
شرﯾنی
ئ زگەی راددﯾﯚی بەغدا  -بەشی کورددی لە /19تش
.194
ئ زگەی راددﯾﯚی کوردی لە )ﯾافا( لە ففەلەستين 42
نووسينی :باکووری
تاﯾبەتمەند
دﯾيەکانی پەڕتتووک
و ت:
باشوووری کوردستان
جﯚری پەڕتتووک :راگەﯾانندن
شوور
زمان  -ش وەزار :ک .باش
498
پەڕتوووکی ژمارە8 :
ئ زﯾدﯾﯾاتی ب1
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
65885
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
خدر پيير سل مان
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی پەڕتووک
و ت:
بااشووری کورددستان
م
ی پەڕتووک :ئااﯾين و ئاتەﯾزم
جﯚری
499
پەڕتوووکی ژمارە9 :
ەوەکەﯾاندا
ئ زﯾدﯾﯾيەکان لە م ژووی نەتە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22214410918983
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ەست حس ن
نووسيينی :سەربە
ھﯚشارﯾەوە ب وکراوەتەوە
ەکتەبی بيرو ھ
سا ی 2002داا لە الﯾەن مە
ەم کت بە لەس
چاپی دوھەمی ئە
ی کت بخانەی کوردی
چاوە :ما پەڕی
سەرچ

ﻻﭘەڕە

144

http://www.kurdipedia.org

تاﯾبەتمەندﯾيەکانی پەڕتووک
باشووری کوردستان
و ت:
جﯚری پەڕتووک :م ژوو
زمان  -ش وەزار :ک .باشوور
پەڕتووکی ژمارە500 :
ئ ستا لە ن وان دوو ئاو نەدا
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122214410718896
ئامادەﯾە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
نووسينی :محەمەد تەرەغە
ناوەندی کوردﯾکا
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی پەڕتووک
باشووری کوردستان
و ت:
جﯚری پەڕتووک :ھە بەست
زمان  -ش وەزار :ک .باشوور
پەڕتووکی ژمارە501 :
ئ سەەو پاشەرۆژى كوردستانى ع راق
http://www.kurdipedia.org/?q=2014033100400799831
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
ناوەندى ل كﯚ ينەوەى كوردى2004---
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502
پەڕتوووکی ژمارە2 :
كوردا ل كورردستانا ئ ر ان
ئ ل و ئوﯾجاخ ن ك
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201403
3310040079
99832
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
2
سعود خالد گوولى-سپير ز-دھﯚك2010-
و.مەس

503
پەڕتوووکی ژمارە3 :
ەکان و کﯚمە
ئ ليتە
ە گا
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22702075619821
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
نووسەر
ت .ب .باتاممﯚر
وەرگ
ناسر ئيبراھ
ھيم زادە
ەڕەکان
ژمارەی الپە
254
پ
سا ی چاپ
2008
کەتەلﯚگ
ی
کﯚمە ناسی
ەوەی موکرﯾاننی
سەرچاوە :ما پەڕی دەززگای تو ژﯾنەووە و ب وکردنە
دﯾيەکانی پەڕتتووک
تاﯾبەتمەند
و ت:
باشوووری کوردستان
جﯚری پەڕتتووک :کﯚمە نناسی
شوور
زمان  -ش وەزار :ک .باش
504
پەڕتوووکی ژمارە4 :
ﭬولدە
دان گﯚنيال ﭬ
ی دکتﯚری د
ئ مماا دەروا بﯚالی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6202255317
70305
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
...
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی پەڕتووک :مندا ن
جﯚری
505
پەڕتوووکی ژمارە5 :
ل
ئ ميل
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22214405518494
ە
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
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ک رۆسﯚ
ژان ژاک
رەسوڵ سو تانی
چاپخانەی رۆژھە ت 2008
کوردی
سەرچاووە :ما پەڕی کت بخانەی کو
تاﯾبەتمە
ەندﯾيەکانی پپەڕتووک
و ت:
ستان
شووری کوردس
باش
جﯚری پپەڕتووک :دەرروونناسی
زمان  -ش وەزار :ک .باشوور
506
پەڕتوووکی ژمارە6 :
وە
ەمان نوسيو
ئ مە ئەم شيعرە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6202336407
70881
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
و/عەززﯾز گەردی
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
و ت:
بااشووری کورددستان
ەدەبی
ی پەڕتووک :ئە
جﯚری
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
507
پەڕتوووکی ژمارە7 :
ئ مە گوناھين
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201209
9081527383
33242
ئامادەەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ھيوا ئئەمين نژاد
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
و ت:
بااشووری کورددستان
چيرۆک
ی پەڕتووک :چ
جﯚری
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
508
پەڕتوووکی ژمارە8 :
ن لەسەر چيين؟
کﯚکيەکانمان
ئ مە و ئەوان ناک
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201306
6081800007
78331
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی

ﻻﭘەڕە

147

http://www.kurdipedia.org

نووسيننی :نەوشيرووان مستەفا
2009
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
تاﯾبەتم
ستان
شووری کوردس
باش
و ت:
جﯚری پەڕتووک :وتار و دﯾمانە
زمان  -ش وەزار :ک  .باشوور
509
پەڕتوووکی ژمارە9 :
کﯚمە ک وتتار
ی پەنابەر؛ ک
ئ مەی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201312
2261411198
87068
ە
شتا ئامادە نييە
ھش
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ھانا ئار نت
جيﯚ ئاگامبن
جﯚرج
بەختتيار عەلی
سوور تەﯾفوورری
مەنس
ەتمەندﯾيەکانی
تاﯾبە
ی پەڕتووک
ی پەڕتووک :وتار و دﯾمانە
جﯚری
ن  -ش وەزار :ک .باشوور
زمان
510
پەڕتوووکی ژمارە0 :
ی ژنان
ئ مەی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201109
9132140436
61209
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
ئيد س سوو د گران
ەبدولکەرﯾم
عەبدولکەرﯾم حەميد عە
ی سەردەم  -سل مانی
لە ب وکراوەەکانی دەزگای
دﯾيەکانی پەڕتتووک
تاﯾبەتمەند
و ت:
باشوووری کوردستان
جﯚری پەڕتتووک :ژنان
511
پەڕتوووکی ژمارە1 :
ئ مەی
ی مندا نی گوڕەدێ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201208
8072110336
67535
يە
شتا ئامادە نييە
ھش
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
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سيرروان کاروانی
ی پەڕتووک
ەتمەندﯾيەکانی
تاﯾبە
جﯚرری پەڕتووک :مندا ن
ن  -ش وەزار :ک .باشوور
زمان

512
پەڕتوووکی ژمارە2 :
حەکەم
س ،خﯚشەوﯾستی روحە
ئ نيس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201111
1202156266
62989
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ئيزاب ل ئئەل ندی
نی لە عەرەبيييەوە :عوب د مەجيد
وەرگ انی
20
دەزگای ئاراس 009 -
تاﯾبەتمە
ەندﯾيەکانی پپەڕتووک
و ت:
ستان
شووری کوردس
باش
جﯚری پپەڕتووک :رۆممان
زمان  -ش وەزار :ک ..باشوور
513
پەڕتوووکی ژمارە3 :
سيا
ەت باش ئاس
ئ وارە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
68788
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ماعيل حەمە ئەمين
ئيسم
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
و ت:
بااشووری کورددستان
ەدەبی
ی پەڕتووک :ئە
جﯚری
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
514
پەڕتوووکی ژمارە4 :
ەی پەروانە
ئ وارە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
68922
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
يار عەلی
بەختيا
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
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ی پەڕتووک :رۆۆمان
جﯚری
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
515
پەڕتوووکی ژمارە5 :
ەی پەروانە
ئ وارە
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20090
0805150935
51919
ی پی دی
فاﯾلی
ھ شتا ئاماادە نييە
ئ ف:
ناوی رۆمان کی بەختيار عەليە .پاش ب و کردنی ئەم رۆمانە کە دووھەمين
خﯚی راک شا .ئەم رۆمانە پ ک ھاتووە للە 22
رۆمانيەتی ،،سەرنجی ززۆری بﯚ الی خ
ەڕەﯾە .بە پ ی ئەو م ژووە لە
جەم  255الپە
ک بەشی کﯚﯚتاﯾی و سەرج
بەش و ﯾەک
 10مانگ دا لە مانگی 1
دانراوە ،ئەم رۆمانە لە ماوەی 1
،
ەرە دا
کﯚتاﯾی دووواھەمين الپە
ەنی ب وکراوەی
 10ی سالی 1997ەوە نوووسراوە .ئەم رۆمانە لە الﯾە
تا مانگی 0
ەو ئ وارەﯾە ئامااژە
سالی  1998لە سو د ب وببووەوە .ناوی رۆمان بە ئ و
رەھەند ،س
پا ەوانی سەررەکی
ناوی ميدﯾا ،دوو ا
دەکات کە پەروانە و ﯾەکک ک لە ھەﭬا نی بە ی
ھەبی دا
لە بەر دەم کﯚمە ک کەسااﯾەتيی مەزھ
چيرۆکەکە ،لە الﯾەن برا کانيانەوە و ە
ن ،لە س دارە دەدر ن .دووااتر ئەم
ڵ گوناھباران دا دەجەنگن
کە ب واﯾان ئەوەﯾە لەگەڵ
ی زستان ،مرددن و دۆراندن.
ئ وارە دەب تە سەمبﯚلی
سەرچاوە :وﯾکيپ دﯾا
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی پەڕتتووک
کوردستان
ن
باشوووری
و ت:
جﯚری پەڕتتووک :رۆمان
شوور
زمان  -ش وەزار :ک .باش
516
پەڕتوووکی ژمارە6 :
ەی شار
ئ وارە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22214411119051
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
ەتپوور
نووسينی :فەڕۆخ ن عمە
ئەنجومەنی قە ەمی ککوردستانی ئ ران ب وکراووەتەوە
ی
ی
ئەم کت بە للەسەر ساﯾتی
سەرچاوە :ما پەڕی کت ببخانەی کورددی
دﯾيەکانی پەڕتتووک
تاﯾبەتمەند
ک
جﯚری پەڕتتووک :چيرۆک
شوور
زمان  -ش وەزار :ک .باش
517
پەڕتوووکی ژمارە7 :
ەﯾەک بﯚ ژن
ئ وارە
ن و خودا
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201204
4182121206
64559
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ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی

ھ شتا ئامادە نييە
سيوەﯾلی
ر بوار س
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
تاﯾبەتمە
ستان
شووری کوردس
باش
و ت:
ەمەجﯚرە
جﯚری پەڕتووک :ھە
زمان  -ش وەزار :ک ..باشوور

518
پەڕتوووکی ژمارە8 :
ەرگ
ە ھاتنی مە
ەﯾەک بەر لە
ئ وارە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22214410218721
ھ شتا ئامادە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
نووسيينی :کەژاڵ ئئيسماعيل
ەوە لە سو د ب وکراوەتەوە
ەالﯾەن چاپخا نەی ھەرزانە
ئەم کت بە لە سا ی  2007دا لە
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی پەڕتووک
دەرەوە
و ت:
ی پەڕتووک :ھ
جﯚری
ھە بەست
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
519
پەڕتوووکی ژمارە9 :
ەێ تاوسان
ئ وارە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201303
3291416268
80014
ی پی دی ئ ف :ھ شتا ئئامادە نييە
فاﯾلی
شاعر  :ئەلی ھاتەممی
ڕۊبەرگ  :چەنگيز ئقببالی
ين خوداﯾاری
بەرگ  :مەھين
دﯾزاﯾن بە
ی – کرماشان
چاپەمەننی :باخ نەی
تاﯾبەتمە
ەندﯾيەکانی پپەڕتووک
و ت:
ھە تی کورددستان
رۆژھ
ە بەست
جﯚری پپەڕتووک :ھە
زمان  -ش وەزار :ک .لوڕی
520
پەڕتوووکی ژمارە0 :
ن
ئ ﭭلين
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201202
2062052346
64193
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
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ھانفەرد )ژﯾار)
ن -:س .جەھ
وەرگ ان
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
تاﯾبەتم
و ت:
ستان
رۆژژئاوای کوردس
جﯚری پەڕتووک :چييرۆک
ک .لوڕی
زمان  -ش وەزار :ک

521
پەڕتوووکی ژمارە1 :
سەردەمی مەشروتيەتتدا
ئ ی کە ھوڕ لەس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201405
5021523327
76047
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
نووسيننی :عەلی رەەزا گﯚدەرزی
وەﯾس
ن بەنی س
وەرگ اننی :موحسن
نی 2014 :
سل مانی
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
تاﯾبەتم
و ت:
ستان
شووری کوردس
باش
زمان  -ش وەزار :ک  .باشوور
جﯚری پەڕتووک :م ژژوو
522
پەڕتوووکی ژمارە2 :
ست رەکان س و
ئە س
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6202255317
70465
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
فەرھاد توسی
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
و ت:
بااشووری کورددستان
مندا ن
ی پەڕتووک :م
جﯚری
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
523
پەڕتوووکی ژمارە3 :
ۆەۆكﯚلەكان
ن
ى ع راق پرۆ
كوردستانى
يشەﯾمانى ك
جوومەنى نيش
ئە نج
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201403
3310040079
99900
ھ شتتا ئامادە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ەﯾمانيى كورددسەانى ع رراق-و.پەروەرددە-ھەول ر04-
ئەنجووومەنى نيشە
200
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524
پەڕتوووکی ژمارە4 :
ين
ئە ﭬين
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6202336407
70882
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ەمين
سە بااح محەمەدئە

525
پەڕتوووکی ژمارە5 :
وردستانى باشووردا
وچەرخى كو
م..لە نيگار ك شانى ھاو
سپر شنيزم
سەراكە ئ كس
ئەبس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201403
3310040079
99902
ھ شتا ئئامادە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ى2010-
شﭭان-سل مانى
ى رەسول-ش
وەھبى

526
پەڕتوووکی ژمارە6 :
وانييە
ەکی زمانەو
ئەب و ناب راﯾە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201207
7081853287
71937
ھ شتا ئامادە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
حمەد
ەد ئەمين ئەح
محەمە
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
تاﯾبەتم
ستان
شووری کوردس
باش
و ت:
جﯚری پەڕتووک :زماانەوانی
زمان  -ش وەزار :ک  .باشوور

527
پەڕتوووکی ژمارە7 :
ئەبەد
دﯾيەتی غەررﯾبی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22214405918633
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ھونەر ککاکەی فەالح
ەالح 2008
ەی کاکەی فە
چاپخانە
سەرچاوە :ما پەڕی کت بخانەی ککوردی
تاﯾبەتمە
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
ستان
شووری کوردس
باش
و ت:
ە بەست
جﯚری پپەڕتووک :ھە
زمان  -ش وەزار :ک ..باشوور
528
پەڕتوووکی ژمارە8 :
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ورک ک يە؟..
ئەتاتو
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
66463
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
کﯚچەرر مەحمود
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
و ت:
بااشووری کورددستان
ھەمەجﯚرە
ی پەڕتووک :ھ
جﯚری
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
529
پەڕتوووکی ژمارە9 :
ی کوردستاان
ﯚ-دﯾمﯚگرافياای باشووری
ئەتنﯚ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22214410518828
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
ەفور
نووسينی :عەبدو غە
پەخشی
ی
لەالﯾەن دەزگای تو ژﯾنەوەی چاپ و
ن
 200دا
ئەم کت بە للە سا ی 06
موکرﯾانيەوەە ب وکراوەتەووە
تاﯾبەتمەند
دﯾيەکانی پەڕتتووک
و ت:
باشوووری کوردستان
جﯚری پەڕتتووک :ل کﯚ يننەوە
شوور
زمان  -ش وەزار :ک .باش
530
پەڕتوووکی ژمارە0 :
م لە م ژوودا
ئەتﯚم
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
67157
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ل جەالل غەرﯾﯾب
کەمال

531
پەڕتوووکی ژمارە1 :
ھانيە
ئەجلييکا :کﯚمە ە کورتە چيررۆک کی جيھ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
68978
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ئەلين8 /ن

532
پەڕتوووکی ژمارە2 :
ە تی ناوەڕڕاست
کا لە خﯚرھە
دای ئەمرﯾک
ئەجند
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22214405918634
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ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ی.ا .تاﯾر
برادلی
سەن سەﯾد مح
حەسە
حەمەد
200
ی وەرگ انی سل مانی 06
خانەی
ی کت بخانەی کوردی
چاوە :ما پەڕی
سەرچ

ئاماددەﯾە

ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
و ت:
بااشووری کورددستان
ی پەڕتووک :راامياری
جﯚری
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
533
پەڕتوووکی ژمارە3 :
ە تی ناوەڕااست پاش ﯾانزەی س ببتەمبەر
کا لە رۆژھە
دەی ئەمرﯾک
ئەجند
dipedia.org//?q=201206
6101651496
66726
http:///www.kurd
شتا ئامادە نيييە
ھش
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
برادلی .ر
تاﯾر ،بر

534
پەڕتوووکی ژمارە4 :
ەنم خواردن
م بﯚ شاری شوکردن  /بﯚ نانی گە
ئەچم
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6202336407
70883
ئاماددەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
سەرردار فەتاح ئە مين
200
ستەردام 01 -
ئەمس
ەتمەندﯾيەکانی
تاﯾبە
ی پەڕتووک
دەرەوە
و ت:
جﯚرری پەڕتووک :مندا ن
ن  -ش وەزار :ک .باشوور
زمان
535
پەڕتوووکی ژمارە5 :
مەد چﯚن ف ی بﯚ ئينگلتتەرا
ئەحم
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6202255317
70403
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
و0دالووەرعەبدو
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی پەڕتووک
ی پەڕتووک :مندا ن
جﯚری
536
پەڕتوووکی ژمارە6 :

ﻻﭘەڕە

155

http://www.kurdipedia.org

ئەحمەد موختار بەگی جاف :شاعير و مرۆڤ لە کوردستانی ئەو سەردەمەدا
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514968747
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
عەبدولکەرﯾم حەميد عەبدولکەرﯾم

پەڕتووکی ژمارە537 :
ئەحمەدی  -بەرگی 1
http://www.kurdipedia.org/?q=2011050611370457438
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
فەرھەنگ کی کوردی عەرەبی ﯾە بە شيعر ،ش خ مارفی نﯚدێ ،چ ،1رواندوز :چاپخانەی زاری
کرمانجی18 ،1927 ،ل.
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی پەڕتووک
باشووری کوردستان
و ت:
جﯚری پەڕتووک :فەرھەنگ
پەڕتووکی ژمارە538 :
ئەحمەدی  -بەرگی 2
http://www.kurdipedia.org/?q=2011050611370457439
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
فەرھەنگ کی کوردی عەرەبی ﯾە بە شيعر ،ش خ مارفی نﯚدێ ،چ ،2سل مانی :چاپخانەی ژﯾان،1935 ،
38ل.
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی پەڕتووک
باشووری کوردستان
و ت:
جﯚری پەڕتووک :فەرھەنگ
پەڕتووکی ژمارە539 :
ئەحمەدی  -بەرگی 3
http://www.kurdipedia.org/?q=2011050611370457440
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
فەرھەنگ کی کوردی عەرەبی ﯾە بە شيعر ،ش خ مارفی نﯚدێ ،چ ،3بەغدا :چاپخانەی مەعارﯾف،
30 ،1950ل.
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی پەڕتووک
جﯚری پەڕتووک :فەرھەنگ
پەڕتووکی ژمارە540 :
ئەحمەدی  -بەرگی 4
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http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201105
5061137025
57380
ھ شتا ئامادە ننييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
33 ،(1960ل.
ن2573 ،ک0)،
ی کوردستان
چ ،4ش خ مارفی ننﯚدەﯾی ،ھەوول ر :چاپخانەی
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
بااشووری کورددستان
و ت:
ەرھەنگ
ی پەڕتووک :فە
جﯚری
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
541
پەڕتوووکی ژمارە1 :
سﯚفی
ی
وف و
 170شاعيرر و بيرمەند ،فەﯾلەسوو
ی 07 - 1650
مەدی خانی
ئەحم
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201112
2112127406
63216
ئاممادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
نوووسينی :عيز ەدﯾن مستەففا رەسوڵ
سل مانی 20 08 -
س
پەڕتووک
ک
تاﯾﯾبەتمەندﯾيەککانی
باشووری ککوردستان
و ت:
ک :ئەدەبی
جﯚﯚری پەڕتووک
باشوور
ر
زممان  -ش وەزارر :ک.
542
پەڕتوووکی ژمارە2 :
ە توو
ئەحە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6202255317
70753
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ف
و /ئاﭬاان عەبدول قاادر مە عروف
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی پەڕتووک :مندا ن
جﯚری
543
پەڕتوووکی ژمارە3 :
19
د 923-1876
ئەحە
ەی ناسری ھونەرمەند
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
69635
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
غەفورر رەشيد
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
بااشووری کورددستان
و ت:
ھونەری
ی پەڕتووک :ھ
جﯚری
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ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
544
پەڕتوووکی ژمارە4 :
ی جوانی و د داری
ەر شاعيری
ئەختە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
68070
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
عەبدولواحد
ئازاد ع
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
و ت:
بااشووری کورددستان
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
ەدەبی
ی پەڕتووک :ئە
جﯚری
545
پەڕتوووکی ژمارە5 :
سەت
الق و سياس
ئەخال
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
65656
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
دوفاتيح
نووسەرر :ئيمام عەبد
سمان
وەرگ  :شەرﯾف عوس
2012
تاﯾبەتم
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
و ت:
ستان
شووری کوردس
باش
جﯚری پەڕتووک :راممياری
زمان  -ش وەزار :ک  .باشوور
546
پەڕتوووکی ژمارە6 :
سی
القی کاری ررۆژنامەنووس
ئەخال
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22214412719613
ئاما دەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ەسەن عيماد مەکاوی
د .حە
مەم ببورھان قانيع
200
ی وەرگ انی سل مانی 04
خانەی
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی پەڕتووک
بااشووری کورددستان
و ت:
ی پەڕتووک :رااگەﯾاندن
جﯚری
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
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پەڕتووکی ژمارە547 :
ئەخ قی رۆژنامەنووسی
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514965657
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
ھاتلنگ ،جﯚن .ل

پەڕتووکی ژمارە548 :
ئەدۆب ئﯚدﯾشن
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061014505965350
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
ھيمداد خدر
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی پەڕتووک
باشووری کوردستان
و ت:
جﯚری پەڕتووک :کﯚمپيوتەر
زمان  -ش وەزار :ک .باشوور
پەڕتووکی ژمارە549 :
ئەدۆب فﯚتﯚشﯚپ 7
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061014505965339
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
ھادی حەمە رەزا عەزﯾز

پەڕتووکی ژمارە550 :
ئەدۆب فﯚتﯚشﯚپ 7می
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061014505965338
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
ھادی حەمە رەزا عەزﯾز

پەڕتووکی ژمارە551 :
ئەدۆنيس
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122214412419496
ئامادەﯾە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
ئەدۆنيس
عەبدولموتەليب عەبدو
سەنتەری ل کﯚ ينەوەی فيکری و ئەدەبی نما 2005
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ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
بااشووری کورددستان
و ت:
ەدەبی
ی پەڕتووک :ئە
جﯚری
552
پەڕتوووکی ژمارە2 :
کﯚ ينەوە
و ندنەوە :ل ک
عرﯾيەتی خو
ئەدۆننيس و شيع
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
69128
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ئەدۆنييس

553
پەڕتوووکی ژمارە3 :
سوونکاری وشەکان
ئەدۆننيس ...ئەفس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22214412419469
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
کﯚمە ک نووسەر
موتەليب عەببدو
عەبدولم
ھەول ر 2008
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
تاﯾبەتم
و ت:
ستان
شووری کوردس
باش
جﯚری پەڕتووک :ئەددەبی
زمان  -ش وەزار :ک  .باشوور
554
پەڕتوووکی ژمارە4 :
ی جيھانی ررۆناک کردەووە
سﯚن ئەوەی
ئەدﯾس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201403
3310040079
99915
ئاماددەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ەعدی
بەشيرر حس ن سە
ھەول ر2002-
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
و ت:
بااشووری کورددستان
ی پەڕتووک :زاانست
جﯚری
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
555
پەڕتوووکی ژمارە5 :
ب چييە؟
ئەدەب
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
2270207562
20025
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ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
نووسەر
سارتەر
ژان پﯚڵ س
وەرگ
ەفور
مستەفا غە
ەڕەکان
ژمارەی الپە
224
پ
سا ی چاپ
2009
پ
نﯚرەی چاپ
ﯾەکەم
دﯾزاﯾنی بەرگ
ئاسﯚ مامزاادە
کەتەلﯚگ
ل کﯚ ينەوەی
ی ئەدەبی
ەوەی موکرﯾاننی
سەرچاوە :ما پەڕی دەززگای تو ژﯾنەووە و ب وکردنە
دﯾيەکانی پەڕتتووک
تاﯾبەتمەند
و ت:
باشوووری کوردستان
ی
جﯚری پەڕتتووک :ئەدەبی
شوور
زمان  -ش وەزار :ک .باش
556
پەڕتوووکی ژمارە6 :
ستانی نو دا
مەی کوردس
ب لە رۆژنام
ئەدەب
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101235146
65201
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ساالرر مەحمود
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
و ت:
بااشووری کورددستان
ەدەبی
ی پەڕتووک :ئە
جﯚری
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
557
پەڕتوووکی ژمارە7 :
گ
ب و دﯾالﯚگ
ئەدەب
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201208
8121120296
67479
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی

ﻻﭘەڕە

161

http://www.kurdipedia.org

وەرگ  :سەنگەر زرارری
2011
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
تاﯾبەتم
ستان
شووری کوردس
باش
و ت:
جﯚری پەڕتووک :ئەددەبی
زمان  -ش وەزار :ک  .باشوور
558
پەڕتوووکی ژمارە8 :
ب و رەخنە
ئەدەب
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201403
3310040079
99920
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
عەزﯾز گەردی
بەغداد1974-

559
پەڕتوووکی ژمارە9 :
ەت
ب و سياسە
ئەدەب
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201404
4251203477
75973
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
وەرگ  :مەھدی ساا ح
2013
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
تاﯾبەتم
و ت:
ستان
شووری کوردس
باش
زمان  -ش وەزار :ک  .باشوور
جﯚری پەڕتووک :راممياری
560
پەڕتوووکی ژمارە0 :
ب و فەلسە
ئەدەب
ەفە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201112
2171130266
63335
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
کەرﯾم ددەشتی
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
تاﯾبەتم
و ت:
ستان
شووری کوردس
باش
جﯚری پەڕتووک :فە لسەفە
زمان  -ش وەزار :ک  .باشوور
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561
پەڕتوووکی ژمارە1 :
ب و م ژوو
ئەدەب
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201307
7161026328
89556
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ی
ەد حەمە باقی
محەمە
2013
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
تاﯾبەتم
و ت:
ستان
شووری کوردس
باش
جﯚری پەڕتووک :ئەددەبی
زمان  -ش وەزار :ک  .باشوور
562
پەڕتوووکی ژمارە2 :
ب و ھونەر  -بەرگی 2
ئەدەب
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201104
4111043242
21775
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
سا ەﯾی
نووسەر :مموعتەسەم س
ﯾەتی کەرکوک.
ی
روناکبيرﯾو کﯚمە
و
ەی
زنجيره)((90لە ب وکراوەککانی کﯚمە ە
دەزگای چاپ :کاردۆ
2011
دﯾيەکانی پەڕتتووک
تاﯾبەتمەند
و ت:
باشوووری کوردستان
ی
جﯚری پەڕتتووک :ئەدەبی
563
پەڕتوووکی ژمارە3 :
ح
ش ک لە رۆح
ب وەک بەش
ئەدەب
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201109
9281649186
60675
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
نووسەرر :غەمگين بﯚﯚ ی
2011
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
تاﯾبەتم
ستان
شووری کوردس
باش
و ت:
جﯚری پەڕتووک :ئەددەبی
زمان  -ش وەزار :ک  .باشوور
564
پەڕتوووکی ژمارە4 :
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مدا
ف لە ئيسالم
ئەدەببی ئيختيالف
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
65883
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
جابر
تەھا ج

565
پەڕتوووکی ژمارە5 :
ەوە
ئەدەببی ئيسالمييی ھاوچەررخ :ل کﯚ ينە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
68800
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
رزگار م
محەمەد ئەميين

566
پەڕتوووکی ژمارە6 :
يرۆک
ﯚگەری ،چير
ئەدەببی ب گانان ب1ـ ،5شانﯚ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
68123
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
نووسەر
کﯚمە

567
پەڕتوووکی ژمارە7 :
کاری
ئەدەببی بەراوردک
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201202
2191700146
64259
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ەالم کەفائی
ەد عەبدولسە
محەمە
وەرگ اننی :ھەژار رەەحيمی
تاﯾبەتم
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
ستان
شووری کوردس
باش
و ت:
جﯚری پەڕتووک :ئەددەبی
زمان  -ش وەزار :ک  .باشوور
568
پەڕتوووکی ژمارە8 :
کاری :ل کﯚ ينەوە
ئەدەببی بەراوردک
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
68164
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
عەزﯾز

569
پەڕتوووکی ژمارە9 :
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ئەدەببی فﯚلکلﯚرری کوردی ب :1ل کﯚ ينە
نەوە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
68451
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ھا)
کامەران )محەمەد ئەحمەد تەھ

570
پەڕتوووکی ژمارە0 :
نەوە
ئەدەببی فﯚلکلﯚرری کوردی ب :2ل کﯚ ينە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
68452
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
شوکررﯾە رەسوڵ ئييبراھيم

571
پەڕتوووکی ژمارە1 :
ەردەم
وونە زﯾندوووەکانی سە
ئەدەببی فەلسەفی و ئەزمو
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22214412419477
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
200
سل مانی 08 -
مەال تەھا  -س
بەرزانی مە
سەرچاوە ::ما پەڕی کتت بخانەی کورددی
دﯾيەکانی پەڕڕتووک
تاﯾبەتمەند
و ت:
باشوووری کوردستتان
سەفە
جﯚری پەڕڕتووک :فەلس
زمان  -ش وەزار :ک .با شوور
572
پەڕتوووکی ژمارە2 :
کارﯾبييەوە
ە
ە
سانەﯾەک لە
ئەدەببی گەالن  -چەند ئەفس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22214412419497
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
کﯚمە ک نووسەر
ەد کەساس
محەمە
20
سل مانی 006
خانەی وەرگ انی س
تاﯾبەتم
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
ستان
شووری کوردس
باش
و ت:
جﯚری پەڕتووک :ئەففسانە
زمان  -ش وەزار :ک  .باشوور
573
پەڕتوووکی ژمارە3 :
199
دنی بيسترااوی کوردﯾدا 90 - 1975
ئەدەببی گەنجان لە راگەﯾاند
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http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201305
5051023557
78671
ھ شتتا ئامادە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ماعيل ئيبراھييم سەعيد
ئيسم
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
بااشووری کورددستان
و ت:
ی پەڕتووک :ر اگەﯾاندن
جﯚری
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک

574
پەڕتوووکی ژمارە4 :
ئەدەببی منا ن
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6202255317
70330
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
سەعدول ش خانی
ەرپەرشتی /س
بەسە
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی پەڕتووک :مندا ن
جﯚری
575
پەڕتوووکی ژمارە5 :
ئەدەببی منا ن 2
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6202336407
70884
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ەتاح
مەد رەشيد فە
محەم
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی پەڕتووک
و ت:
بااشووری کورددستان
مندا ن
ی پەڕتووک :م
جﯚری
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
576
پەڕتوووکی ژمارە6 :
ئەدەببی منا ن 3
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6202336407
70885
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ەم باجەالن
رۆستە

577
پەڕتوووکی ژمارە7 :
کورد
د
منا نی
ە ئەدەبی م
کﯚ ينەوە لە
ئەدەببی منا ن :نموونە و ل ک
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http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
67744
ھ شتا ئامادە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
محەم
مەد رشيد فەتاح

578
پەڕتوووکی ژمارە8 :
ئەدەببی منا نی کورد
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6202336407
70886
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ە کەرﯾم ھەوررامی
حەمە

579
پەڕتوووکی ژمارە9 :
ی کورد
ئەدەببی مندا نی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22702075619934
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
نووسەر
حمەد
ناھيدە ئەح
ەڕەکان
ژمارەی الپە
112
پ
سا ی چاپ
2005
کەتەلﯚگ
سياسەت
ەوەی موکرﯾاننی
سەرچاوە :ما پەڕی دەززگای تو ژﯾنەووە و ب وکردنە
دﯾيەکانی پەڕتتووک
تاﯾبەتمەند
و ت:
باشوووری کوردستان
ی
جﯚری پەڕتتووک :ئەدەبی
580
پەڕتوووکی ژمارە0 :
ی1
دی  -بەشی
ئەدەببی نامەنووسينی کورد
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201110
0282133146
62629
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
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اللﯚ
کەمال رەئووف محە مەد  -بابی ال
ی ئاراس 20 04 -
دەزگای
تاﯾبەتم
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
ستان
شووری کوردس
باش
و ت:
جﯚری پەڕتووک :ئەددەبی
زمان  -ش وەزار :ک  .باشوور
581
پەڕتوووکی ژمارە1 :
ی2
دی  -بەشی
ئەدەببی نامەنووسينی کورد
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201110
0290800186
62631
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
اللﯚ
کەمال رەئووف محە مەد  -بابی ال
ی ئاراس 20 04 -
دەزگای
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
تاﯾبەتم
و ت:
ستان
شووری کوردس
باش
جﯚری پەڕتووک :ئەددەبی
زمان  -ش وەزار :ک  .باشوور
582
پەڕتوووکی ژمارە2 :
ی3
دی  -بەشی
ئەدەببی نامەنووسينی کورد
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201110
0272222136
62611
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
اللﯚ
کەمال رەئووف محە مەد  -بابی ال
ی ئاراس 20 04 -
دەزگای
تاﯾبەتم
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
و ت:
ستان
شووری کوردس
باش
جﯚری پەڕتووک :ئەددەبی
زمان  -ش وەزار :ک  .باشوور
583
پەڕتوووکی ژمارە3 :
ێ :رەخنە
ئەدەببی کوردی و رەخنەی ئەدەبی نوێ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
68925
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ل مەعرووف
کەمال
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584
پەڕتوووکی ژمارە4 :
لە..
ەبی تازە ە
ی کوردی :بباوەڕی ئەدە
وە لە ئەدەبی
ئەدەببی کوردی و ل کﯚ ينەو
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
67766
ئامادە نييە
ە
ھ شتا
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ەدﯾن
عەالئە

585
پەڕتوووکی ژمارە5 :
ئەدەببياتی نو ی کوردی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
68554
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
عزەدﯾن
ﯾن مستەفا رەەسوڵ
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی پەڕتووک
بااشووری کورددستان
و ت:
ەدەبی
ی پەڕتووک :ئە
جﯚری
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
586
پەڕتوووکی ژمارە6 :
ک
ئەدەببياتی کاژﯾک
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22214405818598
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ھاوڕێ باخەوان
ئينتەرن ت 2006
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
تاﯾبەتم
و ت:
ستان
شووری کوردس
باش
جﯚری پەڕتووک :دۆززی کورد
زمان  -ش وەزار :ک  .باشوور
587
پەڕتوووکی ژمارە7 :
1919
ەە نامەى ))كوردستان((ى سا ى 9
مارەى ھەفە
ى و پ نج ژم
ئەدەببياەى كوردى
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201403
3310040079
99946
ھ شتا ئاماادە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
د.عبدللە حەداد-كررﯾسەال-ھەوول ر1998-

588
پەڕتوووکی ژمارە8 :
د را
ئەراند
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http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
68507
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ل گارسيا
گابرﯾل
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی پەڕتووک
ی پەڕتووک :رۆۆمان
جﯚری
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
589
پەڕتوووکی ژمارە9 :
د را
ئەراند
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
69443
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
سيا
مارکيزز ،گابرﯾل گارس

590
پەڕتوووکی ژمارە0 :
کوردﯾە)
ن )ھەشت چيرۆکی کو
ی و راپەڕﯾن
ی و ئازاﯾەتی
خەوان :جوانی
ئەرخە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
67980
شتا ئامادە نيييە
ھش
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ن
بورھان

591
پەڕتوووکی ژمارە1 :
ستﯚ و ژن
ئەرس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201312
2011157458
87529
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
عەبدولفەتاح ئئيمام
نووسەرر :د .ئيمام ع
جەليل
وەرگ  :سەرکەوت ج
2013
تاﯾبەتم
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
ستان
شووری کوردس
باش
و ت:
جﯚری پەڕتووک :فە لسەفە
زمان  -ش وەزار :ک  .باشوور
592
پەڕتوووکی ژمارە2 :
گەرﯾدا
ن و رۆژنامەگ
ی راگەﯾاندن
شيفکردنی و نە لەبواری
ئەرش
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22214412719587
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی

ﻻﭘەڕە

170

http://www.kurdipedia.org

چی
عامر ئيبراھيم قەندﯾلچ
ەلی ئەحمەدد
نەوزاد عە
خانەی وەەرگ انی سلل مانی
2008
2
تاﯾبەتمەنندﯾيەکانی پە
ەڕتووک
و ت:
ستان
باشوووری کوردس
ەڕتووک :راگەﯾﯾاندن
جﯚری پە
زمان  -ش وەزار :ک .بباشوور
593
پەڕتوووکی ژمارە3 :
مە ە  1999ـ1972
کيەکانی کﯚم
شيفی چاالک
ئەرش
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
67396
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
م باﯾز
کەرﯾم

594
پەڕتوووکی ژمارە4 :
ق
شيﭭی ئەشق
ئەرش
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201108
8301314436
60818
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ی  :ئارام ئەببوبەکر
نووسينی
شيعر
بابەت ش
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
تاﯾبەتمە
و ت:
ستان
شووری کوردس
باش
ە بەست
جﯚری پەڕتووک :ھە

595
پەڕتوووکی ژمارە5 :
وردﯾدا
سيەکان لە ئئاخاوتنی کو
ک و شو نی راناوە کەس
ئەرک
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
67058
ھ شتا ئاماادە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ن
نوری عەلی ئەمين

596
پەڕتوووکی ژمارە6 :
ی مامﯚستاا
ک و مافەکانی
ئەرک
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6272248056
67529
ھ شتا ئامادە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
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موکەڕەەم تا ەبانی
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
تاﯾبەتم
و ت:
ستان
شووری کوردس
باش
جﯚری پەڕتووک :پەرروەردە
زمان  -ش وەزار :ک  .باشوور

597
پەڕتوووکی ژمارە7 :
وردﯾدا
ە ئەدەبی کو
ی شيعر لە
ئەرکی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
2270207562
20021
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
نووسەر
نەسرﯾن رەەئووف ئيسمااعيل
ەڕەکان
ژمارەی الپە
206
پ
سا ی چاپ
2010
پ
نﯚرەی چاپ
ﯾەکەم
دﯾزاﯾنی بەرگ
چيمەن حە
ەسەنی
کەتەلﯚگ
شيعر
ڕۆمان و ش
ەوەی موکرﯾاننی
سەرچاوە :ما پەڕی دەززگای تو ژﯾنەووە و ب وکردنە
دﯾيەکانی پەڕتتووک
تاﯾبەتمەند
باشوووری کوردستان
و ت:
ی
جﯚری پەڕتتووک :ئەدەبی
598
پەڕتوووکی ژمارە8 :
ﭬاڵ عيماد ئئەحمەددا
غی نوێ  -للە چاوپ کەووتن کی ھەﭬ
ەکانی قﯚناغ
ئەرکە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201301
1081203127
74780
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
حمە علی غرريب
ئامادەکردنی  :ح
تاﯾببەتمەندﯾيەکاننی پەڕتووک
باشووری کووردستان
و ت:
دﯾمانە
ە
جﯚرری پەڕتووک  :وتار و
زمان  -ش وەزار  :ک .باشوور
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599
پەڕتوووکی ژمارە9 :
ونگەری و د
ئەزمو
داھ نان
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201112
2222347456
63476
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
دﯾدار کی ببەرفراوان لەگگەڵ دانا رەئوووف
محەمەد حس ن
د
ﯚڕش
سوبحان و شﯚڕ
کامەران س
سل مانی 2005 -
دﯾيەکانی پەڕتتووک
تاﯾبەتمەند
باشوووری کوردستان
و ت:
جﯚری پەڕتتووک :وتار و دﯾمانە
شوور
زمان  -ش وەزار :ک .باش
600
پەڕتوووکی ژمارە0 :
شی 1848ی فەڕەنسا
ونی شﯚڕش
ئەزمو
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
66219
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ش
لە ب ووکراوەکانی ئئا ی شﯚڕش

601
پەڕتوووکی ژمارە1 :
ووئی باورداار بە مە سييح لە سەررکەوتندا
ئەزمو
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201208
8202145317
72322
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ھەول ر
ەتی کت بی پييرۆز  -لقی ھ
کﯚمە ەی ن ودەو ە
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
م
ی پەڕتووک :ئااﯾين و ئاتەﯾزم
جﯚری
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
602
پەڕتوووکی ژمارە2 :
وون 2000 - 1985
ئەزمو
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101235146
65208
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
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ھەﭬپەﯾﭭين
ن
ەس چەپک ک
ش رکﯚ ب کە
ی :ﯾاسين عوومەر
کﯚکردنەوەوو ئامادەکردنی
خشی سەرددەم
ی چاپ و پەخ
لە ب وکراوەەکانی دەزگای
1
زنجيرە 125
2001
سل مانی 1
دﯾيەکانی پەڕتتووک
تاﯾبەتمەند
باشوووری کوردستان
و ت:
جﯚری پەڕتتووک :وتار و دﯾمانە
شوور
زمان  -ش وەزار :ک .باش
603
پەڕتوووکی ژمارە3 :
وون و ﯾاد
ئەزمو
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201303
3062126358
80321
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
پشکﯚ ننەجمەدﯾن
2011
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
تاﯾبەتم
و ت:
ستان
شووری کوردس
باش
جﯚری پەڕتووک :ﯾادداشت
زمان  -ش وەزار :ک  .باشوور
604
پەڕتوووکی ژمارە4 :
وونکارﯾی لە
ئەزمو
ە شانﯚدا
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201106
6170855145
59879
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
ەمەد حس ن
نووسينی :شﯚڕش محە
شانﯚوە لە سل مانی ب وکرااوەتەوە
لەالﯾەن گﯚﭬاری ش
ن
 200دا
ئەم کت بە للە سا ی 07
تاﯾبەتمەند
دﯾيەکانی پەڕتتووک
و ت:
باشوووری کوردستان
جﯚری پەڕتتووک :شانﯚ

605
پەڕتوووکی ژمارە5 :
سر
سی لە ميس
الميی سياس
وونی ئيسال
ئەزمو
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
66774
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
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شەم رانی ،رزگار

606
پەڕتوووکی ژمارە6 :
وونی چيرۆک
ئەزمو
کنووسين
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6082112016
65087
ھ شتا ئامادە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
سەن
ەد فەرﯾق حەس
محەمە
2012
تاﯾبەتم
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
و ت:
ستان
شووری کوردس
باش
جﯚری پەڕتووک :ئەددەبی
زمان  -ش وەزار :ک  .باشوور
607
پەڕتوووکی ژمارە7 :
ﯚی ماﯾرھﯚ د
وونی شانﯚ
ئەزمو
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201106
6101202146
60254
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
نووسينی :فازل جاف
سوبحان
ن
ەران
ەحمود و کامە
وەرگ انی؛ عەبدو مە
لەالﯾەن دەزگای چاپ و ب وکردننەوەی سەردەمەوە
ن
 200دا
ئەم کت بە للە سا ی 04
ەوە
ب وکراوەتە
تاﯾبەتمەند
دﯾيەکانی پەڕتتووک
و ت:
باشوووری کوردستان
جﯚری پەڕتتووک :شانﯚ
608
پەڕتوووکی ژمارە8 :
ﯚد
ﯚی ماﯾەرھﯚ
وونی شانﯚ
ئەزمو
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
67616
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
جاف ،فازﯾل

609
پەڕتوووکی ژمارە9 :
وونی عەش
ئەزمو
شق
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201201
1032322326
63659
ئامادەەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ف
حەمەد ﯾوسف
ەنگ ش خ مح
ھﯚشە
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2004
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
بااشووری کورددستان
و ت:
ەدەبی
ی پەڕتووک :ئە
جﯚری
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
610
پەڕتوووکی ژمارە0 :
ن لە بواری پپەروەردە و ف رکردندا
وونی گەالن
ئەزمو
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
66918
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ی ،ئەحمەد
قەرەنی

611
پەڕتوووکی ژمارە1 :
ەﯾدا
ی لە بزاﭬە پەندۆلييەکە
وونی کوردی
ئەزمو
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201210
0021510267
73338
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ەر ناميق ساللم
جەوھە
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
تاﯾبەتم
و ت:
ستان
شووری کوردس
باش
جﯚری پەڕتووک :راممياری
زمان  -ش وەزار :ک  .باشوور

612
پەڕتوووکی ژمارە2 :
شانﯚ
شاوەکانی ش
وونە درەوش
ئەزمو
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201112
2182203406
63372
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ی
ﯾاسين قادر بەرزنجی
نی 2010 -
سل مانی
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
تاﯾبەتم
ستان
شووری کوردس
باش
و ت:
شانﯚ
جﯚری پەڕتووک :شا
زمان  -ش وەزار :ک  .باشوور
613
پەڕتوووکی ژمارە3 :
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وە
ە و ل کﯚ ينەو
شيعری کورردی :رەخنە
وونەکانی ش
ئەزمو
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
69066
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
عەبدوولقەھاری ش خ

614
پەڕتوووکی ژمارە4 :
ئەژدﯾﯾھا
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
68735
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ھا)
کامەران )محەمەد ئەحمەد تەھ
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی پەڕتووک
ی پەڕتووک :رۆۆمان
جﯚری
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
615
پەڕتوووکی ژمارە5 :
عادەت
ئەسااسی سەع
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
65765
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ی
ەبدولکەرﯾمی
مودەڕڕرس ،مەال عە

616
پەڕتوووکی ژمارە6 :
مە
دوو شانﯚنام
داﯾکبوون  -د
جەژنی لەد
ئەساانس رەکە  -ئاھەنگی ج
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201209
9151354156
68531
ئامادەﯾﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ھارۆ د پينتەر
ی پەڕتووک
مەندﯾيەکانی
تاﯾبەتم
و ت:
شووری کورددستان
باش
شانﯚ
جﯚری پەڕتووک :ش
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک

617
پەڕتوووکی ژمارە7 :
پ
ئەسپ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
68137
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
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ەد محەمەد ئئيسماعيل
ئەحمە
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
بااشووری کورددستان
و ت:
چيرۆک
ی پەڕتووک :چ
جﯚری
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
618
پەڕتوووکی ژمارە8 :
پ ھ ورکەررەوەکە
ئەسپ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
69318
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
نيکﯚ س ئيﭭانس
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
و ت:
بااشووری کورددستان
چيرۆک
ی پەڕتووک :چ
جﯚری
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
619
پەڕتوووکی ژمارە9 :
ەنھا
ئەسپپی سپی تە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6202255317
70728
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ئەکرەم سادقی
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی پەڕتووک :مندا ن
جﯚری
620
پەڕتوووکی ژمارە0 :
ئەسپپيدﯾلﯚن
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22214411219086
ئامادەﯾﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ئەسپييدﯾلﯚن
سور
ەر :کاروان عوومەر کاکە س
نووسە
کﯚمە ە چيرۆک
ی چاپ :گﯚﭬارری رابوون س
دەزگای
سوﯾد
سا ی چاپکردن200 3 :
مەندﯾيەکانی
تاﯾبەتم
ی پەڕتووک
و ت:
دەەرەوە
چيرۆک
ی پەڕتووک :چ
جﯚری
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ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
621
پەڕتوووکی ژمارە1 :
ئەسپپ ک لەپەڕەی گو ە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201205
5051351536
64664
ھ شتا ئامادە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ش رکﯚ ب کەس
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
تاﯾبەتمە
و ت:
ستان
شووری کوردس
باش
ە بەست
جﯚری پەڕتووک :ھە
زمان  -ش وەزار :ک ..باشوور

622
پەڕتوووکی ژمارە2 :
ە
ئەسپپە با دارەکە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201111
1061823326
62822
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ن کاو س
چيمەن
سەرسام
ش :ئارﯾان س
و نەک ش
ی ئاراس 20 07 -
دەزگای
تاﯾبەتم
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
و ت:
ستان
شووری کوردس
باش
دا ن
جﯚری پەڕتووک :مند
زمان  -ش وەزار :ک  .باشوور
623
پەڕتوووکی ژمارە3 :
ئەسپپەکانی ناو با
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201111
1132219466
62925
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
کەرﯾم ددەشتی
ی ئاراس 20 08 -
دەزگای
تاﯾبەتم
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
و ت:
ستان
شووری کوردس
باش
جﯚری پەڕتووک :چييرۆک
زمان  -ش وەزار :ک  .باشوور
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624
پەڕتوووکی ژمارە4 :
ورد
مندا نی کو
ی نھ نی بﯚ م
مين گﯚﭬاری
ئەستت ره ،ﯾەکەم
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201110
0010031216
62170
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
نووسەرر :نەوزاد عەللی ئەحمەد
ەی ئازاد ھەوورامی  -کەرککوک
چاپخانە
2008
تاﯾبەتم
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
شووری کوردس
باش
و ت:
ستان
دا ن
جﯚری پەڕتووک :مند
زمان  -ش وەزار :ک  .باشوور
625
پەڕتوووکی ژمارە5 :
ئەستت رە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6202255317
70246
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
س محەمەد ح
عەباس
حسين
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی پەڕتووک :مندا ن
جﯚری
626
پەڕتوووکی ژمارە6 :
ەردانەکە
ئەستت رە سەرگە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201108
8312214276
60857
ی پی دی ئ ف :ھ شتا ئاماادە نييە
فاﯾلی
جان لﯚکلوززﯾو
وەرگ انی :ش رزاد ھەﯾﯾنی
2011
2
خانەی ئاو ر  -ھەول ر
لە ب وکراوەەکانی کت بخا
تاﯾبەتمەند
دﯾيەکانی پەڕتتووک
و ت:
باشوووری کوردستان
شارەکان:
ھەول ر
جﯚری پەڕتتووک :رۆمان
شوور
زمان  -ش وەزار :ک .باش
627
پەڕتوووکی ژمارە7 :
ن بيلﯚگرافييا
ئەستت رە نووسين
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6202336407
70887
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فاﯾلی پی دی ئ ف:
…

ھ شتا ئامادە نييە

پەڕتووکی ژمارە628 :
ئەست رە ورشەدارەکان :کورتە چيرۆک
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514968874
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
جەالل مەحموود عەلی

پەڕتووکی ژمارە629 :
ئەست رەباران
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514968443
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
ئەحمەد محەمەد

پەڕتووکی ژمارە630 :
ئەست رەکان
http://www.kurdipedia.org/?q=2012062022553170486
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
جەزا عەلی ئەمين
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی پەڕتووک
باشووری کوردستان
و ت:
جﯚری پەڕتووک :مندا ن
زمان  -ش وەزار :ک .باشوور
پەڕتووکی ژمارە631 :
ئەست رەی بەﯾان
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514967782
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
عوسمان

پەڕتووکی ژمارە632 :
ئەست کە مەزنەکە
http://www.kurdipedia.org/?q=2011100100154362169
ئامادەﯾە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
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سن
نووسەرر :پيتەر ت رس
ھﯚمەر
وەرگ للە ئينگليزﯾيە وە  :فاروق ھ
8
ئاراس – ژمارە 852 :
200
سا ی چاپکردن09 :
تاﯾبەتم
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
و ت:
ستان
شووری کوردس
باش
شانﯚ
جﯚری پەڕتووک :شا
زمان  -ش وەزار :ک  .باشوور
633
پەڕتوووکی ژمارە3 :
رﯾنی زام
ئەسر
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
68610
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
مە ئەمين
ف خەليل حەم
ﯾوسف

634
پەڕتوووکی ژمارە4 :
م گﯚﭬارى مننا ن لە كورردستانى باشوردا
ە رە ﯾەكەم
ئەسە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201403
3310040079
99977
ھ شتا ئاممادە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ى-ھەول ر1998-
ى-و.رۆشنبيرى
ەلى بەرزنجى
ەد سەﯾد عە
ئەحمە

635
پەڕتوووکی ژمارە5 :
المى
شەھيدانى كاروانى راببوونى ئيسال
ەروەرﯾی..ژژﯾاننامەى ش
ەرۆپ كى سە
ە رەكانى ە
ئەسە
ستان
كوردس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201403
3310040079
99978
ھ شتا ئامادە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ى كوردسەان2007----
كﯚمە ى ئيسالمى

636
پەڕتوووکی ژمارە6 :
ق و بەرائەتتی ئاو
ئەشق
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22214410718893
ئامادەەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
نووسيينی :نا ە حە
ەسەن
سا ی 2000دا ب وکراوەتەووە
ەڕتووکە لە س
ئەم پە
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی پەڕتووک
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بااشووری کورددستان
و ت:
ھە بەست
ی پەڕتووک :ھ
جﯚری
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
637
پەڕتوووکی ژمارە7 :
کانييەکان
ئەشک
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6171238386
65979
ی پی دی ئ ف :ھ شتا ئاماادە نييە
فاﯾلی
ما کﯚم کال ج ،وەرگ ان لە فارسييەووە :سە حەددﯾن ئاشتی ،بنکەی ژﯾن،
.2010
سل مانی 0
تاﯾبەتمەند
دﯾيەکانی پەڕتتووک
و ت:
باشوووری کوردستان
جﯚری پەڕتتووک :م ژوو
شوور
زمان  -ش وەزار :ک .باش
638
پەڕتوووکی ژمارە8 :
کەنجە و زﯾنندان
ئەشک
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201112
2182049226
63366
ئامادەەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ئامادەەکردنی :ھاوژژﯾن عومەر
2006
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
بااشووری کورددستان
و ت:
ی پەڕتووک :ﯾااداشت
جﯚری
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
639
پەڕتوووکی ژمارە9 :
ئەشک
کەوتەکەی گوندۆک
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
69604
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
گ
ق وەھبی بەگ
تﯚفيق

640
پەڕتوووکی ژمارە0 :
ک
ن بە گژلووک
کەکانم بوون
ئەشک
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201111
1230339466
63008
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
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سين
ئارام ﯾاس
2009
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
تاﯾبەتمە
ستان
شووری کوردس
باش
و ت:
ە بەست
جﯚری پەڕتووک :ھە
زمان  -ش وەزار :ک ..باشوور
641
پەڕتوووکی ژمارە1 :
ی
ئەفرااندن و ئازادی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201109
9131723386
61207
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
نووسەرر
بابەک ئئەحمەدی
وەرگ
مەسعوود باباﯾی
ی الپەڕەکان
ژمارەی
408
سا ی چاپ
2010
نﯚرەی چ
چاپ
ﯾەکەم
دﯾزاﯾنی
ی بەرگ
ورﯾا بودداغی
گ
کەتەلﯚگ
ەت
سياسە
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
تاﯾبەتم
و ت:
ستان
شووری کوردس
باش
جﯚری پەڕتووک :راممياری
642
پەڕتوووکی ژمارە2 :
ۆدﯾتە
ئەفرۆ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22214405618556
ئامادەەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
سەعيد
پﯚ س
2
2009
ی کت بخانەی کوردی
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
و ت:
بااشووری کورددستان
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ی پەڕتووک :رۆۆمان
جﯚری
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
643
پەڕتوووکی ژمارە3 :
دﯾدا
ەرخی کورد
عری ھاوچە
سانە لە شيع
ئەفس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201403
3310040079
99992
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
م شارەزا
کەرﯾم
ھەول ر2005-
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی پەڕتووک
بااشووری کورددستان
و ت:
ەفسانە
ی پەڕتووک :ئە
جﯚری
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
644
پەڕتوووکی ژمارە4 :
سانە و ئەدەب
ئەفس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201309
9231042548
88536
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ی
ەد حەمە باقی
محەمە
2013
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
تاﯾبەتم
ستان
شووری کوردس
باش
و ت:
جﯚری پەڕتووک :ئەددەبی
زمان  -ش وەزار :ک  .باشوور
645
پەڕتوووکی ژمارە5 :
ی کوردی
ی کﯚميدی گا تەئام زی
سانە و پەندی
ئەفس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22214412319460
ە
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
م ئە وەنی
د .نەجم
کوردستان 2007
ن
ی
ئينستيووتی کەلەپوری
سەرچاووە :ما پەڕی کت بخانەی ککوردی
تاﯾبەتمە
ەندﯾيەکانی پپەڕتووک
و ت:
ستان
شووری کوردس
باش
توور
جﯚری پپەڕتووک :کلتو
زمان  -ش وەزار :ک .باشوور
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646
پەڕتوووکی ژمارە6 :
سانە کوردﯾيە
ئەفس
ەکان
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201110
0132141286
62352
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
ی :م .ب .رۆددﯾنکﯚ
کﯚکردنەوەی
حيسامی
وەرگ انی لە فارسييەووە :کەرﯾمی ح
ستﯚکھﯚ م 2000 -
می
سەرچاوە :ما پەڕی کەررﯾمی حيسام
دﯾيەکانی پەڕتتووک
تاﯾبەتمەند
و ت:
دەرەوەە
سانە
جﯚری پەڕتتووک :ئەفسا
شوور
زمان  -ش وەزار :ک .باش
647
پەڕتوووکی ژمارە7 :
ەکان
سانە کوردﯾيە
ئەفس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201403
3310040079
99990
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
م.ب.ررۆدﯾنکﯚ
ستﯚککھﯚ م1999-
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی پەڕتووک
دەرەوە
و ت:
ەفسانە
ی پەڕتووک :ئە
جﯚری
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
648
پەڕتوووکی ژمارە8 :
ک
سانە :چيرۆک
ئەفس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
68376
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ە ئيبراھيم
نەبيلە

649
پەڕتوووکی ژمارە9 :
خﯚرھە ت
سانەکانی خ
ئەفس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
66945
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
گراسننی ،ﯾوری
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650
پەڕتوووکی ژمارە0 :
سانەکانی خ
ئەفس
خﯚرھە ت
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22214412019369
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ﯾوری کرراسنی
غەرﯾب پشدەری
2
ی ئاراس 2001
دەزگای
تاﯾبەتم
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
ستان
شووری کوردس
باش
و ت:
جﯚری پەڕتووک :ئەففسانە
زمان  -ش وەزار :ک  .باشوور
651
پەڕتوووکی ژمارە1 :
خﯚرھە ت :چيرۆک
سانەکانی خ
ئەفس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
69109
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ﯾوری

652
پەڕتوووکی ژمارە2 :
سانەکانی ژﯾﯾان
ئەفس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
69053
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
نەبەز رەزا

653
پەڕتوووکی ژمارە3 :
ميللەتانی ئاسيا
سانەکانی م
ئەفس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6202255317
70692
ھ شتا ئامادە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
س قەفتان
و/کاوس
2006
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
تاﯾبەتم
ستان
شووری کوردس
باش
و ت:
دا ن
جﯚری پەڕتووک :مند
زمان  -ش وەزار :ک  .باشوور
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پەڕتووکی ژمارە654 :
ئەفسانەکانی ميللەتانی ئاسيا ب1
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514966939
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
قەفتان ،کاوس

پەڕتووکی ژمارە655 :
ئەفسانەکانی ميللەتانی ئاسيا ب2
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514966940
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
قەفتان ،کاوس

پەڕتووکی ژمارە656 :
ئەفسانەکانی ميللەتانی ئاسيا :چيرۆک
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514968305
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
کاوس /لە ر

پەڕتووکی ژمارە657 :
ئەفسانەی )چی بکەﯾن)
http://www.kurdipedia.org/?q=2011121717261663345
ئامادەﯾە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
ئەحمەد ھاوڕێ
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی پەڕتووک
جﯚری پەڕتووک :ئەدەبی کر کاری
زمان  -ش وەزار :ک .باشوور
پەڕتووکی ژمارە658 :
ئەفسانەی ئەرمەنی
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122214412019353
فاﯾلی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
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گ
نووسەر :چارلز دونيتگ
ی
وەرگ  :عەزﯾز گەردی
ەرمەنی
سانەﯾەکی ئە
چەند چييرۆک و ئەفس
سل مانی 2006
خانەی ووەرگ انی س
تاﯾبەتمە
ەندﯾيەکانی پپەڕتووک
و ت:
ستان
شووری کوردس
باش
جﯚری پپەڕتووک :چيررۆک
زمان  -ش وەزار :ک .باشوور
659
پەڕتوووکی ژمارە9 :
سپی ئاشق
سانەی ئەس
ئەفس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22702075619804
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
نووسەر
حەمە کەرﯾﯾم عارف
ەڕەکان
ژمارەی الپە
170
پ
سا ی چاپ
2008
کەتەلﯚگ
ئەدەبيات
ەوەی موکرﯾاننی
سەرچاوە :ما پەڕی دەززگای تو ژﯾنەووە و ب وکردنە
دﯾيەکانی پەڕتتووک
تاﯾبەتمەند
و ت:
باشوووری کوردستان
ک
جﯚری پەڕتتووک :چيرۆک
شوور
زمان  -ش وەزار :ک .باش
660
پەڕتوووکی ژمارە0 :
رﯾقی
سانەی ئەفر
ئەفس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201205
5280935586
64910
ھ شتا ئامادە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ن :د .پ .عەززﯾز گەردی
وەرگ ران
لەب وکرراوەکانی ناوەەندی چاپ ،ئئاو ر
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
تاﯾبەتم
شووری کوردس
باش
و ت:
ستان
جﯚری پەڕتووک :ئەففسانە
زمان  -ش وەزار :ک  .باشوور
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پەڕتوووکی ژمارە1 :
661
مانی
سانەی ئە م
ئەفس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201205
5280923406
64905
ھ شتا ئامادە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
بەربارەلليﯚنی پيکارد
ن :د.پ.عزﯾز گەردی
وەرگ ران
لەب وکرراوەکانی ناوەەندی چاپ ،ئئاو ر
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
تاﯾبەتم
ستان
شووری کوردس
باش
و ت:
جﯚری پەڕتووک :ئەففسانە
زمان  -ش وەزار :ک  .باشوور
662
پەڕتوووکی ژمارە2 :
ەوتنخواز
ی و پ شکە
وازﯾی ميللی
سانەی بﯚرژو
ئەفس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201109
9071545386
61035
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
حيکمەت
مەنسوور ح
ناسری حيسامی
ی
عير و
وەرگ انی :ر بواری شاع
تاﯾبەتمەند
دﯾيەکانی پەڕتتووک
ی کر کاری
جﯚری پەڕتتووک :ئەدەبی
شوور
زمان  -ش وەزار :ک .باش

663
پەڕتوووکی ژمارە3 :
ز
سانەی پاﯾيز
ئەفس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
68979
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
مەد کﯚردۆ
محەم

664
پەڕتوووکی ژمارە4 :
سانەی جەنگ
ئەفس
گەڵ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6202255317
70675
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ەڕەشيد ئەحم
حەمەڕ
مەد بانەﯾی
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
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بااشووری کورددستان
و ت:
مندا ن
ی پەڕتووک :م
جﯚری
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
665
پەڕتوووکی ژمارە5 :
ی ئاگری
سانەی چيای
ئەفس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201209
9170919126
69969
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ﯾەشار کەمال
وەرگ اننی :شوکور ممستەفا
تاﯾبەتم
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
و ت:
ستان
شووری کوردس
باش
جﯚری پەڕتووک :ئەففسانە
زمان  -ش وەزار :ک  .باشوور
666
پەڕتوووکی ژمارە6 :
شەوﯾستی
سانەی خﯚش
ئەفس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201309
9182258398
88710
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ھرەنگی
نووسەرر :سەمەد ب ھ
ەروەر
وەرگ  :عەدنان ھونە
ش :سروه نييکخا
نيگارک ش
تاﯾبەت به تەمەنی م رمندا ن
2012
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
تاﯾبەتم
و ت:
ستان
شووری کوردس
باش
دا ن
جﯚری پەڕتووک :مند
زمان  -ش وەزار :ک  .باشوور
667
پەڕتوووکی ژمارە7 :
شا)
ی کيژی پاش
شەوﯾستی )قﯚچ عەلی
سانەی خﯚش
ئەفس
http:///www.kurdip
pedia.org/?q
q=2014033
3100400710
00002
ھ شتا ئاماادە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ی
ەد بەھرەنگی
سەمە
چاپخانەی سەرکەوتن
مانی1983-
سل ما
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی پەڕتووک
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بااشووری کورددستان
و ت:
چيرۆک
ی پەڕتووک :چ
جﯚری
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
سل مانی
س
شارەەکان:
668
پەڕتوووکی ژمارە8 :
وکراسی
سانەی دﯾمو
ئەفس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
65868
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
قەرەداغی ،فازل

669
پەڕتوووکی ژمارە9 :
ﭬی
سانەی سالﭬ
ئەفس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201109
9122225306
61192
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
عەزﯾز گگەردی
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
تاﯾبەتم
و ت:
ستان
شووری کوردس
باش
جﯚری پەڕتووک :ئەففسانە

670
پەڕتوووکی ژمارە0 :
زﯾف
سانەی سيز
ئەفس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
65540
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
کامﯚ ،ئالبر

671
پەڕتوووکی ژمارە1 :
ﯚکە
ﯚکە و ئاق ﯚ
سانەی شيتﯚ
ئەفس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6202255317
70328
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
مەغدﯾد رەواندزی
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
مندا ن
ی پەڕتووک :م
جﯚری
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باشووری کوردستان
و ت:
زمان  -ش وەزار :ک .باشوور
پەڕتووکی ژمارە672 :
ئەفسانەی عەشق ک و ی لەنگەری ئارامە
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514968706
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
عەبدو عەباس
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی پەڕتووک
باشووری کوردستان
و ت:
جﯚری پەڕتووک :چيرۆک
زمان  -ش وەزار :ک .باشوور
پەڕتووکی ژمارە673 :
ئەفسانەی گەلی ناوگردان
http://www.kurdipedia.org/?q=2012062022553170678
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
گەالو ژ
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی پەڕتووک
باشووری کوردستان
و ت:
جﯚری پەڕتووک :مندا ن
زمان  -ش وەزار :ک .باشوور
پەڕتووکی ژمارە674 :
ئەفسانەی الوک ..گﯚرانی لە فﯚلکلﯚری کوردﯾدا
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514967371
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
ئەسعەد عەدۆ

پەڕتووکی ژمارە675 :
ئەفسانەی لوڕی
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514966934
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
دارﯾوش رەحمانی
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی پەڕتووک
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بااشووری کورددستان
و ت:
ەفسانە
ی پەڕتووک :ئە
جﯚری
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
676
پەڕتوووکی ژمارە6 :
گاری
سانەی ھەنگ
ئەفس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
69241
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
بيرۆ ،ﭬﭬال

677
پەڕتوووکی ژمارە7 :
دەوسيدا
ەی ئاسنگەرر و ئەژدەھااک لە شاھننامەی فيرد
سانەی کاوە
ئەفس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
69657
شتا ئامادە نيييە
ھش
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
سابيرر گرد

678
پەڕتوووکی ژمارە8 :
دی
سانەی کورد
ئەفس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
68949
ی پی دی ئ ف :ھ شتا ئاماادە نييە
فاﯾلی
ی :م ب رود نکﯚ
ئامادەکردنی
ی
وەرگ انی :عەزﯾز گەردی
خشی سەرددەم
ی چاپ و پەخ
لە ب وکراوەەکانی دەزگای
2000
دﯾيەکانی پەڕتتووک
تاﯾبەتمەند
باشوووری کوردستان
و ت:
جﯚری پەڕتتووک :ئەفساانە
شوور
زمان  -ش وەزار :ک .باش
679
پەڕتوووکی ژمارە9 :
دﯾيەکان
سانەی کورد
ئەفس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6202255317
70352
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ی
و/کەرﯾمی حسامی
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی پەڕتووک
ی پەڕتووک :مندا ن
جﯚری
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680
پەڕتوووکی ژمارە0 :
ھاد و شرﯾن
سانەﯾا فەرھ
ئەفس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201302
2152012067
75791
ئاماددەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
سانەﯾا فەرھااد و شرﯾن
ئەفس
ی پەڕتووک
ەتمەندﯾيەکانی
تاﯾبە
جﯚرری پەڕتووک :ئەفسانە
ن  -ش وەزار :ک .باشوور
زمان

681
پەڕتوووکی ژمارە1 :
ەخەنە
سونی زەردە
ئەفس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6202255317
70832
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
دورەﯾييا عەزﯾز
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
و ت:
بااشووری کورددستان
مندا ن
ی پەڕتووک :م
جﯚری
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
682
پەڕتوووکی ژمارە2 :
ەسە تی تا ليبان
ئەفغاانستان و پ نج ساڵ دە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22214410118708
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
نووسينی :وەحيد مژدە
وەرگ انی؛ عەلی بيروەەندی
مانيەوە ب وکرراوەتەوە
لەالﯾەن خانەی وەررگ انی سل م
ن
 200دا
ئەم کت بە للە سا ی 04
تاﯾبەتمەند
دﯾيەکانی پەڕتتووک
و ت:
باشوووری کوردستان
ی
جﯚری پەڕتتووک :رامياری
شوور
زمان  -ش وەزار :ک .باش
683
پەڕتوووکی ژمارە3 :
ەسە تی تا يبان
ئەفغاانستان و پ نج ساڵ دە
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http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
66775
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
د مژدە
وەحيد
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی پەڕتووک
بااشووری کورددستان
و ت:
ھەمەجﯚرە
ی پەڕتووک :ھ
جﯚری
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
684
پەڕتوووکی ژمارە4 :
عيدە
راوی ئەلقاع
وونی ر کخر
کی دروستبو
کان ،چيرۆک
ئەفغاانە عەرەبەک
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22214412019377
ئامادەەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
سەرممەد ئەحمەد
ی موکرﯾانی 2006
دەزگای
بخانەی کوردی
ی
ی کت
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
بااشووری کورددستان
و ت:
ی پەڕتووک :تييرۆرﯾزم
جﯚری
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
685
پەڕتوووکی ژمارە5 :
ئەفالتون
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201112
2272019086
63557
ئئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ی سميس و ککﯚراب کارپﯚفييچ
نووسيينی :تﯚماس برﯾکھاوس ،نيکﯚالس دی
وەرگ انی :ئاوات ئئەحمەد
2005
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی پەڕتووک
و ت:
بااشووری کورددستان
ەلسەفە
ی پەڕتووک :فە
جﯚری
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
686
پەڕتوووکی ژمارە6 :
ئەفالتون و ژن
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201310
0241154258
88216
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
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ئيمام
م
دولفەتاح
نووسەر :د .ئيمام عەبد
وەڕگ  :ھااوار محەمەد
بابەت  :فەلسەفە
چاپی ﯾەکەم)
ساڵ و شوو نی ب وکرد نەوە  2013 :سل مانی )چ
نەوە
ب وکەرەوە  :خانەی مو کرﯾانی بﯚ چاپ و ب وکردنە
تاﯾبەتمەند
دﯾيەکانی پەڕتتووک
و ت:
باشوووری کوردستان
جﯚری پەڕتتووک :ژنان
شوور
زمان  -ش وەزار :ک .باش
687
پەڕتوووکی ژمارە7 :
ئەفالتﯚن
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22702075619811
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
نووسەر
پﯚڵ ستراتررن
وەرگ
کامەران حە
ەسەن
ەڕەکان
ژمارەی الپە
66
پ
سا ی چاپ
2008
کەتەلﯚگ
فەلسەفە
ەوەی موکرﯾاننی
سەرچاوە :ما پەڕی دەززگای تو ژﯾنەووە و ب وکردنە
دﯾيەکانی پەڕتتووک
تاﯾبەتمەند
و ت:
باشوووری کوردستان
ەفە
جﯚری پەڕتتووک :فەلسە
شوور
زمان  -ش وەزار :ک .باش
688
پەڕتوووکی ژمارە8 :
ئەف تون
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
65678
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
س /ئەوانی تر
برﯾکھااوس ،تﯚماس

689
پەڕتوووکی ژمارە9 :
ئەف تون و ئافرە
ەت
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http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
65672
ە
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
ئيمام
عەبدولفەتاح ئي
ئيمام عە
ن عبدالخالق
لەعەرەببييەوە :ئەژﯾن
سماعيل
ن ڕەسوڵ ئيس
پ داچووننەوەی :ڕ بين
2007
ەندﯾيەکانی پپەڕتووک
تاﯾبەتمە
و ت:
ستان
شووری کوردس
باش
ن
جﯚری پپەڕتووک :ژنان
زمان  -ش وەزار :ک .باشوور
690
پەڕتوووکی ژمارە0 :
ئەف توون
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
65680
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ستراتت رن ،پﯚل

691
پەڕتوووکی ژمارە1 :
س
گينا لە ئﯚليس
ئەفيگ
q=2014033
http:///www.kurdip
pedia.org/?q
3100400710
00025
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ﯾﯚرپيدس
مانی1981-
سل ما
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی پەڕتووک
بااشووری کورددستان
و ت:
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
شانﯚ
ی پەڕتووک :ش
جﯚری
692
پەڕتوووکی ژمارە2 :
گەری
گينيا لە ئﯚلييس :شانﯚگ
ئەفيگ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
68205
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ﯾﯚرپيدس

693
پەڕتوووکی ژمارە3 :
ون  -تلياک
ئەفيو

ﻻﭘەڕە

198

http://www.kurdipedia.org

http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201110
0171651246
62407
ئامادەەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
سيرووان کاوسی
2
2009
ی پەڕتووک
ەتمەندﯾيەکانی
تاﯾبە
ھەمەجﯚرە
ی پەڕتووک :ھ
جﯚری
ک .باشوور
ن  -ش وەزار :ک
زمان

694
پەڕتوووکی ژمارە4 :
ەﯾت
ەبو ئەب پيرر ک پەﯾداکە
ئەگەر پير ک لە ما ەکەتا نە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
66511
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
غازی محەمەد

695
پەڕتوووکی ژمارە5 :
ئەگەر رۆژنامەنو
ووس ھات
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201109
9111146326
61123
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
نووسەر :دکتﯚر سەپان
ی سەردەم  -سل مانی ))سا ی چاپ)2007 :
لە ب وکراوەەکانی دەزگای
دﯾيەکانی پەڕتتووک
تاﯾبەتمەند
و ت:
باشوووری کوردستان
جﯚری پەڕتتووک :راگەﯾانندن
شوور
زمان  -ش وەزار :ک .باش
696
پەڕتوووکی ژمارە6 :
ی زﯾندووە؟!
مردب  ،چی
کوردستان م
ئەگەر شانﯚ لە ک
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22214410918971
ئاماادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
م)
ەرشی )بارام
نووسيينی :براﯾم فە
ەسەر ئينتەرنن ت ب وکراوەەتەوە
ئەم کت بە لە سا ی  2006دا لە
ی کت بخانەی کوردی
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
شانﯚ
ی پەڕتووک :ش
جﯚری
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زمان  -ش وەزار :ک .باشوور
پەڕتووکی ژمارە697 :
ئەگەر ھاتن
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514969183
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
حەﯾدەر

پەڕتووکی ژمارە698 :
ئەگەرەکانی دۆزﯾنەوەی خود
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514965614
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
ناودەشتی ،ئيب اھيم

پەڕتووکی ژمارە699 :
ئەگەرەکانی دۆزﯾنەوەی خود ئەوی دی
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061015364165461
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
ناودەشتی ،ئيبراھيم

پەڕتووکی ژمارە700 :
ئەلبوم
http://www.kurdipedia.org/?q=2012062022553170277
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
مە حەمەد فەرﯾق حەسەن
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی پەڕتووک
جﯚری پەڕتووک :مندا ن
پەڕتووکی ژمارە701 :
ئەلبومی گوڵ قەن
http://www.kurdipedia.org/?q=2012062022553170409
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
ئەست رە مورتەزاﯾی
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی پەڕتووک
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ی پەڕتووک:
جﯚری

مندا ن

702
پەڕتوووکی ژمارە2 :
جنﯚکەکان
ومی کيژی ج
ئەلبو
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6202255317
70428
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ژان لﯚﯚف
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
و ت:
بااشووری کورددستان
مندا ن
ی پەڕتووک :م
جﯚری
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
703
پەڕتوووکی ژمارە3 :
ھەم)
مە ک بەرھ
ئەلب ر کامﯚ )کﯚم
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22214411619237
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
نووسينی :ئەلب رت کامﯚﯚ
وەرگ انی لە فارسيەوەە؛ حەمە کەرﯾﯾم عارف
 200دا لەالﯾەن دەزگای چاپ و پەخشی ئاراسەوە
ئەم کت بە للە سا ی 03
ەوە
ب وکراوەتە
دﯾيەکانی پەڕتتووک
تاﯾبەتمەند
باشوووری کوردستان
و ت:
ک
جﯚری پەڕتتووک :چيرۆک
شوور
زمان  -ش وەزار :ک .باش
704
پەڕتوووکی ژمارە4 :
ی قورئان
کدانەوەکانی
ە ق و مەڕررەتان لە ل ک
ئەلتە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
66029
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ی ،مستەفا
زە می

705
پەڕتوووکی ژمارە5 :
ف و بای من بە التينی
ئەلف
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
66960
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
خان ،کامەران
بەدرخ
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706
پەڕتوووکی ژمارە6 :
سک
ف و ب ی ﭬييژوەڵ بەﯾس
ئەلف
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22214412019360
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
بەھادﯾن
ن
حمان
ئەندازﯾار عەبدول ەحم
ھەول ر 2005
سەرچاوە :ما پەڕی کت بخانەی ککوردی
تاﯾبەتم
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
ستان
شووری کوردس
باش
و ت:
جﯚری پەڕتووک :کﯚممپيوتەر
زمان  -ش وەزار :ک ..باشوور
707
پەڕتوووکی ژمارە7 :
ن با دار( چاپپی 1957
ستا )ئەمين
وردی مامﯚس
ف و ب ی کو
ئەلف
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201207
7032152137
71664
ی پی دی ئ ف :ھ شتا ئاماادە نييە
فاﯾلی
وﯾنەکانی
ی
ھەموو
مين با دار( چااپی  1957ھە
ئەلف و ب ی کوردی ممامﯚستا )ئەم
الساﯾی
ﯾی
باباجان(ەوە ک شراوون و دواتر
ە
)بەدﯾع
ع
چکردوو
شيوەکاری کﯚچ
لەالﯾەن ش
ەناوی بەدﯾع بباباجان
ەس ئاماژە بە
ە م بەبی ئەوەی ﯾەک کە
وﯾنەکانی ککراونەتەوە بە
دی و
بدات ،لەم چاپەدا ھونەررمەند ) (70و نەی رەنگاوڕڕەنگی بﯚ داررا دوو داری ی
ەﯾە.
ی دادە رژا و زۆری تر ک شااوە ،ئەمە بەررگی ئەو چاپە
م زۆراب و دۆی
م وژی مام
ەعيد
ی بەختيار سە
سەرچاوە :فەﯾسبووکی
دﯾيەکانی پەڕتتووک
تاﯾبەتمەند
و ت:
باشوووری کوردستان
جﯚری پەڕتتووک :پەروەرردە
شوور
زمان  -ش وەزار :ک .باش
708
پەڕتوووکی ژمارە8 :
ێ
ف و ب ی نوێ
ئەلف
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22214412919674
ھ شتا ئامادە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
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دار
م ئەمين با د
ئيبراھيم
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
تاﯾبەتم
و ت:
ستان
شووری کوردس
باش
جﯚری پەڕتووک :پەرروەردە

709
پەڕتوووکی ژمارە9 :
ەتاﯾی
ەمی سەرە
ﯚ پﯚلی ﯾەکە
ف و ب ی نو ی کوردی بﯚ
ئەلف
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
66982
ھ شتا ئاماادە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
با دار ،ئيبراھيم ئەمين

710
پەڕتوووکی ژمارە0 :
دی
ف و ب ی کورد
ئەلف
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
67013
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
د فەرەج
حاميد

711
پەڕتوووکی ژمارە1 :
ساواﯾان
ی باخچەی س
دی تاﯾبەت بﯚ مندا نی
ف و ب ی کورد
ئەلف
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201101
1091444412
22064
ی پی دی ئ ف :ھ شتا ئاماادە نييە
فاﯾلی
ھير
ھە مەت تاھ
نووسينی :ھونەرمەند ھ
لەم کت بەددا نووسەر بە ش وەﯾەکی ئەکادﯾمی ،ککاری لەگەڵ پيت و وشە
ە رووی پەروەرردەﯾيەوە سووودی بﯚ مندا ن دەب ت.
ن کردووە و لە
کوردﯾيەکان
ﯾامن ر
سەرچاوە :ما پەڕی پەﯾا
تاﯾبەتمەند
دﯾيەکانی پەڕتتووک
و ت:
باشوووری کوردستان
جﯚری پەڕتتووک :مندا ن
شوور
زمان  -ش وەزار :ک .باش
712
پەڕتوووکی ژمارە2 :
دی و نەدارر بە پيتی التتينی
ف و ب ی کورد
ئەلف
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
66977
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
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موکرﯾانی ،گيو

پەڕتووکی ژمارە713 :
ئەلف ،ت کست ،رەخنە
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514969114
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
محەمەد نوری ئەحمەد

پەڕتووکی ژمارە714 :
ئەلفا و ب تای رۆژنامەگەرﯾی
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061012351365159
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
رەوف حەسەن

پەڕتووکی ژمارە715 :
ئەلفا و ب يا کوردی
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514967125
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
جەالدەت ئالی بەدرخان
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی پەڕتووک
جﯚری پەڕتووک :زمانەوانی
زمان  -ش وەزار :ک .باکوور
پەڕتووکی ژمارە716 :
ئەلفاوب تای رۆژنامەگەری
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061014505865281
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
رەوف حەسەن

پەڕتووکی ژمارە717 :
ئەلفب
http://www.kurdipedia.org/?q=2012082222434172369
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
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ی
ھمی کاکەﯾی
فەھ
ی پەڕتووک
ەتمەندﯾيەکانی
تاﯾبە
دەرەوە
و ت:
جﯚرری پەڕتووک :پەروەردە
ن  -ش وەزار :ک .باشوور
زمان

718
پەڕتوووکی ژمارە8 :
ئەلفبب ی کوردی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201109
9031616246
60934
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ھير تﯚفيق
نووسيننی :ھﯚگر تاھ
وەرگ اننی :نەرﯾمان عەبدو خﯚﯚشناو
تاﯾبەتم
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
و ت:
ستان
شووری کوردس
باش
جﯚری پەڕتووک :زماانەوانی

719
پەڕتوووکی ژمارە9 :
بﯚ بنەماکان و گونجان و..
ی کورت ﯚ
کی پ اکتيکی
ئەلفبب يەکی موززﯾک :ر بەر ک
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
67604
ئامادە نييە
ە
ھ شتا
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
جن ھا ست
ئيمﯚج
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی پەڕتووک
بااشووری کورددستان
و ت:
موزﯾک
ی پەڕتووک :م
جﯚری
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
720
پەڕتوووکی ژمارە0 :
وب ی د مﯚک
ئەلفو
کراسی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201110
0122242296
62333
ئامادەەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
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ستﯚکھﯚلم 2011
ﯾﯚران ھ مب ری ،س
س شەفيق
وەرگ انی ئاسﯚس
ی کﯚمەک
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی پەڕتووک
ی پەڕتووک :ررامياری
جﯚری
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
721
پەڕتوووکی ژمارە1 :
ستاندارد  -ببەشی 1
ی ...زمانی س
وب ی التينی
ئەلفو
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201110
0181036226
62420
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
ئاسﯚی گە
ەشەکردنی زممانی کوردی لە روانگەی گﯚڕانە م ژووﯾﯾيو زانستييەککاندا
ی :رەوشت ممحەمەد
ئامادەکردنی
ەلی
پاشگوتار :ففەرھاد شاکە
2008
تاﯾبەتمەند
دﯾيەکانی پەڕتتووک
باشوووری کوردستان
و ت:
جﯚری پەڕتتووک :زمانەووانی
شوور
زمان  -ش وەزار :ک .باش
722
پەڕتوووکی ژمارە2 :
سﯚی گەشەکردنی زماننی کوردی لە
ستانداردی کوردی ئاس
ی ...زمانی س
وب ی التينی
ئەلفو
گەی گﯚڕانە م ژووﯾی و زانستييەکااندا
روانگە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201202
2091203166
64214
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ئامادەﯾە
شت محەمەد
رەوشت
2008
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
بااشووری کورددستان
و ت:
مانەوانی
ی پەڕتووک :زم
جﯚری
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
723
پەڕتوووکی ژمارە3 :
ەوەرەکە
ﯚنس و جانە
ئەلفﯚ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6202255317
70594
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی

ﻻﭘەڕە

206

http://www.kurdipedia.org

و0فەرھاد شاکەلی
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی پەڕتووک
جﯚری پەڕتووک :مندا ن
پەڕتووکی ژمارە724 :
ئەلقورئانولکەرﯾم :وەرگ انی بە زمانی کوردی
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514965881
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
محەمەد سا ح ئيبراھيمی
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی پەڕتووک
باشووری کوردستان
و ت:
جﯚری پەڕتووک :ئاﯾين و ئاتەﯾزم
زمان  -ش وەزار :ک .باشوور
پەڕتووکی ژمارە725 :
ئەليادە و ئﯚد سە :دوو چيرۆکی بەناوبانگی ﯾﯚنانين
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514968254
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
شاکر فەتاح

پەڕتووکی ژمارە726 :
ئەليسی لەوو تی سەرسوڕھ نەرەکان
http://www.kurdipedia.org/?q=2012062022553170581
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
و/بەختيار سەعيد
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی پەڕتووک
جﯚری پەڕتووک :مندا ن
پەڕتووکی ژمارە727 :
ئەليکساندەر س رگ يﭭيچ پووشکين :ژﯾان و بەرھەمی )شاکار)
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514970064
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
پ ترۆڤ ،س.م

پەڕتووکی ژمارە728 :
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ئەلەند 10/سرود وھﯚزانيزارۆکان
http://www.kurdipedia.org/?q=2012062023364070888
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
جگەرسﯚزەکان پيندرۆﯾی

پەڕتووکی ژمارە729 :
ئەم برس تيە بﯚ؟ :چيرۆک
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514967715
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
کەمال محەمەد تاھر

پەڕتووکی ژمارە730 :
ئەم ب قە کەی دەتەق
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514966315
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
موھتەدا ،عەبدو

پەڕتووکی ژمارە731 :
ئەم تاوانە تا کەی؟!
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514968227
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
ھوشيار کەرﯾم سەﯾفو
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی پەڕتووک
باشووری کوردستان
و ت:
جﯚری پەڕتووک :چيرۆک
زمان  -ش وەزار :ک .باشوور
پەڕتووکی ژمارە732 :
ئەم رووبارە وشک ناکات
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514968680
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
لەتيف ھە مەت
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی پەڕتووک
باشووری کوردستان
و ت:
جﯚری پەڕتووک :ھە بەست
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زمان  -ش وەزار :ک .باشوور
پەڕتووکی ژمارە733 :
ئەم ژوورە ھيچی تيا نييە :ھە بژاردەﯾەکە لە شيعری گەالن
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514968803
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
لەتيف ھە مەت /لە ع
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی پەڕتووک
باشووری کوردستان
و ت:
جﯚری پەڕتووک :ھە بەست
زمان  -ش وەزار :ک .باشوور
پەڕتووکی ژمارە734 :
ئەم شارە دزی ت دا نيە
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514969442
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
مارکيز ،گابرﯾل گارسيا

پەڕتووکی ژمارە735 :
ئەم قسانە بەم پ وانە باوﯾان نەماوە
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514969693
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
حەسەن

پەڕتووکی ژمارە736 :
ئەم نغرۆبوونی تەمەنە بە کوێ دەگا؟
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514968739
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
سەالم سەعيد مەولوود

پەڕتووکی ژمارە737 :
ئەمرۆی كوردستانی مەزن لەگەشەﯾيًكی بارزانيدا
http://www.kurdipedia.org/?q=20140331004007100064
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
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ەول ر2007-
دكەۆرر خﯚشناو--ھە

738
پەڕتوووکی ژمارە8 :
ئەمرﯾﯾکا
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
69360
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
فرانز کافکا
سەن
وەرگ  :کاروان حەس
تاﯾبەتم
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
و ت:
ستان
شووری کوردس
باش
جﯚری پەڕتووک :رۆممان
زمان  -ش وەزار :ک  .باشوور
739
پەڕتوووکی ژمارە9 :
ل
ئەمرﯾﯾکا و ئەنفال
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22214412819647
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
سا پاوەر
نی :سەمانس
نووسينی
وەرگ اننی :بەختيار کەرﯾم
2006
سەرچاوە :ما پەڕی کت بخانەی ککوردی
تاﯾبەتم
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
و ت:
ستان
شووری کوردس
باش
جﯚری پەڕتووک :ئەننفال و ھە ەببجە
زمان  -ش وەزار :ک ..باشوور
740
پەڕتوووکی ژمارە0 :
ما
ە تی کارﯾنم
ئەمرﯾﯾکا و دەسە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
66559
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ەجات
ئەسپييندارەﯾی ،نە

741
پەڕتوووکی ژمارە1 :
ی شانﯚﯾی
م :چيرۆک کی
ەکەی بەگم
ئەمرە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
68192
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
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ف
ﯾوسف

742
پەڕتوووکی ژمارە2 :
ئەمش
شەو کچ ک دەمر ت
q=2014051
http:///www.kurdip
pedia.org/?q
1422050110
00546
ھ شتاا ئامادە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
...
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
تاﯾبەتم
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
شووری کوردستان
باش
و ت:
جﯚری پەڕتووک :رۆۆمان

743
پەڕتوووکی ژمارە3 :
ەی بەعسياان
ی ستراتيجييی ع راق و س کوچکە
ئەمنی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
66374
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ن قادر مينە
ئەمين

744
پەڕتوووکی ژمارە4 :
ھﯚنراوە)
ە
ەم )چيرۆک بە
ەکەم و دووە
ن :بەندی ﯾە
ر ئەرسەالن
ئەمير
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
67749
ھ شتا ئامادە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ی باپير ئاغا
عەلی

745
پەڕتوووکی ژمارە5 :
ل دۆرکھاﯾم :ژﯾان و ئەنند شە
ئەميل
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
66597
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
کﯚزەر ،،لوﯾس

746
پەڕتوووکی ژمارە6 :
کانی ب 1دﯾﯾوانەکە
ی پيرەم رد :راستکردنە وەی ھە ەک
ئەمە بوو دﯾوانی
dipedia.org//?q=201206
6101651496
68673
http:///www.kurd
شتا ئامادە نيييە
ھش
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
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ە رەفە
ھەمزاغای مە
موود ئاغای ھ
ق کوڕی مەحم
تﯚفيق

747
پەڕتوووکی ژمارە7 :
يار
ی پ دە ن 100 ::پرسيا
ئەمە چييە چيی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101235136
65185
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
می کاکەﯾی
فەھم
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی پەڕتووک
بااشووری کورددستان
و ت:
ھەمەجﯚرە
ی پەڕتووک :ھ
جﯚری
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
748
پەڕتوووکی ژمارە8 :
وە
ە دەمی قورربانييەکانەو
م رووﯾدا؛ لە
ئەمە لە دەرسيم
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201309
9240011378
88530
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
چەم
مونزور چ
حەمەد ئيسمااعيل
وەرگ  :ئەحمەد محە
2013
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
تاﯾبەتم
ستان
شووری کوردس
باش
و ت:
جﯚری پەڕتووک :ئەننفال و ھە ەببجە
زمان  -ش وەزار :ک  .باشوور
749
پەڕتوووکی ژمارە9 :
ئەمەوێ شت ک بگرﯾم
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22214410518852
ئامادەﯾﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
شت محەمەد
رەوشت
رۆژنامەی کﯚمە ەوە ب وکراوەتەوە
ی
ەن
2006دا لە الﯾە
ە لە سا ی 6
ئەم دﯾوانە شيعرﯾە
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
بااشووری کورددستان
و ت:
ھە بەست
ی پەڕتووک :ھ
جﯚری
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
750
پەڕتوووکی ژمارە0 :

ﻻﭘەڕە

212

http://www.kurdipedia.org

کا
ئەمەﯾە ئەمەرﯾک
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22214405618533
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ەد حەمە سا ح تﯚفيق
محەمە
خەندان 2006
ی پەخشی خ
دەزگای
تاﯾبەتم
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
ستان
شووری کوردس
باش
و ت:
جﯚری پەڕتووک :ﯾادداشت
زمان  -ش وەزار :ک  .باشوور
751
پەڕتوووکی ژمارە1 :
کەﯾان
ئەمەﯾە قورئانەک
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201201
1081148336
63703
ئامادەەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
م عەبدو
سەالم
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
م
ی پەڕتووک :ئااﯾين و ئاتەﯾزم
جﯚری
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
752
پەڕتوووکی ژمارە2 :
کاليزم
کيزم و ئەناررکﯚسەندﯾک
ئەنارک
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201208
8191122437
72261
ئامادەەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
رودۆ ف رۆکەر
سييەوە :ھەژ ن
وەرگ انی لە فارس
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی پەڕتووک :ررامياری
جﯚری
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک

753
پەڕتوووکی ژمارە3 :
رەخنەگرانی
ی
ەرچاوەی ر
کوردی و سە
ووکخانەی ک
کيزم ،پەرتو
ئەنارک
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201109
9031506326
60922
ئاممادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
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ەژ ن
ھە
پەڕتووک
ک
تاﯾﯾبەتمەندﯾيەککانی
ک :رامياری
جﯚﯚری پەڕتووک
باشوور
ر
زممان  -ش وەزارر :ک.

754
پەڕتوووکی ژمارە4 :
ئەنترۆپﯚلﯚجيای پزﯾشکی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22214412819631
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
جيد حەميد عاارف
د .مەج
ەد
عاصی محەمە
غازی ع
200
ی سەردەم 05
دەزگای
تاﯾبەتم
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
و ت:
ستان
شووری کوردس
باش
ست
جﯚری پەڕتووک :زانس
زمان  -ش وەزار :ک  .باشوور
755
پەڕتوووکی ژمارە5 :
ە؟
ئەنترۆپﯚلﯚژﯾا چيە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
66600
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ئەلنورری ،قەﯾس

756
پەڕتوووکی ژمارە6 :
ی
کﯚمە ﯾەتی
ئەنترۆپﯚلﯚژﯾای ک
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201110
01523483718962
ئاماددەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
نوسيننی ئيﭭانز پرﯾتتچارد
و .دﯾارر عەزﯾز شەرﯾف
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی پەڕتووک
و ت:
بااشووری کورددستان
ی پەڕتووک :ککﯚمە ناسی
جﯚری
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
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پەڕتوووکی ژمارە7 :
757
ی
کﯚمە ناسی
ئەنترۆپﯚلﯚژﯾای ک
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22214405618536
ئاماددەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
س پرﯾتچارد
ئيﭭانس
ف
عەزﯾز شەرﯾف
دﯾار ع
200
ی وەرگ انی سل مانی 08
خانەی
ی کت بخانەی کوردی
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
بااشووری کورددستان
و ت:
ی پەڕتووک :ککﯚمە ناسی
جﯚری
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
758
پەڕتوووکی ژمارە8 :
وان چيخﯚف
ئەنتو
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
69524
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ب گەردد ،رەوف

759
پەڕتوووکی ژمارە9 :
ونگەری
ﯚلﯚژﯾای شاننﯚی ئەزموو
ئەنتﯚ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201109
9251357106
62095
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
جامی
نيھاد جا
ەرکوک
ﯾەک تی نووسەرانی کورد لقی کە
2008
تاﯾبەتمە
ەندﯾيەکانی پپەڕتووک
ستان
شووری کوردس
باش
و ت:
جﯚری پپەڕتووک :شاانﯚ
زمان  -ش وەزار :ک ..باشوور
760
پەڕتوووکی ژمارە0 :
ی
عری سوﯾدی
ﯚلﯚژﯾای شيع
ئەنتﯚ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
69365
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
داگەرم
مان ،ستيک //گﯚستافﯚن ،الرس
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761
پەڕتوووکی ژمارە1 :
ی  -بەرگی 1
عری سوﯾدی
ﯚلﯚژﯾای شيع
ئەنتﯚ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201111
1022106576
62717
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
سﯚد رگران
ئ دﯾت س
گوننار ئ ک لﯚف
ئارتور لووند کﭭيست
وەرگ اننی لە سوﯾدﯾﯾيەوە:
رزگار ش خانی
دەزگای
ی ئاراس 20 05 -
تاﯾبەتم
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
ستان
شووری کوردس
باش
و ت:
جﯚری پەڕتووک :ئەددەبی
زمان  -ش وەزار :ک  .باشوور
762
پەڕتوووکی ژمارە2 :
ی  -بەرگی 2
عری سوﯾدی
ﯚلﯚژﯾای شيع
ئەنتﯚ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201111
1061358476
62798
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ستيگ داگەرمان
مارﯾا ﭬيينە
توماس ترانسترۆمەرر
الرس گگوستافسﯚن
وەرگ اننی لە سوﯾدﯾﯾيەوە:
رزگار ش خانی
دەزگای
ی ئاراس 20 05 -
تاﯾبەتم
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
و ت:
ستان
شووری کوردس
باش
جﯚری پەڕتووک :ئەددەبی
زمان  -ش وەزار :ک  .باشوور
763
پەڕتوووکی ژمارە3 :
ی ئەدەبی
ﯚلﯚگيا :کاری
ئەنتﯚ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
68849
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ەرﯾم5 /ن
مەدی مەال کە
محەم
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پەڕتووکی ژمارە764 :
ئەنتﯚن چيخﯚف :چيرۆک
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514968279
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
رەووف

پەڕتووکی ژمارە765 :
ئەنتﯚنيﯚ تەبووکی خەونی خەونان
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514969422
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
تەبوکی ،ئەنتﯚنيﯚ

پەڕتووکی ژمارە766 :
ئەنتی سانسﯚر
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122214412719609
ئامادەﯾە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
عەباس شوان
2001
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی پەڕتووک
زمان  -ش وەزار :ک .باشوور
پەڕتووکی ژمارە767 :
ئەنتی ميکافيل
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514965718
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
فردرﯾکی دووەم

پەڕتووکی ژمارە768 :
ئەنت نا :دەزگای وەرگرتن و ناردن
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514967227
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
عەبدولخالق مەعروف

پەڕتووکی ژمارە769 :
ئەنتەرن ت  :2008نو ترﯾن زانياری و بەرنامەی تاﯾبەت بە ئەنتەرن ت
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http://www.kurdipedia.org/?q=2012061014505765254
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
سەرکەوت پ نجو نی
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی پەڕتووک
باشووری کوردستان
و ت:
جﯚری پەڕتووک :کﯚمپيوتەر
زمان  -ش وەزار :ک .باشوور
پەڕتووکی ژمارە770 :
ئەنتەرن ت :تﯚڕی زانيارﯾی جيھان
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061014505865270
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
ناتق خە وسی
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی پەڕتووک
جﯚری پەڕتووک :کﯚمپيوتەر
زمان  -ش وەزار :ک .باشوور
پەڕتووکی ژمارە771 :
ئەنجامی تەماع کاری :چيرۆک
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514967863
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
سﯚران عەزﯾز

پەڕتووکی ژمارە772 :
ئەنجامی تەماعکاری
http://www.kurdipedia.org/?q=20140331004007100073
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
1970

پەڕتووکی ژمارە773 :
ئەنجامی ناپاکی
http://www.kurdipedia.org/?q=2012062022553170218
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
ئەحمەدحسين
َ
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تاﯾبەتمەندﯾيەکانی پەڕتووک
جﯚری پەڕتووک :مندا ن
پەڕتووکی ژمارە774 :
ئەنجومەنى نيشەﯾمانى كوردستانى ع راق پرۆەۆكﯚلەكانى  1996-1995بەرگى
سيانزدەﯾەم
http://www.kurdipedia.org/?q=20140331004007100074
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
ئەنجوومەنى نيشەﯾمانيى كوردسەانى ع راق-و.رۆشنبيرى-ھەول ر1997-

پەڕتووکی ژمارە775 :
ئەنجوومەنى نيشەﯾمانى كوردستانى ع راق پرۆەۆكﯚلەكان -1994بەرگى دوانزدەﯾەم
http://www.kurdipedia.org/?q=20140331004007100076
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
ئەنجوومەنى نيشەﯾمانيى كوردسەانى ع راق-و.پەروەردە-ھەول ر19998-

پەڕتووکی ژمارە776 :
ئەنجوومەنى نيشەﯾمانى كوردستانى ع راق پرۆەۆكﯚلەكان -1994بەرگى ﯾانزدەﯾەم
http://www.kurdipedia.org/?q=20140331004007100077
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
ئەنجوومەنى نيشەﯾمانيى كوردسەانى ع راق-و.پەروەردە-ھەول ر1998-

پەڕتووکی ژمارە777 :
ئەنجوومەنی ئەدﯾبان :ل کﯚ ينەوە
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514968247
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
ئەمين فەﯾزی بەگ

پەڕتووکی ژمارە778 :
ئەنجوومەنی ئەدﯾبانی کورد
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514968129
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
ئەمين فەﯾزی

پەڕتووکی ژمارە779 :
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ئەنج ال لﯚقا
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
65850
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
وەرگ راو

780
پەڕتوووکی ژمارە0 :
ەمانی کوردستان -خوللی س يەم
ئەندامانی پەرلە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201208
8172031117
72222
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
(200
)09- 2013
مانی کوردستتان
ەسعەدی ئەنندامی پەرلەم
سين ﯾاسين ئە
ی :تارا تحسي
ئامادەکردنی
ﯾت چنين :شوان علی حاجی
ەم 2010
چاپی ﯾەکە
ھەول ر
چاپخانەی شەھاب – ھ
بخانەی ھەول ر
ی
گشتی کت
ی
سپاردن ) ( 2624لەبەڕ وەبەرراﯾەتی
ژمارەی سپ
تاﯾبەتمەند
دﯾيەکانی پەڕتتووک
باشوووری کوردستان
و ت:
جﯚرە
جﯚری پەڕتتووک :ھەمەج
شوور
زمان  -ش وەزار :ک .باش
781
پەڕتوووکی ژمارە1 :
ەمانی کوردستان  -خولی س يەم 2013 - 2009
ئەندامانی پەڕ ە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201307
7081404278
89642
ئامادەەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
سعەدی
ئامادەەکردنی :تارا تتەحسين ئەس
2010
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
بااشووری کورددستان
و ت:
ی پەڕتووک :بييبلﯚگرافيا
جﯚری
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
782
پەڕتوووکی ژمارە2 :
شاﯾەتيدا )- 1925
ۆژگاری پاشا
ەراﯾەتی عييراقی لە رۆ
ومەنی نو نە
ئەندامە کوردەکاانی ئەنجوو
)1
1958
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22214411919314
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
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مين ئﯚمەر
ئەحمەدد حەمەد ئەم
ھەول ر 2007
سەرچاووە :ما پەڕی کت بخانەی ککوردی
تاﯾبەتمە
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
و ت:
ستان
شووری کوردس
باش
جﯚری پپەڕتووک :م ژژوو
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار. :
783
پەڕتوووکی ژمارە3 :
مو س م رليننگ
ئەند شەکانی م
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101536416
65488
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
خوسررەو جاف
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی پەڕتووک
بااشووری کورددستان
و ت:
ھەمەجﯚرە
ی پەڕتووک :ھ
جﯚری
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
784
پەڕتوووکی ژمارە4 :
ﭬک
ئەند شەی مرۆﭬ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
68483
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
حس ن عارف
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
تاﯾبەتم
و ت:
ستان
شووری کوردس
باش
جﯚری پەڕتووک :رۆممان
زمان  -ش وەزار :ک  .باشوور

785
پەڕتوووکی ژمارە5 :
ی ھەول ر  -ببەرگی 1
سيکلﯚپيدﯾای
ئەنس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201103
3091432172
24742
ی پی دی ئ ف :ھ شتا ئئامادە نييە
فاﯾلی
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...
پەڕتووک
ەندﯾيەکانی پە
تاﯾبەتمە
و ت:
ستان
شووری کوردس
باش
سيکلﯚپيدﯾا
ەڕتووک :ئەنس
جﯚری پە
زمان  -ش وەزار :ک .باشوور

786
پەڕتوووکی ژمارە6 :
شتاﯾن
ئەنش
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22214412819634
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
پﯚڵ ستترات رن
ی مەال عەو
صەباحی
200
ی سەردەم 05
دەزگای
تاﯾبەتم
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
و ت:
ستان
شووری کوردس
باش
ست
جﯚری پەڕتووک :زانس
زمان  -ش وەزار :ک  .باشوور
787
پەڕتوووکی ژمارە7 :
ﭬاﯾەتی
ئەنفال تاوان کی دژ بە مرۆﭬ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201210
0022036137
73337
ھ شتا ئامادە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
عارف
ستارە ع
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
تاﯾبەتم
و ت:
ستان
شووری کوردس
باش
جﯚری پەڕتووک :ئەننفال و ھە ەببجە
زمان  -ش وەزار :ک  .باشوور

788
پەڕتوووکی ژمارە8 :
ستانی عيراق
ئەنفال لە کوردس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201404
4082341456
69052
ھ شتا ئامادە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
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ماﯾک لليزنب رگ
وەرگ اننی :کارزان ممحەمەد
تاﯾبەتم
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
جﯚری پەڕتووک :ئەننفال و ھە ەببجە
زمان  -ش وەزار :ک  .باشوور
و ت:
ستان
شووری کوردس
باش
789
پەڕتوووکی ژمارە9 :
ی کورد
ئەنفال و ئافرەتی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22214405718577
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ت عومەر ساا ح
عەدالەت
2
ی ئاراس 2002
دەزگای
تاﯾبەتم
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
و ت:
ستان
شووری کوردس
باش
جﯚری پەڕتووک :ئەننفال و ھە ەببجە
زمان  -ش وەزار :ک  .باشوور
790
پەڕتوووکی ژمارە0 :
ئەنفال و دادگا
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201111
12303024219286
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
حمود
ساالر مەح
ک( 2007 -
مەکتەبی ببير و ھوشيارری )ی .ن .ک
دﯾيەکانی پەڕتتووک
تاﯾبەتمەند
و ت:
باشوووری کوردستان
ل و ھە ەبجە
جﯚری پەڕتتووک :ئەنفال
شوور
زمان  -ش وەزار :ک .باش
791
پەڕتوووکی ژمارە1 :
ی
دە سﯚسيﯚللﯚجييەکانی
ئەنفال و رەھەند
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22214412819639
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
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ەد رەئوف عەببدالعزﯾز
محەمە
نی 2005
سل مانی
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
تاﯾبەتم
ستان
شووری کوردس
باش
و ت:
جﯚری پەڕتووک :ئەننفال و ھە ەببجە

792
پەڕتوووکی ژمارە2 :
ئەنفال و ...شﯚڕەبی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
68615
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
شاخی
مەال ش

793
پەڕتوووکی ژمارە3 :
ت ،ئەنجام و رەھەندەکاانی
ئەنفال کارەسات
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22214412819652
ئاما دەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ف دزەﯾی
ﯾوسف
ھەول ر 2001 -
ی کت بخانەی کوردی
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
بااشووری کورددستان
و ت:
ەبجە
ەنفال و ھە ە
ی پەڕتووک :ئە
جﯚری
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
794
پەڕتوووکی ژمارە4 :
ئەنفال :چيرۆک
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
68727
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ەتاح
مەد رەشيد فە
محەم

795
پەڕتوووکی ژمارە5 :
ئەنفالکردنا بەھد
دﯾنان
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
66573
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
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ی ،عەلی
بەندی

796
پەڕتوووکی ژمارە6 :
ە دادگای با ی تاوانەکاانی ع راق
ئەنفالی چوار لە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201205
5161524126
64748
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
شاخی
ن و ئامادەکرددنی :مەال ش
وەرگ ان
2010
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
تاﯾبەتم
و ت:
ستان
شووری کوردس
باش
جﯚری پەڕتووک :ئەننفال و ھە ەببجە
زمان  -ش وەزار :ک  .باشوور
797
پەڕتوووکی ژمارە7 :
ی چوار
ئەنفالی خا خا ن :ئەنفالی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
69937
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
شاخی
مەال ش
2007
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
تاﯾبەتم
ستان
شووری کوردس
باش
و ت:
جﯚری پەڕتووک :ئەننفال و ھە ەببجە
زمان  -ش وەزار :ک  .باشوور
798
پەڕتوووکی ژمارە8 :
ئەنفالی رەش
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201202
2221537246
64290
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
حەسار
ئاوەسپی تا سپی ح
ی
ن لە
ئەنفالی س ی گەرميان
ی
مەال شاخی
2007
دﯾيەکانی پەڕتتووک
تاﯾبەتمەند
و ت:
باشوووری کوردستان
ل و ھە ەبجە
جﯚری پەڕتتووک :ئەنفال
شوور
زمان  -ش وەزار :ک .باش
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799
پەڕتوووکی ژمارە9 :
ئەنفالی ھە ەبج
جە ...زارا
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22214412819642
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
عارف قووربانی
ک 2006 -
کەرکوک
سەرچاوە :ما پەڕی کت بخانەی ککوردی
تاﯾبەتمە
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
ستان
شووری کوردس
باش
و ت:
کەرکوک
شارەکاان:
بجە
جﯚری پەڕتووک :ئەننفال و ھە ەبج
زمان  -ش وەزار :ک ..باشوور
800
پەڕتوووکی ژمارە0 :
ن
ى كوردستان
ۆ-دﯾمﯚگرافيياى باشورى
ئەنەۆ
http:///www.kurdip
pedia.org/?q
q=2014033
3100400710
00101
ھ شتا ئاما دە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
2000
بدولال غەفور--سل مانى0-
د.عەبد

801
پەڕتوووکی ژمارە1 :
ﯚرە مار
ی ئەھای بﯚ
ئەھای
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6202255317
70858
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
مەد رەفيق حە
محەم
ەسەن
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی پەڕتووک :مندا ن
جﯚری
802
پەڕتوووکی ژمارە2 :
ەروون شيکاارﯾدا
رﯾمەن لە دە
ئەھر
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
65580
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
فرۆﯾد ،،سيگمﯚند

803
پەڕتوووکی ژمارە3 :
ی بەﯾت
ئەھلی
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http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
65810
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
دامەزرراوەی ئەلبەال
الغ
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی پەڕتووک
دەرەوە
و ت:
م
ی پەڕتووک :ئااﯾين و ئاتەﯾزم
جﯚری
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
804
پەڕتوووکی ژمارە4 :
ئەھلی
ی بەﯾت و ر چکاوان
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
65811
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
دامەزرراوەی ئەلبەال
الغ

805
پەڕتوووکی ژمارە5 :
ﯾان
ەﯾان ،ر بازﯾا
کار و بەرنامە
ن ،ش وەی ک
ی بەﯾت :پللە و پاﯾەﯾان
ئەھلی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
65975
تا ئامادە نييە
ھ شتا
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
دامەزرراوەی ئەلبەال
الغ

806
پەڕتوووکی ژمارە6 :
ھەژاند
ی جيھانيان ھ
ئەو ) (10کت بەی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201304
4301309537
78713
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ی
ﯾاسين قادر بەرزنجی
2011
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
تاﯾبەتمە
ستان
شووری کوردس
باش
و ت:
ەمەجﯚرە
جﯚری پەڕتووک :ھە
زمان  -ش وەزار :ک ..باشوور
807
پەڕتوووکی ژمارە7 :
جيھاندا گرت
ن بەسەر ج
کە دەستيان
ئەو ئااﯾدﯾاﯾانەی ک
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22702075619875
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
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نووسەر
دلبﯚم
ماﯾک ماند
وەرگ
گﯚران سەبباح غەفوور
ەڕەکان
ژمارەی الپە
442
پ
سا ی چاپ
2006
کەتەلﯚگ
سياسەت
ەوەی موکرﯾاننی
سەرچاوە :ما پەڕی دەززگای تو ژﯾنەووە و ب وکردنە
دﯾيەکانی پەڕتتووک
تاﯾبەتمەند
باشوووری کوردستان
و ت:
جﯚرە
جﯚری پەڕتتووک :ھەمەج
شوور
زمان  -ش وەزار :ک .باش
808
پەڕتوووکی ژمارە8 :
گ
ەرخەی کە بوو بە گورگ
ئەو بە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
69571
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ن ،عەزﯾز
نەسين

809
پەڕتوووکی ژمارە9 :
کومەتی
شکەشی حک
1984دا پ ش
نيشتمانيی کوردستان لە سا ی 4
ە ﯾەک تيی ني
رۆژانەی کە
ئەو پر
قی کردووە
ع راق
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201301
1221225137
75129
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
سل مانی2012 :
تاﯾبەتمەندﯾﯾيەکانی پەڕتتووک
و ت:
کوردستان
ن
باشوورری
تووک :دۆزی ککورد
جﯚری پەڕتو
شوور
زمان  -ش ووەزار :ک .باش
پارت:
کوردستان
ن
نيشتمانيی
ی
تيی
ﯾەک ی
810
پەڕتوووکی ژمارە0 :
غارﯾانداوە
ئەو پ نگانەی لە تەک مندا غ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
69508
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
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ی ،بيژەنی
نەجدی

811
پەڕتوووکی ژمارە1 :
دەکەن
ن
سەما
ئەو پيياوانەی لە ناو رەنگی تابلﯚکانم س
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201109
9181502066
61904
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
2009
2
نا ە عەبدول ەحمان ،چييرۆکان،
ەر ن کورد  -ددھوک
وەشان ن ئ کەتيا نﭭ سە
دﯾيەکانی پەڕتتووک
تاﯾبەتمەند
و ت:
باشوووری کوردستان
شارەکان:
ک
دھﯚک
ەست
جﯚری پەڕتتووک :ھە بە
شوور
زمان  -ش وەزار :ک .باش
812
پەڕتوووکی ژمارە2 :
وو
مەوە رەت بو
ئەو پيياوەی بەالم
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201109
9181502066
61896
ئامادەەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
بەھرەە موفتی2009 ،
وەشانن ن ئ کەتيا نﭭﭭ سەر ن کوررد  -دھوک
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
بااشووری کورددستان
و ت:
دھﯚک
شارەەکان:
ی پەڕتووک :ھ
جﯚری
ھە بەست
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
813
پەڕتوووکی ژمارە3 :
خت ک بوو
ئەو پيياوەی درەخ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201104
4052236392
29292
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
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ن
کورتەڕۆمان
ەلی
نووسينی :گﯚران باباعە
قەوارە09 :
 10الپەڕە
خش: Afsana Press / Amssterdam
چاپ و پەخ
دﯾيەکانی پەڕتتووک
تاﯾبەتمەند
و ت:
دەرەوەە
جﯚری پەڕتتووک :رۆمان
شوور
زمان  -ش وەزار :ک .باش
814
پەڕتوووکی ژمارە4 :
ت
ﯚی فرۆشت
ەرەکەی خﯚ
ئەو پيياوەی س بە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6252301556
66682
ھ شتا ئامادە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
نووسەرر :ئادلبرت ﭬوون شاميسو
م عارف
وەرگ ر :حەمە کەرﯾم
نەی قە ەم
کراوەکانی ﯾانە
لە چاپک
تاﯾبەتم
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
و ت:
ستان
شووری کوردس
باش
جﯚری پەڕتووک :رۆممان
زمان  -ش وەزار :ک  .باشوور
815
پەڕتوووکی ژمارە5 :
رزاد حەسەندا
د
گەڵ ش
وگﯚﯾەک لەگ
جوانە  -گفتو
وڕەبووندا جو
ئەو پيياوەی لە تو
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201201
1201526546
63915
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ئامادەەکردنی :ھيواا قادر
2
ستﯚککھﯚ م 2002 -
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی پەڕتووک
دەرەوە
و ت:
ی پەڕتووک :وتار و دﯾمانە
جﯚری
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
816
پەڕتوووکی ژمارە6 :
دەگەڕ ت
ووی خﯚی د
ئەو پيياوەی لە دو
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
69566
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی

ﻻﭘەڕە

230

http://www.kurdipedia.org

غرول ،خالد
ئيرتوغ

817
پەڕتوووکی ژمارە7 :
ئەو پيياوەی و ای
ی بپرس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
69653
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
کﯚڕام سن

818
پەڕتوووکی ژمارە8 :
ئەو تاارﯾکييە درەوشاوەﯾە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201103
3212059402
21865
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
ن
نووسەر :تااھير بنجەلوون
ەبدولً
ەفور سا ح عە
وەرگ  :غە
الوانی
ی
(19ی سا ی 2010ی وەزارەتی رۆشنبييرﯾی و
ژمارەی سپپاردنی )942
دراوەت .
دەزگای چاپ :چاپخانەی
ی ئاو نە
تاﯾبەتمەند
دﯾيەکانی پەڕتتووک
و ت:
باشوووری کوردستان
جﯚری پەڕتتووک :رۆمان
819
پەڕتوووکی ژمارە9 :
ە و تەوە
ئەو تييﯚرانەی پەﯾوەستن بە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22214410018659
ئاماددەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
کﯚمە ک نووسەر
ف
صبور حەمە شەرﯾف
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
ی کت بخانەی کوردی
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
بااشووری کورددستان
و ت:
ی پەڕتووک :راامياری
جﯚری
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
820
پەڕتوووکی ژمارە0 :
ەنگی کەنداو
ی.پ( لە جە
شتەکانی )ی
ەدابا :ﯾاداش
جەنگەی دەکرا رووی نە
ئەو ج
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
69976
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ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ﯾەفگيننی

ئامادە نييە
ە
ھ شتا

821
پەڕتوووکی ژمارە1 :
ﭬا
خەونا لسەرر فيستان وێ بوﯾم زاﭬ
ئەو خ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
69173
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
سن
موحس

822
پەڕتوووکی ژمارە2 :
ی ھەژاند
ەی جيھانی
دوو سەعاتە
ئەو د
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
66860
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ھاليداای ،فر د

823
پەڕتوووکی ژمارە3 :
دووچاری سەرسووڕڕمان کرد
ی
ی
ی کە زاناﯾانی
دﯾاردە ناسرووشتيانەی
ئەو د
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101450586
65276
نييە
ھ شتا ئامادە ني
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
راجی عيناﯾەت

824
پەڕتوووکی ژمارە4 :
گدا
ەن و دارستاننەکانی مانگ
دﯾوو سنوور ،با ەف ە بە
ئەو د
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201102
2021509013
33102
ی پی دی ئ ف :ھ شتا ئاماادە نييە
فاﯾلی
ەمين
شنبير ئيسمااعيل حەمەئە
نووسينی ننووسەر و رۆش
2011
دﯾيەکانی پەڕتتووک
تاﯾبەتمەند
باشوووری کوردستان
و ت:
شوور
زمان  -ش وەزار :ک .باش

825
پەڕتوووکی ژمارە5 :
خﯚری ل ئئاوانەبوو
دەربەندەی خ
ئەو د
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201404
4131745417
75745
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ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی

ھ شتا ئامادە نييە
س
ورﯾا ﯾونس
2013
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
تاﯾبەتم
و ت:
ستان
شووری کوردس
باش
جﯚری پەڕتووک :ﯾادداشت
زمان  -ش وەزار :ک  .باشوور

826
پەڕتوووکی ژمارە6 :
ئەو ررۆژانەی کە شانازﯾان پ وە دەکەم
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201110
0110902226
62284
ئاماددەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ھيوا گگوڵ محەمەدی
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی پەڕتووک
ی پەڕتووک :ﯾااداشت
جﯚری
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
827
پەڕتوووکی ژمارە7 :
ن ..بە
مانەوێ ب ين
ساتانەی نام
ئەو س
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
69036
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
د
عەبدوولقادر سەعيد

828
پەڕتوووکی ژمارە8 :
ەری دەنگی کوردستان بووم
سا ەی ب ژە
ئەو س
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201310
0051753058
88403
ئاماددەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ە رەشيد ھەررەس
حەمە
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی پەڕتووک
ی پەڕتووک :ﯾااداشت
جﯚری
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
829
پەڕتوووکی ژمارە9 :
فالکراوەکانی داپﯚشی
ی
ش ک لە ئەنفا
ساﯾەق شﯚف ەی بەش
ئەو س
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201303
3242100008
80071
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ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی

ھ شتا ئامادە نييە
قوربانی
عارف قو
2013
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
تاﯾبەتمە
و ت:
ستان
شووری کوردس
باش
بجە
جﯚری پەڕتووک :ئەننفال و ھە ەبج
زمان  -ش وەزار :ک ..باشوور

830
پەڕتوووکی ژمارە0 :
وەرچەرخاند
د
ی م ژووﯾان و
ی رەوڕەوەی
سيخوڕانەی
ئەو س
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
66856
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
دەرو ش جەميل

831
پەڕتوووکی ژمارە1 :
ەبەزێ
خ دەرﯾادا دە
کەی لە رۆخ
سەگە بە ەک
ئەو س
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201305
5021220277
78707
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ﯾتماتﯚف
نووسەرر :چەنگيز ئاﯾت
وەرگ  :گوشاد حەممە سەعيد
2012
تاﯾبەتم
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
و ت:
ستان
شووری کوردس
باش
جﯚری پەڕتووک :رۆممان
زمان  -ش وەزار :ک  .باشوور
832
پەڕتوووکی ژمارە2 :
شاعيرەی بييری چوو بژی
ئەو ش
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201209
9272113487
73311
ھ شتا ئامادە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
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شوان ئئەحمەد
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
تاﯾبەتمە
و ت:
ستان
شووری کوردس
باش
ەمەجﯚرە
جﯚری پەڕتووک :ھە
زمان  -ش وەزار :ک ..باشوور

833
پەڕتوووکی ژمارە3 :
ە
ون بە گوناە
ی ئاوس بوو
شمش رانەی
ئەو ش
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22214410818928
ئاماددەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
د کەولﯚسی
نووسيينی :شەھيد
ئەم کت بە لە سا ی  2004دا ب وکراوەتەوە
ی کت بخانەی کوردی
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
بااشووری کورددستان
و ت:
ھە بەست
ی پەڕتووک :ھ
جﯚری
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
834
پەڕتوووکی ژمارە4 :
سين
شيعرانەی ببﯚ ئ وەم نوس
ئەو ش
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22214405918644
ئاماد ەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
رەسووڵ سو تانی
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
ی کت بخانەی کوردی
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
بااشووری کورددستان
و ت:
ھە بەست
ی پەڕتووک :ھ
جﯚری
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
835
پەڕتوووکی ژمارە5 :
ئەو ش
شيعرانەی تتﯚ ئەبينن
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22214410718906
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
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ھەر
نووسينی :ساالر جەوھ
الﯾەن خانەی چاپ و ب وکرردنەوەی قانععەوە لە
ئەم پەڕتووککە لە سا ی  2006دا لەال
سل مانی ب وکراوەتەوەە
سەرچاوە :ما پەڕی کت ببخانەی کورددی
دﯾيەکانی پەڕتتووک
تاﯾبەتمەند
و ت:
باشوووری کوردستان
ەست
جﯚری پەڕتتووک :ھە بە
شوور
زمان  -ش وەزار :ک .باش
836
پەڕتوووکی ژمارە6 :
ک
سرا :چيرۆک
شيعرەی بە خو ن نووس
ئەو ش
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
68517
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ق فاﯾەق
رەفيق

837
پەڕتوووکی ژمارە7 :
خەوم ناﯾ !
شەوانەی خ
ئەو ش
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
68120
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
نەژاد عەزﯾز

838
پەڕتوووکی ژمارە8 :
ئەو ش
شەﯾتان دەرردەکات
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201211
1210953496
66788
ئامادەەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ت
بر شت
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
شانﯚ
ی پەڕتووک :ش
جﯚری
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
839
پەڕتوووکی ژمارە9 :
ەرەو ئاسمانە
گەڕەکەی بە
ئەو گ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
68328
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
دو
غەفورر سا ح عەبد
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تاﯾبەتمەندﯾيەکانی پەڕتووک
باشووری کوردستان
و ت:
جﯚری پەڕتووک :چيرۆک
زمان  -ش وەزار :ک .باشوور
پەڕتووکی ژمارە840 :
ئەو نامانەی بﯚ پير تی خﯚم دەﯾانن رم ،بەفرەکە وەک رﯾشت سپييە
http://www.kurdipedia.org/?q=2012010213421963630
ئامادەﯾە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
سوارە نەجمەدﯾن
کەرکوک 2011 -
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی پەڕتووک
باشووری کوردستان
و ت:
جﯚری پەڕتووک :ئەدەبی
زمان  -ش وەزار :ک .باشوور
پەڕتووکی ژمارە841 :
ئەو نامانەی کە داﯾکم ناﯾانخو ن تەوە
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514967968
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
لەتيف ھە مەت

پەڕتووکی ژمارە842 :
ئەو نو ژەی کە جيھان ئەگﯚرێ
http://www.kurdipedia.org/?q=2012082021453172321
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
کﯚمە ەی ن ودەو ەتی کت بی پيرۆز  -لقی ھەول ر
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی پەڕتووک
جﯚری پەڕتووک :ئاﯾين و ئاتەﯾزم
زمان  -ش وەزار :ک .باشوور
پەڕتووکی ژمارە843 :
ئەو ھﯚنراواﯾەی کە تەواو دەب و تەواو ناب
http://www.kurdipedia.org/?q=2011080621083519117
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
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ھە مەت
لەتيف ھ
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
تاﯾبەتمە
و ت:
ستان
شووری کوردس
باش
ە بەست
جﯚری پەڕتووک :ھە
زمان  -ش وەزار :ک ..باشوور

844
پەڕتوووکی ژمارە4 :
دەب و تەوااو ناب
ی کە تەواو د
ھﯚنراوەﯾەی
ئەو ھ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
67946
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ف ھە مەت
لەتيف

845
پەڕتوووکی ژمارە5 :
مەسەلەی کورد پ کد ننن
ھﯚکارانەی م
ئەو ھ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
66337
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ف
الزارﯾيف
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
و ت:
بااشووری کورددستان
ی پەڕتووک :دۆزی کورد
جﯚری
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
846
پەڕتوووکی ژمارە6 :
ھەتيوەی نابب ت بە پياو
ئەو ھ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201204
4121435226
64501
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
سين
نووسەرر :عەزﯾز نەس
وەرگ  :عەبدولستارر جەباری
ەی کاردۆ
چاپخانە
201
سا ی چاپکردن11 :
تاﯾبەتم
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
و ت:
ستان
شووری کوردس
باش
جﯚری پەڕتووک :چييرۆک
زمان  -ش وەزار :ک  .باشوور
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پەڕتوووکی ژمارە7 :
847
ون
وتارانەی لە ھونەر دەدو
ئەو و
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201109
9101300266
61083
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
نووسينی :دﯾاری قەرەدداغی
ی سەردەم  -سل مانی ))سا ی چاپ)2008 :
لە ب وکراوەەکانی دەزگای
دﯾيەکانی پەڕتتووک
تاﯾبەتمەند
و ت:
باشوووری کوردستان
ی
جﯚری پەڕتتووک :ھونەری

848
پەڕتوووکی ژمارە8 :
ە با ندە
وﯾستی ب تە
ورچەی کە و
ئەو و
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6202255317
70725
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ئا /ئيببراھيم سا ح
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
و ت:
بااشووری کورددستان
مندا ن
ی پەڕتووک :م
جﯚری
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
849
پەڕتوووکی ژمارە9 :
ەردەگيردر ن
وشانەی لە چاوگەوە وە
ئەو و
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22702075619834
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
نووسەر
شوانی
د .رەفيق ش
ەڕەکان
ژمارەی الپە
154
پ
سا ی چاپ
2008
کەتەلﯚگ
زمان
ەوەی موکرﯾاننی
سەرچاوە :ما پەڕی دەززگای تو ژﯾنەووە و ب وکردنە
دﯾيەکانی پەڕتتووک
تاﯾبەتمەند
و ت:
باشوووری کوردستان
جﯚری پەڕتتووک :زمانەووانی
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زمان  -ش وەزار :ک .باشوور
پەڕتووکی ژمارە850 :
ئەو و نانەی لە خﯚﯾان دەدو ن :زﯾاتر لە  20و نەی ب ونەکراوەی بوارە..
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514970092
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
عەبدولخالد سابر
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی پەڕتووک
باشووری کوردستان
و ت:
جﯚری پەڕتووک :ھەمەجﯚرە
زمان  -ش وەزار :ک .باشوور
پەڕتووکی ژمارە851 :
ئەو ﯾادانەی گەردی بيرچوونەوە ناگرن
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514968916
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
لوقمان محەمەد رەشيد
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی پەڕتووک
باشووری کوردستان
و ت:
زمان  -ش وەزار :ک .باشوور
جﯚری پەڕتووک :ﯾاداشت
پەڕتووکی ژمارە852 :
ئەوان مرۆﭬن بەر لەوەی بەسا چووبن
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514966895
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
ب چار ،سا ح

پەڕتووکی ژمارە853 :
ئەوان مرۆﭬی بەرلەوەی بەسا چون
http://www.kurdipedia.org/?q=2012062022553170525
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
سا ح ب چار
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی پەڕتووک
باشووری کوردستان
و ت:
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مندا ن
ی پەڕتووک :م
جﯚری
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
854
پەڕتوووکی ژمارە4 :
ن خستن
ەی بيابان د ی لە ل دان
ئەوانە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201208
8071429196
67574
ھ شتا ئامادە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
لەتيف ففاتح فەرەج
2011
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
تاﯾبەتمە
و ت:
ستان
شووری کوردس
باش
ەمەجﯚرە
جﯚری پەڕتووک :ھە
زمان  -ش وەزار :ک ..باشوور
855
پەڕتوووکی ژمارە5 :
ن خستن
ەی بيابان د ی لەل دان
ئەوانە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201210
0061023197
73397
ھ شتا ئامادە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
لەتيف ففاتيح فەرەج
2011
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
تاﯾبەتم
و ت:
ستان
شووری کوردس
باش
جﯚری پەڕتووک :ئەننفال و ھە ەببجە
زمان  -ش وەزار :ک  .باشوور
856
پەڕتوووکی ژمارە6 :
ەنووس پ وﯾﯾستە بيانزانن
ەی رۆژنامە
ئەوانە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6252148047
71355
ھ شتا ئامادە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
د سەپان
مەغدﯾد
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
تاﯾبەتم
ستان
شووری کوردس
باش
و ت:
جﯚری پەڕتووک :راگگەﯾاندن
زمان  -ش وەزار :ک  .باشوور
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پەڕتووکی ژمارە857 :
ئەوانەی لەبەھەشت گەڕانەوە
http://www.kurdipedia.org/?q=2012062022553170674
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
ﯾوسف عەبدول قادر رەسول
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی پەڕتووک
جﯚری پەڕتووک :مندا ن
پەڕتووکی ژمارە858 :
ئەودﯾوی تارماﯾی ل نين
http://www.kurdipedia.org/?q=2012010217413763640
ئامادەﯾە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
کورتەباس کی م ژووﯾی لەسەر سﯚسيالدﯾموکراتی و سﯚسياليزم
ر بوار رەشيد
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی پەڕتووک
جﯚری پەڕتووک :رامياری
زمان  -ش وەزار :ک .باشوور
پەڕتووکی ژمارە859 :
ئەودﯾوی مەرگ :ھەمەڕەنگ
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514969011
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
ئەدگار ئاالن7 /ن

پەڕتووکی ژمارە860 :
ئەوھا ھاتمە دنياﯾ  :سەربردەی ژﯾانی منا يم
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514970096
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
عەزﯾز نەسين
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی پەڕتووک
باشووری کوردستان
و ت:
جﯚری پەڕتووک :ﯾاداشت
زمان  -ش وەزار :ک .باشوور
پەڕتووکی ژمارە861 :
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ئەوﯾن
ن ژەن
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201309
9252148388
88509
ھ شتا ئامادە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
سا ح
ئارام س
2013
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
تاﯾبەتمە
ستان
شووری کوردس
باش
و ت:
ە بەست
جﯚری پەڕتووک :ھە
زمان  -ش وەزار :ک ..باشوور
862
پەڕتوووکی ژمارە2 :
ی لەتلەتکرااودا
ن لە و ت کی
ئەوﯾن
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201211
1082237187
73630
ھ شتا ئامادە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
...

863
پەڕتوووکی ژمارە3 :
ن و ئاوەز
ئەوﯾن
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201308
8300003528
89009
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
سەن
سەعيد حەس
حەمە س
2013
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
تاﯾبەتم
و ت:
ستان
شووری کوردس
باش
جﯚری پەڕتووک :ئەددەبی
زمان  -ش وەزار :ک  .باشوور
864
پەڕتوووکی ژمارە4 :
ئەوﯾنندار تی لە پپەراو زدا
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22702075619817
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
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نووسەر
مەھسا مووحيب عەلی
وەرگ
ڕەسووڵ وەەﯾسی
ەڕەکان
ژمارەی الپە
50
پ
سا ی چاپ
2008
کەتەلﯚگ
ئەدەبيات
ەوەی موکرﯾاننی
سەرچاوە :ما پەڕی دەززگای تو ژﯾنەووە و ب وکردنە
دﯾيەکانی پەڕتتووک
تاﯾبەتمەند
باشوووری کوردستان
و ت:
ی
جﯚری پەڕتتووک :ئەدەبی
شوور
زمان  -ش وەزار :ک .باش
865
پەڕتوووکی ژمارە5 :
ێ دبلﯚماسی
ئەوێ
ی :چيرۆک
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
68686
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
س
جەﯾمس

866
پەڕتوووکی ژمارە6 :
ی
ێ دﯾپلﯚماسی
ئەوێ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201109
9021656046
60901
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
...
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
بااشووری کورددستان
و ت:
ی پەڕتووک :رۆۆمان
جﯚری
867
پەڕتوووکی ژمارە7 :
ەردەشت
ی مينەوی زە
ستا :نامەی
ئەو س
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22214411419138
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
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ستخواە
نووسينی :جەليل دۆس
وەرگ انی؛ عومەر فاروققی
ەوە
لەالﯾەن دەزگای چاپ و ب وکردننەوەی ئاراسە
ن
 200دا
ئەم کت بە للە سا ی 02
ەوە
ب وکراوەتە
تاﯾبەتمەند
دﯾيەکانی پەڕتتووک
و ت:
باشوووری کوردستان
جﯚری پەڕتتووک :ئاﯾين و ئاتەﯾزم
شوور
زمان  -ش وەزار :ک .باش
868
پەڕتوووکی ژمارە8 :
سبەی م ژوووە
سياسەتە ،س
ی ئەوڕۆ س
ئەوەی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
66558
ئاماددەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ن ﯾاسين
بورھان
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
و ت:
بااشووری کورددستان
ی پەڕتووک :راامياری
جﯚری
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
869
پەڕتوووکی ژمارە9 :
ی شاﯾانی باسە
ئەوەی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
68165
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ن
ەمين سل مان
د محەمەد ئە
مەجيد

870
پەڕتوووکی ژمارە0 :
چيرۆکەکانی تر
ەڵ کورتەچي
ە بينی لەگە
ی گورگە کە
ئەوەی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6202255317
70794
ھ شتا ئاما دە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ب
ەحمەد حەبيب
ئاوا ئە
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی پەڕتووک
و ت:
بااشووری کورددستان
مندا ن
ی پەڕتووک :م
جﯚری
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
871
پەڕتوووکی ژمارە1 :

ﻻﭘەڕە

245

http://www.kurdipedia.org

ە بينی
ی گورگەکە
ئەوەی
dipedia.org//?q=201111
11916530511480
http:///www.kurd
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
مەد حەبيب
نووسيننی :ئاوا ئەحم
مەدﯾن بيری
شانی :نەجم
نيگارک ش
ی ئاراس 20 09 -
دەزگای
تاﯾبەتم
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
و ت:
ستان
شووری کوردس
باش
دا ن
جﯚری پەڕتووک :مند
زمان  -ش وەزار :ک  .باشوور
872
پەڕتوووکی ژمارە2 :
ی لە بيرم م
ئەوەی
ماب
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
69855
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
بەھرۆۆز

873
پەڕتوووکی ژمارە3 :
وترێ ،دەب بگوترێ
ی ناب بگو
ئەوەی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22214412219418
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ئەمجەدد شاکە ی
2004
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
تاﯾبەتم
و ت:
ستان
شووری کوردس
باش
جﯚری پەڕتووک :وتار و دﯾمانە
زمان  -ش وەزار :ک  .باشوور
874
پەڕتوووکی ژمارە4 :
ن
ەت بيناسن
ئەوەﯾﯾە سەلەفيە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201201
1281820256
64101
شتا ئامادە نيييە
ھش
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ت بيناسن
ە سەلەفيەت
ئەوەﯾە
نوسەر :سمير المببحوح :
جی
ی عەبدول ەحييم علی قز ج
وەرگ  :عبد الوالی
م محەمەد قا در
پ داچووونەوەی  :م..عەبدولکەرﯾم
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سلفيە بين اللعلم النضری
ەت دەدو ت للە کت بی )الس
ئەم نااميلکەﯾە بە ککورتی دەربارەەی سەلەفيە
ورت کراوە ل م ددەرھ ناوە ،داوواکارم لە خوای گەورە
خﯚمە ،بەش ووەﯾەکی ک ت
والتطببيق العملی(کە دانراوی خ
ن کارﯾم بﯚ بکاات لە بەجآ گگەﯾاندنيدا.
ئاسان
htttp://www.ssarezh.com//web/sites/d
default/filess/salafybnassn.rar
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
بااشووری کورددستان
و ت:
م
ی پەڕتووک :ئااﯾين و ئاتەﯾزم
جﯚری
875
پەڕتوووکی ژمارە5 :
ئەوەﯾﯾە مرۆڤ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
65707
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ک نيچە
فردرﯾک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی پەڕتووک
بااشووری کورددستان
و ت:
ەلسەفە
ی پەڕتووک :فە
جﯚری
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
876
پەڕتوووکی ژمارە6 :
ە
ن ئاوی ژﯾانە
ئەﭬين
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201112
2310922106
63590
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
مەھابادد قەرەداغی
2004
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
تاﯾبەتم
و ت:
ستان
شووری کوردس
باش
جﯚری پەڕتووک :رۆممان
زمان  -ش وەزار :ک  .باشوور
877
پەڕتوووکی ژمارە7 :
ن و ئەنفال
ئەﭬين
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201202
2211726426
64283
ئامادەەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ن و ئەنفال
ئەﭬين
سەن ئيبراھيم
حەسە
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی پەڕتووک
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بااشووری کورددستان
و ت:
ی پەڕتووک :رۆۆمان
جﯚری
ک .باکوور ت .التين
زمان  -ش وەزار :ک
878
پەڕتوووکی ژمارە8 :
ل
ئەﭬيننا دلـ کول
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
68395
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
موود مستەفا
مەحم

879
پەڕتوووکی ژمارە9 :
ئەﭬينننامە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201108
8311524126
60848
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
سەن
سەعيد حەس
ی  :حەمە س
نووسينی
ب وکراووەی ئاراس
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
تاﯾبەتمە
و ت:
ستان
شووری کوردس
باش
ە بەست
جﯚری پەڕتووک :ھە
زمان  -ش وەزار :ک ..باشوور
880
پەڕتوووکی ژمارە0 :
دﯾمی ژمارە 4
ئەکاد
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201203
3012346256
64344
ە
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
ی کوردستان
کﯚواری کﯚڕی زانياری
کوردستان 2006
ن
پ-:
شو ن و سا ی چاپ
چاپخانە
ھەول ر
ەی وەزارەتی پەروەردە  -ھ
ەندﯾيەکانی پپەڕتووک
تاﯾبەتمە
و ت:
ستان
شووری کوردس
باش
ەمەجﯚرە
جﯚری پپەڕتووک :ھە
زمان  -ش وەزار :ک .باشوور
881
پەڕتوووکی ژمارە1 :
ەر و ر ژسيﯚ
ئەکتە
ﯚری کورد
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
69732
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ھ شتا ئاماددە نييە

ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ﯾە مازز
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ھونەری
ی پەڕتووک :ھ
جﯚری
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک

882
پەڕتوووکی ژمارە2 :
نواندن
ن
کردنی رۆڵ و ساﯾکﯚلﯚژژﯾای
ەر؛ دروستک
ئەکتە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201404
4251217307
75975
ھ شتا ئامادە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
عوسمان ﯾاقوووب
عەلی ع
2014
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
تاﯾبەتم
ستان
شووری کوردس
باش
و ت:
زمان  -ش وەزار :ک  .باشوور
شانﯚ
جﯚری پەڕتووک :شا
883
پەڕتوووکی ژمارە3 :
ەری نەبينراو
ئەکتە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201108
8261644445
58690
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
شەڵ
نووسەرر :ﯾﯚشی ئﯚددﯾا و لﯚڕنا ماڕش
ھﯚمەر
ەوە  :فاروق ھ
وەرگ  :لە ئينگليزﯾيە
ی چاپ :کاردۆ
دەزگای
201
سا ی چاپکردن11 :
تاﯾبەتمە
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
ستان
شووری کوردس
باش
و ت:
جﯚری پەڕتووک :شاانﯚ
زمان  -ش وەزار :ک ..باشوور
884
پەڕتوووکی ژمارە4 :
ئەکتە
ەرە کوردەکاان
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
67416
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
بەرزنج
جی ،ﯾاسين قادر
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885
پەڕتوووکی ژمارە5 :
ی
سيﯚن ئ ستی
ئەکس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22214410718900
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
نووسينی :ئيليتيس ئﯚددﯾسيوس
مەدی مەال
ەوە؛ د .ئەحم
وەرگ انی لە فەڕەنسيە
دەزگای چاپ و ب وککردنەوەی ئاراسەوە
ی
الﯾەن
ئەم پەڕتووککە لە سا ی  2002دا لەال
ەوە
ب وکراوەتە
تاﯾبەتمەند
دﯾيەکانی پەڕتتووک
و ت:
باشوووری کوردستان
ەست
جﯚری پەڕتتووک :ھە بە
شوور
زمان  -ش وەزار :ک .باش
886
پەڕتوووکی ژمارە6 :
يعری بيانی
ئە س  -چەردەﯾﯾەک لە شيع
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201111
1102144546
62892
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
ک لە شيعری بيانی
چەردەﯾەک
ەوە :عەبدو
ی لە ئينگليزﯾيە
ن و وەرگ انی
ئامادەکردن
دەزگای ئارراس 2007 -

ەشخەڵ
س مان مە

دﯾيەکانی پەڕتتووک
تاﯾبەتمەند
و ت:
باشوووری کوردستان
ەست
جﯚری پەڕتتووک :ھە بە
شوور
زمان  -ش وەزار :ک .باش
887
پەڕتوووکی ژمارە7 :
ە
ئە قە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201308
8242310438
89108
ئامادەەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ەداﯾی)
ن مەجيد )سە
شوان
کەرکووک 2013 -
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی پەڕتووک
و ت:
بااشووری کورددستان
ھە بەست
ی پەڕتووک :ھ
جﯚری
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
888
پەڕتوووکی ژمارە8 :
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ۆک کی تری کوردی
ئە ماان کوردی و چەند چيرۆ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
68480
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
مەعروووف

889
پەڕتوووکی ژمارە9 :
ەن
ئە وە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22214411619232
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
سور
نووسينی :ئەحالم مەنس
لەالﯾەن دەزگای چاپ و پەخشی ئاراسەوە
ن
 200دا
ئەم کت بە للە سا ی 04
تاﯾبەتمەند
دﯾيەکانی پەڕتتووک
و ت:
باشوووری کوردستان
جﯚری پەڕتتووک :رۆمان

890
پەڕتوووکی ژمارە0 :
ەن و ئەمبەرر و ئەوبەر
ئە وە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
68481
ئامادەەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
م عەبدو ئييبراھيم
سەالم
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی پەڕتووک :رۆۆمان
جﯚری
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
891
پەڕتوووکی ژمارە1 :
م
م سورەکەم
ئەی بووکلە دەم
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6202336407
70889
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
پوﯾک فرقی

892
پەڕتوووکی ژمارە2 :
ەم زەمەنە بەسەر بەررﯾن
ئەی جوانی با ئە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
69131
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
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ئاکﯚ

893
پەڕتوووکی ژمارە3 :
دم
کو ت گەﯾاند
ئەی د بەرد بە ک
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201201
1282011356
64112
ئامادەەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ماعيل خورما ی
ئيسم
2
2010
ەتمەندﯾيەکانی
تاﯾبە
ی پەڕتووک
ھە بەست
ی پەڕتووک :ھ
جﯚری
ک .باشوور
ن  -ش وەزار :ک
زمان

894
پەڕتوووکی ژمارە4 :
شيار
ئەی رۆ ەی ھﯚش
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101536416
65483
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ەد ئەبی حاممد
ئەلغەززالی ،محەمە

895
پەڕتوووکی ژمارە5 :
جيا جيا
ئەی رەقيب بە ززمانەکانی ج
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201302
2082115017
75658
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
ەلفو ب
کوردی بە ھەموو ش وەزار و ئە
ی
ەوانە )
نی جيا جيا لە
ب بە زمانەکانی
ئەی رەقيب
ئەلمانی و ھی تر.
ی
سی -
چی  -فرەنس
نگليزی  -عەررەبی  -نەروﯾچ
تورکی  -ئنگ
سەرچاوە :مالپەرێ حککومەتی ھەر م  -وﯾک پ دﯾا

-

دﯾيەکانی پەڕتتووک
تاﯾبەتمەند
جﯚری پەڕتتووک :دۆزی کورد

896
پەڕتوووکی ژمارە6 :
ئەی رەقيب لە ن وان جەستتەی زمان و جەستەی نەتەوەدا
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22214410418786
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
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نووسينی :عەبدولموتەلليب عەبدو
سل مانيب وکراوەەتەوە
 200دا لە ل
ئەم کت بە للە سا ی 07
سەرچاوە :ما پەڕی کت ببخانەی کورددی
دﯾيەکانی پەڕتتووک
تاﯾبەتمەند
و ت:
باشوووری کوردستان
جﯚری پەڕتتووک :ل کﯚ يننەوە
شوور
زمان  -ش وەزار :ک .باش
897
پەڕتوووکی ژمارە7 :
ئەی کچە شيرﯾننەکەم
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
65858
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ی ،عەلی
تەنتاوی

898
پەڕتوووکی ژمارە8 :
ى كوردستاان
فياى باشورى
ﯚ -دﯾمﯚگرافي
ئەەنﯚ
http:///www.kurdip
pedia.org/?q
q=2014033
3100400710
00167
ھ شتا ئاما دە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
بدەل غەفور2000----
د.عەبد

899
پەڕتوووکی ژمارە9 :
ن
ى كوردستان
ى باشوورى
ﯚ دﯾوگرافياى
ئەەنﯚ
http:///www.kurdip
pedia.org/?q
q=2014033
3100400710
00168
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ھەول ر2006-
بدولال غەفور-و.پەروەردە-ھ
د.عەبد

900
پەڕتوووکی ژمارە0 :
راق وەك
ستانی ع ق
وندا كوردس
ئەەنييك گەراﯾی ودەو ەەی نەەەوەﯾی للەچەرخی بەجيھانيبوو
نمووننە
q=2014033
3100400710
00169
http:///www.kurdip
pedia.org/?q
ھ شتا ئامادە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
20
س-ھەول ر008-
ح مال عمر عييسی-ئاراس
د.صالح

901
پەڕتوووکی ژمارە1 :
مەی پەپولە وەکو م ش نەبين
با ئ م
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http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6202255317
70719
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ەد قادر سەع
ئەحمە
عيد
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی پەڕتووک
بااشووری کورددستان
و ت:
مندا ن
ی پەڕتووک :م
جﯚری
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
902
پەڕتوووکی ژمارە2 :
چيتر نەتانخو
با با چ
ووس ن
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201108
8092156376
60613
يە
شتا ئامادە نييە
ھش
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
گوالبی ئازەەر "شەوﯾار
کا
ی پەڕتووک
ەتمەندﯾيەکانی
تاﯾبە
ی کوردستان
و ت :رۆژھە تی

903
پەڕتوووکی ژمارە3 :
ست بکەﯾنەووە
شتمان راس
با بيروب وا و رەوش
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
65821
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ﯾز
عومەرر عەبدولعەزﯾز
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی پەڕتووک
و ت:
بااشووری کورددستان
م
ی پەڕتووک :ئااﯾين و ئاتەﯾزم
جﯚری
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
904
پەڕتوووکی ژمارە4 :
دەوام بن
با پەﯾﯾﭭەکان بەرد
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201112
2311518146
63600
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
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ی
پەنتتی سارﯾکﯚسکی
پيرباڵ
ڵ
ەسرەو
ەندﯾيەوە :خە
لە فينلە
2009
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
تاﯾبەتمە
و ت:
شووری کوردس
باش
ستان
ە بەست
جﯚری پەڕتووک :ھە
زمان  -ش وەزار :ک ..باشوور
905
پەڕتوووکی ژمارە5 :
با خە
ەﯾيام باش بنناسين
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201307
7171452118
89543
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
جەالل زەنگابادی
م عارف
وەرگ  :حەمە کەرﯾم
2013
تاﯾبەتم
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
ستان
شووری کوردس
باش
و ت:
جﯚری پەڕتووک :ئەددەبی
زمان  -ش وەزار :ک  .باشوور
906
پەڕتوووکی ژمارە6 :
ش رگﯚرانی ب ن
گەڵ کە ەش
با لەگ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6202336407
70890
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ەحمەد
دل ر ئە

907
پەڕتوووکی ژمارە7 :
مردن
باب م
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22214410818949
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
نووسيننی :کﯚمە ک نووسەر
وەرگ اننی؛ سە ح نيساری
تاﯾبەتم
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
و ت:
ستان
شووری کوردس
باش
جﯚری پەڕتووک :چييرۆک
زمان  -ش وەزار :ک  .باشوور
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پەڕتووکی ژمارە908 :
باب مردن
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514969256
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
نيساری ،سە ح

پەڕتووکی ژمارە909 :
بابا تاھيری دﯾن و ﯾار و ﯾاری نادﯾار
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061221454767533
ئامادەﯾە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
ھاشم عاسی کاکەﯾی
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی پەڕتووک
جﯚری پەڕتووک :ئەدەبی
زمان  -ش وەزار :ک .باشوور
پەڕتووکی ژمارە910 :
بابا تاھيری ھەمەدانی مەشھوور بە عورﯾان
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514968545
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
بابا تاھری ھەمەدانی
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی پەڕتووک
باشووری کوردستان
و ت:
جﯚری پەڕتووک :ئەدەبی
زمان  -ش وەزار :ک .باشوور
پەڕتووکی ژمارە911 :
بابانوئ ل تﯚراوە!؟ :چيرۆک
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514967928
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
عەبدو عەزﯾز خالد

پەڕتووکی ژمارە912 :
بابە نوئيل
http://www.kurdipedia.org/?q=2012062023364070891
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فاﯾلی پی دی ئ ف:
ئاوات نەسرەدﯾن

ھ شتا ئامادە نييە

تاﯾبەتمەندﯾيەکانی پەڕتووک
باشووری کوردستان
و ت:
جﯚری پەڕتووک :ھەمەجﯚرە
زمان  -ش وەزار :ک .باشوور
پەڕتووکی ژمارە913 :
بابەتی سياسی
http://www.kurdipedia.org/?q=2012010213383419900
ئامادەﯾە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
عەتا مەال کەرﯾم
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی پەڕتووک
جﯚری پەڕتووک :رامياری
زمان  -ش وەزار :ک .باشوور
پەڕتووکی ژمارە914 :
بابەتەکانی پەروەردەی نوێ
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514966358
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
فوئاد قەرەداغی
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی پەڕتووک
باشووری کوردستان
و ت:
جﯚری پەڕتووک :پەروەردە
زمان  -ش وەزار :ک .باشوور
پەڕتووکی ژمارە915 :
بابەو داﯾە
http://www.kurdipedia.org/?q=2012062023364070892
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
سەردار رەزا

پەڕتووکی ژمارە916 :
بابەک
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122702075619836
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ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
نووسەر
جەالل بەرگگشاد
وەرگ
عيل
سا ح ئيسماع
ئەبوبەکر س
ەڕەکان
ژمارەی الپە
404
پ
سا ی چاپ
2007
کەتەلﯚگ
ئەدەبيات
ەوەی موکرﯾاننی
سەرچاوە :ما پەڕی دەززگای تو ژﯾنەووە و ب وکردنە
دﯾيەکانی پەڕتتووک
تاﯾبەتمەند
و ت:
باشوووری کوردستان
ی
جﯚری پەڕتتووک :ئەدەبی
شوور
زمان  -ش وەزار :ک .باش
917
پەڕتوووکی ژمارە7 :
ە کوردۆ
باپيرە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6202255317
70801
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ەسەن
مەدفەرﯾق حە
محەم
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی پەڕتووک :مندا ن
جﯚری
918
پەڕتوووکی ژمارە8 :
ەم گووتی
باپيرە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6202255317
70232
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ق ﯾوسف
فاروق
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی پەڕتووک :مندا ن
جﯚری
919
پەڕتوووکی ژمارە9 :
ی نامووسکو
باجی
وژی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201312
2102257528
87333
ھ شتا ئامادە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
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مەد
محەمەدد تاھير ئەحم
ەندﯾيەکانی پپەڕتووک
تاﯾبەتمە
و ت:
ستان
شووری کوردس
باش
جﯚری پپەڕتووک :کﯚممە ﯾەتی
زمان  -ش وەزار :ک ..باشوور

920
پەڕتوووکی ژمارە0 :
ن
ەی گو ەکان
باخجە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6202336407
70893
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
مستەفا
لەﯾال م

921
پەڕتوووکی ژمارە1 :
ە
باخچە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
69406
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
س ،مارگر ت
دۆراس

922
پەڕتوووکی ژمارە2 :
ەت
ە رەژووەکاننی حەقيقە
باخچە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
68850
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ن ھ رش
شازﯾن
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی پەڕتووک
و ت:
بااشووری کورددستان
ھەمەجﯚرە
ی پەڕتووک :ھ
جﯚری
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
923
پەڕتوووکی ژمارە3 :
ە نھ نەکە
باخچە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6202255317
70587
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
و/سﯚزان جمال
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ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی پەڕتووک :مندا ن
جﯚری
924
پەڕتوووکی ژمارە4 :
کم
ەکانی باوک
باخچە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
68676
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ئازاد ووبحی

925
پەڕتوووکی ژمارە5 :
ەکەم
باخچە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6202255317
70634
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ھەر ز سامی
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی پەڕتووک
ی پەڕتووک :مندا ن
جﯚری
926
پەڕتوووکی ژمارە6 :
ەی ئاوات
باخچە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6202336407
70894
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
باقی عەبدولغالق عەبدو

927
پەڕتوووکی ژمارە7 :
ن
ەی بەردﯾن
باخچە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201109
9092201176
61065
ھ شتا ئامادە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
نيکﯚس کازانتزاکس
وەرگ اننی جەليل کااکەوەﯾس
بەرگ :عەلی دەرو ش
تاﯾبەتم
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
ستان
شووری کوردس
باش
و ت:
جﯚری پەڕتووک :رۆممان
928
پەڕتوووکی ژمارە8 :
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باخچەی پەپوولە
http://www.kurdipedia.org/?q=2012062023364070895
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
محەمەد کەساس
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی پەڕتووک
باشووری کوردستان
و ت:
جﯚری پەڕتووک :مندا ن
زمان  -ش وەزار :ک .باشوور
پەڕتووکی ژمارە929 :
باخچەی چيرۆک
http://www.kurdipedia.org/?q=2012062022553170787
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
کﯚمە يک مندا ی بەھرەمەند
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی پەڕتووک
جﯚری پەڕتووک :مندا ن
پەڕتووکی ژمارە930 :
باخچەی زارۆکان
http://www.kurdipedia.org/?q=2012062023364070896
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
فەرﯾدون نەد ھەر

پەڕتووکی ژمارە931 :
باخچەی شادی
http://www.kurdipedia.org/?q=2012062023364070897
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
عەزﯾز ئاالنی

پەڕتووکی ژمارە932 :
باخچەی شاعيران بەسەرھات و ھە بەستی  41بو ژی کورد
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514967799
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
عەبدولعەزﯾم1/ن )ک ن)
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ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ەدەبی
ی پەڕتووک :ئە
جﯚری
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
933
پەڕتوووکی ژمارە3 :
ەکە
ەی گ السە
باخچە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
69520
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
خەف
ئەنتﯚن پاﭬ ەﭬيچ چ خ
حەمەد
وەرگ اننی :شيروان مەحموود مح
تاﯾبەتمە
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
و ت:
ستان
شووری کوردس
باش
جﯚری پەڕتووک :شاانﯚ
زمان  -ش وەزار :ک ..باشوور
934
پەڕتوووکی ژمارە4 :
ی گورنەتە ە
ەی منا نی
باخچە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6202255317
70187
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
رە مز ی قە زاز
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی پەڕتووک
ی پەڕتووک :مندا ن
جﯚری
935
پەڕتوووکی ژمارە5 :
ەی منا ن
باخچە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6202336407
70898
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ەم باجەالن
رۆستە

936
پەڕتوووکی ژمارە6 :
ستان
ەی کوردس
باخچە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
67641
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
سەعيدی دۆ ش
قادری ش خ س
مەدی ش خ قا
محەم
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937
پەڕتوووکی ژمارە7 :
سی
عری فەڕەنس
ەﯾەک شيع
باخچە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
69390
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
پيربال  ،فەرھاد

938
پەڕتوووکی ژمارە8 :
ی س و لە کو
باخی
وردستان
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
67274
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
چی ،خەﯾام
کارگەچ

939
پەڕتوووکی ژمارە9 :
وسين و ھﯚننراوە
کﯚمە ە نوو
ی عەوا ن :ک
باخی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
67792
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ش خ حەسەن

940
پەڕتوووکی ژمارە0 :
عەلی باپير ئاغا
ی شاعری بەناوبانگ ع
ی مير :دﯾوانی
باخی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
67780
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ی باپير ئاغا
عەلی

941
پەڕتوووکی ژمارە1 :
ی کوشتن
باخی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201209
9171452463
30890
ھ شتا ئامادە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ھيالل ئئيبراھم
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
تاﯾبەتم
و ت:
ستان
شووری کوردس
باش
جﯚری پەڕتووک :ل ککﯚ ينەوە
زمان  -ش وەزار :ک  .باشوور
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پەڕتووکی ژمارە942 :
باخە ئەفسوناو ﯾيەکە ی گيانداران
http://www.kurdipedia.org/?q=2012062022553170765
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
و/شاﯾان کاکە سا ح
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی پەڕتووک
جﯚری پەڕتووک :مندا ن
پەڕتووکی ژمارە943 :
باخەوانی دۆزەخ
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514969486
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
لەنگەرودی ،شەمس

پەڕتووکی ژمارە944 :
باخەوانی مام ر وی
http://www.kurdipedia.org/?q=2012062022553170746
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
تە عەت محەمەد رەشيد
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی پەڕتووک
باشووری کوردستان
و ت:
جﯚری پەڕتووک :مندا ن
زمان  -ش وەزار :ک .باشوور
پەڕتووکی ژمارە945 :
باخەوانە رەزﯾلەکە
http://www.kurdipedia.org/?q=2012062022553170223
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
سەردار رەزا
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی پەڕتووک
باشووری کوردستان
و ت:
جﯚری پەڕتووک :مندا ن
زمان  -ش وەزار :ک .باشوور
پەڕتووکی ژمارە946 :
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ەوە
بادانە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201110
0132229426
62354
ە
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
ی حيسامی
کەرﯾمی
سوور
دنەوەی مەنس
ی چاپ و رازاند
ناوەندی
ستﯚکھﯚﯚ م 1991 -
سامی
سەرچاووە :ما پەڕی کەرﯾمی حيس
تاﯾبەتمە
ەندﯾيەکانی پپەڕتووک
و ت:
دەررەوە
ەمەجﯚرە
جﯚری پپەڕتووک :ھە
زمان  -ش وەزار :ک ..باشوور
947
پەڕتوووکی ژمارە7 :
ەقاندن
ەوە ﯾان پ چە
بادانە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201301
1311524377
75448
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
د گەوھەری
حاميد
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی پەڕتووک :رامياری
جﯚری
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
948
پەڕتوووکی ژمارە8 :
وو
بارام ناو ک ھەبو
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
68520
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
عەبدوو
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
و ت:
بااشووری کورددستان
چيرۆک
ی پەڕتووک :چ
جﯚری
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
949
پەڕتوووکی ژمارە9 :
باران
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6202336407
70899
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
يسماعيل
بەھادﯾن مەجيد ئيس
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پەڕتووکی ژمارە950 :
باران
http://www.kurdipedia.org/?q=2014033100400793282
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
حەسەن جاف
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی پەڕتووک
باشووری کوردستان
و ت:
جﯚری پەڕتووک :چيرۆک
زمان  -ش وەزار :ک .باشوور
پەڕتووکی ژمارە951 :
باران 2
http://www.kurdipedia.org/?q=2012062022553170739
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
ساراعەالدﯾن رەزا
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی پەڕتووک
جﯚری پەڕتووک :مندا ن
پەڕتووکی ژمارە952 :
باران 3
http://www.kurdipedia.org/?q=2012062022553170244
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
عە باس شوانی
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی پەڕتووک
جﯚری پەڕتووک :مندا ن
پەڕتووکی ژمارە953 :
باران 4
http://www.kurdipedia.org/?q=2012062023364070900
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
سﯚران نەدار

پەڕتووکی ژمارە954 :
باران چ :2کورتە چيرۆک
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http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
67721
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
سەن
حەسە

955
پەڕتوووکی ژمارە5 :
تووی قەسييدەکانی با
باران رەدووکەوتو
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201207
7110951186
66662
ی پی دی ئ ف :ھ شتا ئاماادە نييە
فاﯾلی
ی ئەنوەری ررەشيد عەو لە چاپکراوەککانی ﯾانەی ققە ەم
لە نووسينی
دﯾيەکانی پەڕتتووک
تاﯾبەتمەند
و ت:
باشوووری کوردستان
ەست
جﯚری پەڕتتووک :ھە بە
شوور
زمان  -ش وەزار :ک .باش

956
پەڕتوووکی ژمارە6 :
باران و د ﯚپە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22214410718891
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
ەمانی
نووسينی :سەعيدی ئە
ناوەندی کﯚمە ەوە ب وکراوەتەوە
ی
الﯾەن
ئەم پەڕتووککە لە سا ی 2003دا لەال
تاﯾبەتمەند
دﯾيەکانی پەڕتتووک
ەست
جﯚری پەڕتتووک :ھە بە
شوور
زمان  -ش وەزار :ک .باش

957
پەڕتوووکی ژمارە7 :
ەوە
باران..ی سل ماننی :ل کﯚ ينە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
68670
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
مەد سا ح
محەم

958
پەڕتوووکی ژمارە8 :
ی بەﯾانی
بارانی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6202255317
70723
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ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ئا/ئيبرراھبم سا ح

ھ شتا ئاماددە نييە

ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
و ت:
بااشووری کورددستان
مندا ن
ی پەڕتووک :م
جﯚری
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
959
پەڕتوووکی ژمارە9 :
ەرﯾی
ور کی کﯚچە
ی پە ە ھەو
بارانی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
67932
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ل
کەمال

960
پەڕتوووکی ژمارە0 :
ی رەحمەت
بارانی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
65775
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ی
ەبدولکەرﯾمی
مودەڕڕرس ،مەال عە

961
پەڕتوووکی ژمارە1 :
ی
ی سل مانی
بارانی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22214411219072
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
بەرھەمی ب ونەکراوە و لەﯾادکراوی محەمەد سا ح دﯾالن
شنا
ی؛ ئوم د ئاش
ئامادەکردنی
لەالﯾەن لەالﯾەن دەەزگای چاپ و پەخشی ئارراسەوە
ن
 200دا
ئەم کت بە للە سا ی 01
ەوە 2001 -
ب وکراوەتە
تاﯾبەتمەند
دﯾيەکانی پەڕتتووک
و ت:
باشوووری کوردستان
ەست
جﯚری پەڕتتووک :ھە بە
شوور
زمان  -ش وەزار :ک .باش
962
پەڕتوووکی ژمارە2 :
ی شادی
بارانی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6202255317
70388
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
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سﯚما سەرۆ
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی پەڕتووک
جﯚری پەڕتووک :مندا ن
پەڕتووکی ژمارە963 :
باربو
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514966058
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
ناوچەی ﯾانەی سەرکەوتن

پەڕتووکی ژمارە964 :
بارزان و رەچە ەکی بارزانيان :ل کﯚ ينەوەﯾەکی مەﯾدانی و م ژووﯾيە...
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514969765
ئامادەﯾە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
مامخان شيروانی
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی پەڕتووک
باشووری کوردستان
و ت:
جﯚری پەڕتووک :م ژوو
زمان  -ش وەزار :ک .باشوور
پەڕتووکی ژمارە965 :
بارزان و نھ نيەکانی
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514969725
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
مەعروف

پەڕتووکی ژمارە966 :
بارزانم چﯚن دﯾت
http://www.kurdipedia.org/?q=2012082210404472363
ئامادەﯾە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
دکتﯚر عەبدول غەفور
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی پەڕتووک
دەرەوە
و ت:
جﯚری پەڕتووک :م ژوو
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ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
967
پەڕتوووکی ژمارە7 :
ستاندا
بارزاننى لە وﯾژدانى رۆژھە ەى كوردس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201403
3310040079
93300
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
سەنى دانيشﭭﭭەر )ھ ور(-و.پەروەردە-ھە
ەول ر2003-
حەسە

968
پەڕتوووکی ژمارە8 :
ستاندا
الەى كوردس
بارزاننى لە و ژدانى رۆژھەال
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201403
3310040079
93299
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ەول ر2003-
سەنى دانيشففەر))ھ ور((-وو.پەروەردە-ھە
حەسە

969
پەڕتوووکی ژمارە9 :
سانيدا
کانی ئيحس
کش ی بارزاانييەکان لە بيرەوەرﯾيەک
بارزاننی و پاشەک
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22702075619767
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
نووسەر
علی اصغر آحسانی
وەرگ
عيل
سالح ئيسماع
ئەبوبەکر س
ەڕەکان
ژمارەی الپە
144
پ
سا ی چاپ
2008
کەتەلﯚگ
م ژوو
ەوەی موکرﯾاننی
سەرچاوە :ما پەڕی دەززگای تو ژﯾنەووە و ب وکردنە
دﯾيەکانی پەڕتتووک
تاﯾبەتمەند
و ت:
باشوووری کوردستان
جﯚری پەڕتتووک :م ژوو
شوور
زمان  -ش وەزار :ک .باش
970
پەڕتوووکی ژمارە0 :
ﯚ ئاراس
ھابادەوە ...بﯚ
بارزاننی :لە مەھ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201110
0242159496
62546
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
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شەوکەت ش خ ﯾەزدﯾن وەرﯾگ اوە و پ شەکی و پەراو زی بﯚ ننووسيوە
دەزگای ئارراس 2001 -
تاﯾبەتمەند
دﯾيەکانی پەڕتتووک
و ت:
باشوووری کوردستان
جﯚری پەڕتتووک :م ژوو
شوور
زمان  -ش وەزار :ک .باش
971
پەڕتوووکی ژمارە1 :
ەرﯾيەکە بﯚ مندا ن
بارزاننی؛ شانﯚگە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201308
8031232408
89321
ھ شتا ئامادە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ئەحمەدد ئيسماعيل ئيسماعيل
ی خﯚشناو
وەرگ اننی :مەھدی
تاﯾبەتم
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
و ت:
ستان
شووری کوردس
باش
شانﯚ
جﯚری پەڕتووک :شا
زمان  -ش وەزار :ک  .باشوور
972
پەڕتوووکی ژمارە2 :
ەی بوونيدا
ە  100سا ە
نيی نەمر لە
بارزاني
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201110
0272240526
62614
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
سەربازز ھەورامی
ی ئاراس 20 04 -
دەزگای
تاﯾبەتم
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
و ت:
ستان
شووری کوردس
باش
جﯚری پەڕتووک :وتار و دﯾمانە
زمان  -ش وەزار :ک  .باشوور
973
پەڕتوووکی ژمارە3 :
نييەکان
بارزاني
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201106
6161159406
60291
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
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مﯚکراتيی کورردستان
ونبووەکانی کﯚماری د م
ی
چەند الپەڕڕەﯾەک لە خەباتی سەرباززە
نووسينی :ئەبولحەسە نی تەفرەشييان
وەرگ انی بەختيار شەممەﯾی
تاﯾبەتمەند
دﯾيەکانی پەڕتتووک
و ت:
باشوووری کوردستان
جﯚری پەڕتتووک :م ژوو
شوور
زمان  -ش وەزار :ک .باش
974
پەڕتوووکی ژمارە4 :
ھاباد)
کﯚماری مەھ
وﯾيەکاندا )ک
نيەکان لە ر ەوە ميژوو
بارزاني
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201401
1272159199
92821
ی پی دی ئ ف :ھ شتا ئاممادە نييە
فاﯾلی
مەزان عەبدو
ر بوار رەمە
ەڕتووک
تاﯾبەتمەنندﯾيەکانی پەڕ
و ت:
باشوووری کوردستتان
جﯚری پەڕڕتووک :م ژووو
زمان  -ش وەزار :ک .بااشوور

975
پەڕتوووکی ژمارە5 :
ەرگی ﯾەکەم
ەی ﯾاران ،بە
بارگە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22214410818951
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
سەرپەرشتتی؛ بەدران ئئەحمەد و عووسمان دەشتتی
پەخشی ئاراسەوە
ی
لەالﯾەن دەزگای چاپ و
ن
 200دا
ئەم کت بە للە سا ی 03
ەوە
ب وکراوەتە
تاﯾبەتمەند
دﯾيەکانی پەڕتتووک
و ت:
باشوووری کوردستان
ەست
جﯚری پەڕتتووک :ھە بە
شوور
زمان  -ش وەزار :ک .باش
976
پەڕتوووکی ژمارە6 :
ی
بارنابی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6202255317
70558
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
جيل ئئيگلتون
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ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی پەڕتووک :مندا ن
جﯚری
977
پەڕتوووکی ژمارە7 :
ستان
سى كوردس
دۆخى سياس
بارو د
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201403
3310040079
93312
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ھەول ر-
موجەەەبا بورزووﯾى-و.پەروەردە-ھ

978
پەڕتوووکی ژمارە8 :
مارەى 1974
ى
11ى
ق 11ى ماررەى 1-1970
ستان-ع راق
سيى كوردس
دۆخى سياس
بارو د
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201403
3310040079
93313
مادە نييە
ھ شتا ئام
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
دون عەبدولرەەحيم عەبدولل -منارە-ھەوول ر2008-
فەرەﯾد

979
پەڕتوووکی ژمارە9 :
ستان 1946 - 1880
سيی کوردس
بارودۆخی سياس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22702075619928
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
نووسەر
موجتەبا بوررزووﯾی
وەرگ
نازناز محەممەد عەبدولقاادر
ەڕەکان
ژمارەی الپە
496
پ
سا ی چاپ
2005
کەتەلﯚگ
سياسەت
ەوەی موکرﯾاننی
سەرچاوە :ما پەڕی دەززگای تو ژﯾنەووە و ب وکردنە
دﯾيەکانی پەڕتتووک
تاﯾبەتمەند
و ت:
باشوووری کوردستان
جﯚری پەڕتتووک :م ژوو
شوور
زمان  -ش وەزار :ک .باش
980
پەڕتوووکی ژمارە0 :
193
وان سا نی 30 - 1905
ستان لە ن و
سيی کوردس
بارودۆخی سياس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201308
8061256548
89264
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ئامادە نييە
ە
ھ شتا

ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
نووسيينی عەبدولققادر شکاک
ئەرکی دکتﯚر
ی
مال عيرفان و لەسەر
شنبيرﯾی جەم
ی مارگر ت و دەزگای رۆش
ەن سەنتەری
سا ی  2013لەالﯾە
پ و ب و کراوەەتەوە.
تەھا ررەسووڵ چاپ
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
بااشووری کورددستان
و ت:
ی پەڕتووک :م ژوو
جﯚری
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
981
پەڕتوووکی ژمارە1 :
20
دستان 009
ەر می کورد
بارودۆخی کﯚمە ﯾەتی ئافررەتان لە ھە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201110
0041427246
62206
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
حکومەتی ھەر می کورردستان
ناوخﯚ
وەزارەتی نا
ەدواداچوونی توندوتيژی دژژبە ئافرەتان
سا نەی بەڕ و ەبەراﯾەتی بە
راپﯚرتی س
2009
تاﯾبەتمەند
دﯾيەکانی پەڕتتووک
و ت:
باشوووری کوردستان
ت
جﯚری پەڕتتووک :راپﯚرت
شوور
زمان  -ش وەزار :ک .باش
982
پەڕتوووکی ژمارە2 :
ق
ستان-ع راق
دۆخى سياسى كوردس
باروود
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201403
3310040079
93316
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
حماﯾم عەبدو ال-منارە-ھەوول ر2008-
دوون عبولرحم
فەرەﯾد

983
پەڕتوووکی ژمارە3 :
ی سەر داررەکان
بارۆنی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201109
9111205156
61125
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
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سەر :ئيتاليﯚ کااليﭭينيﯚ
ناوی نووس
ناوی وەرگ  :عەتا نەھا ﯾی
ی سەردەم  -سل مانی ))سا ی چاپ)2007 :
لە ب وکراوەەکانی دەزگای
دﯾيەکانی پەڕتتووک
تاﯾبەتمەند
و ت:
باشوووری کوردستان
جﯚری پەڕتتووک :رۆمان
984
پەڕتوووکی ژمارە4 :
ەکە
ی سەردارە
بارۆنی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
69427
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
کالﭭيننﯚ ،ئيتالﯚ

985
پەڕتوووکی ژمارە5 :
1958 - 19
سا نی 935
شاری ھەول ر لە ن وان س
وردی لە ش
باری ئەدەبيی کو
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201111
1051920156
62758
ئاماادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ەﯾزی
گﯚرران سﯚران فە
دەززگای ئاراس 2006 -
تاﯾببەتمەندﯾيەکاانی پەڕتووک
باشووری ککوردستان
و ت:
جﯚﯚری پەڕتووک  :ئەدەبی
زماان  -ش وەزارر :ک .باشوور
986
پەڕتوووکی ژمارە6 :
ە رۆژگاری د رﯾندا
ی ئافرەت لە
باری کﯚمە ﯾەتی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
66664
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ی ،پرشنگی
باباﯾی

987
پەڕتوووکی ژمارە7 :
گای حاجی ررەشيد
بارەگا
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201403
3021333303
33565
ھ شتا ئامادە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
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عەلی ففەتحی

988
پەڕتوووکی ژمارە8 :
باز
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
67913
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ەمينی سل ماان
دی حەمە ئە
مەجيد

989
پەڕتوووکی ژمارە9 :
ی بﯚنفرۆشاان
بازاڕی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22214410718922
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
عەبدو
نوسيننی د شاد عە
ەوە
وکردنەوەی سەردەمەوە ب وکراوەتە
ی
سا ی  2006ددا لەالﯾەن دەەزگای چاپ و ب
ەڕتووکە لە س
ئەم پە
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
بااشووری کورددستان
و ت:
ھە بەست
ی پەڕتووک :ھ
جﯚری
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
990
پەڕتوووکی ژمارە0 :
ی ناوخﯚﯾی
بازاڕی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201110
0102107546
62278
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ەد شوکری
محەمە
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
تاﯾبەتم
ستان
شووری کوردس
باش
و ت:
جﯚری پەڕتووک :رۆممان
زمان  -ش وەزار :ک  .باشوور
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991
پەڕتوووکی ژمارە1 :
رەتانەوە لە ئەوروپادا
بازرگاانی بە ئافر
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
66377
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
دو
جيﭭارا کەمال عەبد

992
پەڕتوووکی ژمارە2 :
بازرگاانی ﭬينيسييا :چيرۆک
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
68671
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
وليام

993
پەڕتوووکی ژمارە3 :
کان لە ئەفرﯾﯾقيادا
بازرگاانی کﯚﯾلەک
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
66144
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
قانع ،بورھان

994
پەڕتوووکی ژمارە4 :
گەکان
بازرگاانيی چەک لە جيھاندا  -دۆس ی تتاوانە ب دەنگ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201301
1251215467
75202
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
ەق عەبدو
نەجمەدﯾن فە
نوسەر :نە
ی 2012 :
سل مانی
ەڕتووک
تاﯾبەتمەنندﯾيەکانی پە
باشوووری کوردستتان
و ت:
ەڕتووک :رامياری
جﯚری پەڕ
زمان  -ش وەزار :ک .بباشوور
995
پەڕتوووکی ژمارە5 :
بازن
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6202255317
70441
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
مەد بەرزی
محەم
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تاﯾبەتمەندﯾيەکانی پەڕتووک
جﯚری پەڕتووک :مندا ن
پەڕتووکی ژمارە996 :
بازنە راخراوەکانی بابل
http://www.kurdipedia.org/?q=2012010708020019903
ئامادەﯾە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
عومەر سەﯾيد
سل مانی 2010 -
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی پەڕتووک
باشووری کوردستان
و ت:
جﯚری پەڕتووک :رۆمان
زمان  -ش وەزار :ک .باشوور
پەڕتووکی ژمارە997 :
بازنە :چيرۆک
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514967984
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
کاکە مەمی

پەڕتووکی ژمارە998 :
بازنەکانی مردن
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514968643
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
نەوزاد عەلی ئەحمەد

پەڕتووکی ژمارە999 :
بازنەکانی ملمالن و ستراتيجی ئاساﯾشی نەتەوەی کورد
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514969805
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
مەحمود مەال عزەت

پەڕتووکی ژمارە1000 :
بازنەی ترس
http://www.kurdipedia.org/?q=2013071514561889561
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ئامادەﯾە

فاﯾلی پی دی ئ ف:
حوس ن سوم دە
حەکيم کاکەوەﯾس لە ئينگليزﯾيەوە کردووﯾەتيە کوردی
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی پەڕتووک
جﯚری پەڕتووک :رۆمان
زمان  -ش وەزار :ک .باشوور
پەڕتووکی ژمارە1001 :
بازنەی خﯚر :کورتە چيرۆک
http://www.kurdipedia.org/?q=201206101651496
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پەڕتووکی ژمارە1003 :
بازی ب رﯾان ،ژﯾان و گﯚرانيەکانی مامل
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514967465
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
محەمەد حەسەن ئەحمەد
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی پەڕتووک
جﯚری پەڕتووک :ھونەری
زمان  -ش وەزار :ک .باشوور
پەڕتووکی ژمارە1004 :
بازی ب رﯾان ،ژﯾان و گﯚرانيەکانی مامل
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514967324
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
محەمەد حەسەن ئەحمەد
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی پەڕتووک
باشووری کوردستان
و ت:
جﯚری پەڕتووک :ھونەری
زمان  -ش وەزار :ک .باشوور
پەڕتووکی ژمارە1005 :
باس و بە گەنامەکانی کﯚنگرەی ﯾەکەمی حيزبی کﯚمﯚنيستی کر کاری...
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514966132
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
حيزبی کﯚمﯚنيستی کر کارﯾی ع راق
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی پەڕتووک
باشووری کوردستان
و ت:
جﯚری پەڕتووک :بە گەنامەﯾی
زمان  -ش وەزار :ک .باشوور
پەڕتووکی ژمارە1006 :
باسخوازی
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514966150
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
فوئاد تاھر سادق
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1007
پەڕتوووکی ژمارە7 :
کان
ی کﯚتاﯾييەک
باسی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201111
1061356016
62797
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
بوون و تە ەزگگەکانی شونااسنامە
نی بەجيھانيبو
کردنەوەکانی
عەلی حەررب
ەوان
ن
سەن پا
وەرگ انی :سە ح حەس
دەزگای ئارراس 2006 -
دﯾيەکانی پەڕتتووک
تاﯾبەتمەند
و ت:
باشوووری کوردستان
جﯚرە
جﯚری پەڕتتووک :ھەمەج
شوور
زمان  -ش وەزار :ک .باش
1008
پەڕتوووکی ژمارە8 :
ن و کﯚمە گای پ شکەوتوو
ە و ف رکردن
ی پەروەردە
باس ک لە بنەمای
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22702075619951
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
نووسەر
کەوەﯾس
مەجيد کاکە
ەڕەکان
ژمارەی الپە
106
پ
سا ی چاپ
2008
پ
نﯚرەی چاپ
ﯾەکەم
دﯾزاﯾنی بەرگ
موراد بەھرراميان
کەتەلﯚگ
ی
پەروەردە و دەروونناسی
ەوەی موکرﯾاننی
سەرچاوە :ما پەڕی دەززگای تو ژﯾنەووە و ب وکردنە
دﯾيەکانی پەڕتتووک
تاﯾبەتمەند
و ت:
باشوووری کوردستان
جﯚری پەڕتتووک :پەروەرردە
شوور
زمان  -ش وەزار :ک .باش
1009
پەڕتوووکی ژمارە9 :
ەکان
ﯚمﯚنيستييە
دەربارەی کﯚمە ە کﯚ
ی
م و شەرح ک
سﯚشياليزم
باس ک لەسەر س
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
66256
ھ شتا ئامادە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
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س ،فرﯾدرﯾک
ئەنگلس

1010
پەڕتوووکی ژمارە0 :
کان
م :شەرح ک دەربارەی کﯚمە ە کﯚمﯚنيستيەک
سﯚشياليزم
باس ک لەسەر س
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
66745
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
س ،فردرﯾک
ئەنگلس

1011
پەڕتوووکی ژمارە1 :
باش بخﯚ خﯚش بژی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
66169
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
تسن کالرک
سکﯚتس
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
و ت:
بااشووری کورددستان
ھەمەجﯚرە
ی پەڕتووک :ھ
جﯚری
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
1012
پەڕتوووکی ژمارە2 :
رﯾن دﯾاری ببﯚ کوردەوارری
باشتر
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
65786
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
سانی ،محەمە
باليس
ەد ش خ تەھا

1013
پەڕتوووکی ژمارە3 :
ەکانی نيچە
رﯾن شيعرە
باشتر
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22702075619802
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
نووسەر
ەفا
ڕ باز مستە
ەڕەکان
ژمارەی الپە
70
پ
سا ی چاپ
2008
کەتەلﯚگ
ئەدەبيات
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ەوەی موکرﯾاننی
سەرچاوە :ما پەڕی دەززگای تو ژﯾنەووە و ب وکردنە
دﯾيەکانی پەڕتتووک
تاﯾبەتمەند
و ت:
باشوووری کوردستان
ی
جﯚری پەڕتتووک :ئەدەبی
1014
پەڕتوووکی ژمارە4 :
کەوتوو چ2
ووتەر :سەرەتاﯾی پ شک
ونی کﯚمپيو
ستا بﯚ ف ربوو
رﯾن مامﯚس
باشتر
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101450586
65298
ھ شتا ئامادە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ھا
جەمەدﯾن تەھ
عەبدوول ەحمان نەج

1015
پەڕتوووکی ژمارە5 :
شە
رﯾن ھﯚنراوەکانی نيتش
باشتر
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201106
6161246156
60300
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
ی؛ شوجاعەددﯾن شەفا
کﯚکردنەوەی
وەرگ انی لە فارسييەووە؛ ر باز مستتەفا
موکرﯾانيەوە
ە
پەخشی
ی
لەالﯾەن دەزگای چاپ و
ن
 200دا
ئەم کت بە للە سا ی 08
ەوە
ب وکراوەتە
تاﯾبەتمەند
دﯾيەکانی پەڕتتووک
باشوووری کوردستان
و ت:
ەست
جﯚری پەڕتتووک :ھە بە
1016
پەڕتوووکی ژمارە6 :
ستان
وری کوردس
باشو
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22214410018672
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
حەسەن مەت
چاپ و وەشانی نەففەل 2002
تاﯾبەتم
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
ستان
شووری کوردس
باش
و ت:
جﯚری پەڕتووک :راممياری
التين
زمان  -ش وەزار :ک  .باکوور ت .ال
1017
پەڕتوووکی ژمارە7 :
کوێ..
گﯚڕانکاری و گەندە يدا ...بەرەو ێ
ستان لە گەردەلوولی گ
ووری کوردس
باشو
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http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201307
7281308278
89422
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ی
عەبدوو چوارتاﯾی
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی پەڕتووک
ی پەڕتووک :دۆزی کورد
جﯚری
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
1018
پەڕتوووکی ژمارە8 :
کووری ع رااق!؟
ستان ﯾان باک
ووری کوردس
باشو
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22214410518846
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
نووسينی :ش خ عومەرر غەرﯾب
وەرگ انی؛ جەمال گردەەسﯚری
2002دا ب وککراوەتەوە
ئەم کت بە للە ب وکراوەککانی ميدﯾاﯾە و لە سا ی 2
دﯾيەکانی پەڕتتووک
تاﯾبەتمەند
و ت:
باشوووری کوردستان
جﯚری پەڕتتووک :ل کﯚ يننەوە
شوور
زمان  -ش وەزار :ک .باش
1019
پەڕتوووکی ژمارە9 :
ی
کانی روناکی
باغەک
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201108
8312221226
60858
يە
شتا ئامادە نييە
ھش
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ن مەعلوف
سينی ئەمين
لنووس
وەرگگ انی ئارام ئئارانی
ەتمەندﯾيەکانی
تاﯾبە
ی پەڕتووک
جﯚرری پەڕتووک :چيرۆک

1020
پەڕتوووکی ژمارە0 :
بانگھ شت بﯚ فە
ەلسەفە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201112
2201321036
63431
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
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ناونيشاانی دووەم
ی دەروازەی ئئەرستﯚ
کت ب کی
نووسەرر
ئەرستﯚﯚ
وەرگ
سەنگە
ەر حاجی
ی الپەڕەکان
ژمارەی
112
سا ی چاپ
2011
نﯚرەی چ
چاپ
ﯾەکەم
دﯾزاﯾنی
ی بەرگ
حەميدەە ﯾوسفی
گ
کەتەلﯚگ
ەفە
فەلسە
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
تاﯾبەتم
و ت:
ستان
شووری کوردس
باش
جﯚری پەڕتووک :فە لسەفە
زمان  -ش وەزار :ک  .باشوور
1021
پەڕتوووکی ژمارە1 :
ن
ى كوردستان
بانگى
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201403
3310040079
93364
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
197
شاد-بەغداد70-
ى گوللى-ارشا
دﯾوانا سالح عەلى

1022
پەڕتوووکی ژمارە2 :
ن
ى كوردستان
بانگى
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201403
3310040079
93365
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ى-سەلمان-بەغداد-
د ەوفيق ووردى
محمد

1023
پەڕتوووکی ژمارە3 :
قی
ومەر فارووق
بانگەواز :گو چينن لە ھﯚنراوەکانی عو
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
68592
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
عومەرر فارووقی
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1024
پەڕتوووکی ژمارە4 :
دوو...
دنەوە و زﯾند
ی کورد :لە پ ناوی کﯚکرد
ووناکبيرانی
بانگەواز ک بﯚ رو
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
69697
نييە
شتا ئامادە ە
ھش
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
سف
عەبدوول ەقيب ﯾوس

1025
پەڕتوووکی ژمارە5 :
عوسمانی و
ی
ەتی
ھاب دەو ی
عەبدولوەھا
ەدی کوری ع
بانگەوازەکەی ش خ محەمە
ی ھە ە
راستتکردنەوەی ت وانين کی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201201
1242311066
64026
ی پی دی ئ ف :ھ شتا ئاماادە نييە
فاﯾلی
عبدالوھاب دەو ەتی عووسمانی و
ب
کوری
ی
حەمەدی
ەی ش خ محە
بانگەوازەکە
راستکردنەوەی ت وانين کی ھە ە
حەسەن
ن
سەرباز محەممەد
نووسەر  :س
دﯾيەکانی پەڕتتووک
تاﯾبەتمەند
جﯚری پەڕتتووک :ئاﯾين و ئاتەﯾزم
شوور
زمان  -ش وەزار :ک .باش
1026
پەڕتوووکی ژمارە6 :
ی زانيارﯾی ببﯚ نەوجەواننان ب2،1
بانکی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
67184
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
کﯚپتا ،سﯚنيتا1 /ن

1027
پەڕتوووکی ژمارە7 :
کانی و زەرﯾننگ
بانەکا
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201111
1121442326
62908
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
ئيميلی برۆۆنت
ەباح غەفوور
وەرگ انی لە ئيگليزﯾيەووە :گﯚران سە
دەزگای ئارراس 2007 -
دﯾيەکانی پەڕتتووک
تاﯾبەتمەند
و ت:
باشوووری کوردستان
جﯚری پەڕتتووک :رۆمان
شوور
زمان  -ش وەزار :ک .باش
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1028
پەڕتوووکی ژمارە8 :
باوک
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201110
0282058436
62622
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
سترندب رگ
ئﯚگﯚست س
فەرھاد پيرباڵ
د
وەرگ انی لە فەڕەنسيييەوە:
دەزگای ئارراس 2004 -
دﯾيەکانی پەڕتتووک
تاﯾبەتمەند
باشوووری کوردستان
و ت:
جﯚری پەڕتتووک :شانﯚ
شوور
زمان  -ش وەزار :ک .باش
1029
پەڕتوووکی ژمارە9 :
دەکردنی مننا ەکەم
باوک /خولەک ک بﯚ پەروەرد
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6202336407
70901
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ساالرر فەتاح

1030
پەڕتوووکی ژمارە0 :
باوک :خولەک ک بﯚ پەروەردەکردنی مناا ەکەم
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
65617
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
سەر و کنس
سﯚن ،سپ نس
جﯚنس

1031
پەڕتوووکی ژمارە1 :
ن و کوڕان
باوکان
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201404
4291616497
76014
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ئيﭭان تﯚﯚرگن ف
ی
وەرگ  :خاليد فاتيحی
2014
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
تاﯾبەتم
و ت:
ستان
شووری کوردس
باش
جﯚری پەڕتووک :رۆممان
زمان  -ش وەزار :ک  .باشوور
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1032
پەڕتوووکی ژمارە2 :
باوکە
ە ئادەم و داﯾﯾکە حەوا
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6202255317
70202
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
سين جوامير
موحس
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
و ت:
بااشووری کورددستان
مندا ن
ی پەڕتووک :م
جﯚری
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
1033
پەڕتوووکی ژمارە3 :
ە س رگی
باوکە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201111
1061804226
62820
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
ليﯚن تﯚلستتﯚی
وەرگ انی :ئەمين گەرددﯾگالنی
وکردنەوەی موکرﯾانی 2011 -
ی
ی تو ژﯾنەوە و ب
لەب وکراوەەکانی دەزگای
دﯾيەکانی پەڕتتووک
تاﯾبەتمەند
و ت:
باشوووری کوردستان
جﯚری پەڕتتووک :رۆمان
شوور
زمان  -ش وەزار :ک .باش
1034
پەڕتوووکی ژمارە4 :
ە فيل کوڕەک
باوکە
کەی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6202255317
70516
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ما ﯾەدەوی
سەلم
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی پەڕتووک
ی پەڕتووک :مندا ن
جﯚری
1035
پەڕتوووکی ژمارە5 :
ی
باوی کوردەواری
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
68879
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ەمەدی
مەد سا ح ئيبرراھيمی محە
محەم
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ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
بااشووری کورددستان
و ت:
ی پەڕتووک :ککلتوور
جﯚری
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
1036
پەڕتوووکی ژمارە6 :
کە
باوﯾلک
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22214405518492
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
چەپک ک شيعر بﯚ منندا ن
سابير
جەبار س
نی 2006
سل مانی
سەرچاوە :ما پەڕی کت بخانەی ککوردی
تاﯾبەتم
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
و ت:
ستان
شووری کوردس
باش
دا ن
جﯚری پەڕتووک :مند
زمان  -ش وەزار :ک ..باشوور
1037
پەڕتوووکی ژمارە7 :
کە
باوﯾلک
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6202336407
70902
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
جەبار سابير

1038
پەڕتوووکی ژمارە8 :
ش
باوەش
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22214411119048
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
ستی
نووسينی :نەجات روس
200دا لە سل مانی ب وکراوەتەوە
ئەم کت بە للە سا ی 06
سەرچاوە :ما پەڕی کت ببخانەی کورددی
دﯾيەکانی پەڕتتووک
تاﯾبەتمەند
و ت:
باشوووری کوردستان
ک
جﯚری پەڕتتووک :چيرۆک
شوور
زمان  -ش وەزار :ک .باش
1039
پەڕتوووکی ژمارە9 :
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ش گەرم
باوەش
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6202336407
70903
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ەحمەد
ەد حس ن ئە
ئەحمە

1040
پەڕتوووکی ژمارە0 :
ش وشە
باوەش
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22214412119390
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ەمەد جەمال
سە ح ساالر و محە
نی 2008
سل مانی
سەرچاوە :ما پەڕی کت بخانەی ککوردی
تاﯾبەتم
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
ستان
شووری کوردس
باش
و ت:
جﯚری پەڕتووک :وتار و دﯾمانە
زمان  -ش وەزار :ک ..باشوور
1041
پەڕتوووکی ژمارە1 :
ش نی دل
باوەش
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
67856
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
مەد
محەم

1042
پەڕتوووکی ژمارە2 :
تاﯾبەتی
ی
ئيسالم بە
م
ن بەرامبەر ئااﯾينەکان ت ک ا و
باوەڕی نازﯾەکان
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
65764
ھ شتاا ئامادە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ەبدولعەزﯾز
پاڕەزاننی ،ش خ عە

1043
پەڕتوووکی ژمارە3 :
باوەڕی کﯚن :کەلەپوور
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
68172
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ئوم د ئەحمەد
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پەڕتووکی ژمارە1044 :
باڕ ژە
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514968288
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
ئەحمەد ر بوار

پەڕتووکی ژمارە1045 :
باکوزﯾدک
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514969175
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
داﯾکی داليا

پەڕتووکی ژمارە1046 :
با نسی ژن لە ن و کار زمای نووسيندا
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514966668
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
شيرﯾن تاھير

پەڕتووکی ژمارە1047 :
با ندە ی ئاگر
http://www.kurdipedia.org/?q=2012062022553170589
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
و/شيرﯾن ک
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی پەڕتووک
جﯚری پەڕتووک :مندا ن
پەڕتووکی ژمارە1048 :
با ندەکانی ئ وارە
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514969240
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
دەستەﯾەک لە نووسەران

پەڕتووکی ژمارە1049 :
با ندەکانی ئ وارە
http://www.kurdipedia.org/?q=2011091013034761084
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ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
نوووسەر
نووسينی :کﯚمە
حەمەد ئيسمااعيل
وەرگ انی :ئەحمەد مح
ی سەردەم  -سل مانی ))سا ی چاپ)2008 :
لە ب وکراوەەکانی دەزگای
دﯾيەکانی پەڕتتووک
تاﯾبەتمەند
و ت:
باشوووری کوردستان
ک
جﯚری پەڕتتووک :چيرۆک
1050
پەڕتوووکی ژمارە0 :
با ندە
ەکانی دەم با
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22214411519194
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
ی
نووسينی :عەتا نەھاﯾی
ئامادەکراوە بﯚ سەر ئينتتەرن ت
ە
ندی کوردﯾکاووە
ئەم کت بە للەالﯾەن ناوەند
سەرچاوە :ما پەڕی کت ببخانەی کورددی
دﯾيەکانی پەڕتتووک
تاﯾبەتمەند
دەرەوەە
و ت:
جﯚری پەڕتتووک :رۆمان
شوور
زمان  -ش وەزار :ک .باش
1051
پەڕتوووکی ژمارە1 :
چيان کرد
ەکانيش کﯚچ
با ندە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
69585
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ﯾەشارر کەمال

1052
پەڕتوووکی ژمارە2 :
ەکەی من
با ندە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201207
7081853277
71930
ھ شتا ئامادە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
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فەرﯾبا ووەفی
کەرﯾم عارف
وەرگ اننی :حەمە کە
تاﯾبەتم
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
ستان
شووری کوردس
باش
و ت:
جﯚری پەڕتووک :رۆممان
زمان  -ش وەزار :ک  .باشوور
1053
پەڕتوووکی ژمارە3 :
با ی خەﯾاڵ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201312
2151549128
87231
ھ شتا ئامادە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
بەرزان ققادر ئەحمەد
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
تاﯾبەتمە
ستان
شووری کوردس
باش
و ت:
ە بەست
جﯚری پەڕتووک :ھە
زمان  -ش وەزار :ک ..باشوور

1054
پەڕتوووکی ژمارە4 :
سياسيەکان
با ە س
ن لە ئ راندا
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
66470
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
سەعييد بەرزﯾن

1055
پەڕتوووکی ژمارە5 :
ن لە ئ رانی ئەم ۆدا
سياسيەکان
با ە س
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22214410218725
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
نووسينی :حوجەت موررتەجا
ەرﯾم
وەرگ انی؛ محەمەد کە
ەخشی سەرردەمەوە ب وککراوەتەوە
ئەم کت بە للەالﯾەن دەزگگای چاپ و پە
دﯾيەکانی پەڕتتووک
تاﯾبەتمەند
و ت:
باشوووری کوردستان
ی
جﯚری پەڕتتووک :رامياری
شوور
زمان  -ش وەزار :ک .باش
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1056
پەڕتوووکی ژمارە6 :
با ەباان
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
67359
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ەحمەد
ورﯾا ئە
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
و ت:
بااشووری کورددستان
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
موزﯾک
ی پەڕتووک :م
جﯚری
1057
پەڕتوووکی ژمارە7 :
خانەی ﯾاقوبييان
با ەخ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201109
9071616426
61039
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
عەال ئەسووانی
سماعيل
وەرگ انی :سەباح ئيس
نەوەی ئاراس .2009
دەزگای چاپ و بالوکردنە
دﯾيەکانی پەڕتتووک
تاﯾبەتمەند
و ت:
باشوووری کوردستان
جﯚری پەڕتتووک :رۆمان
شوور
زمان  -ش وەزار :ک .باش
1058
پەڕتوووکی ژمارە8 :
کانی فرﯾشتتە :گو بژ ر ک لە شيعرری جيھانی
با ەکا
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
69225
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ش رزاد حەسەن

1059
پەڕتوووکی ژمارە9 :
وو
ھات و بزر بو
باﯾز ھ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201403
3312234396
67329
ھ شتا ئامادە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
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پ ش ەووی سەﯾد براﯾمی
تاﯾبەتم
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
و ت:
ستان
شووری کوردس
باش
زمان  -ش وەزار :ک  .باشوور
شانﯚ
جﯚری پەڕتووک :شا

1060
پەڕتوووکی ژمارە0 :
نی ئام دﯾان
ەری بادﯾناندا
ن بەڕۆشنبيرری لە دەﭬە
خدانی ميرانی
باﯾەخ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201111
1280926096
62874
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ەد عەلی قەررەداغی
محەمە
200
ی ئاراس 06 -
دەزگای
تاﯾبەتم
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
و ت:
ستان
شووری کوردس
باش
لتوور
جﯚری پەڕتووک :کلت
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
1061
پەڕتوووکی ژمارە1 :
وردستانی ع راق
ھەر می کو
شتووانی ھ
ەتيکيی دانيش
خی ج وپﯚلە
باﯾەخ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
69916
نييە
شتا ئامادە ە
ھش
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
جەزا تتﯚفيق تا ب

1062
پەڕتوووکی ژمارە2 :
ستان
كانى كوردس
باﯾەكا
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201403
3310040079
93378
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
-20
004--

1063
پەڕتوووکی ژمارە3 :
ستان
کانی کوردس
باﯾەکا
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22214410518848
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
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نووسينی :پ ۆفيسﯚر د ..محەمەد مووکردی
ئەحمەد عومەر
د
سين
ەوە؛ د .موحس
وەرگ انی لە فەڕەنسيە
سەردەمەوە
ە
پەخشی
ی
چاپ و
لەالﯾەن دەزگای پ
ن
200دا
ئەم کت بە للە سا ی 04
ەوە
ب وکراوەتە
تاﯾبەتمەند
دﯾيەکانی پەڕتتووک
و ت:
باشوووری کوردستان
جﯚری پەڕتتووک :ل کﯚ يننەوە
شوور
زمان  -ش وەزار :ک .باش
1064
پەڕتوووکی ژمارە4 :
1986 - 1787
1
کوردی
و سەد سا ی کت بی ک
گرافيای دوو
ببليﯚگ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201306
6112140437
78312
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
نووسينی :مستەفا نەررﯾمان
رۆشنبيری و ب وکردنەووەی کوردی
ی
ی
لە چاپکراوەەکانی دەزگای
زنجيرەی ژممارە 228
دا
1988بەغد
دﯾيەکانی پەڕتتووک
تاﯾبەتمەند
و ت:
ئ اق
جﯚری پەڕتتووک :بيبلﯚگررافيا
شوور
زمان  -ش وەزار :ک .باش
1065
پەڕتوووکی ژمارە5 :
ە تيشک
ببن بە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
67965
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ەمين
د شادد محەمەد ئە

1066
پەڕتوووکی ژمارە6 :
ە! :شانﯚگەرری
ببورە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
67720
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ەمەد
ل رەئووف محە
کەمال

1067
پەڕتوووکی ژمارە7 :
شکاو
بتی ش
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dipedia.org//?q=201206
6101651496
68561
http:///www.kurd
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
عەبدوو پەش و

1068
پەڕتوووکی ژمارە8 :
شکاو
بتی ش
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201103
30314304013121
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ست
پەڕتوووک  -ھە بەس
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی پەڕتووک
بااشووری کورددستان
و ت:
ھە بەست
ی پەڕتووک :ھ
جﯚری
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
1069
پەڕتوووکی ژمارە9 :
ی ئينسان
کبوونەوەی
بچووک
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22214412219422
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
سابير
جەبار س
نی 2006
سل مانی
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
تاﯾبەتم
و ت:
ستان
شووری کوردس
باش
جﯚری پەڕتووک :وتار و دﯾمانە

1070
پەڕتوووکی ژمارە0 :
فارسی)
بدﯾع اللغە ،فرھننگ )کردی ف
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201105
5061137035
57429
ی پی دی ئ ف :ھ شتا ئاماادە نييە
فاﯾلی
حەمەد رئوف توکلی ،تھران :چاپخانەی ارژنگ،
ە کوشش مح
 ،علی اکبرر وقاﯾع نگار بە
223 ،(19ل.
990) 1369
دﯾيەکانی پەڕتتووک
تاﯾبەتمەند
ەنگ
جﯚری پەڕتتووک :فەرھە
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1071
پەڕتوووکی ژمارە1 :
ە
برادەرە جوانەکە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201209
9161234583
32611
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ل دارمﯚن و ئ ف دﯾرﯾە
ميخائيل
ھەﯾنی
وەرگ اننی :ش رزاد ھ
تاﯾبەتم
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
و ت:
ستان
شووری کوردس
باش
جﯚری پەڕتووک :ئەددەبی
زمان  -ش وەزار :ک  .باشوور
1072
پەڕتوووکی ژمارە2 :
وژی
براکو
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
69471
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
س
کازانتززاکيس ،نيکﯚس
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی پەڕتووک
و ت:
بااشووری کورددستان
ی پەڕتووک :رۆۆمان
جﯚری
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
1073
پەڕتوووکی ژمارە3 :
ک
وژی :چيرۆک
براکو
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
68171
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
س
نيکﯚس

1074
پەڕتوووکی ژمارە4 :
برای دﯾدن ستاررەھا
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201111
1051949466
62764
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
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ئەحمەد عززﯾزی
ئە وەندی
ەر ر نووسی ئ ستای کورددی :نەجم ە
ھ نانە سە
دەزگای ئارراس 2006 -
دﯾيەکانی پەڕتتووک
تاﯾبەتمەند
و ت:
باشوووری کوردستان
ەست
جﯚری پەڕتتووک :ھە بە
زمان  -ش وەزار :ک .لوڕڕی
1075
پەڕتوووکی ژمارە5 :
برای الوم چﯚن ببەرەنگاری ئئارەزوو دەبييتەوە؟
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201201
1281824496
64108
نييە
ھ شتتا ئامادە ە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
الوم چﯚن بەررەنگاری ئارەززوو دەبيتەوە؟؟
برای ال
عبد اللە الدوﯾﯾش
نوسەر :محەمەد ع
ن
وەرگ  :فالح حسن
http:///www.sare
ezh.com/web
b/sites/defa
ault/files/bra
ay_lawm-26
6-.pdf
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
بااشووری کورددستان
و ت:
م
ی پەڕتووک :ئااﯾين و ئاتەﯾزم
جﯚری
1076
پەڕتوووکی ژمارە6 :
ی1
ی کارامازۆف  -بەرگی
براﯾانی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22702075619831
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
نووسەر
فيﯚدۆرداستتاﯾ فسکی
وەرگ
ئەمين گەرردﯾگالنی
ەڕەکان
ژمارەی الپە
600
پ
سا ی چاپ
2007
کەتەلﯚگ
ئەدەبيات
ەوەی موکرﯾاننی
سەرچاوە :ما پەڕی دەززگای تو ژﯾنەووە و ب وکردنە
دﯾيەکانی پەڕتتووک
تاﯾبەتمەند
و ت:
باشوووری کوردستان
جﯚری پەڕتتووک :رۆمان
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شوور
زمان  -ش وەزار :ک .باش
1077
پەڕتوووکی ژمارە7 :
ی2
ی کارامازۆف  -بەرگی
براﯾانی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22702075619830
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
نووسەر
فيﯚدۆرداستتاﯾ فسکی
وەرگ
ئەمين گەرردﯾگالنی
ەڕەکان
ژمارەی الپە
682
پ
سا ی چاپ
2007
کەتەلﯚگ
ئەدەبيات
موکرﯾانی
ن
ەوەی
سەرچاوە :ما پەڕی دەززگای تو ژﯾنەووە و ب وکردنە
دﯾيەکانی پەڕتتووک
تاﯾبەتمەند
و ت:
باشوووری کوردستان
جﯚری پەڕتتووک :رۆمان
شوور
زمان  -ش وەزار :ک .باش
1078
پەڕتوووکی ژمارە8 :
ەکانی
مە شيعرﯾيە
کﯚی بەرھەم
براﯾم ئەحمەد؛ ک
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201309
9081645088
88852
ی پی دی ئ ف :ھ شتا ئاماادە نييە
فاﯾلی
ی
عروف بەرزنجی
عومەر مەع
بﯚ نووسيوە
ی ساغکردنەووە پ شەکی و پەراو زی ﯚ
کﯚی کردوووەتەوەو دوای
ەم  2007سلل مانی
چاپی ﯾەکە
تاﯾبەتمەند
دﯾيەکانی پەڕتتووک
باشوووری کوردستان
و ت:
ەست
جﯚری پەڕتتووک :ھە بە
شوور
زمان  -ش وەزار :ک .باش
1079
پەڕتوووکی ژمارە9 :
براﯾم زەبﯚک :چييرۆک
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
68332
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
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عەزﯾز

1080
پەڕتوووکی ژمارە0 :
براﯾەتتی ن وان مو
وس مانان
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201109
9181311536
61732
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
ەحمان لطيف
ن
ەبدول
نووسينی  :محەمەد عە
سەبارەت بە )براﯾە
لەالﯾەن )روژھات( س
ن
سەرچاوە :تﯚمار کی تاﯾﯾبەت بﯚ کوردﯾپ دﯾا
20
10:28:43
1
تی ن وان مموس مانان( للە011-9-18 :
تاﯾبەتمەند
دﯾيەکانی پەڕتتووک
و ت:
باشوووری کوردستان
جﯚری پەڕتتووک :ئاﯾين و ئاتەﯾزم
1081
پەڕتوووکی ژمارە1 :
ب و ھونەر :ببيبليﯚگرافيا
براﯾەتتيی ئەدەب
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101235126
65150
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
س
ل کاکە وەﯾس
جەليل

1082
پەڕتوووکی ژمارە2 :
برسييلە مناڵ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6202336407
70905
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ف ھە مەت
لەتيف

1083
پەڕتوووکی ژمارە3 :
سکە چاندن
بروس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
68993
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
عەبدوو

1084
پەڕتوووکی ژمارە4 :
برﯾدا
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
69458
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
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کﯚﯾلﯚ ،پاولﯚ

1085
پەڕتوووکی ژمارە5 :
ەﯾامەکانی نوور ب3
ەرجەمی پە
سکەکان :سە
برﯾس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
65995
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
سی ،بەدﯾعوزززەمان سەعيد
نوورس
يدی

1086
پەڕتوووکی ژمارە6 :
ه
ەی شەڕی شاری سنه
برﯾﭭاننی  24رۆژە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201404
4010015386
68024
ئاماددەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
دﯾاکﯚﯚ زەندی
ی پەڕتووک
ەتمەندﯾيەکانی
تاﯾبە
جﯚرری پەڕتووک :م ژوو
ن  -ش وەزار :ک .باشوور
زمان

1087
پەڕتوووکی ژمارە7 :
ە
ەی شەڕی شاری سنە
برﯾﭭاننی  24رۆژە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201112
2101532356
63201
ئاماددەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
دﯾاکﯚ زەندی
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی پەڕتووک
ی پەڕتووک :م ژوو
جﯚری
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
1088
پەڕتوووکی ژمارە8 :
كوردستانى عيراق لە سا ەكانى جەنگى عييراق و
ى
ەى كورد لە
بزافى
ى رزگارﯾخواازى نەەەوە
)1988
ئ ران دا )8-1980
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201403
3310040079
93398
ئامادە نييە
ە
ھ شتا
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
لى ەەەەر ن رووەﯾی-حاجى ھاشم-دھﯚك2008-
د.عەلى
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پەڕتووکی ژمارە1089 :
بزافی سياسی کوردی لە ن وان بەرداشی پاشکەوتن و ئەمەرﯾکاﯾەتی...
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514966384
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
محەمەد سابر کەرﯾم

پەڕتووکی ژمارە1090 :
بزانين باشترە
http://www.kurdipedia.org/?q=2014033100400793413
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
کاميل ئەحمەد بەگ
2004
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی پەڕتووک
باشووری کوردستان
و ت:
زمان  -ش وەزار :ک .باشوور
جﯚری پەڕتووک :ھەمەجﯚرە
پەڕتووکی ژمارە1091 :
بزاﭬا سياسى ل كوردستان 1927-1908
http://www.kurdipedia.org/?q=2014033100400793401
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
عەلى ەەەەر-و.پەروەردە-ھەول ر2002-

پەڕتووکی ژمارە1092 :
بزاﭬا کﯚمە ﯾەتی ﯾا ئافرەتان :فيمينيزم
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514966675
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
ميش ل ،ئاندرێ

پەڕتووکی ژمارە1093 :
بزاﭬا)(12دوازدە سالى ﯾا ەﯾپا كوردستان ﯾا ھونەرى
http://www.kurdipedia.org/?q=2014033100400793406
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
عبدالسالم سعداللە فەاح-جزﯾرى-دھﯚك2003-
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1094
پەڕتوووکی ژمارە4 :
ون
كوردستان ،،ل كﯚ ينەوە-بەدواداچوو
مەەەكانى ك
ەرى حكووم
ى رۆژنامەگە
بزاﭬى
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201403
3310040079
93411
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
1999
مەد خدر مەوللود-و.رۆشنبيررى-ھەول ر9-
محەم

1095
پەڕتوووکی ژمارە5 :
ی لە سوورﯾاا
ی ئيسالمی
بزاﭬی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201205
5271446066
64895
ئامادەەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ئارام ققادر
1998
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی پەڕتووک
م
ی پەڕتووک :ئااﯾين و ئاتەﯾزم
جﯚری
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
1096
پەڕتوووکی ژمارە6 :
ی بارزانی
بزاﭬی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201111
1061814026
62821
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
فەرەﯾدووون نووری
ی ئاراس 20 07 -
دەزگای
تاﯾبەتم
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
و ت:
ستان
شووری کوردس
باش
جﯚری پەڕتووک :م ژژوو
زمان  -ش وەزار :ک  .باشوور
1097
پەڕتوووکی ژمارە7 :
ەکانی جەنگی ع راق -
ی
لە سا
کوردستانی ع راق ە
ی
ە
ی رزگارﯾخواازی نەتەوەﯾی کورد لە
بزاﭬی
ن دا 1988 - 1980
ئيران
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201208
8212113227
72359
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ی
ی تەتەر ن روەی
عەلی
2008
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
بااشووری کورددستان
و ت:
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ی پەڕتووک :م ژوو
جﯚری
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
1098
پەڕتوووکی ژمارە8 :
بزاﭬی
ی رزگارﯾخواازی کوردی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22214410518829
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
ەروتی
نووسينی :د .سەعدی عوسمان ھە
پەخشی
ی
لەالﯾەن دەزگای تو ژﯾنەوەی چاپ و
ن
 200دا
ئەم کت بە للە سا ی 06
موکرﯾانيەوەە ب وکراوەتەووە
تاﯾبەتمەند
دﯾيەکانی پەڕتتووک
و ت:
باشوووری کوردستان
جﯚری پەڕتتووک :م ژوو
شوور
زمان  -ش وەزار :ک .باش
1099
پەڕتوووکی ژمارە9 :
191ـ1926
بزاﭬ ن سمکﯚﯾ شکاک 19
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
69894
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ساالر

1100
پەڕتوووکی ژمارە0 :
کوردەوارﯾدا
کﯚمە گەی ک
کوردی لە ک
بزربوونی ناوی ک
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201109
9110924016
61109
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
ل تەنيا
ئيسماعيل
ی چاپ و ب ووکردنەوی بەدرخان
لە ب وکراوەەکانی دەزگای
20
ھەول ر 008
الﯾەن )چاالک
ە
ئەم پە لەال
محەمەد(ەوە بﯚ ئنتەرن ت ئامادەکراوە
تاﯾبەتمەند
دﯾيەکانی پەڕتتووک
و ت:
باشوووری کوردستان
جﯚرە
جﯚری پەڕتتووک :ھەمەج
شوور
زمان  -ش وەزار :ک .باش
1101
پەڕتوووکی ژمارە1 :
بزربوونی ناو ک
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
69097
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ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
د شادد عەبدو

ھ شتا ئاماددە نييە

1102
پەڕتوووکی ژمارە2 :
بزماررەکان
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22214412219414
ئامادەەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
خاليد مەجيد فەرەج
2
2006
ی کت بخانەی کوردی
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
بااشووری کورددستان
و ت:
ی پەڕتووک :وتار و دﯾمانە
جﯚری
1103
پەڕتوووکی ژمارە3 :
ەوەی شورراﯾی لە کوردستانی ع راق
بزوتنە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
66114
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
مەدی ،موزەفە
محەم
ەر

1104
پەڕتوووکی ژمارە4 :
زاگرۆس – بەرگی 1
س
عەلەوﯾيەکاانی
تنەوە و سەرھە دانی ع
بزووتن
dipedia.org//?q=201209
9251540252
25065
http:///www.kurd
ئامادەﯾﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ەمەد عەلی سو تانی
د .محە
مەندﯾيەکانی
تاﯾبەتم
ی پەڕتووک
و ت:
شووری کورددستان
باش
ی پەڕتووک :م ژوو
جﯚری
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک

1105
پەڕتوووکی ژمارە5 :
وردستانی ئ ران
کدارانەی کو
تنەوەی چەک
بزووتن
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201109
9271119156
62123
ئاماددەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
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حيزبی توودە
لە ب ووکراوەکانی ح
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رۆۆژھە تی کووردستان
و ت:
ی پەڕتووک :راامياری
جﯚری
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
1106
پەڕتوووکی ژمارە6 :
کانی ھەول ر
يرانی حەفتاا و ھەشتاک
تنەوەی رواننگە و شاعير
بزووتن
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201108
8282217355
59997
ﯾە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ھيمداددی حوس ن
ی دەنگەکان
چاوە :ما پەڕی
سەرچا
تاﯾبەتم
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
ستان
شووری کوردس
باش
و ت:
جﯚری پەڕتووک :ئە
ەدەبی

1107
پەڕتوووکی ژمارە7 :
وردی :ل کﯚ يينەوە
تنەوەی رواننگە و شيعرری نو ی کو
بزووتن
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
68991
ھ شتا ئاماادە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
سەن
مان قادر حەس
شادم

1108
پەڕتوووکی ژمارە8 :
مانی
شنبيری لە و تی سل م
تنەوەی رۆش
بزووتن
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201305
5242247417
78473
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ن
سەردارر فەتاح ئەمين
2002
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
تاﯾبەتمە
ستان
شووری کوردس
باش
و ت:
ەمەجﯚرە
جﯚری پەڕتووک :ھە
زمان  -ش وەزار :ک ..باشوور
1109
پەڕتوووکی ژمارە9 :
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د لە سورﯾا
ەوەﯾی کورد
تنەوەی نەتە
بزووتن
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22214411419160
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
نووسيننی :سە ح ببەدرەدﯾن
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
تاﯾبەتم
و ت:
ستان
شووری کوردس
باش
جﯚری پەڕتووک :م ژژوو
زمان  -ش وەزار :ک  .باشوور

1110
پەڕتوووکی ژمارە0 :
دا
كوردستان د
ەنەوەى ھەرەوەزى لە ھەر مى ك
بزووە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201403
3310040079
93415
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ھەول ر1998-
ن-ھاوسەر-ھ
خليل محمد حسن

1111
پەڕتوووکی ژمارە1 :
وردستان دا
ھەر مى كو
ەوەزى لە ھ
بزوەننەوەى ھەرە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201403
3310040079
93422
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ھەول ر1998-
ن-ھاوسەر-ھ
خليل محمد حسن

1112
پەڕتوووکی ژمارە2 :
ی خاک
بزەی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22214410618878
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
نووسينی :عەلی گو ی
ئەم پەڕتووککە لە سا ی 2005دا ب ووکراوەتەوە
ناوەندی کووردﯾکا 2005
سەرچاوە :ما پەڕی کت ببخانەی کورددی
دﯾيەکانی پەڕتتووک
تاﯾبەتمەند
و ت:
باشوووری کوردستان
ەست
جﯚری پەڕتتووک :ھە بە
شوور
زمان  -ش وەزار :ک .باش
1113
پەڕتوووکی ژمارە3 :
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بزەی
ی ژﯾان
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201109
91421335113166
يە
شتا ئامادە نييە
ھش
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ی حەسەنياننی  -ھاوار
عەلی
ەتمەندﯾيەکانی
تاﯾبە
ی پەڕتووک
جﯚرری پەڕتووک :رۆمان
ن  -ش وەزار :ک .باشوور
زمان

1114
پەڕتوووکی ژمارە4 :
گەل
ی جەنگی گ
سەرکەوتنی
بژی س
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
66203
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
لين پيياو

1115
پەڕتوووکی ژمارە5 :
گەندە ی
بژی گ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22214410618866
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
نووسينی :عەلی رەبيععی
وەرگ انی لە فارسيەوەە؛ رەفعەت موورادی
لەالﯾەن مەکتەبی بير و ھﯚشياررﯾەوە ب وکراووەتەوە
ن
 200دا
ئەم کت بە للە سا ی 06
تاﯾبەتمەند
دﯾيەکانی پەڕتتووک
و ت:
باشوووری کوردستان
جﯚری پەڕتتووک :ل کﯚ يننەوە
شوور
زمان  -ش وەزار :ک .باش
1116
پەڕتوووکی ژمارە6 :
جيھانی س ھەمدا
ی
ی لە دەو ەتاانی
ی گەندە يی
کﯚمە ناسی
گەندە ی :ک
بژی گ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
66894
ھ شتا ئامادە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ی ،عەلی
رەبيعی

1117
پەڕتوووکی ژمارە7 :
چيرۆک
مرۆڤ :شەش کورتە چ
بژی م
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http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514968159
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
کەمال رەئووف محەمەد

پەڕتووکی ژمارە1118 :
بستەی زەمينی )عەلی بابا)
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514967276
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
وەزارەتی کشتوکاڵ و ئاود ری
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی پەڕتووک
باشووری کوردستان
و ت:
جﯚری پەڕتووک :کشتوکاڵ
زمان  -ش وەزار :ک .باشوور
پەڕتووکی ژمارە1119 :
بشكﯚژەك ژ باخچ ە كوردستانى
http://www.kurdipedia.org/?q=2014033100400793429
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
ورﯾا قانع-راپەرﯾن-سل مانى1970-

پەڕتووکی ژمارە1120 :
بشكﯚژەك ژ باخچ ە كوردستانى
http://www.kurdipedia.org/?q=2014033100400793430
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
محمد ئەمين ئاغا ئاكرەﯾى1971---

پەڕتووکی ژمارە1121 :
بگەڕ ن بﯚ ئەم ناونيشانە!؟
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514968645
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
ئازاد مەحموود مستەفا

پەڕتووکی ژمارە1122 :
بليت ک بﯚ جەھەنەم
http://www.kurdipedia.org/?q=2011051621265658021
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ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی

ھ شتا ئامادە نييە
ی فەالح
چيرۆک  -ئارام کاکەی
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
تاﯾبەتم
ستان
شووری کوردس
باش
و ت:
جﯚری پەڕتووک :چييرۆک
زمان  -ش وەزار :ک  .باشوور

1123
پەڕتوووکی ژمارە3 :
ەت :کيتابی بەشيرﯾزم
بليمە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201111
1202107384
43992
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
مەت  -بەشيير موشيردا
لە فيلمی بليم
ە گانەن کە ە
سەرجەم ئئەو دﯾدار و بە
ەوە
ب وکراونەتە
ی :سيروان ررەحيم
ئامادەکردنی
دەزگای ئارراس 2009 -
دﯾيەکانی پەڕتتووک
تاﯾبەتمەند
و ت:
باشوووری کوردستان
جﯚری پەڕتتووک :م ژوو
شوور
زمان  -ش وەزار :ک .باش
1124
پەڕتوووکی ژمارە4 :
ن
ەتە ش تەکان
بليمە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201304
4210908137
78776
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
نەقاش
نووسيننی رەجا ئەلنە
ن ورﯾا قانع
وەرگ اننی :ھەورامان
تاﯾبەتم
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
و ت:
ستان
شووری کوردس
باش
جﯚری پەڕتووک :وتار و دﯾمانە
زمان  -ش وەزار :ک  .باشوور
1125
پەڕتوووکی ژمارە5 :
زە
سەو بمپار ز
بمنا س
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6202336407
70906
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
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لەﯾال س
سيماﯾی

1126
پەڕتوووکی ژمارە6 :
دا
ی  -ئيسالميد
ی عەرەبی
ەﯾی لە ھزری
نی ل بووردە
بناوانی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201210
0062025197
70796
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
عبان
حوس ن شەع
عەبدولح
وەرگ اننی :عەبدوڕەەزاق عەلی
تاﯾبەتمە
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
و ت:
ستان
شووری کوردس
باش
ەمەجﯚرە
جﯚری پەڕتووک :ھە
زمان  -ش وەزار :ک ..باشوور
1127
پەڕتوووکی ژمارە7 :
نە و بنەماکانی دﯾموکرراسی
بنچينە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201303
3281526038
80043
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
مان ئەميری
و .رەحم
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
تاﯾبەتم
و ت:
ستان
شووری کوردس
باش
جﯚری پەڕتووک :راممياری
زمان  -ش وەزار :ک  .باشوور

1128
پەڕتوووکی ژمارە8 :
کوردەواری
ێ نشينی ک
ەتييەکانی ئاافرەتی الدێ
نە کﯚمە ﯾە
بنچينە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
66119
ھ شتا ئئامادە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
قانع ،بورھان

1129
پەڕتوووکی ژمارە9 :
وردستاندا
ى بيرۆكەى چەپ لە كو
نەى م ژووى
بنچينە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201403
3310040079
93441
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
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فاەح ررەسول2001---

1130
پەڕتوووکی ژمارە0 :
وروپا
سانسی ئەو
نەکانی ر نس
بنچينە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201312
2081407438
87363
ھ شتا ئامادە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ەمەد سەﯾد
ف سا ح محە
ئەشرەف
ھەﯾنی
وەرگ اننی :ش رزاد ھ
2013
تاﯾبەتمە
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
ستان
شووری کوردس
باش
و ت:
ەمەجﯚرە
جﯚری پەڕتووک :ھە
زمان  -ش وەزار :ک ..باشوور
1131
پەڕتوووکی ژمارە1 :
گ ان
نەکانی وەرگ
بنچينە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
67144
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
دەستتەﯾەک لە نوووسەران

1132
پەڕتوووکی ژمارە2 :
دناسی
د و چەند وتتار کی کورد
نەکانی کورد
بنچينە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201109
9040052496
60938
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
نووسينی :ﭬالدﯾم ر ميننﯚڕسکی
وەرگ انی لە فەڕەنسيييەوە؛ د .نەجااتی عەبدو
لەالﯾەن مەکتەبی بير و ھﯚشياررﯾەوە ب وکراووەتەوە
ن
 200دا
ئەم کت بە للە سا ی 07
تاﯾبەتمەند
دﯾيەکانی پەڕتتووک
و ت:
باشوووری کوردستان
جﯚری پەڕتتووک :م ژوو
شوور
زمان  -ش وەزار :ک .باش
1133
پەڕتوووکی ژمارە3 :
وردی
نەی وتنەوەی زمانی کو
بنچينە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
66993
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی

ﻻﭘەڕە

313

http://www.kurdipedia.org

ھەورامی ،حەمە ککەرﯾم رەمەزاان

1134
پەڕتوووکی ژمارە4 :
بنياتناانی شانﯚی
ی کوردی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
67350
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ستان)
م.س )پارتی دﯾموککراتی کوردس

1135
پەڕتوووکی ژمارە5 :
ی د رﯾن
ەرانی دنيای
بنياتنە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22702075619994
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
نووسەر
گيرترود ھاررتمان
وەرگ
ﯾادگار حەممە غەرﯾب
ەڕەکان
ژمارەی الپە
271
پ
سا ی چاپ
2009
دﯾزاﯾنی بەرگ
سفی
حەميد ﯾوس
کەتەلﯚگ
م ژوو
ەوەی موکرﯾاننی
سەرچاوە :ما پەڕی دەززگای تو ژﯾنەووە و ب وکردنە
دﯾيەکانی پەڕتتووک
تاﯾبەتمەند
باشوووری کوردستان
و ت:
جﯚری پەڕتتووک :م ژوو
1136
پەڕتوووکی ژمارە6 :
سيقارە
خانی و رۆمانی )شاری مﯚس
ی
مەدی
ی )مەم و زﯾﯾن(ی ئەحم
ی گ رانەوە لە داستانی
بنياتی
ی دا
ەختيار عەلی
سپيييەکان(ی بە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22702075619995
ئاامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
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نوووسەر
ەد حاجی
سەنگەر قادر ش خ محەمە
س
ژممارەی الپەڕەەکان
280
0
سا ی چاپ
س
2009
9
گ
ددﯾزاﯾنی بەرگ
يان
مموراد بەھراميا
ککەتەلﯚگ
ل کﯚ ينەوەی ئئەدەبی
دەزگای تو ژﯾنەوە و ب وکردنەوەی موکرﯾانی
ی
سەرچاوە :ما پەڕی
س
پەڕتووک
ک
ەکانی
تتاﯾبەتمەندﯾيە
باشووری کوردستان
ی
و ت:
ک :ئەدەبی
جﯚری پەڕتووک
ج
ززمان  -ش وەززار :ک .باشوور
1137
پەڕتوووکی ژمارە7 :
وختار بەگی جاف دا
ی ھونەری لەشيعری ئەحمەد مو
بنياتی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201403
3310040079
93450
ھ شتا ئاممادە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
د فاروق ﯾوس
سەعد
سف ش خ بز ننی
ھەول ر2011-
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
بااشووری کورددستان
و ت:
ەدەبی
ی پەڕتووک :ئە
جﯚری
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
1138
پەڕتوووکی ژمارە8 :
ەخنەﯾی...
ەوەﯾەکی رە
دا :ل کﯚ ينە
ت لە ھﯚنراوەی کوردﯾد
ی ھە بەست
بنياتی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
68627
ھ شتا ئامادە ننييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
د شادد عەلی

1139
پەڕتوووکی ژمارە9 :
دا
شيعری ش ررکﯚ ب کەسد
ونەری لەش
ی و نەی ھو
بنياتی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201109
9111851556
61156
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ن س وە عيس
ھاوژﯾن
سا
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چاپ)2009 :
لە ب ووکراوەکانی ددەزگای سەردەم  -سل ما نی )سا ی چ
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
بااشووری کورددستان
و ت:
ەدەبی
ی پەڕتووک :ئە
جﯚری
1140
پەڕتوووکی ژمارە0 :
ەن بەرەو لوەكە
وﯾشە
بنياد نانی سەرك
كەوەن ئامراازی ر َ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201403
3310040079
93447
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
عەەا ئئەحمەد مەولود0-179.9--
2010

1141
پەڕتوووکی ژمارە1 :
1990-1985
1
ستان دا
ورى كوردست
وردى باشو
ە رۆمانى كو
ى رووداو لە
ى جﯚرەكانى
بنياەى
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201403
3310040079
93449
ھ شتا ئامادە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
20
سەەفا-سپير ز-دھﯚك010-
ر زان عوسمان مس

1142
پەڕتوووکی ژمارە2 :
ەی خ زان و خاوەندار تتی تاﯾبەت و دەو ەت
بنەچە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22214411719254
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
نووسينی :فردرﯾک ئەنگگلس
مەال رەشيد
وەرگ انی لە ئە مانيەوەە؛ کەرﯾم ال
مانيەوە ب وکرراوەتەوە
لەالﯾەن خانەی وەررگ انی سل م
ن
 200دا
ئەم کت بە للە سا ی 04
تاﯾبەتمەند
دﯾيەکانی پەڕتتووک
و ت:
باشوووری کوردستان
ەفە
جﯚری پەڕتتووک :فەلسە
1143
پەڕتوووکی ژمارە3 :
ەی خ زان و خاوەندار تتی تاﯾبەت و دەو ەت
بنەچە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
66586
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
س ،فردرﯾک
ئەنگلس

1144
پەڕتوووکی ژمارە4 :
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سەن
ەی سەوس
بنەچە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201107
7312338425
58499
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
س
ئەدۆنيس
وەرگ اننی تە عەت تتاھير
تاﯾبەتمە
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
ستان
شووری کوردس
باش
و ت:
ە بەست
جﯚری پەڕتووک :ھە
زمان  -ش وەزار :ک ..باشوور
1145
پەڕتوووکی ژمارە5 :
شتی و راگەﯾااندن
ی رای گشت
بنەما تيﯚرﯾيەکانی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22214412719607
ئاماددەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
د سا ح عەزﯾﯾز
مەجيد
2
2004
ی کت بخانەی کوردی
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
بااشووری کورددستان
و ت:
ی پەڕتووک :رااگەﯾاندن
جﯚری
1146
پەڕتوووکی ژمارە6 :
دﯾموکراسياننە
بژاردن کی د
ەکانی ھە بژ
بنەما سەرەکييە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201205
5281035306
64915
ئاممادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
نKIE
پەﯾماننگای کوردی بﯚ ھە بژاردن
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی پەڕتووک
ی پەڕتووک :رامياری
جﯚری
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
1147
پەڕتوووکی ژمارە7 :
ی
بنەما گشتييەکاننی ﯾاسای ن ودەو ەتی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201405
5141648567
76310
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
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د ﯾادگار
پ.ی.د تاليب رەشيد
2013
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
تاﯾبەتم
ستان
شووری کوردس
باش
و ت:
ساﯾی
جﯚری پەڕتووک :ﯾاس
زمان  -ش وەزار :ک  .باشوور
1148
پەڕتوووکی ژمارە8 :
بنەما و ئادابەکاننی دانوستاندن
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201209
9272111092
24828
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
سﯚز"
ەد سا ح پ ندررۆﯾی "جگەرس
محەمە
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
تاﯾبەتم
شووری کوردس
باش
و ت:
ستان
جﯚری پەڕتووک :راممياری
زمان  -ش وەزار :ک  .باشوور

1149
پەڕتوووکی ژمارە9 :
بنەماکانی ئيسال
الم
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
65926
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
دامەزرراوەی ئەلبەال
الغ

1150
پەڕتوووکی ژمارە0 :
الم چييە؟
بنەماکانی ئيسال
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
65905
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
الغ
دامەزرراوەی ئەلبەال

1151
پەڕتوووکی ژمارە1 :
شانﯚﯾی
بنەماکانی بونيەدی دەقی ش
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
67409
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
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ھەورامانی ،سيروان

پەڕتووکی ژمارە1152 :
بنەماکانی پزﯾشکی دادوەری
http://www.kurdipedia.org/?q=2011120315414163080
ئامادەﯾە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
نووسينی :ھيوا عومەر ئەحمەد
چاپی دووەم1999 :
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی پەڕتووک
باشووری کوردستان
و ت:
جﯚری پەڕتووک :پزﯾشکی  -تەندروستی
زمان  -ش وەزار :ک .باشوور
پەڕتووکی ژمارە1153 :
بنەماکانی پزﯾشکيی دادوەری
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514967259
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
ھيوا عومەر ئەحمەد

پەڕتووکی ژمارە1154 :
بنەماکانی تﯚتاليتارﯾزم
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514966899
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
ئار نت ،ھانا

پەڕتووکی ژمارە1155 :
بنەماکانی خﯚراکی مرۆڤ
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514967247
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
ئەکرەم قەرەداغی
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی پەڕتووک
باشووری کوردستان
و ت:
جﯚری پەڕتووک :زانست
زمان  -ش وەزار :ک .باشوور
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1156
پەڕتوووکی ژمارە6 :
شتن لە ميدﯾااکاندا
بنەماکانی داڕش
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101235146
65217
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
مەسععودی ،ئوم د

1157
پەڕتوووکی ژمارە7 :
شتن لە م دﯾااکاندا
بنەماکانی داڕش
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22214412719615
ئاماد ەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ئوم د مەسعودی
د سا ح
مەجيد
200
ی وەرگ انی سل مانی 02
خانەی
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی پەڕتووک
و ت:
بااشووری کورددستان
ی پەڕتووک :رااگەﯾاندن
جﯚری
1158
پەڕتوووکی ژمارە8 :
شتی
ونزانی گشت
بنەماکانی دەروو
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6112229316
69345
ھ شتتا ئامادە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
عزﯾز
عزالدﯾﯾن ئەحمەد ع
ی پەڕتووک
تمەندﯾيەکانی
تاﯾبەتم
ی پەڕتووک :دەروونناسی
جﯚری
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک

1159
پەڕتوووکی ژمارە9 :
ی التينی
وسی کوردی
بنەماکانی ر نوو
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201312
2182126438
87167
ھ شتا ئامادە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
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ەگەﯾی
نووسيننی :نافع دﯾبە
2006
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
تاﯾبەتم
ستان
شووری کوردس
باش
و ت:
جﯚری پەڕتووک :زماانەوانی
زمان  -ش وەزار :ک  .باشوور
1160
پەڕتوووکی ژمارە0 :
ی
ستی ئابووری
بنەماکانی زانست
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
66869
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ب ئەنوەر سمااقەﯾی
ئەﯾوب
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
و ت:
بااشووری کورددستان
ی پەڕتووک :ئاابووری
جﯚری
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
1161
پەڕتوووکی ژمارە1 :
ەت
ستی سياسە
بنەماکانی زانست
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201212
2211414027
74410
ی پی دی ئ ف :ھ شتا ئاماادە نييە
فاﯾلی
ەرﯾم و دالوەر عەبدو
وەرگ انی :محەمەد کە
دﯾيەکانی پەڕتتووک
تاﯾبەتمەند
و ت:
باشوووری کوردستان
ی
جﯚری پەڕتتووک :رامياری
شوور
زمان  -ش وەزار :ک .باش

1162
پەڕتوووکی ژمارە2 :
ەت :تيﯚری پراکتيکی
ستی سياسە
بنەماکانی زانست
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
66715
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
بەشيررﯾە ،حس ن

1163
پەڕتوووکی ژمارە3 :
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ستە سياسيييەکان
بنەماکانی زانست
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201301
1232142007
75188
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
نوسەر ::د .عەبدول ەەحمان عالم
نی 2012 :
سل مانی
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
تاﯾبەتم
ستان
شووری کوردس
باش
و ت:
جﯚری پەڕتووک :راممياری
زمان  -ش وەزار :ک  .باشوور
1164
پەڕتوووکی ژمارە4 :
ڤ
ﯚلﯚژی مرۆڤ
بنەماکانی فسيﯚ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22214412819635
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
م قەرەداخی
ئەکرەم
ی سەردەم
دەزگای
سەرچاوە :ما پەڕی کت بخانەی ککوردی
تاﯾبەتم
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
و ت:
ستان
شووری کوردس
باش
ست
جﯚری پەڕتووک :زانس
زمان  -ش وەزار :ک ..باشوور
1165
پەڕتوووکی ژمارە5 :
ڤ ب1
ﯚلﯚژی مرۆڤ
بنەماکانی فسيﯚ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
67290
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
م
قەرەداغی ،ئەکرەم

1166
پەڕتوووکی ژمارە6 :
ی  -بەرگی 1
ی ئيسالمی
بنەماکانی فيقھی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201201
1042110176
63663
ئاماددەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
نووسيينی :سەباح بەرزنجی
2008
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
و ت:
بااشووری کورددستان
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م
ی پەڕتووک :ئااﯾين و ئاتەﯾزم
جﯚری
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
1167
پەڕتوووکی ژمارە7 :
ی سوﯾدی
وونی زمانی
بنەماکانی ف ربو
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
67104
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ئارام

1168
پەڕتوووکی ژمارە8 :
سەفەی شييکردنەوەی مەنتيقی
بنەماکانی فەلس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22702075619925
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
نووسەر
عەزﯾز
د.حەميد ع
ەڕەکان
ژمارەی الپە
224
پ
سا ی چاپ
2005
کەتەلﯚگ
سياسەت
ەوەی موکرﯾاننی
سەرچاوە :ما پەڕی دەززگای تو ژﯾنەووە و ب وکردنە
دﯾيەکانی پەڕتتووک
تاﯾبەتمەند
و ت:
باشوووری کوردستان
ەفە
جﯚری پەڕتتووک :فەلسە
شوور
زمان  -ش وەزار :ک .باش
1169
پەڕتوووکی ژمارە9 :
ڵ
سينی ھەواڵ
بنەماکانی نووس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22214412719585
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ر بوار ککەرﯾم وەلی
2008
ی موکرﯾانی 8
دەزگای
تاﯾبەتم
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
ستان
شووری کوردس
باش
و ت:
جﯚری پەڕتووک :راگگەﯾاندن
زمان  -ش وەزار :ک  .باشوور
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1170
پەڕتوووکی ژمارە0 :
بنەماکانی ھەوا نووسين
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101450596
65321
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
س
ماکدۆۆگال  ،کﯚرتيس

1171
پەڕتوووکی ژمارە1 :
ەنی
ە گای مەدە
ردنی کﯚمە
بنەماکانی کاراکر
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201312
2082300209
92720
ھ شتا ئامادە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ەزﯾز
ن ئەبوبەکر عە
سيروان
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
تاﯾبەتمە
ستان
شووری کوردس
باش
و ت:
ەمەجﯚرە
جﯚری پەڕتووک :ھە
زمان  -ش وەزار :ک ..باشوور

1172
پەڕتوووکی ژمارە2 :
ە ناسی
بنەماکانی کﯚمە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201309
9242004378
88522
ە
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
مەنسووور وسووقی  -عەلی ئەکببەر
2013
تاﯾبەتمە
ەندﯾيەکانی پپەڕتووک
ستان
شووری کوردس
باش
و ت:
جﯚری پپەڕتووک :کﯚممە ناسی
زمان  -ش وەزار :ک .باشوور
1173
پەڕتوووکی ژمارە3 :
ە ناسی الوان
بنەماکانی کﯚمە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22214405618539
ە
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
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برنھارد ش فەرس
ﯾوسف ففەقيھی
سل مانی 008
خانەی ووەرگ انی س
20
سەرچاووە :ما پەڕی کت بخانەی ککوردی
تاﯾبەتمە
ەندﯾيەکانی پپەڕتووک
و ت:
ستان
شووری کوردس
باش
جﯚری پپەڕتووک :کﯚممە ناسی
زمان  -ش وەزار :ک .باشوور
1174
پەڕتوووکی ژمارە4 :
وان
ە ناسيی الو
بنەماکانی کﯚمە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
66634
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ەرس ،برنھارد
ش فە

1175
پەڕتوووکی ژمارە5 :
واندوز
گەکانی رەو
بنەما ە بەناوبانگ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
69850
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
مەمدووح

1176
پەڕتوووکی ژمارە6 :
دن  -بەرگی 2
بنەما ەی بن الد
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201207
7112101227
72003
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ﭫ کﯚڵ
ستيﭫ
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
و ت:
بااشووری کورددستان
ھەمەجﯚرە
ی پەڕتووک :ھ
جﯚری
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
1177
پەڕتوووکی ژمارە7 :
ئەمەرﯾکی دا
ی
ەسەدەﯾەکی
ی
ی عەرەب لە
دن خ زان کی
بنەما ەی بن الد
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201207
7112101227
72002
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
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ستيﭫ کﯚڵ
نوسەر :س
مانی بﯚ ل کﯚ يينەوەی ج ندەر
ەری نيشتيم
وەرگ انی :گروپی وەرگگ انی سەنتە
پ شەکيو پ داچونەوەی زمانەوانی :ﭬﭬيان مەجيد ففەرەج
سل مانی 2013 :
تاﯾبەتمەند
دﯾيەکانی پەڕتتووک
و ت:
باشوووری کوردستان
جﯚرە
جﯚری پەڕتتووک :ھەمەج
شوور
زمان  -ش وەزار :ک .باش
1178
پەڕتوووکی ژمارە8 :
ە
ﯚئاڵ دوئارتە
بنەما ەی پاسکﯚ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22702075619805
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
نووسەر
سە سال
کاميلﯚ خوس
وەرگ
ساری
سە ح نيس
ەڕەکان
ژمارەی الپە
178
پ
سا ی چاپ
2008
کەتەلﯚگ
ئەدەبيات
ەوەی موکرﯾاننی
سەرچاوە :ما پەڕی دەززگای تو ژﯾنەووە و ب وکردنە
دﯾيەکانی پەڕتتووک
تاﯾبەتمەند
باشوووری کوردستان
و ت:
جﯚری پەڕتتووک :رۆمان
1179
پەڕتوووکی ژمارە9 :
بنەما ەی زانياران
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
69689
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ی
عەبدولکەرﯾمی
مەال ع

1180
پەڕتوووکی ژمارە0 :
بنەوای باوەڕی ﯾﯾارسان
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201209
9171606093
30321
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
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ەد عەلی سوو تانی
محەمە
2010
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
تاﯾبەتم
ستان
شووری کوردس
باش
و ت:
جﯚری پەڕتووک :ئاﯾيين و ئاتەﯾزم
زمان  -ش وەزار :ک  .باشوور
1181
پەڕتوووکی ژمارە1 :
ەتەکانی فەلسەفە
بنەڕە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
65504
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
د عەزﯾز
حەميد

1182
پەڕتوووکی ژمارە2 :
ی
کﯚمە ﯾەتی
ەتەکانی فەلسەفەی ک
بنەڕە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22702075619937
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
نووسەر
عەزﯾز
د .حەميد ع
ەڕەکان
ژمارەی الپە
375
پ
سا ی چاپ
2009
پ
نﯚرەی چاپ
ﯾەکەم
دﯾزاﯾنی بەرگ
ئاسﯚ مامزاادە
کەتەلﯚگ
ی
کﯚمە ناسی
ەوەی موکرﯾاننی
سەرچاوە :ما پەڕی دەززگای تو ژﯾنەووە و ب وکردنە
دﯾيەکانی پەڕتتووک
تاﯾبەتمەند
و ت:
باشوووری کوردستان
جﯚری پەڕتتووک :کﯚمە نناسی
1183
پەڕتوووکی ژمارە3 :
خودا
سرودەکانی خ
ﭬاد گيتا ،س
بھاگاﭬ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201304
4062020477
78921
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
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وەرگ اننی :ھاوبير ککامەران
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
تاﯾبەتم
و ت:
ستان
شووری کوردس
باش
جﯚری پەڕتووک :فە لسەفە
زمان  -ش وەزار :ک  .باشوور

1184
پەڕتوووکی ژمارە4 :
ەکانی چ2
بودا و ئامﯚژگارﯾە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
66036
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ئارش جبرائيل

1185
پەڕتوووکی ژمارە5 :
ی چەرخی گەردوونی چينی
تی بەگو رەی
بورج و کەساﯾەتی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201111
1191156384
44007
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
حەمەد
محەمەد مەسعود مح
2
دەزگای ئئاراس 2008 -
تاﯾبەتمەنندﯾيەکانی پە
ەڕتووک
ستان
باشوووری کوردس
و ت:
ست
ەڕتووک :زانس
جﯚری پە
زمان  -ش وەزار :ک .بباشوور
1186
پەڕتوووکی ژمارە6 :
ھەتاوی
ی
یو
شەی فەلەکيی کەسی
ەکان :نەخش
بورجە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
65527
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
شيد
مەحمود رەش
تەھا م

1187
پەڕتوووکی ژمارە7 :
وای نەجيبزادە
بورژو
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201210
0060901007
73330
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
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مﯚليير
وەرگ اننی :ئەحمەد ی مەال
تاﯾبەتم
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
ستان
شووری کوردس
باش
و ت:
شانﯚ
جﯚری پەڕتووک :شا
زمان  -ش وەزار :ک  .باشوور
1188
پەڕتوووکی ژمارە8 :
بورکانی رۆح
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201103
3261346403
32619
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ەالل
نووسەرر :سە ح جە
ئاسمان
ن
ی چاپ :چاپخاانەی
دەزگای
200
سا ی چاپکردن08 :
تاﯾبەتم
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
و ت:
ستان
شووری کوردس
باش
جﯚری پەڕتووک :رۆممان
1189
پەڕتوووکی ژمارە9 :
ەوەی رۆشننبيری و نەتتەوەﯾی کوررد
بوژانە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
66407
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
لی ،جەليلی
جەليلی

1190
پەڕتوووکی ژمارە0 :
بولبول
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6202336407
70907
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ەمين
عومەرر محەمەد ئە

1191
پەڕتوووکی ژمارە1 :
بولبول وپاشا
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6202255317
70429
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
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ھانس
س کر ستيان
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی پەڕتووک
ی پەڕتووک :مندا ن
جﯚری
1192
پەڕتوووکی ژمارە2 :
کوردﯾدا
بونياتتی زمان لە شيعری ھااوچەرخی ک
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201302
2031031407
75555
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
موود
ەحمەد مەحم
ی :د .ئازاد ئە
ئامادەکردنی
الپەڕە).
ە
258) 2009
2
شم – ھەول ر ،سا ی
چاپخانەی حاجی ھاشم
تاﯾبەتمەند
دﯾيەکانی پەڕتتووک
و ت:
باشوووری کوردستان
جﯚری پەڕتتووک :زمانەووانی
شوور
زمان  -ش وەزار :ک .باش
1193
پەڕتوووکی ژمارە3 :
ی ھيگ
دی بناغەی ئيست تيکی
بونياد
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
2270207562
20050
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
نووسەر
سا ح
ەحمود حەمەس
ھيمداد مە
ەڕەکان
ژمارەی الپە
111
پ
سا ی چاپ
2010
پ
نﯚرەی چاپ
ﯾەکەم
دﯾزاﯾنی بەرگ
ی
ورﯾا بوداغی
کەتەلﯚگ
فەلسەفە
ەوەی موکرﯾاننی
سەرچاوە :ما پەڕی دەززگای تو ژﯾنەووە و ب وکردنە
دﯾيەکانی پەڕتتووک
تاﯾبەتمەند
و ت:
باشوووری کوردستان
ەفە
جﯚری پەڕتتووک :فەلسە
شوور
زمان  -ش وەزار :ک .باش
1194
پەڕتوووکی ژمارە4 :
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بوھژﯾن
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
68392
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
نافع
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی پەڕتووک :رۆۆمان
جﯚری
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
1195
پەڕتوووکی ژمارە5 :
بوودا
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
65743
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
شەنتااوی ،ئەحمەدد

1196
پەڕتوووکی ژمارە6 :
ەرگی 6
ەستخەتەکانيانەوە  -بە
ە ر گەی دە
بووژاندنەوەی م ژووی زاناﯾاانی کورد لە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201111
1261459386
63022
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ەمەد عەلی ققەرەداغی
دانراوی محە
س 2008 -
دەزگای ئاراس
تاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی پەڕتوووک
و ت:
باشووری کوردستان
ی
جﯚری پەڕتوووک :م ژوو
زمان  -ش وەەزار :ک .باشووور
1197
پەڕتوووکی ژمارە7 :
ەرگی 8
ەستخەتەکانيانەوە  -بە
ە ر گەی دە
بووژاندنەوەی م ژووی زاناﯾاانی کورد لە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201111
1141322216
62948
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ەمەد عەلی ققەرەداغی
دانراوی محە
س 2008 -
دەزگای ئاراس
تاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی پەڕتوووک
و ت:
باشووری کوردستان
ی
جﯚری پەڕتوووک :م ژوو
زمان  -ش وەەزار :ک .باشووور
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پەڕتووکی ژمارە1198 :
بووژانەوەی م ژووی زاناﯾانی کورد ب1ـ4
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514968981
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
محەمەد عەلی
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی پەڕتووک
باشووری کوردستان
و ت:
جﯚری پەڕتووک :م ژوو
زمان  -ش وەزار :ک .باشوور
پەڕتووکی ژمارە1199 :
بوول ل
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514969141
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
شيالن عەبدو سەعيد

پەڕتووکی ژمارە1200 :
بوومەلەرزە لە گﯚمی مەنددا :چيرۆک
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514967798
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
کاکە مەمی

پەڕتووکی ژمارە1201 :
بوون و داھ نان
http://www.kurdipedia.org/?q=2011091921585761995
ئامادەﯾە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
نووسينی :محەمەد کەمال
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی پەڕتووک
باشووری کوردستان
و ت:
جﯚری پەڕتووک :فەلسەفە
پەڕتووکی ژمارە1202 :
بوون و گەردوون
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514967202
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ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
عەزﯾز جەالل

ھ شتا ئاماددە نييە

1203
پەڕتوووکی ژمارە3 :
بوون و کات
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201302
2172113438
80683
ھ شتا ئامادە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ھاﯾدﯾگەر
مارتن ھ
وەرگ اننی :محەمەدد کەمال
تاﯾبەتم
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
ستان
شووری کوردس
باش
و ت:
جﯚری پەڕتووک :فە لسەفە
زمان  -ش وەزار :ک  .باشوور
1204
پەڕتوووکی ژمارە4 :
سەفەی مررۆﭬاﯾەتييە
گەراﯾی فەلس
بوونگ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22214411819284
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
نووسينی :جان پﯚڵ ساارتەر
مەد رەسوڵ
وەرگ انی :رۆشنا ئەحم
مەوە
 200لەالﯾەن ددەزگای چاپ و ب وکردنەوەی سەردەم
ئەم کت بە للە سا ی 04
ەوە
ب وکراوەتە
تاﯾبەتمەند
دﯾيەکانی پەڕتتووک
باشوووری کوردستان
و ت:
ەفە
جﯚری پەڕتتووک :فەلسە
1205
پەڕتوووکی ژمارە5 :
ی مرۆﭬگەرااﯾە
سەفەﯾەکی
گەراﯾی فەلس
بوونگ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
65538
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ەر ،جان پﯚل
سارتە

1206
پەڕتوووکی ژمارە6 :
ئاسمان
ی بﯚشاﯾی ئا
شمەندەکانی
ەوەرە ھﯚش
بوونە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
67203
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
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ئيسماعيل موسا موراد
ئازاد حەمە شەرﯾف
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی پەڕتووک
باشووری کوردستان
و ت:
جﯚری پەڕتووک :ھەمەجﯚرە
زمان  -ش وەزار :ک .باشوور
پەڕتووکی ژمارە1207 :
بووکی ئاتە خان :چيرۆک
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514968726
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
گەالو ژ

پەڕتووکی ژمارە1208 :
بووکی بەفر :شانﯚگەرﯾيەکە لە  19تابلﯚ پ کھاتووە
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514968088
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
مەھدی ئوم د
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی پەڕتووک
باشووری کوردستان
و ت:
جﯚری پەڕتووک :شانﯚ
زمان  -ش وەزار :ک .باشوور
پەڕتووکی ژمارە1209 :
بووکی ژ ر دەواری رەش :ئەو کچەی ل وی بە خو نی دەزگيرانەکەی...
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514967673
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
ئەبوبەکر ش خ جەالل

پەڕتووکی ژمارە1210 :
بووک کی ناکام :چيرۆک
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514967815
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
ميرزا محەمەد ئەمين
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1211
پەڕتوووکی ژمارە1 :
ە بچکﯚلە
بووکە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6202336407
70908
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
عوسمان ماووەتی
رزگار ع

1212
پەڕتوووکی ژمارە2 :
ە بەردﯾنە
بووکە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201312
2162027039
92737
ئئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ننووسينی :ئازاد کەريمی
ببابەت :کورتە چيرۆک

1213
پەڕتوووکی ژمارە3 :
ە شوشە
بووکە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6202336407
70909
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
تەھا ببيالل

1214
پەڕتوووکی ژمارە4 :
بووکە
ە شووشە! :.چيرۆک
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
67797
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
مارف

1215
پەڕتوووکی ژمارە5 :
ەخان
بووکە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6202336407
70910
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ن مﯚرﯾاس
ھاوژﯾن
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پەڕتووکی ژمارە1216 :
بووکەشوشە
http://www.kurdipedia.org/?q=2012062023364070911
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
شەعری بەرزنچی

پەڕتووکی ژمارە1217 :
بووکەکانی کاچيبﯚرا
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514969431
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
لﯚرکا ،فيرﯾدرﯾکﯚ گارسيا

پەڕتووکی ژمارە1218 :
بووکەکانی کاچيبﯚرا :شانﯚگەری
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514968409
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
لﯚرکا

پەڕتووکی ژمارە1219 :
بوکە شوشە
http://www.kurdipedia.org/?q=2012062023364070912
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
تەھا بيالل

پەڕتووکی ژمارە1220 :
بوکەشوشەی سنگل ئارام
http://www.kurdipedia.org/?q=2012062022553170339
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
و/سروە سەردار ناوتاقی
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی پەڕتووک
جﯚری پەڕتووک :مندا ن
پەڕتووکی ژمارە1221 :
بوﯾروق  -فەرمانی حەزرەتی ش خ سەفی  -کت بی پيرۆزی شەبەک
http://www.kurdipedia.org/?q=2012092520213325018
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ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی

ئاماددەﯾە
شی ئەمجەددی
ئارەش
نی پەڕتووک
ەتمەندﯾيەکانی
تاﯾبە
باشووری کووردستان
و ت:
جﯚرری پەڕتووک :ئاﯾين و ئاتەﯾززم
ن  -ش وەزار :ک .باشوور
زمان

1222
پەڕتوووکی ژمارە2 :
بوﯾکا بەھدﯾنا
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
67895
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
سا ح عەلی

1223
پەڕتوووکی ژمارە3 :
ی
بو ری
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201306
6240002037
78276
ھ شتا ئامادە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ئﯚشﯚ
وڕادی
وەرگ اننی :محەمەدد محەمەد موڕ
2013
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
تاﯾبەتمە
و ت:
ستان
شووری کوردس
باش
ەمەجﯚرە
جﯚری پەڕتووک :ھە
زمان  -ش وەزار :ک ..باشوور
1224
پەڕتوووکی ژمارە4 :
د رنيزم
ی پﯚستمﯚد
ب گە و بنەماکانی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22214411019007
ئاماادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
نووسيينی :عەلی ئەسخەر قەررەباخی
وەرگ انی؛ عەلی ئازەرنی
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی پەڕتووک
بااشووری کورددستان
و ت:
ەلسەفە
ی پەڕتووک :فە
جﯚری
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
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1225
پەڕتوووکی ژمارە5 :
ب وا و ئەوﯾن
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
68359
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
بەھادﯾن کەرﯾم

1226
پەڕتوووکی ژمارە6 :
ە فورات خو
ب وانە
و ناوﯾە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201108
8142346136
60676
ھ شتا ئامادە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ﯾەشار کەمال
ستەفا
وەرگ اننی ر باز مس
تاﯾبەتم
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
و ت:
ستان
شووری کوردس
باش
جﯚری پەڕتووک :رۆممان
زمان  -ش وەزار :ک  .باشوور
1227
پەڕتوووکی ژمارە7 :
ھاتە و ئاسە
ەوار
ی  688پ کھ
ب ﯾاری
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
66499
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
چ نەر عەلی جﯚ
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
و ت:
بااشووری کورددستان
ی پەڕتووک :ﯾااساﯾی
جﯚری
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
1228
پەڕتوووکی ژمارە8 :
وی...
کﯚنگرەی ﯾەکگرتوو
ی
ەرەک شانە وە:
ە بارەی جگە
ی شەرع لە
ب ﯾاری
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
67265
نييە
شتا ئامادە ە
ھش
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
نوری فارس حەمە خان

1229
پەڕتوووکی ژمارە9 :
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ەکگرتووی جيھانی...
ەرب اوەکان :کﯚنگرەی ﯾە
ەکانی سەررب ﯾن و سە
ب ﯾارە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
67267
ھ شتا ئامادە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
نوری فارس حەمە خان

1230
پەڕتوووکی ژمارە0 :
بکەر نادﯾار
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201109
9031452016
60919
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
عەرەبيدا
وان زمانی کوردی و زمانی ع
ەرﯾيە لە ن ن
ل کﯚ ينەوەﯾﯾەکی بەرانبە
شناو
ەبدو خﯚش
نەرﯾمان عە
2010
تاﯾبەتمەند
دﯾيەکانی پەڕتتووک
باشوووری کوردستان
و ت:
جﯚری پەڕتتووک :زمانەووانی
1231
پەڕتوووکی ژمارە1 :
ەمەنم
ەشەوی تە
ەخاتە تارﯾکە
ەﯾەک درز دە
ب چە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201110
0062145446
62231
ھ شتا ئامادە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
فەرھاد شاکەلی
ەکەم 2009
چاپی ﯾە
ب وکراووەی ئاراس
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
تاﯾبەتمە
و ت:
ستان
شووری کوردس
باش
ە بەست
جﯚری پەڕتووک :ھە
زمان  -ش وەزار :ک ..باشوور
1232
پەڕتوووکی ژمارە2 :
ب يند و نەوی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22214411619220
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
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ەعفەری
نووسينی :نەسرﯾن جە
ئامادەکراوە بﯚ سەر ئينتتەرن ت
ە
ندی کوردﯾکاووە
ئەم کت بە للەالﯾەن ناوەند
سەرچاوە :ما پەڕی کت ببخانەی کورددی
دﯾيەکانی پەڕتتووک
تاﯾبەتمەند
و ت:
باشوووری کوردستان
جﯚری پەڕتتووک :رۆمان
1233
پەڕتوووکی ژمارە3 :
ەک ب ت!
ە ھەر کو يە
سەن پوور لە
بﯚ ئەميری حەس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201108
8142310526
60672
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
نی مەسعود محەمەد
نووسينی
حەمەد
سەرچاوە :ما پەڕی مەسعود مح
تاﯾبەتم
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
و ت:
ستان
شووری کوردس
باش
جﯚری پەڕتووک :فە لسەفە
زمان  -ش وەزار :ک ..باشوور
1234
پەڕتوووکی ژمارە4 :
مجارەش...
چی ھەتە و نيتە بەمن ببچ دە ئەم
بﯚ ئەوەی ھەرچی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22214410518845
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
نووسينی :نيگار نادر
پەخشی ئاراسەوە
ی
چاپ و
لەالﯾەن دەزگای پ
ن
200دا
ئەم کت بە للە سا ی 08
ەوە
ب وکراوەتە
تاﯾبەتمەند
دﯾيەکانی پەڕتتووک
باشوووری کوردستان
و ت:
ەست
جﯚری پەڕتتووک :ھە بە
شوور
زمان  -ش وەزار :ک .باش
1235
پەڕتوووکی ژمارە5 :
خچەکانی س
بﯚ باخ
ساواﯾان
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6202336407
70913
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
عوسم
مان محەمەد ھەورامی
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ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
بااشووری کورددستان
و ت:
مندا ن
ی پەڕتووک :م
جﯚری
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
1236
پەڕتوووکی ژمارە6 :
مار بوون لە
بﯚ تﯚم
ە م ژوودا
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201109
9272226156
62131
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
بيرەوەررﯾيەکانی شاﯾﯾەتحا ک
نووسيننی :جەميل ننەوەڕە
ی کردووﯾە بە کوردی
ڵ موحەمەدی
رەسوڵ
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
تاﯾبەتم
جﯚری پەڕتووک :ﯾادداشت
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
1237
پەڕتوووکی ژمارە7 :
ەر
وا و پ غەمبە
بﯚ خو
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
65785
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ەد شوکری
ئەحمە

1238
پەڕتوووکی ژمارە8 :
بﯚ ژﯾاان و بﯚ ئازاد
دی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201112
2101614506
63203
ئامادەەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ست
د کارﯾکات رﯾس
ەسەر بەرھەممەکانی چەند
چەند وشەﯾەک لە
ی
مان قاسميانی
س ما
سوﯾد 2006 -
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی پەڕتووک
دەرەوە
و ت:
ھونەری
ی پەڕتووک :ھ
جﯚری
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
1239
پەڕتوووکی ژمارە9 :
سياسەت ،بە
بﯚ س
ەسياسەت
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http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201109
9111746596
61153
ی پی دی ئ ف :ھ شتا ئاماادە نييە
فاﯾلی
د .محەمەدد سەبيال
ت عەبدو
و :ھە کەوت
ی سەردەم  -سل مانی ))سا ی چاپ)2009 :
لە ب وکراوەەکانی دەزگای
دﯾيەکانی پەڕتتووک
تاﯾبەتمەند
و ت:
باشوووری کوردستان
ی
جﯚری پەڕتتووک :رامياری
شوور
زمان  -ش وەزار :ک .باش
1240
پەڕتوووکی ژمارە0 :
ساتی شيميياﯾی
سا ەی کارەس
ەردەشت :ننام لکەی تا ﯾبەت بە بﯚننەی  25ا
شارەکەم سە
بﯚ ش
سەردەشت
dipedia.org//?q=201206
6302105077
71609
http:///www.kurd
ئامادەەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
نەقشی
ی
حمان
ئامادەەکردنی :رەح
2
2012
تمەندﯾيەکانی پەڕتووک
ی
تاﯾبەت
ەبجە
ی پەڕتووک :ئئەنفال و ھە ە
جﯚری
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک

1241
پەڕتوووکی ژمارە1 :
وردستان
بﯚ كو
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201403
3310040079
93515
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
19
حسين983---
خالد ح

1242
پەڕتوووکی ژمارە2 :
وردستان
بﯚ كو
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201403
3310040079
93516
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ى-
ەران-سل مانى
عومەرر خەﯾام-كامە

1243
پەڕتوووکی ژمارە3 :
ھيواخوازﯾدا
ەڵ س و و ھ
مەزن :لەگە
ورباشﯚﭬی م
بﯚ گو
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http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201403
3162135575
53307
ئاماادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
مەسععود محەمەد
س
وەرگ انی لە عەرەەبييەوە :حەککيم کاکەوەﯾس
2013
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی پەڕتووک :راامياری
جﯚری
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
بااشووری کورددستان
و ت:
1244
پەڕتوووکی ژمارە4 :
بﯚ لە ھەقە کەوتنە تەقە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
66151
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ی ،رەئوف مح
زوھدی
حەمەد

1245
پەڕتوووکی ژمارە5 :
؟
بﯚ لە ھەقە کەوتنە تەقە...؟
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201112
2181538266
63357
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ھدی
ئەئوف ممحەمەد زوھ
شەکيی بﯚ نوووسيوە
عەلی ببﯚسکانی پ ش
بەغدا 1985 -
بﯚ ن ت
چاالک محەمەد ئاما دەﯾکردووە ﯚ
تاﯾبەتم
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
و ت:
دەررەوە
جﯚری پەڕتووک :م ژژوو
زمان  -ش وەزار :ک  .باشوور
1246
پەڕتوووکی ژمارە6 :
بﯚ نەوەکانتانی ببگ نەوە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201208
8202245467
72332
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
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1945 - 19دا رووﯾداوە
ستەﯾە کە لە ئئەوروپای 933
ئەو ھﯚلﯚکﯚس
دەربارەی ئە
ستيﭭن برۆۆکفي د و پﯚڵ ئە .گيﭭن
وەرگ انی :ئيبراھيم خ .ئەحمەد
دﯾيەکانی پەڕتتووک
تاﯾبەتمەند
و ت:
باشوووری کوردستان
ل و ھە ەبجە
جﯚری پەڕتتووک :ئەنفال
شوور
زمان  -ش وەزار :ک .باش
1247
پەڕتوووکی ژمارە7 :
وردستان
بﯚ کو
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201204
4221241136
64594
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
ھەژار
ە جگە لە ""ئاا ەکﯚک"" و """خەﯾام"" و """مەم و زﯾن""" و ناوئاخنە بە
"ئەم دﯾوانە
""ھﯚزی گاوان"" ،ددەکرێ
ی
بەندەکانی ""شەرەفناممە"" و
 2001ئارااسدﯾيەکانی پەڕتتووک
تاﯾبەتمەند
و ت:
باشوووری کوردستان
ەست
جﯚری پەڕتتووک :ھە بە
شوور
زمان  -ش وەزار :ک .باش
1248
پەڕتوووکی ژمارە8 :
وردستان:
بﯚ کو
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
69024
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
عەزﯾز محەمەد پووور

1249
پەڕتوووکی ژمارە9 :
وێ دەڕۆﯾن
بﯚ کو
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201111
1052329306
62787
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
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م ئاغالە
رۆستەم
ی ئاراس 20 06 -
دەزگای
تاﯾبەتم
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
ستان
شووری کوردس
باش
و ت:
جﯚری پەڕتووک :ھوونەری
زمان  -ش وەزار :ک  .باشوور
1250
پەڕتوووکی ژمارە0 :
ی خاڵ
دی مامﯚستتای زانا ش خ محەمەدی
بﯚ ﯾاد
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
69826
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ەعيد
مەد سا ح سە
محەم
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
و ت:
بااشووری کورددستان
ھەمەجﯚرە
ی پەڕتووک :ھ
جﯚری
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
1251
پەڕتوووکی ژمارە1 :
کەم جار
بﯚ ﯾەک
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6202255317
70721
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ئا/ئيبرراھيم سا ح
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی پەڕتووک :مندا ن
جﯚری
1252
پەڕتوووکی ژمارە2 :
بﯚ..؟ بﯚﯾە!..
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101235146
65207
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
جاف ،خوسرەو

1253
پەڕتوووکی ژمارە3 :
ە :چيرۆک و ژﯾاننامە
ن دەگ مەوە
بﯚتان
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
68006
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
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نەجمەدﯾن حاجی مەال رەسوڵ

پەڕتووکی ژمارە1254 :
بﯚچون ک لەمەڕ بە سياسيکردنی ئيسالم
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514966561
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
عەلی رەزا

پەڕتووکی ژمارە1255 :
بﯚچوون ک لەسەر ل کدانەوەی مرۆﯾی م ژوو
http://www.kurdipedia.org/?q=2011072115161560473
ئامادەﯾە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
وجھة نظر فی التفسير البشری للتأرﯾخ
مسعود محەمەد
من مطبوعات األمانة العامة للثقافة والشباب 1985
بﯚچوون ک لە سەر ل کدانەوەی مرۆﯾی م ژوو
مەسعود محەمەد
وەرگ انی حەکيم کاکەوەﯾس
حەساری گەورە  /کەرکووک  /کوردستان 2009
سەرچاوە :ما پەڕی مەسعود محەمەد
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی پەڕتووک
باشووری کوردستان
و ت:
جﯚری پەڕتووک :م ژوو
پەڕتووکی ژمارە1256 :
بﯚچوونە نو کانی دوکتﯚر ﯾوسف قەڕزاوی
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514965900
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
قەڕزاوی ،ﯾوسف

پەڕتووکی ژمارە1257 :
بﯚچی دەب بە ئەلف و ب ی التينی بنووسين
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514967138
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
قادر توانا
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پەڕتوووکی ژمارە8 :
1258
وەشاﯾەوە
ن ع راق و ئ راندا ھە و
ی ر ککەوتنننامەی جەزائير لە ن وان
بﯚچی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
66130
ھ شتا ئامادە ننييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ی و ب وکردنەووەی کوردی
ی رۆشنبيری
دەزگای

1259
پەڕتوووکی ژمارە9 :
ی فەلسەفە
بﯚچی
ە بخو نين
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22702075619978
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
نووسەر
نەوزاد جەممال
ەڕەکان
ژمارەی الپە
39
پ
سا ی چاپ
2009
پ
نﯚرەی چاپ
ﯾەکەم
دﯾزاﯾنی بەرگ
ئاسﯚ مامزاادە
کەتەلﯚگ
فەلسەفە
ەوەی موکرﯾاننی
سەرچاوە :ما پەڕی دەززگای تو ژﯾنەووە و ب وکردنە
دﯾيەکانی پەڕتتووک
تاﯾبەتمەند
و ت:
باشوووری کوردستان
ەفە
جﯚری پەڕتتووک :فەلسە
1260
پەڕتوووکی ژمارە0 :
کراوە؟
ی لە ئە مانييا دروست ک
بﯚچی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201111
1182058004
45600
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
بەسام عﯚدە
تارﯾق ککار زی کردووﯾﯾە بە کوردی
20
ی ئاراس 008 -
دەزگای
تاﯾبەتمە
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
و ت:
ستان
شووری کوردس
باش
ەمەجﯚرە
جﯚری پەڕتووک :ھە
زمان  -ش وەزار :ک ..باشوور
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پەڕتووکی ژمارە1261 :
بﯚدل ر
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514969393
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
سارتەر ،جان پﯚل

پەڕتووکی ژمارە1262 :
بﯚرﯾس پاست ر ناک :وتار
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514968858
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
ﯾ ﭭگينی

پەڕتووکی ژمارە1263 :
بﯚرﯾس پاست رناک
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514970066
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
ﯾ ﭭگين پاست رناک
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی پەڕتووک
باشووری کوردستان
و ت:
جﯚری پەڕتووک :ھەمەجﯚرە
زمان  -ش وەزار :ک .باشوور
پەڕتووکی ژمارە1264 :
بﯚرە
http://www.kurdipedia.org/?q=2012062022553170213
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
عەزﯾز مەال رەش
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی پەڕتووک
جﯚری پەڕتووک :مندا ن
پەڕتووکی ژمارە1265 :
بﯚق و گﯚرانی با ندە ﯾەک
http://www.kurdipedia.org/?q=2012062022553170790
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:

ﻻﭘەڕە

348

http://www.kurdipedia.org

و /سەردار عەبدو
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی پەڕتووک
جﯚری پەڕتووک :مندا ن
پەڕتووکی ژمارە1266 :
بﯚقی گەشتيار
http://www.kurdipedia.org/?q=2012062022553170664
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
و/ﭬا ل تنا پترۆﭬينا
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی پەڕتووک
جﯚری پەڕتووک :مندا ن
پەڕتووکی ژمارە1267 :
بﯚقە شين
http://www.kurdipedia.org/?q=2012062022553170869
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
سە ح نيساری
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی پەڕتووک
جﯚری پەڕتووک :مندا ن
پەڕتووکی ژمارە1268 :
بﯚكوردستان
http://www.kurdipedia.org/?q=2014033100400793529
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
جەوھەر غەمگين--ھەول ر2000-

پەڕتووکی ژمارە1269 :
بﯚماوەزانی مرۆڤ
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514967178
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
عەبدول ەحمان حەمە چاوش

پەڕتووکی ژمارە1270 :
بﯚمبای نيﯚترۆنی
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514967170
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ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ب
مەد عەبدول ەتيف موتە ليب
محەم

1271
پەڕتوووکی ژمارە1 :
مە
بﯚننام
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
68598
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ش رکﯚﯚ

1272
پەڕتوووکی ژمارە2 :
ت
ی ئەشکەوت
بﯚنی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201109
90921261218980
ھ شتا ئامادە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
جەليل کاکەوەﯾس
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
تاﯾبەتم
و ت:
ستان
شووری کوردس
باش
جﯚری پەڕتووک :چييرۆک
زمان  -ش وەزار :ک  .باشوور

1273
پەڕتوووکی ژمارە3 :
ک
 :2،1چيرۆک
ی تارﯾکی چ1
بﯚنی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
68763
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
فەرھاد

1274
پەڕتوووکی ژمارە4 :
یسو
بﯚنی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201311
1241516569
92641
ھ شتا ئامادە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
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عيرفان سا ح
نی 2013 -
سل مانی
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
تاﯾبەتم
ستان
شووری کوردس
باش
و ت:
جﯚری پەڕتووک :ئەننفال و ھە ەببجە
زمان  -ش وەزار :ک  .باشوور
1275
پەڕتوووکی ژمارە5 :
ێ
ی غەرﯾبان دێ
بﯚنی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201305
5110919177
78613
ھ شتا ئامادە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
حس ن مستەفا
2013
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
تاﯾبەتم
و ت:
ستان
شووری کوردس
باش
جﯚری پەڕتووک :چييرۆک
زمان  -ش وەزار :ک  .باشوور
1276
پەڕتوووکی ژمارە6 :
ێ
ی ھە ن دێ
بﯚنی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201111
1202126163
31409
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ی فﯚلکلﯚری ککوردی
گﯚرانيی
مەحموود زامدار
ی ئاراس 20 09 -
دەزگای
تاﯾبەتم
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
ستان
شووری کوردس
باش
و ت:
جﯚری پەڕتووک :کلتتوور
زمان  -ش وەزار :ک  .باشوور
1277
پەڕتوووکی ژمارە7 :
بﯚھيم
می و ئەستت رەکان
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
68988
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
يار عەلی
بەختيا
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1278
پەڕتوووکی ژمارە8 :
س
ی پرمەترس
بيابانی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6202255317
70421
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
و/دالووەر عەبدو
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی پەڕتووک :مندا ن
جﯚری
1279
پەڕتوووکی ژمارە9 :
ی عەزﯾا
ی سوور و مەملەکەتی
بيابانی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201403
3310040079
93562
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
م مەنمی
سەالم
مانی2007-
سل ما
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی پەڕتووک :رۆۆمان
جﯚری
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
بااشووری کورددستان
و ت:
1280
پەڕتوووکی ژمارە0 :
بيابان کی پ لە د
دووکەڵ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201111
1032133486
62731
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
نەﯾتيﭭی کەنەدﯾيە
ی
شيعری ئينگلييزی و
ش
کﯚمە
ەوە :عەبدو
ی لە ئينگليزﯾيە
ن و وەرگ انی
ئامادەکردن
دەزگای ئارراس 2006 -

ەشخەڵ
س مان مە

دﯾيەکانی پەڕتتووک
تاﯾبەتمەند
باشوووری کوردستان
و ت:
ەست
جﯚری پەڕتتووک :ھە بە
شوور
زمان  -ش وەزار :ک .باش
1281
پەڕتوووکی ژمارە1 :
-199
كوردستانى نوێ دا 92
ى
لە رۆژنامەى
ى ھەﭬال ما م جەالل ە
كرافياى بەررھەمەكانى
بيبلﯚك
2
2000
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201403
3310040079
93565
ھ شتا ئامادە ننييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
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2004
مەال ئەحمەد-و.رۆشنبيرى-سل مانى4-
دل ر م

1282
پەڕتوووکی ژمارە2 :
ئارس
دەزگای س
کراوەکانی د
گرافيای پەڕڕتووکە چاپک
بيبلﯚگ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201209
9231301382
25521
ئاممادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ی ئارس
دەزگای
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی پەڕتووک
ی پەڕتووک :راگەﯾاندن
جﯚری
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
1283
پەڕتوووکی ژمارە3 :
کورد
گرافيای جيننﯚساﯾدی ک
بيبلﯚگ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201303
3292003397
79919
ی پی دی ئ ف :ھ شتا ئاماادە نييە
فاﯾلی
مﯚفەق ميرراودەلی،
،2013
ەکەم ،چاپخانەی کەمال ،سل مانی3 ،
بەرگی ﯾەککەم ،چاپی ﯾە
دﯾيەکانی پەڕتتووک
تاﯾبەتمەند
و ت:
باشوووری کوردستان
ل و ھە ەبجە
جﯚری پەڕتتووک :ئەنفال
شوور
زمان  -ش وەزار :ک .باش
1284
پەڕتوووکی ژمارە4 :
گرافيای رۆژژنامەگەری کوردی لە ن وان 1993 1975
بيبلﯚگ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101450576
65260
ھ شتا ئاممادە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
تەنيا ،محەمەد

1285
پەڕتوووکی ژمارە5 :
ستان
گرافيای رۆژژنامەوانی ژژنانی کوردس
بيبلﯚگ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22214412719608
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
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ر ناس نەوررۆزی
2011
سەبارەت بە )بييبلﯚگرافيای
ەڕ ز )ر ناس نەورۆزی( س
سەرچاوە :نامەﯾەکی بە
2011-08-23
ی ژنانی کورددستان( بﯚ کووردﯾپ دﯾا لە 3
رۆژنامەوانی
دﯾيەکانی پەڕتتووک
تاﯾبەتمەند
و ت:
باشوووری کوردستان
جﯚری پەڕتتووک :راگەﯾانندن
شوور
زمان  -ش وەزار :ک .باش
1286
پەڕتوووکی ژمارە6 :
گرافيای گەنجان
بيبلﯚگ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201112
2151206406
63316
ی پی دی ئ ف :ھ شتا ئاماادە نييە
فاﯾلی
شاخەوان ئئەکرەم دووکاانی
ەنجان
بلﯚگرافيای گە
بابەت  :بيبل
دووکانی
ی
ەکرەم
ھەلەبری :شاخەوان ئە
فاتيح
ح
سەالم
سەرپەرشتتياری جاب :س
ەتی گشتی چاپ و بالو ککردنەوەی وەززارەی
ی بەرﯾوەبەراﯾە
چاپکراوەکانی
چاپ  :لە چ
ھەرﯾمی کورددستانە.
رۆشنبيری حکومەتی ھ
جەمال
نەخشەساازی :دﯾاری ج
تيراژ 500 :دانە
کﯚمپيوتەر  :مەھدی ئەح
حمد
 2006ی وەزاررەتی رۆشنيرری پيدراوە.
ژمارەی سپپاردن6 9) 3) :ی سالی 6
ەوەی
چاپ و بالو کردنە
چاپدانەوەی بارﯾزراوە بﯚ بەررﯾوەبەراﯾەتی گشتی پ
مافی لە چ
سل مانی للەوەزارەی رۆۆشنبيری.
تيبينی:
تيشکی
ی
ەکی بﯚ نوسييوە و
ەرﯾز جەوھەر کرمانج پ شە
نوسەرو رۆژژنامەنوس بە
ھيالک بونی نوسەرەکەی کە
سەر گرنگی ئئەم پەرتوکە و نرخاندنی ھ
خستﯚتە س
شاخەوان ئئەکرەم دووکاانيی ﯾە.
تاﯾبەتمەند
دﯾيەکانی پەڕتتووک
باشوووری کوردستان
و ت:
جﯚرە
جﯚری پەڕتتووک :ھەمەج
شوور
زمان  -ش وەزار :ک .باش
1287
پەڕتوووکی ژمارە7 :
2010
2
کوردستان -1925
تاﯾبەت بە کورد و ک
ت
س نراو و پﯚلل نکراوی کت بی
گرافيای ناس
بيبلﯚگ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201304
4111014367
78839
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
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ی :بوار نوورەەدﯾن
ئامادەکردنی
2012
دﯾيەکانی پەڕتووک
تاﯾبەتمەند
باشوووری کوردستان
و ت:
جﯚری پەڕتتووک :بيبلﯚگررافيا
شوور
زمان  -ش وەزار :ک .باش
1288
پەڕتوووکی ژمارە8 :
ﯚﯾيەکانی
گرافيای نواندن و شانﯚ
بيبلﯚگ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
67310
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ق
ق عومەر تﯚفيق
فاﯾەق

1289
پەڕتوووکی ژمارە9 :
1991
1
- 197
وردستان 75
شتمانيی کو
گرافيای کت بی نھ نی ﯾﯾەک تی نيش
بيبلﯚگ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6062129236
65058
ھ شتا ئامادە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ەد
عەلی ئەحمە
نەوزاد ع
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
تاﯾبەتم
و ت:
ستان
شووری کوردس
باش
بلﯚگرافيا
جﯚری پەڕتووک :بيبل
زمان  -ش وەزار :ک ..باشوور
پارت:
مانيی کوردس
ﯾەکک تيی نيشتم
ستان
1290
پەڕتوووکی ژمارە0 :
تانی رۆژئاوا
ی
مانيا و و
ەکانی ئە ما
گرافيای کورردستان له چاپەمەنييە
بيبلﯚگ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201309
9191517408
88671
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ەنتک
ف ئەحمەد مە
ﯾوسف
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی پەڕتووک
بااشووری کورددستان
و ت:
ی پەڕتووک :بييبلﯚگرافيا
جﯚری
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
1291
پەڕتوووکی ژمارە1 :
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کوردی  -بەررگی  - 1زماان
ەکادﯾميای ک
ﯚگرافيای ئە
بيبليﯚ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201301
1291542277
75415
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ميای کوردی
ئەکادﯾم
2012
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
تاﯾبەتم
ستان
شووری کوردس
باش
و ت:
بلﯚگرافيا
جﯚری پەڕتووک :بيبل
زمان  -ش وەزار :ک  .باشوور
1292
پەڕتوووکی ژمارە2 :
ﯚگرافيای باببەتە زانستيييەکان
بيبليﯚ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101235126
65145
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
سا ح
ی محەمەد س
عەلی
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی پەڕتووک
بااشووری کورددستان
و ت:
ی پەڕتووک :بييبلﯚگرافيا
جﯚری
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
1293
پەڕتوووکی ژمارە3 :
198
ەﯾان لە سا ی 1969ـ82
ﯚگرافيای بە
بيبليﯚ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101235146
65199
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ەفا نەرﯾمان
مستە

1294
پەڕتوووکی ژمارە4 :
مان
وار سا ەی گﯚﭬاری رام
ﯚگرافيای چو
بيبليﯚ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101235146
65197
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
سابيرر رەشيد

1295
پەڕتوووکی ژمارە5 :
دی
ﯚگرافيای چييرۆکی کورد
بيبليﯚ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101235126
65131
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ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
حس ن عارف

ھ شتا ئاماددە نييە

1296
پەڕتوووکی ژمارە6 :
وو سا ەی تتەمەنی کارروان 1982ـ1984
ﯚگرافيای دو
بيبليﯚ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101235146
65198
ھ شتا ئاماادە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
حس ن عارف

1297
پەڕتوووکی ژمارە7 :
1975ـ1993
ی کوردی 5
ۆژنامەگەرﯾی
ﯚگرافيای رۆ
بيبليﯚ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101451006
65367
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ماعيل تەنيا
ئيسم

1298
پەڕتوووکی ژمارە8 :
ەﯾدا
تی کوردستان و دەرەوە
ە رۆژھە ی
ی کوردی لە
ۆژنامەگەرﯾی
ﯚگرافيای رۆ
بيبليﯚ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201108
8242204045
59904
ئاممادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
8
1908-1988
جوتيار تﯚفيق
ج
مانی
ی ژﯾن  -سل م
 2007بنکەیپەڕتووک
ک
تااﯾبەتمەندﯾيەککانی
باشووری کوردستان
و ت:
ک :م ژوو
جﯚری پەڕتووک
ج
1299
پەڕتوووکی ژمارە9 :
ﯚگرافيای گﯚ
بيبليﯚ
ﯚﭬاری ھانا
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201208
8082122376
67522
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
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ف مەنتک
ئامادەککردنی :ﯾوسف
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
تاﯾبەتم
جﯚری پەڕتووک :کﯚﯚی ب وکراوەککان
زمان  -ش وەزار :ک  .باشوور

1300
پەڕتوووکی ژمارە0 :
ەنجان
ﯚگرافيای گە
بيبليﯚ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651497
70029
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ن ئەکرەم
ی ،شاخەوان
دوکانی

1301
پەڕتوووکی ژمارە1 :
کورد
د
ەکانی
ھونەرە جوانە
کﯚمە ەی ھ
نﯚﯾيەکانی ک
واندن و شانﯚ
ﯚگرافيای نو
بيبليﯚ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
67398
ئامادە نييە
ە
ھ شتا
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
غەفورر عەبدو
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
بااشووری کورددستان
و ت:
ی پەڕتووک :بييبلﯚگرافيا
جﯚری
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
1302
پەڕتوووکی ژمارە2 :
کوردستانی نوئا..
ی
لە رۆژنامەی
ی ھەﭬاڵ ماام جەالل ە
ووسينەکانی
ﯚگرافيای نو
بيبليﯚ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101450586
65275
مادە نييە
ھ شتا ئام
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ەحمەد
دل ر ئە

1303
پەڕتوووکی ژمارە3 :
کوردستان
ەردوو گﯚﭬاری نووسە ری کورد و نووسەری ک
ﯚگرافيای ھە
بيبليﯚ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101235126
65141
ھ شتا ئامادە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
جی ،ﯾاسين قادر1 /ن
بەرزنج
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1304
پەڕتوووکی ژمارە4 :
)2004
ی )4 -1860
ﯚرﯾی کوردی
ﯚگرافيای کتت بی فﯚلکلﯚ
بيبليﯚ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201011
12311072610849
ی پی دی ئ ف :ھ شتا ئاماادە نييە
فاﯾلی
ی :بوار نورەددﯾن
ئامادەکردنی
ستەفا رەسوڵ
عيزەدﯾن مس
ی :پرۆفيسﯚر ع
پ داچوونەوەە و پ شەکی
تاﯾپ و مﯚنتتاژ :بوار نورەددﯾن
دﯾزاﯾنی بەرگ :ئاسﯚ ماام زادە
چاپخانەی شﭭﭭان
چاپخانە :چ
)8
تيراژ800) :
مانی
 200سل ی
ی ﯾەکەم04 /
چاپ :چاپی
حکومەتی
ی
(200ی وەزارەتی رۆشنبيررﯾی
ی سا ی )04
ژمارەی سپپاردن )(711ی
ھەر می ککوردستان
دﯾيەکانی پەڕتتووک
تاﯾبەتمەند
و ت:
باشوووری کوردستان
جﯚری پەڕتتووک :بيبلﯚگررافيا
شوور
زمان  -ش وەزار :ک .باش
1305
پەڕتوووکی ژمارە5 :
ی 2004 1860
ﯚرﯾی کوردی
ﯚگرافيای کتت بی فﯚلکلﯚ
بيبليﯚ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101450576
65240
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
بوار نوورەدﯾن

1306
پەڕتوووکی ژمارە6 :
ی
ﯚگرافيای کتت بی کوردی
بيبليﯚ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101235126
65112
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ەفا سەﯾد ئەح
مستە
حمەد

1307
پەڕتوووکی ژمارە7 :
19
ی 1787ـ975
ﯚگرافيای کتت بی کوردی
بيبليﯚ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101450596
65330
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ەد
نەرﯾماان ،مستەفا سەﯾد ئەحمە

1308
پەڕتوووکی ژمارە8 :
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ستان
ورد و کوردس
ﯚگرافيای کو
بيبليﯚ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101235136
65158
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ئەکرەم قەرەداغی
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
و ت:
بااشووری کورددستان
ی پەڕتووک :بييبلﯚگرافيا
جﯚری
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
1309
پەڕتوووکی ژمارە9 :
کاندا
ە ئينگليزﯾيەک
ە سەرچاوە
وردناسی لە
ﯚگرافيای کو
بيبليﯚ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201302
2061015447
75608
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
د .نەجاتی عەبدو
).448) ،2009
2
شم – ھەول ر ،سا ی
چاپخانەی حاجی ھاشم
تاﯾبەتمەند
دﯾيەکانی پەڕتتووک
باشوووری کوردستان
و ت:
جﯚری پەڕتتووک :بيبلﯚگررافيا
شوور
زمان  -ش وەزار :ک .باش
1310
پەڕتوووکی ژمارە0 :
ە فەرەنسيييەکاندا
ە سەرچاوە
وردناسی لە
ﯚگرافيای کو
بيبليﯚ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201302
2081016537
75650
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
د .نەجاتی عەبدو
).528) ،2009
2
شم – ھەول ر ،سا ی
چاپخانەی حاجی ھاشم
تاﯾبەتمەند
دﯾيەکانی پەڕتتووک
و ت:
باشوووری کوردستان
جﯚری پەڕتتووک :بيبلﯚگررافيا
شوور
زمان  -ش وەزار :ک .باش
1311
پەڕتوووکی ژمارە1 :
وسييەکاندا
ەرچاوە روو
ستان لەسە
کورد و کوردس
وردناسی ک
ﯚگرافيای کو
بيبليﯚ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201109
9180848366
61731
ی پی دی ئ ف :ھ شتا ئاماادە نييە
فاﯾلی
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ی تری م ژووننوس و کوردنااس دکتﯚر ئاففراسياو ھەوررامی
بەرھەم کی
دﯾيەکانی پەڕتتووک
تاﯾبەتمەند
و ت:
باشوووری کوردستان
جﯚری پەڕتتووک :م ژوو

1312
پەڕتوووکی ژمارە2 :
ی تاﯾبەت بە کورد و کورردستان
ﯚگرافيای کتت بی کوردی
بيبيلﯚ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201404
4230934007
75933
ی پی دی ئ ف :ھ شتا ئاامادە نييە
فاﯾلی
بوار نورەددﯾن
2014
ەڕتووک
ەندﯾيەکانی پە
تاﯾبەتمە
و ت:
ستان
شووری کوردس
باشو
زمان  -ش وەزار :ک .باشوور
جﯚری پە
ەڕتووک :بيبلﯚﯚگرافيا
1313
پەڕتوووکی ژمارە3 :
بيخوﯾﯾنە بچەرخيننە بينە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6202255317
70597
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
راس ببراوی
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی پەڕتووک
ی پەڕتووک :مندا ن
جﯚری
1314
پەڕتوووکی ژمارە4 :
ن
بير  -ئاوەز  -زمان
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201109
9051430346
60971
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
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حمان
نوسەر :فوئئاد عەبدول ەح
2009
سل مانی 9
ن.ک
شيارﯾی ی.ن
لەب وکراوەەکانی مەکتەبی بير و ھﯚش
تاﯾبەتمەند
دﯾيەکانی پەڕتتووک
و ت:
باشوووری کوردستان
ەفە
جﯚری پەڕتتووک :فەلسە
1315
پەڕتوووکی ژمارە5 :
مەدەنی
م ،کﯚمە ی م
سﯚشياليزم
بير ،س
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
66708
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
گﯚران ،م

1316
پەڕتوووکی ژمارە6 :
داری کورد
ووسی ناود
دە ن شاعيير و م ژوونو
وورەی ئەرد
نينی مەستو
بيرئاني
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201111
1051927536
62760
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
2005
2
بﯚ -12-11
ی ئەردە ن  -ھەول ر 8 :ﯚ
فيستﭭا ی مەستوورەی
دەزگای ئارراس 2006 -
تاﯾبەتمەند
دﯾيەکانی پەڕتتووک
و ت:
باشوووری کوردستان
جﯚرە
جﯚری پەڕتتووک :ھەمەج
شوور
زمان  -ش وەزار :ک .باش
1317
پەڕتوووکی ژمارە7 :
بيرانيين د من
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201209
9171704252
28854
ھ شتا ئامادە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
دانانی :ئەحمەد ميررازی
وەرگ اننی :شوکور ممستەفا
تاﯾبەتمە
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
و ت:
ستان
شووری کوردس
باش
ەمەجﯚرە
جﯚری پەڕتووک :ھە
زمان  -ش وەزار :ک ..باشوور
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1318
پەڕتوووکی ژمارە8 :
كەﯾاندن
بيرد َوزەكانی راك
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201403
3310040079
93577
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ڕابەر ڕڕەشيد2011-371.358--

1319
پەڕتوووکی ژمارە9 :
ەر
ی دروستکە
ۆزەی فەوزای
بيردۆ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22214405918624
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
س
ی موھەندﯾس
نەوزادی
ی 2007
سل مانی
سەرچاوە :ما پەڕی کت بخانەی ککوردی
تاﯾبەتمە
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
ستان
شووری کوردس
باش
و ت:
ە بەست
جﯚری پپەڕتووک :ھە
زمان  -ش وەزار :ک ..باشوور
1320
پەڕتوووکی ژمارە0 :
ەزارەی س ييەم رادەم ننن
ەندان لە ھە
بيرمە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
65506
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
سماعيل
ر بين رەسوڵ ئيس

1321
پەڕتوووکی ژمارە1 :
وودا
ە تای تەرازو
بيروبااوەڕ و کردەوەکانی گﯚررباشﯚف لە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201402
20412381519396
ھ شتا ئامادە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ی عەلی شەررﯾف
حيلمی
2014
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
تاﯾبەتم
ستان
شووری کوردس
باش
و ت:
جﯚری پەڕتووک :راممياری
زمان  -ش وەزار :ک  .باشوور
1322
پەڕتوووکی ژمارە2 :

ﻻﭘەڕە

363

http://www.kurdipedia.org

ردنەوە سەﯾﯾرەکان
بيرکر
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6202255317
70391
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ن عومەر
جيھان
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی پەڕتووک :مندا ن
جﯚری
1323
پەڕتوووکی ژمارە3 :
ن لە ميزۆپﯚتتاميادا
بيری ئاﯾينی کﯚن
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
65917
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
دەباغ ،،تەقی

1324
پەڕتوووکی ژمارە4 :
ی ئيسالمی
بيری ئوسوو يی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
66768
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
فوئاد مەجيد ميسرری
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی پەڕتووک
و ت:
بااشووری کورددستان
م
ی پەڕتووک :ئااﯾين و ئاتەﯾزم
جﯚری
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
1325
پەڕتوووکی ژمارە5 :
و ندنەوە و نەخو نەوارﯾدا
ی ئيسالمی لە ن وان خو
بيری ئوسوو يی
dipedia.org//?q=201208
8202237437
72331
http:///www.kurd
ئامادەﯾﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
فازﯾل قەرەداغی
2009
ی پەڕتووک
مەندﯾيەکانی
تاﯾبەتم
با شووری کورددستان
و ت:
ئاتەﯾزم
م
ی پەڕتووک :ئا ﯾين و
جﯚری
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
1326
پەڕتوووکی ژمارە6 :
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د رنيزم چ2
بيری پﯚست مﯚد
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
65545
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
حەمە
ئازاد ح
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
و ت:
بااشووری کورددستان
ی پەڕتووک :راامياری
جﯚری
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
1327
پەڕتوووکی ژمارە7 :
بيری چەسپاو
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
68151
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ە شاکر
ساميە
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
و ت:
بااشووری کورددستان
ھەمەجﯚرە
ی پەڕتووک :ھ
جﯚری
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
1328
پەڕتوووکی ژمارە8 :
ھاوچەرخ
بيری رەخنەﯾی ھ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101536416
65501
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ەحمەد
ئەسووەد ،نەوزاد ئە

1329
پەڕتوووکی ژمارە9 :
ھاوچەرخ
بيری رەخنەﯾی ھ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22214412219416
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ەمەد ئارکﯚن
د .محە
سوەد
نەوزاد ئئەحمەد ئەس
ی موکرﯾانی 2001 -
دەزگای
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
تاﯾبەتم
و ت:
ستان
شووری کوردس
باش
جﯚری پەڕتووک :وتار و دﯾمانە
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پەڕتووکی ژمارە1330 :
بيری رەخنەﯾی ھاوچەرخ
http://www.kurdipedia.org/?q=2014033100400793586
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
نەوزاد ئەحمەد ئەسوەد
ھەول ر2001-
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی پەڕتووک
باشووری کوردستان
و ت:
جﯚری پەڕتووک :ھەمەجﯚرە
زمان  -ش وەزار :ک .باشوور
پەڕتووکی ژمارە1331 :
بيری سياسی کﯚن و ناوەڕاست چ2
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514966736
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
غانم محەمەد سا ح

پەڕتووکی ژمارە1332 :
بيری فەلسەفی ﯾﯚنان پ ش ئەفالتون
http://www.kurdipedia.org/?q=2012080922115667506
ئامادەﯾە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
د .حسين حرب
دار الفارابی ،بيروت 1981
وەرگ انی :رەفيق غەفور
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی پەڕتووک
باشووری کوردستان
و ت:
جﯚری پەڕتووک :فەلسەفە
زمان  -ش وەزار :ک .باشوور
پەڕتووکی ژمارە1333 :
بيری لەش
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514969296
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
موستەغانمی ،ئەحالم
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1334
پەڕتوووکی ژمارە4 :
1945
1
-1919
کورﯾيەکان 9
ەت و حزبە ک
بيری نەتەوەﯾی لە پەﯾ ەو و ئامانجەکاننی جەمعيە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201403
3251157306
63870
ھ شتا ئاماادە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
عەبدولخالييد سابير کەررﯾم
2014
دﯾيەکانی پەڕتتووک
تاﯾبەتمەند
جﯚری پەڕتتووک :دۆزی کورد
شوور
زمان  -ش وەزار :ک .باش
و ت:
باشوووری کوردستان
1335
پەڕتوووکی ژمارە5 :
د
ی و سياسييی پيرەم رد
بيری کﯚمە ﯾەتی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201209
9151436236
69084
ە
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
ەمەدی مەال کەرﯾم
ساغکرددنەوەی :محە
ەندﯾيەکانی پپەڕتووک
تاﯾبەتمە
و ت:
ستان
شووری کوردس
باش
ەمەجﯚرە
جﯚری پپەڕتووک :ھە
زمان  -ش وەزار :ک ..باشوور

1336
پەڕتوووکی ژمارە6 :
درخان
ول ەزاق بەد
ورﯾی عەبدو
بيرەو
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
69911
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
لی /ئا و
جەليلی

1337
پەڕتوووکی ژمارە7 :
وەری
بيرەو
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
69616
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
د کەرﯾم
رەشيد

1338
پەڕتوووکی ژمارە8 :
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گی 1
وەری  -سەررجەمی بەررھەم  -بەرگ
بيرەو
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201110
0241316116
62524
ئاماددەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ھاوار
مەد رەسوڵ ھ
محەم
ق سا ح
ئامادەەکردنی سدﯾق
2
ی ژﯾن 2007 -
بنکەی
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی پەڕتووک
بااشووری کورددستان
و ت:
ھەمەجﯚرە
ی پەڕتووک :ھ
جﯚری
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
1339
پەڕتوووکی ژمارە9 :
وەری پ شمە
بيرەو
ەرگەﯾەک
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201101
1272125493
33055
ھ شتا ئامادە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
نووسيننی :سەﯾد کااکە
لەچاپکرراوەکانی شا خ 1989
تاﯾبەتم
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
و ت:
ستان
شووری کوردس
باش
جﯚری پەڕتووک :ﯾادداشت
زمان  -ش وەزار :ک  .باشوور
1340
پەڕتوووکی ژمارە0 :
کان
راستی بﯚچونەک
ی
ی ھاوڕێ ئاارام و
شەھيدبوونی
ت سا ەی ش
وەری حەوت
بيرەو
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201401
1212130508
86566
ھ شتا ئامادە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ئا ی شﯚڕش
21-01-198
85
پەڕتووک
ک
تااﯾبەتمەندﯾيەککانی
باشووری کوردستان
و ت:
کورد
د
ک :دۆزی
جﯚری پەڕتووک
ج
زممان  -ش وەزاار :ک .باشووور
1341
پەڕتوووکی ژمارە1 :
وەری رۆژانی
بيرەو
ی رەش
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
69775
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ھ شتا ئاماددە نييە

ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
تا جەمال
وەستا

1342
پەڕتوووکی ژمارە2 :
 - 1988 - 19بەرگی 1
ی سەختی خەبات 974
وەری رۆژانی
بيرەو
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201306
6081738597
78333
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ی :ئەحمەد کوردە
نووسينی
تاﯾبەتمە
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
و ت:
ستان
شووری کوردس
باش
جﯚری پەڕتووک :ﯾاداشت
زمان  -ش وەزار :ک ..باشوور

1343
پەڕتوووکی ژمارە3 :
ەکانم
وەری سﯚزاننيە خەمبارە
بيرەو
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201112
2260036366
63510
ئاماد ەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ل گارسيا مارککيز
گابرﯾل
وەرگ انی :عەلی بەرزنجی و ففەﯾسەڵ ھەممەوەندی
کەرکووک 2007 -
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی پەڕتووک
بااشووری کورددستان
و ت:
ی پەڕتووک :رۆۆمان
جﯚری
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
1344
پەڕتوووکی ژمارە4 :
وەری گە کاان
بيرەو
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6202255317
70523
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ن گەﯾالنی
شيالن
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی پەڕتووک :مندا ن
جﯚری
1345
پەڕتوووکی ژمارە5 :
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ەی
کە ونبووەکە
وی :پەڕتووک
ەرەوەی زەو
ی جيھانی دە
ی خوداﯾ کی
مبەخش تی
وەری و پەﯾام
بيرەو
ی
ئەنکی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201111
1181631526
62984
ئامادەﯾە
ئا
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
چين
ززەکەرﯾا سيتچ
ەبەز شﯚڕش
ووەرگ انی :نە
پەڕتووک
ک
ەکانی
تتاﯾبەتمەندﯾيە
پەڕتووک :م ژوو
ک
جﯚری
ج
ززمان  -ش وەززار :ک .باشووور

1346
پەڕتوووکی ژمارە6 :
شان چ2
سا ی ت کﯚش
وەرﯾی  21س
بيرەو
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
69642
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
عەبدو
ناﯾب ع

1347
پەڕتوووکی ژمارە7 :
وەرﯾی بﯚ تاررﯾکستان
بيرەو
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
69957
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
عيل
ەلی ئيسماع
بابا عە

1348
پەڕتوووکی ژمارە8 :
ە شانازی
وﯾەکی پ لە
وەرﯾی م ژوو
بيرەو
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
69952
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ميرزا کەرﯾم
قادر م

1349
پەڕتوووکی ژمارە9 :
ن دا
ى كوردستان
وەرﯾيەكانم للە شﯚرشى
بيرەو
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201403
3310040079
93602
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
شنبيرى-ھەولل ر2008-
ﯾﯚنان ھورمز-و.رۆش
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پەڕتوووکی ژمارە0 :
1350
ستان ع راق
ەزن -كوردس
ى شﯚرشى ئەﯾلولى مە
وەرﯾيەكانم و ەۆبخانەى
بيرەو
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201403
3310040079
93603
ئامادە نييە
ە
ھ شتا
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
شنبيرى-ھەول ر2003-
خدر عەبدولال دەباغ-و.رۆش
رائد خ

1351
پەڕتوووکی ژمارە1 :
بيرەو
وەرﯾيەکان دەبنە گزنگ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201112
2261616116
63529
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
مامﯚستای د ررﯾن ئەحمەد سەعيد مەوولوود
دﯾمانەی ما
مەد
حس ن ئەحم
ی :ئەحمەد ح
ئامادەکردنی
تيشک 2009 -
تاﯾبەتمەند
دﯾيەکانی پەڕتتووک
و ت:
باشوووری کوردستان
جﯚری پەڕتتووک :وتار و دﯾمانە
شوور
زمان  -ش وەزار :ک .باش
1352
پەڕتوووکی ژمارە2 :
ەمەنتارﯾم
وەرﯾيەکان و ژﯾانی پەڕ ە
بيرەو
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22214412619553
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
می
ی تﯚفيق ميررزا  -عەلی تﯚﯚفيق ھەورام
حەمە عەلی
20
ھەول ر 007
سەرچاوە :ما پەڕی کت ببخانەی کورددی
دﯾيەکانی پەڕتتووک
تاﯾبەتمەند
و ت:
باشوووری کوردستان
ت
جﯚری پەڕتتووک :ﯾاداشت
شوور
زمان  -ش وەزار :ک .باش
1353
پەڕتوووکی ژمارە3 :
وەرﯾيەکانم
بيرەو
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201303
3301113567
79525
ھ شتا ئامادە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
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ئەحمەدد بانيخ نی
1997
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
تاﯾبەتم
ستان
شووری کوردس
باش
و ت:
جﯚری پەڕتووک :ﯾادداشت
زمان  -ش وەزار :ک  .باشوور
1354
پەڕتوووکی ژمارە4 :
ی کوردستانندا
وەرﯾيەکانم للە شﯚڕشی
بيرەو
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22702075619759
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
نووسەر
ﯾﯚنان ھورممز
وەرگ
عيل
سالح ئيسماع
ئەبوبەکر س
ەڕەکان
ژمارەی الپە
328
پ
سا ی چاپ
2008
کەتەلﯚگ
بيرەوەری
ەوەی موکرﯾاننی
سەرچاوە :ما پەڕی دەززگای تو ژﯾنەووە و ب وکردنە
دﯾيەکانی پەڕتتووک
تاﯾبەتمەند
و ت:
باشوووری کوردستان
ت
جﯚری پەڕتتووک :ﯾاداشت
شوور
زمان  -ش وەزار :ک .باش
1355
پەڕتوووکی ژمارە5 :
بەرەو ئاوارەﯾی
و
ەوە...
ی قەرەداغە
وو  -لە قﯚپی
وەرﯾيەکانی ئەنفالی دو
بيرەو
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201201
1082009236
63716
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
عەال ننوری بابەعەللی
سەقزز 1989 -
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی پەڕتووک
ەبجە
ەنفال و ھە ە
ی پەڕتووک :ئە
جﯚری
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
1356
پەڕتوووکی ژمارە6 :
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بيرەوەرﯾيەکانی بەرھە ست ک :بەربەرەکانيی کﯚمە ەی ئيتيحاد و تەرەقی
http://www.kurdipedia.org/?q=2011102409512762503
ئامادەﯾە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
شەرﯾف پاشای خەندان
وەرگ  :زرﯾان رۆژھە تی
بنکەی ژﯾن 2006 -
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی پەڕتووک
باشووری کوردستان
و ت:
جﯚری پەڕتووک :رامياری
زمان  -ش وەزار :ک .باشوور
پەڕتووکی ژمارە1357 :
بيرەوەرﯾيەکانی پزﯾشک ک
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514969030
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
نەوال
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی پەڕتووک
جﯚری پەڕتووک :رۆمان
زمان  -ش وەزار :ک .باشوور
پەڕتووکی ژمارە1358 :
بيرەوەرﯾيەکانی دارکنارەکە
http://www.kurdipedia.org/?q=2012070322551571681
ئامادەﯾە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
سەدﯾق سەعيد  -ھاوڕێ سوپا
2002
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی پەڕتووک
باشووری کوردستان
و ت:
جﯚری پەڕتووک :ﯾاداشت
زمان  -ش وەزار :ک .باشوور
پەڕتووکی ژمارە1359 :
بيرەوەرﯾيەکانی سەعيد ناکام
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122214412619564
ئامادەﯾە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
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د ناکام
سەعيد
2
ی ئاراس 2003
دەزگای
تاﯾبەتم
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
ستان
شووری کوردس
باش
و ت:
جﯚری پەڕتووک :ﯾادداشت
زمان  -ش وەزار :ک  .باشوور
1360
پەڕتوووکی ژمارە0 :
قتەدر
سەردار موق
سەنجاوی س
وەرﯾيەکانی عەلی ئەکببەر خانی س
بيرەو
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201203
3092130316
64380
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
سەنجاوی
ساغکرردنەوەی :دکتتﯚر کەرﯾمی س
حەسەن جاف
وەرگ اننی :دکتﯚر حە
ھاشم
ەی حاجی ھ
چاپخانە
ھەول ر 2011
تاﯾبەتم
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
ستان
شووری کوردس
باش
و ت:
جﯚری پەڕتووک :ﯾادداشت
زمان  -ش وەزار :ک  .باشوور
1361
پەڕتوووکی ژمارە1 :
ۆکﯚف
وەرﯾيەکانی مارشاڵ زۆ
بيرەو
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201109
9111635176
61148
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
مارشاڵ زۆکﯚف
حەمەد بەننا
ەلی ش خ مح
و :ش خ عە
ی سەردەم  -سل مانی ))سا ی چاپ)2009 :
لە ب وکراوەەکانی دەزگای
دﯾيەکانی پەڕتتووک
تاﯾبەتمەند
و ت:
باشوووری کوردستان
ت
جﯚری پەڕتتووک :ﯾاداشت
شوور
زمان  -ش وەزار :ک .باش
1362
پەڕتوووکی ژمارە2 :
جەليزادە
عەبدولمەجييد نورەدﯾن ج
وەرﯾيەکانی مامﯚستا ع
بيرەو
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201309
9252150129
92359
ی پی دی ئ ف :ھ شتا ئئامادە نييە
فاﯾلی
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ئامادەکرردنی :کەمال مەعروف
ەندﯾيەکانی پە
تاﯾبەتمە
پەڕتووک
و ت:
شووری کوردس
باش
ستان
شت
پەڕتووک :ﯾاداش
جﯚری پە
زمان  -ش وەزار :ک .باشوور

1363
پەڕتوووکی ژمارە3 :
ەک
وەرﯾيەکانی مامﯚستاﯾە
بيرەو
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201405
5162226517
76342
ھ شتا ئامادە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
مەنسووور ﯾاقووتی
ەردی
وەرگ اننی :عەزﯾز گە
تاﯾبەتم
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
و ت:
ستان
شووری کوردس
باش
زمان  -ش وەزار :ک  .باشوور
جﯚری پەڕتووک :ﯾادداشت
1364
پەڕتوووکی ژمارە4 :
ەﯾی
وەرﯾيەکانی مچەمەرگە
بيرەو
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6252255597
71357
ھ شتا ئامادە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ئەمين
ين
کردنی :زﯾاد ممحەمەد
ئامادەکر
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
تاﯾبەتم
و ت:
ستان
شووری کوردس
باش
جﯚری پەڕتووک :ﯾادداشت
زمان  -ش وەزار :ک  .باشوور

1365
پەڕتوووکی ژمارە5 :
وسی بەرﯾتاانيا لە و تە ئيسالمييەکاندا
مفير جاسو
وەرﯾيەکانی مستەر ھ م
بيرەو
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201201
1021323516
63628
ئامادەﯾە
ە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ف
سا ح شەرﯾف
وەرگ انی :تاھير س
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
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ی پەڕتووک :ﯾااداشت
جﯚری
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
1366
پەڕتوووکی ژمارە6 :
ورباچﯚف
وەرﯾيەکانی ميخائيل گو
بيرەو
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201312
2171027208
87189
ی پی دی ئ ف :ھ شتا ئاماادە نييە
فاﯾلی
نووسينی مميخائيل گﯚربباچﯚف
مەسعوود باباﯾی لەزماننی فارسييەووە وەرﯾگ اوە
2013
دﯾيەکانی پەڕتتووک
تاﯾبەتمەند
و ت:
باشوووری کوردستان
ت
جﯚری پەڕتتووک :ﯾاداشت
شوور
زمان  -ش وەزار :ک .باش
1367
پەڕتوووکی ژمارە7 :
حوكم رانی
ی جەنگ و ح
گﯚڵ پياوﯾی
جەنەڕاڵ دﯾگ
وەرﯾەكانی ج
بيرەو
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201403
3310040079
93612
ھ شتا ئئامادە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
2009-923
خاليد ھەركی3.1--

1368
پەڕتوووکی ژمارە8 :
وەرﯾەکانم
بيرەو
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
69723
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
چار ی

1369
پەڕتوووکی ژمارە9 :
19دا
977 - 1943
ە سا نی 3
وەرﯾەکانم لە
بيرەو
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201108
8151152386
60678
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
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زرار س مان بەگ دەەرگە ەﯾی
تاﯾبەتم
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
و ت:
ستان
شووری کوردس
باش
جﯚری پەڕتووک :ﯾادداشت
زمان  -ش وەزار :ک  .باشوور

1370
پەڕتوووکی ژمارە0 :
وەرﯾەکانی ئئيحسان نورری پاشا
بيرەو
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
69968
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ورﯾا

1371
پەڕتوووکی ژمارە1 :
شەکانی ش خ مەحمود و سمکﯚ
قی :شﯚڕش
وەرﯾەکانی ئئەحمەد تەق
بيرەو
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
69847
ھ شتا ئامادە ننييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ل /ئا
جەالل

1372
پەڕتوووکی ژمارە2 :
ی پشدەری
حەمە ئاغای
وەرﯾەکانی ئئەحمەدی ح
بيرەو
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
69943
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
عەبدوول ەقيب ﯾوس
سف
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی پەڕتووک
و ت:
بااشووری کورددستان
ی پەڕتووک :ﯾااداشت
جﯚری
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
1373
پەڕتوووکی ژمارە3 :
وەرﯾەکانی پپزﯾشک ک
بيرەو
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
69291
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
نەوال سەعداوی
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تاﯾبەتمەندﯾيەکانی پەڕتووک
باشووری کوردستان
و ت:
جﯚری پەڕتووک :ﯾاداشت
زمان  -ش وەزار :ک .باشوور
پەڕتووکی ژمارە1374 :
بيرەوەرﯾەکانی تەﯾمووری لەنگ
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514969880
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
مارسل
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی پەڕتووک
باشووری کوردستان
و ت:
جﯚری پەڕتووک :ﯾاداشت
زمان  -ش وەزار :ک .باشوور
پەڕتووکی ژمارە1375 :
بيرەوەرﯾەکانی تەﯾمووری لەنگ چ3،1
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514970053
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
برﯾون ،مارسل

پەڕتووکی ژمارە1376 :
بيرەوەرﯾەکانی جەنەڕاڵ دﯾگﯚل :پياوی جەنگ و حوکم انی
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514970047
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
دﯾگﯚل

پەڕتووکی ژمارە1377 :
بيرەوەرﯾەکانی دوورخراوەﯾەک :چيرۆک
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514967956
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
عەزﯾز

پەڕتووکی ژمارە1378 :
بيرەوەرﯾەکانی رۆژم ر کی شەکەت
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http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201211
1061419167
71142
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ن
چنار نامميق حەسەن
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
تاﯾبەتمە
و ت:
ستان
شووری کوردس
باش
ە بەست
جﯚری پەڕتووک :ھە
زمان  -ش وەزار :ک ..باشوور

1379
پەڕتوووکی ژمارە9 :
وەرﯾەکانی ژژنانی شاخ
بيرەو
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651497
70031
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ش عەلی
روخﯚش

1380
پەڕتوووکی ژمارە0 :
بيرەو
وەرﯾەکانی ژژﯾانم
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
69836
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ەفا نەرﯾمان
مستە

1381
پەڕتوووکی ژمارە1 :
کﯚف
مارشاڵ زۆک
وەرﯾەکانی م
بيرەو
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651497
70055
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
مارشااڵ زۆکﯚف
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی پەڕتووک :ﯾااداشت
جﯚری
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
1382
پەڕتوووکی ژمارە2 :
سووسی ئيينگليز لە و تە ئيسالمييەکاندا
ھامف ر :جاس
وەرﯾەکانی ھ
بيرەو
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
69920
ی پی دی ئ ف :ھ شتا ئاممادە نييە
فاﯾلی
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ی فەرھەنگ و ئەدەبی کورردی
ناوەندی ب وکردنەوەی
ەڕتووک
تاﯾبەتمەنندﯾيەکانی پەڕ
و ت:
باشوووری کوردستتان
شت
ەڕتووک :ﯾاداش
جﯚری پەڕ
باشوور
زمان  -ش وەزار :ک .با

1383
پەڕتوووکی ژمارە3 :
وەفاﯾی
وەرﯾەکانی و
بيرەو
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
68829
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
قازی محەمەد خزرر /ک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی پەڕتووک
و ت:
بااشووری کورددستان
ەدەبی
ی پەڕتووک :ئە
جﯚری
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
1384
پەڕتوووکی ژمارە4 :
ەری
ت پيشەساززی کيمياگە
بيست
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201403
3310040079
93619
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
...
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
و ت:
بااشووری کورددستان
ی پەڕتووک :زاانست
جﯚری
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
1385
پەڕتوووکی ژمارە5 :
گەری
ت پيشەسازﯾی کيمياگ
بيست
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
67222
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
کەمال
ل جەالل غەرﯾﯾب

1386
پەڕتوووکی ژمارە6 :
ﭭارەک
ت سال و ئ ﭭ
بيست
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http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201109
9182212416
61966
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
ەساتييا سەررەکە ھ ژ زارۆکەک
ە .ئاﭬدەل ،کە
سيکﯚلﯚژی ﯾە
ەلسەفەی پس
رۆمانەکا فە
پشتی
ی
وژدان شوو دکت ،وی ب تن ددھ لت.
ن
ت بەل
س وی وژداان دئەﭬينت
خانيک ئاﭬدەەلی دگەھن ھەﭬدوو،
بيست ساالن ھەﭬدوو دبينن ،د ئ ﭭارەک دە ل خ
ەندەمانا
خوەشييا دوماھييا بە
ا
موال
شيار بەل ئااﭬدەل تەحەم
دێ دمينن ھش
ھەتا سپيد
ئاﭬدەل بﯚ ﭬيﭭيانا ققرﯾاقووسی ))کچا
ل
بيست ساالن ناکت ،دلل وی رادوەستت.
ەحس خوە و وژدان
وژدان بگەھت ،بە
ن
ھەتا کو
خانی( ب در ژژﯾيا ئ ﭭارێ ،ھ
خوەدان خ
ھﯚک
ئيکەتييا نﭭيسەر ن کورد تاﯾ دھ
يا
شان ن
ی گﯚتن ﯾە رۆمان ژ وەش
دکت .ھەژی
شاندن.
چاپکرن و وەش
ال دوو ھزار و پ نج ھاتە چ
ﯾە ،ل ساال
دﯾيەکانی پەڕتتووک
تاﯾبەتمەند
و ت:
باشوووری کوردستان
جﯚری پەڕتتووک :رۆمان
شوور
زمان  -ش وەزار :ک .باش
1387
پەڕتوووکی ژمارە7 :
د .قاسملوو
ی تيرۆری د
ت ساڵ دوای
بيست
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201204
4111004586
64459
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
ھەو ک بﯚﯚ ت گەﯾشتن للە ب ﯾاری د.ققاسملوو بﯚ وتتوو ژ لەگەڵ ئ ران
حمەدی
نووسينی -:ئيدرﯾس ئەح
تاﯾبەتمەند
دﯾيەکانی پەڕتتووک
باشوووری کوردستان
و ت:
ی
جﯚری پەڕتتووک :رامياری
شوور
زمان  -ش وەزار :ک .باش
1388
پەڕتوووکی ژمارە8 :
ی.ن.ک
ک
کانی
ساڵ سەروەرری :رۆژژم رری روداوەک
ت و پ نج س
بيست
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
66421
ھ شتا ئامادە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
قينی ،ئازاد
خانەقي

1389
پەڕتوووکی ژمارە9 :
ەرﯾی
ساڵ پ غەمبە
توس س
بيست
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201104
4181343095
56752
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
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عەلی ددەشتی
و :ئاکﯚ مەحموود
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
تاﯾبەتم
ستان
شووری کوردس
باش
و ت:
جﯚری پەڕتووک :ئاﯾيين و ئاتەﯾزم
زمان  -ش وەزار :ک  .باشوور
1390
پەڕتوووکی ژمارە0 :
بيالماان !
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201208
8150844456
67204
ئامادەەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
زەواڵ شارباژ ی
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
و ت:
بااشووری کورددستان
ھە بەست
ی پەڕتووک :ھ
جﯚری
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
1391
پەڕتوووکی ژمارە1 :
ردنی کﯚمە ﯾەتيانەی خوا
بيناکر
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201205
5222200456
64843
ئاماادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
عادل باخەوان
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ھەمەجﯚرە
ی پەڕتووک :ھ
جﯚری
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
1392
پەڕتوووکی ژمارە2 :
)199
دا ،کوردستاانی ع راق )90 - 1970
ۆکی کوردﯾد
ی ساتيرا لە کورتە چي ۆ
بينای
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201205
5141236046
64720
ھ شتا ئامادە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
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جەبار ئەحمەدد حس ن
ج
2
ھەول ر 2012 -
ھ
پەڕتووک
ک
ەکانی
تتاﯾبەتمەندﯾيە
باشووری کوردستان
ی
و ت:
ک :ئەدەبی
جﯚری پەڕتووک
ج
ززمان  -ش وەززار :ک .باشووور
1393
پەڕتوووکی ژمارە3 :
می..
ەنگی دووەم
سەرەتاوە تا کﯚتاﯾی جە
وردی :لە س
ی ھونەرﯾی چيرۆکی کو
بينای
dipedia.org//?q=201206
6101651496
69010
http:///www.kurd
ھ شتا ئامادە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
پەر ز ابر

1394
پەڕتوووکی ژمارە4 :
کﯚ ينەوە
چيرۆکی کورردﯾدا 1970ـ :1980ل ﯚ
ی ھونەرﯾی لە کورتە چ
بينای
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
68140
شتا ئامادە نيييە
ھش
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ئەحالم مەن وور

1395
پەڕتوووکی ژمارە5 :
ی
بيناﯾی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201208
8052056346
69581
ھ شتا ئامادە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
نوسين :خﯚزێ ساررا ماگﯚ
ن :مەحمود ککەرﯾم
وەرگ رن
تاﯾبەتم
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
و ت:
ستان
شووری کوردس
باش
جﯚری پەڕتووک :رۆممان
زمان  -ش وەزار :ک  .باشوور
1396
پەڕتوووکی ژمارە6 :
وەی خاوەکاان
بينراو
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22214412819622
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی

ﻻﭘەڕە

383

http://www.kurdipedia.org

ھيم محەمەدد جەزا مح دﯾﯾن
د .ئيبراھ
2009
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
تاﯾبەتم
ستان
شووری کوردس
باش
و ت:
ست
جﯚری پەڕتووک :زانس

1397
پەڕتوووکی ژمارە7 :
دا
شتيار ک بەنااو گەردووند
ەکانی گەش
بينينە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
65997
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
يدی
سی ،بەدﯾعوزززەمان سەعيد
نوورس

1398
پەڕتوووکی ژمارە8 :
ەدەی بيستتەم
ﯚ بيکاسﯚ :بلليمەتی سە
سﯚ ﯾان پابلﯚ
بيکاس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
67380
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
وا تەر ،ئينگوئ ف

1399
پەڕتوووکی ژمارە9 :
بيکاس
سﯚی و نەک ش
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
67358
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
گ رترۆۆد ست ين
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی پەڕتووک
و ت:
بااشووری کورددستان
ھونەری
ی پەڕتووک :ھ
جﯚری
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
1400
پەڕتوووکی ژمارە0 :
ەرمەندانی ھەول ر
رافيای ھونە
بيﯚگر
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201210
0291821597
73559
ھ شتا ئامادە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی

ﻻﭘەڕە

384

http://www.kurdipedia.org

مەسعوود مەال ھەمززە
2011
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
تاﯾبەتم
ستان
شووری کوردس
باش
و ت:
بلﯚگرافيا
جﯚری پەڕتووک :بيبل
زمان  -ش وەزار :ک  .باشوور
1401
پەڕتوووکی ژمارە1 :
مان
ب زمان د تە زم
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
65845
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ەدﯾن
مەدی بەھائە
حەدﯾن محەم
سە ح

1402
پەڕتوووکی ژمارە2 :
ب زمانان د نە ززمان
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
65973
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
مەد بەھائەدﯾﯾن
حەدﯾن محەم
سە ح

1403
پەڕتوووکی ژمارە3 :
ک
سەرپەرشتيياران :چيرۆک
ب س
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
68313
ھ شتا ئاما دە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
مەد
محەم

1404
پەڕتوووکی ژمارە4 :
ەواﯾان
ب نە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
68360
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ﭬيکتﯚرر ھيگﯚ
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
و ت:
بااشووری کورددستان
ی پەڕتووک :رۆۆمان
جﯚری
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
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پەڕتووکی ژمارە1405 :
ب کت ب ھە ناکەم
http://www.kurdipedia.org/?q=2012010812280363709
ئامادەﯾە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
چەند ت وانين کی ئەدەبی
ش رزاد حەسەن
2000
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی پەڕتووک
باشووری کوردستان
و ت:
جﯚری پەڕتووک :ئەدەبی
زمان  -ش وەزار :ک .باشوور
پەڕتووکی ژمارە1406 :
ب جووە پشيلەکە ف ری راوکردن ئەب ت
http://www.kurdipedia.org/?q=2012062022553170702
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
و/باست حەمە غەرﯾب
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی پەڕتووک
جﯚری پەڕتووک :مندا ن
پەڕتووکی ژمارە1407 :
ب جووە مراوی
http://www.kurdipedia.org/?q=2012062022553170670
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
و/ھەورامان ورﯾاقانع
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی پەڕتووک
جﯚری پەڕتووک :مندا ن
پەڕتووکی ژمارە1408 :
ب چوە ورچە جوتيارەکە
http://www.kurdipedia.org/?q=2012062022553170709
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
و/لەﯾال عەلی
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی پەڕتووک
جﯚری پەڕتووک :مندا ن
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1409
پەڕتوووکی ژمارە9 :
ەمراوی ناش
ب چوە
شيرﯾن
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6202255317
70437
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ی زادە
ستەفا ئيلخانی
و /مس
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
مندا ن
ی پەڕتووک :م
جﯚری
بااشووری کورددستان
و ت:
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
1410
پەڕتوووکی ژمارە0 :
ی
ب داری
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201209
9161705593
31482
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
فەلەکە
ەدﯾن کاکەﯾی
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
تاﯾبەتمە
و ت:
ستان
شووری کوردس
باش
ەمەجﯚرە
جﯚری پەڕتووک :ھە
زمان  -ش وەزار :ک ..باشوور

1411
پەڕتوووکی ژمارە1 :
دن
ی و کەرکرد
ب داری
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201403
3081952533
34363
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ی
ی شەرﯾعەتی
د .عەلی
مەد ڕەحمان
وەرگ  :زﯾرەک ئەحم
2014
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
تاﯾبەتم
و ت:
ستان
شووری کوردس
باش
جﯚری پەڕتووک :فە لسەفە
زمان  -ش وەزار :ک  .باشوور
1412
پەڕتوووکی ژمارە2 :
دا :چيرۆک
ب دارﯾﯾی لە خەود
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http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
68742
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ەی سيبھەر
پەروانە

1413
پەڕتوووکی ژمارە3 :
عەرەبی لە ع راقدا
ب دەررەک لە ھﯚززانی نو ی ع
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
68498
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
نافع

1414
پەڕتوووکی ژمارە4 :
دەکان و برا موس مانە کانيان
سە تە کورد
ب دەس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
65783
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ل نەبەز
جەمال

1415
پەڕتوووکی ژمارە5 :
گی و شتی
ب دەنگ
ی تر
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22214412019383
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
رەووف ب گەرد
200
ی سەردەم 07
دەزگای
تاﯾبەتم
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
و ت:
ستان
شووری کوردس
باش
جﯚری پەڕتووک :وتار و دﯾمانە

1416
پەڕتوووکی ژمارە6 :
گی و کﯚکوژی
ب دەنگ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22214412819636
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
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کﯚمە ک نووسەر
2008
سەرچاوە :ما پەڕی کت بخانەی ککوردی
تاﯾبەتم
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
و ت:
ستان
شووری کوردس
باش
جﯚری پەڕتووک :ئەننفال و ھە ەببجە
1417
پەڕتوووکی ژمارە7 :
گيت ئازارم ئەدا
ب دەنگ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
68393
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ژﯾان
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
و ت:
بااشووری کورددستان
ەدەبی
ی پەڕتووک :ئە
جﯚری
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
1418
پەڕتوووکی ژمارە8 :
گيی دەرﯾا
ب دەنگ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
69412
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ﭬ رکﯚرر ،ژان برول ر

1419
پەڕتوووکی ژمارە9 :
گيی دەرﯾا
ب دەنگ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6091751296
65098
ی پی دی ئ ف :ھ شتا ئاماادە نييە
فاﯾلی
عەلی
ی
خﯚشبوو
ھاوبەشی لەگگەڵ خودال خﯚ
(نﯚﭬل ت( ،ژژان بروول ر)ﭬ رکﯚر() ،بە ھ
چاپ و ب وکرردنەوەی موکررﯾانی،
ەوە ،دەزگای چ
ن لە فارسييە
ی( ،وەرگ ان
حەسەنيانی
.20
ھەول ر 001
دﯾيەکانی پەڕتتووک
تاﯾبەتمەند
و ت:
باشوووری کوردستان
ک
جﯚری پەڕتتووک :چيرۆک
شوور
زمان  -ش وەزار :ک .باش
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پەڕتووکی ژمارە1420 :
ب دەنگيی دەرﯾا :چيرۆک
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514969068
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
ژان ب وول ر

پەڕتووکی ژمارە1421 :
ب ژەن مە نَ ژە
http://www.kurdipedia.org/?q=2012062022553170280
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
سابير گرد عازەبانی
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی پەڕتووک
جﯚری پەڕتووک :مندا ن
پەڕتووکی ژمارە1422 :
ب ستوون؛ فەرھەنگی سﯚرانی  -ھەورامی
http://www.kurdipedia.org/?q=2013070710012489672
ئامادەﯾە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
دانانی :حاميد درودی و حاتەم مەنبەری
ستﯚکھﯚ م 1998 -
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی پەڕتووک
دەرەوە
و ت:
جﯚری پەڕتووک :فەرھەنگ
زمان  -ش وەزار :ک .ھەورامی
پەڕتووکی ژمارە1423 :
ب گومان تﯚ ئەتوانيت
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514965566
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
ئونيستﯚل ،الش ئيرﯾک

پەڕتووکی ژمارە1424 :
ب گومان ،تﯚ ئەتوانی!
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122214405518499
ئامادەﯾە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
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الرس ئ رﯾک ئونيس
ستﯚڵ
عەبدوو تﯚفيق
ی سەردەم 3
دەزگای
2003
ی کت بخانەی کوردی
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
بااشووری کورددستان
و ت:
ی پەڕتووک :دەروونناسی
جﯚری
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
1425
پەڕتوووکی ژمارە5 :
سنامەکان
ب ناس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201109
9092139326
61059
ھ شتا ئامادە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
عەزﯾز ننەسين
کەرﯾم عارف
وەرگ اننی :حەمە کە
بەرگ :عەلی دەرو ش
تاﯾبەتم
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
و ت:
ستان
شووری کوردس
باش
جﯚری پەڕتووک :چييرۆک
1426
پەڕتوووکی ژمارە6 :
ب وار
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22214411619226
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
نووسينی :کامەران مەننتک
لەالﯾەن سەنتەری ل کﯚ ينەوەی فيکری و ئەددەبی
ن
 200دا
ئەم کت بە للە سا ی 05
نماوە ب وککراوەتەوە
تاﯾبەتمەند
دﯾيەکانی پەڕتتووک
و ت:
باشوووری کوردستان
جﯚری پەڕتتووک :رۆمان
شوور
زمان  -ش وەزار :ک .باش
1427
پەڕتوووکی ژمارە7 :
ەﯾيدا
ب وار ک لە ئاوارە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201202
2081942116
64200
ئامادەەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
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ماعيل تەنيا
ئيسم
دا 2012 -
ھﯚ ند
ی پەڕتووک
ەتمەندﯾيەکانی
تاﯾبە
ددەرەوە
و ت:
ھەمەجﯚرە
ی پەڕتووک :ھ
جﯚری
ک .باشوور
ن  -ش وەزار :ک
زمان
1428
پەڕتوووکی ژمارە8 :
ب وەژژنەکان
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201209
9161242293
32463
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ئ رﯾەڵ دۆرفمەن
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
تاﯾبەتم
ستان
شووری کوردس
باش
و ت:
شانﯚ
جﯚری پەڕتووک :شا
زمان  -ش وەزار :ک  .باشوور

1429
پەڕتوووکی ژمارە9 :
کﯚمە گاﯾە
ە
مگيری
ە ھﯚکارەکاننی پش وی و ناسەقام
ی ﯾەک ک لە
ب کاری
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201205
5221909516
64834
ە
شتا ئامادە نييە
ھش
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ە ەی خە ک بﯚ گەشەپ دانPDA
کﯚمە
ەتمەندﯾيەکانی
ی پەڕتووک
تاﯾبە
بباشووری کورردستان
و ت:
ی پەڕتووک :رراپﯚرت
جﯚری
ک .باشوور
ن  -ش وەزار :ک
زمان

1430
پەڕتوووکی ژمارە0 :
س
ب کەس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6202336407
70914
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ەرﯾم
ەدی مەال کە
کﯚکردنەی /محەمە
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1431
پەڕتوووکی ژمارە1 :
شانﯚنامەی تتر
س و دوو ش
ب کەس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201209
9202207037
73213
ھ شتا ئامادە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ئەحمەدد ساالر
2012
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
تاﯾبەتم
و ت:
ستان
شووری کوردس
باش
شانﯚ
جﯚری پەڕتووک :شا
زمان  -ش وەزار :ک  .باشوور
1432
پەڕتوووکی ژمارە2 :
ەوە
س :ل کﯚ ينە
ب کەس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
68155
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
سە
حەمەی ئەلياس
ی عەبدو ببەگی کاکە ح
فاﯾەقی

1433
پەڕتوووکی ژمارە3 :
ڵ
شق غەرﯾبتتر لە خەﯾاڵ
ستر لە عەش
ب کەس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201310
0082108319
92393
ھ شتا ئامادە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
شەم رانی
ئارام ش
2013
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
تاﯾبەتمە
ستان
شووری کوردس
باش
و ت:
ە بەست
جﯚری پەڕتووک :ھە
زمان  -ش وەزار :ک ..باشوور
1434
پەڕتوووکی ژمارە4 :
 1ر گادا
بە 14
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6142205086
67521
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
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ەحمەد خدر
ر بين ئە
من خدر
ی بەرگ و ناوەەڕۆک  :ھ ن
دﯾزاﯾنی
2012
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
تاﯾبەتمە
و ت:
ستان
شووری کوردس
باش
ە بەست
جﯚری پەڕتووک :ھە
زمان  -ش وەزار :ک ..باشوور
1435
پەڕتوووکی ژمارە5 :
شتيکردنی پەروەردە و ف رکردن
بە ئاش
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
66917
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
عەبدوولعەزﯾز عومەر

1436
پەڕتوووکی ژمارە6 :
شتيکردنی پەروەردە و ف رکردن
بە ئاش
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201403
3310040079
93630
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
عەبدوولعەزﯾز عومەر عەبدولقادرر
مانی2005-
سل ما
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی پەڕتووک
بااشووری کورددستان
و ت:
ەروەردە
ی پەڕتووک :پە
جﯚری
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
1437
پەڕتوووکی ژمارە7 :
بە پە
ۆک
ەتبينم :چيرۆ
ەنجەکانم دە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
67954
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ەمين
د شادد محەمەد ئە

1438
پەڕتوووکی ژمارە8 :
شانﯚگەری
ی
دوو بدەوە: !..
بە تووڕەﯾی ئاوڕ ک لە رابرد
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
68324
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
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جﯚن

1439
پەڕتوووکی ژمارە9 :
ەنيشت سيااسەتەوە
بە تە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101235136
65165
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ن عەبدو
ستران

1440
پەڕتوووکی ژمارە0 :
ەنيشت فەناابوونەوە
بە تە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22214411219076
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ھەستيار
بەرزان ھ
20
ی ئاراس 005 -
دەزگای
تاﯾبەتمە
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
و ت:
ستان
شووری کوردس
باش
ە بەست
جﯚری پەڕتووک :ھە
زمان  -ش وەزار :ک ..باشوور
1441
پەڕتوووکی ژمارە1 :
ەنيشت نماﯾش
شەوە
بە تە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201108
8302211176
60831
ھ شتا ئامادە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
کامەران
ن سوبحان
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
تاﯾبەتم
و ت:
ستان
شووری کوردس
باش
جﯚری پەڕتووک :ئەددەبی

1442
پەڕتوووکی ژمارە2 :
ەکدا
ی بيست و ﯾە
ن لە پ شواززی سەدەی
بە جييھانی کردن
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
66347
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
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عومەر عەلی محەمەد
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی پەڕتووک
باشووری کوردستان
و ت:
جﯚری پەڕتووک :رامياری
زمان  -ش وەزار :ک .باشوور
پەڕتووکی ژمارە1443 :
بە د نيياﯾيەوە دەروازەﯾەک بﯚ ناسين و ت گەﯾشتن لە ﯾەکگرتوی ئيسالمی
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514966517
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
بەرزنجی ،ھە مەت

پەڕتووکی ژمارە1444 :
بە دﯾموکراتی کردنی خو ندنگە
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514966926
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
نيشتمان حوس ن کەرﯾم

پەڕتووکی ژمارە1445 :
بە رگدرووە بچووکەکە
http://www.kurdipedia.org/?q=2012062022553170748
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
و/ئەمير حاجی داود
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی پەڕتووک
جﯚری پەڕتووک :مندا ن
پەڕتووکی ژمارە1446 :
بە رﯾکا ن
http://www.kurdipedia.org/?q=2012062022553170546
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
ر کارێ متروﯾری
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی پەڕتووک
جﯚری پەڕتووک :مندا ن
پەڕتووکی ژمارە1447 :
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عالەم
فﯚنەکانی ع
مارەی تەلەف
بە ژم
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22214410718921
ئاماددەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
سووزەنی
نووسيينی :سا ح س
ئەم کت بە لە سا ی 1999دا
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
ی کت بخانەی کوردی
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
بااشووری کورددستان
و ت:
ھە بەست
ی پەڕتووک :ھ
جﯚری
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
1448
پەڕتوووکی ژمارە8 :
مواسە
ەکانتا ھە م
بە س دارەی ل وە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22214410418806
ھ شتا ئئامادە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ەد پاکژ
نووسيينی :محەمە
شار لە سل مانی چاپکراوە
ی سەنتەری رۆشنبيری ش
ەسەر ئەرکی
ئەم کت بە لە سا ی  2005دا لە
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی پەڕتووک
بااشووری کورددستان
و ت:
ھە بەست
ی پەڕتووک :ھ
جﯚری
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
1449
پەڕتوووکی ژمارە9 :
ەرەبکردنی کوردستان
بە عە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201101
1020957332
21359
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
ەنگاربوونەوەی
ی
بە عەرەبکرردن مەترسيييەکانی ،بەرە
ەم 2010 -
چاپی س يە
خمووری
نووسينی :غەفوور مەخ
تاﯾبەتمەند
دﯾيەکانی پەڕتتووک
باشوووری کوردستان
و ت:
ی
جﯚری پەڕتتووک :رامياری
1450
پەڕتوووکی ژمارە0 :
السی د ی تﯚ
بە گ ال
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201307
7121504108
89597
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ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی

ھ شتا ئامادە نييە
سەعيد مەولوود
ی :سەالم س
نووسينی
2013
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
تاﯾبەتمە
و ت:
ستان
شووری کوردس
باش
ە بەست
جﯚری پەڕتووک :ھە
زمان  -ش وەزار :ک ..باشوور

1451
پەڕتوووکی ژمارە1 :
وی )ژﯾان(ەو
بە ناو
وە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201204
4131139076
64507
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ئەرﯾک فرۆم
ئازاد بەرزنجی
نی 2003
سل مانی
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
تاﯾبەتم
ستان
شووری کوردس
باش
و ت:
جﯚری پەڕتووک :فە لسەفە
زمان  -ش وەزار :ک  .باشوور
1452
پەڕتوووکی ژمارە2 :
وی ژﯾانەوە
بە ناو
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101536416
65429
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
فرۆم ،ئەرﯾک

1453
پەڕتوووکی ژمارە3 :
ﯚرەی کام ک و ئاشنای
بە ھﯚ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
68556
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ەحموود
عەبدوو کەرﯾم مە

1454
پەڕتوووکی ژمارە4 :
ە
ی و چ ژ لە ژژﯾان وەرگرە
بە کامەرانی بژی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
65652
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
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ھاوزەر ،ئەدوارد

1455
پەڕتوووکی ژمارە5 :
مەکانەوە
کی لە رۆژنام
ەوتی د ک
ورتی ھەلکە
بە کو
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
69621
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
حس ن حوزنی

1456
پەڕتوووکی ژمارە6 :
بە ﯾاررمەتی ئ وە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101235126
65148
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
مان محەمەد فاﯾەق
عوسم

1457
پەڕتوووکی ژمارە7 :
مە
ستەرنامە ﯾاان ھە ەنام
ی کورد ...ماس
سالمکردنی
بەئيس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22214411919338
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ەرەداغی
فازل قە
نادﯾار 2006
سەرچاوە :ما پەڕی کت بخانەی ککوردی
تاﯾبەتم
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
و ت:
ستان
شووری کوردس
باش
جﯚری پەڕتووک :ل ککﯚ ينەوە
زمان  -ش وەزار :ک ..باشوور
1458
پەڕتوووکی ژمارە8 :
رۆﭬی پير
ی جەوان مر
بەبری
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6202255317
70462
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
مان ئەحمەد
عوسم
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی پەڕتووک :مندا ن
جﯚری
1459
پەڕتوووکی ژمارە9 :
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بەب خو ن
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
69421
ی پی دی ئ ف :ھ شتا ئاماادە نييە
فاﯾلی
ئەليساندرۆۆ بارﯾکﯚ
ەوە :ئازاد بەرززنجی
وەرگ انی لە ئينگليزﯾيە
دﯾيەکانی پەڕتتووک
تاﯾبەتمەند
باشوووری کوردستان
و ت:
جﯚری پەڕتتووک :رۆمان
شوور
زمان  -ش وەزار :ک .باش
1460
پەڕتوووکی ژمارە0 :
بەپ ی ر نماﯾی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
69572
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ن ،عەزﯾز
نەسين

1461
پەڕتوووکی ژمارە1 :
ۆک
شەرع :چيرۆ
بەپ ی ﯾاسای ش
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
68550
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
عەزﯾز

1462
پەڕتوووکی ژمارە2 :
بەتاو پ کدا دەبارﯾن
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22214411119030
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
نووسينی :نيگار نادر
پەخشی ئاراسەوە
ی
لەالﯾەن دەزگای چاپ و
ن
 200دا
ئەم کت بە للە سا ی 04
ەوە
ب وکراوەتە
تاﯾبەتمەند
دﯾيەکانی پەڕتتووک
باشوووری کوردستان
و ت:
ەست
جﯚری پەڕتتووک :ھە بە
شوور
زمان  -ش وەزار :ک .باش
1463
پەڕتوووکی ژمارە3 :
کورد!
د
حەمەی
بووم بە کاکە حە
م
ەق ﯾەکی دۆستانەو دﯾموکراتی بووم،
مای دەمەتە
بەتەم
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http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201203
3051341566
64370
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
محەمەدی مەال کەرﯾم
وە می )وتتار کی ب نااونيشان(ی ددکتﯚر کەمال مەزھەرە لە پ نج ژمارەی
)ھاوکاری(ددا ب وی کرد ووەتەوە
1990
خستە سە
ەر ن ت :چا ک محەمەد
تاﯾبەتمەند
دﯾيەکانی پەڕتتووک
جﯚرە
جﯚری پەڕتتووک :ھەمەج
شوور
زمان  -ش وەزار :ک .باش
1464
پەڕتوووکی ژمارە4 :
ل
سينی ئەنفال
بەجيننﯚساﯾد ناس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201304
4141344137
78819
ئامادەەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ل عەبدو
خەليل
2011
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
و ت:
بااشووری کورددستان
ەبجە
ەنفال و ھە ە
ی پەڕتووک :ئە
جﯚری
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
1465
پەڕتوووکی ژمارە5 :
ھانيبوون
بەجيھ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
66616
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ی ،عومەر رەەسوڵ
شينکی

1466
پەڕتوووکی ژمارە6 :
ھانيبوون و شوناسی ننەتەوەﯾی
بەجيھ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
66619
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ئازاد ووە ەدبەگی
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی پەڕتووک :رامياری
جﯚری
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
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1467
پەڕتوووکی ژمارە7 :
کولتور ،شونناس
ھانيبوون ،ک
بەجيھ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22702075619839
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
نووسەر
ئەحمەد گوو محەمەدی
وەرگ
عەو بەھررامی
ەڕەکان
ژمارەی الپە
287
پ
سا ی چاپ
2007
کەتەلﯚگ
سياسەت
ەوەی موکرﯾاننی
سەرچاوە :ما پەڕی دەززگای تو ژﯾنەووە و ب وکردنە
دﯾيەکانی پەڕتتووک
تاﯾبەتمەند
باشوووری کوردستان
و ت:
جﯚری پەڕتتووک :کلتوورر
شوور
زمان  -ش وەزار :ک .باش
1468
پەڕتوووکی ژمارە8 :
سالميی
دﯾد کی ئيس
ھانيکردن ،د
بەجيھ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201110
0151257296
62380
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
حەمەکەرﯾم
سين عەبدوللحەميد -و :ح
ن :د .موحس
عەبدو
دﯾيەکانی پەڕتتووک
تاﯾبەتمەند
و ت:
باشوووری کوردستان
جﯚری پەڕتتووک :ئاﯾين و ئاتەﯾزم
شوور
زمان  -ش وەزار :ک .باش
1469
پەڕتوووکی ژمارە9 :
کتيکدا
ڤ لە ن وان تتيﯚری و پراک
ھانيکردنی مافی مرۆڤ
بەجيھ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
66478
ھ شتا ئاماادە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
م گﯚران
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پەڕتوووکی ژمارە0 :
1470
ی
کی م ژووﯾی
کورد :چيرۆک
کەش رانی ک
بەچک
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
67762
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
م
مان خواکەرەم
عوسم

1471
پەڕتوووکی ژمارە1 :
بەختييار ز وەر
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6202336407
70915
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
مود ز وەر
مەحم

1472
پەڕتوووکی ژمارە2 :
شن
گلﯚبە ﯾزەﯾش
بەختييار عەلی و ﯾﯚتﯚبيای گ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
66527
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ن عەبدولقادرر
سﯚران

1473
پەڕتوووکی ژمارە3 :
ەوەربون
بەختە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201201
1081244456
63710
ئامادەەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
سينی :عەبدوللکەرﯾم ئەلبەککار
نووسي
وەرگ انی :ئيبراھييم سا ح
شينی بەرﯾتانييا 2008 -
شانش
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی پەڕتووک
ددەرەوە
و ت:
ئاتەﯾزم
م
ی پەڕتووک :ئااﯾين و
جﯚری
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
1474
پەڕتوووکی ژمارە4 :
ەوەری
بەختە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101536416
65406
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
سافاتتەر ،ف رناندۆ
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پەڕتووکی ژمارە1475 :
بەختەوەری و ب دەنگی
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122214412219426
ئامادەﯾە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
مەرﯾوان ورﯾا قانع
دەزگای سەردەم 2004 -
سەرچاوە :ما پەڕی کت بخانەی کوردی
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی پەڕتووک
باشووری کوردستان
و ت:
جﯚری پەڕتووک :وتار و دﯾمانە
زمان  -ش وەزار :ک .باشوور
پەڕتووکی ژمارە1476 :
بەخ رب ن بﯚ سەﯾرانگەی مارم لکە
http://www.kurdipedia.org/?q=2012062022553170585
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
و/ئاوات عەبدو
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی پەڕتووک
باشووری کوردستان
و ت:
جﯚری پەڕتووک :مندا ن
زمان  -ش وەزار :ک .باشوور
پەڕتووکی ژمارە1477 :
بەخ رب ن بﯚ کوردستان
http://www.kurdipedia.org/?q=2012062022553170518
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
ھاشم حەمە عەبدو
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی پەڕتووک
باشووری کوردستان
و ت:
جﯚری پەڕتووک :مندا ن
زمان  -ش وەزار :ک .باشوور
پەڕتووکی ژمارە1478 :
بەدام نی شاخ کەوە
http://www.kurdipedia.org/?q=2011110121385662696
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ە
ئامادەﯾە
ی بەرزنجی
ئەحمەدد سەﯾد عەلی
ی ئاراس 20 05 -
دەزگای

ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی

تاﯾبەتم
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
و ت:
ستان
شووری کوردس
باش
جﯚری پەڕتووک :رۆممان
زمان  -ش وەزار :ک  .باشوور
1479
پەڕتوووکی ژمارە9 :
حا ی بوون
بەدح
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201201
1132134436
63816
ئامادەەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
؟
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی پەڕتووک
شانﯚ
ی پەڕتووک :ش
جﯚری
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
1480
پەڕتوووکی ژمارە0 :
خانييەکان ..ما بات کی خەباتکار
بەدرخ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22214411419161
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
تک
نووسينی :ﯾوسف مەنتک
وکراوەتەوە
ە
بفرۆشی سﯚرانەوە ب
ی
لەالﯾەن کت
ن
 200دا
ئەم کت بە للە سا ی 05
تاﯾبەتمەند
دﯾيەکانی پەڕتتووک
و ت:
باشوووری کوردستان
جﯚری پەڕتتووک :م ژوو
شوور
زمان  -ش وەزار :ک .باش
1481
پەڕتوووکی ژمارە1 :
ﯚڕان
بەدگﯚ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
69359
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
کافکا ،،فرانتز

1482
پەڕتوووکی ژمارە2 :
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بەدگﯚ
ﯚڕان
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
69108
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
فرانتز
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی پەڕتووک :رۆۆمان
جﯚری
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
1483
پەڕتوووکی ژمارە3 :
ەرﯾن
كوردستانى دواى راپە
ى
كە بى رۆژنا مەنووسى كوردى لە ك
بەدواا داچوون و رەخنە لە ك
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201403
3310040079
93652
نييە
شتا ئامادە ە
ھش
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ى-ھەول ر999-
د خدر مەولود-و.رۆشنبيرى
محمد
19

1484
پەڕتوووکی ژمارە4 :
راپەڕﯾن
ن
وای
کوردی لە دو
مەنووسی ک
بەدوااداچوون و ررەخنە لە کتت بی رۆژنام
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101235136
65162
ئامادە نييە
ە
ھ شتا
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
محەم
مەد خدر مەوللود

1485
پەڕتوووکی ژمارە5 :
ع باباجان
بەدﯾع
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201011
10514035410576
ی پی دی ئ ف :ھ شتا ئاماادە نييە
فاﯾلی
ی ھونەری و لەدووتو ی ککت ب کی قەبارە ناوەندا و ببە) (134الپەڕڕە ژﯾان و
بەش واز کی
لەالﯾەن
ن
ەدﯾع باباجان ببەش وەی کووراسە
ەندی کورد بە
بەرھەمەکاانی ھونەرمە
سەعيد-ەوە ککﯚکراوەتەو بەچاپگەﯾەنرا.
س بەختيار س
رۆژنامەنووس
وەبەراﯾەتی گشتی
ی
بەڕ
رۆشنبيری و الوان ،ەڕ
ی
ھەمی وەزارەتتی
سەﯾە کە بەرھ
ئەم کوراس
بەڕ وەر تی ھوننەری ش وەکااری سل مانيييە،
سل مانی ،ڕ
رۆشنبيری و ھونەر لەس
ھونەر،
ئەوﯾش )بەدﯾع باباجان ک يە؟ ،ھ
ش
نووسەر داببەشيکردووە بەسەر ) (6ببەشدا
بازرگانی الی بەدﯾع باباجان ،ھەرروەھا درووستتکردنی
ی
شنووسی ،ککاری
شيعر ،خﯚش
يووﯾانە)
سەرانەی کە للەسەر ھونەررمەند نووسيو
ک بﯚ ئەو نووس
پاشکﯚﯾەک
ی :بەپ ی ئەوەەی ئەم
لەبارەی دررووستکردنی ئەو کوراسەوە بەختيار س
سەعيد دە َ
ھونەرمەند
بەش وەﯾەکی ئەککادﯾمی پەﯾماانگەی
دە ﯾەکەمين ش وەکاری کووردە کە ش
ھونەرمەندە شاﯾانی ئەوەﯾە کە
ە
ئەم
مان کاتدا م
ھونەرە جووانەکانی خو نندووە ،لەھەم
لەڕ گای ئەو ھ کارﯾەوە کە
بب تە ﯾەکەممين ش وەکارری ئەو پرۆژەﯾﯾە ،چونکە ەڕ
زترﯾن پەﯾوەندی لەن وان
ن
ی بﯚ شاعيرە کالسيکيەکانی کورد ،توانی بەھ
ک شاوﯾەتی
کوردی درووستبکاات .
ی
ەدەبی
ھونەری ش وەکاری و ئە
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نوێ
سەرچاوە :ما پەڕی کورردستانی ێ
دﯾيەکانی پەڕتتووک
تاﯾبەتمەند
و ت:
باشوووری کوردستان
ی
جﯚری پەڕتتووک :ھونەری
شوور
زمان  -ش وەزار :ک .باش
1486
پەڕتوووکی ژمارە6 :
ەعيدی نووررسی
عوززەمان ماامﯚستا سە
بەدﯾع
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651497
70032
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
سەعيد رەمەززان
ی ،محەمەد س
بﯚتانی

1487
پەڕتوووکی ژمارە7 :
ی دژی ژنان راگرﯾن
ە توندوتيژی
ست خﯚمانە
بەدەس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
2270207562
20010
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
نووسەر
نووســــەر
وەرگ
ەلی
پەری شاکە
ەڕەکان
ژمارەی الپە
190
پ
سا ی چاپ
2009
پ
نﯚرەی چاپ
ﯾەکەم
دﯾزاﯾنی بەرگ
ئاسﯚ مامزاادە
کەتەلﯚگ
ی
کﯚمە ناسی
ەوەی موکرﯾاننی
سەرچاوە :ما پەڕی دەززگای تو ژﯾنەووە و ب وکردنە
دﯾيەکانی پەڕتتووک
تاﯾبەتمەند
و ت:
باشوووری کوردستان
جﯚری پەڕتتووک :کﯚمە نناسی
1488
پەڕتوووکی ژمارە8 :
خنە
وەی شاعيرر کی بەرزە ف ەوە :رەخ
م چاوەڕوانييی نيشتنەو
بەدەم
dipedia.org//?q=201206
6101651496
68811
http:///www.kurd
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ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ە سەعيد حەسەن
حەمە

ھ شتتا ئامادە نييە

1489
پەڕتوووکی ژمارە9 :
و چنين  -کت بی 1
م ر گاوە گو
بەدەم
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201205
5082212236
64687
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
نەوشيرروان مستەفاا ئەمين
2012
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
تاﯾبەتم
ستان
شووری کوردس
باش
و ت:
جﯚری پەڕتووک :ﯾادداشت
زمان  -ش وەزار :ک  .باشوور
1490
پەڕتوووکی ژمارە0 :
دوای لە ﯾاد چوون
ە ئەنفال ..د
بەر لە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201111
1141512146
62956
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
جەزائيری
زوھ ر ج
جەباری
وەرگ اننی :جومعە ج
ی ئاراس 20 08 -
دەزگای
تاﯾبەتم
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
و ت:
ستان
شووری کوردس
باش
جﯚری پەڕتووک :ئەننفال و ھە ەببجە
زمان  -ش وەزار :ک  .باشوور
1491
پەڕتوووکی ژمارە1 :
می چاوەڕواانی
وەی دوا قوم
ە خواردنەو
بەر لە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
68784
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ن محەمەد
شوان

1492
پەڕتوووکی ژمارە2 :
ە خﯚرھە تتن
بەر لە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22214411219065
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
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ی
نووسينی :کاروان عەلی
200دا ب وکراووەتەوە
ئەم کت بە للە سا ی 06
سەرچاوە :ما پەڕی کت ببخانەی کورددی
دﯾيەکانی پەڕتتووک
تاﯾبەتمەند
و ت:
باشوووری کوردستان
ک
جﯚری پەڕتتووک :چيرۆک
شوور
زمان  -ش وەزار :ک .باش
1493
پەڕتوووکی ژمارە3 :
شتيوانانی
شو ن کەوتو انی لە تەقيينەوە و پش
ەفييەت و ش
ەتی سەلە
بەرائە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201201
1281818496
64099
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ە تەقينەوە وپپشتيوانانی
ەتی سەلەفيييەت و شو ن کەوتوانی لە
بەرائە
ەر  :م /عبدالللطيف أحمد
نووسە
لکەرﯾم
وەرگ ر  :م :صالح االدﯾن عەبدولک
خﯚی
لە موس مان خ
چی کەران ە
ەکانی خەواررج لە کافر کرردنی سەرپ چ
وە تا ئ ستاﯾش بەرردەوام بﯚچونە
چەوانەﯾان
ی¬ﯾە ھاوچەررخەکان کەوا دەبينن ھەر کەس ک پ چ
دەنو ن ت لە ن وان کﯚمەڵ و حيززبە ئيسالمی
کافر بوونی وخو نی
سالم دەرچووە و حوکم دەدەن بە ر
توندرەوەکانياان ئەوا لە ئيس
ە بيروبﯚچونە
ب ت لە
ِ
ەرپ چی کەراان و تاوان باران وەکو
دەدەن بەسەر سە
ن
برﯾار و حوکمی کاففر بوون
حە ڵ دەکەن ،ھە
ەروەھا ِ
پ شتر باسکرا.
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
بااشووری کورددستان
و ت:
م
ی پەڕتووک :ئااﯾين و ئاتەﯾزم
جﯚری
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
پەڕتوووکی ژمارە: 1494
ە
بەرازە جياوازەکە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6202255317
70866
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ەرﯾمی
ژﯾال کە
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
بااشووری کورددستان
و ت:
مندا ن
ی پەڕتووک :م
جﯚری
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
1495
پەڕتوووکی ژمارە5 :
بەرازەوان
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http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514968045
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
ئەندرسن
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی پەڕتووک
باشووری کوردستان
و ت:
جﯚری پەڕتووک :چيرۆک
زمان  -ش وەزار :ک .باشوور
پەڕتووکی ژمارە1496 :
بەراورد لە ن وان رژ مە فيدرا ەکاندا
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122214410018676
ئامادەﯾە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
سەﯾوان کاکە رەش
مەکتەبی بيرو ھﯚشياری 2002
سەرچاوە :ما پەڕی کت بخانەی کوردی
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی پەڕتووک
باشووری کوردستان
و ت:
جﯚری پەڕتووک :رامياری
زمان  -ش وەزار :ک .باشوور
پەڕتووکی ژمارە1497 :
بەراوردکارﯾيەک لە ن وان قانوونی ھاوسەرگيرﯾی سوﯾدی و قانوونی باری کەس تی
ئ راقی ھەموارکراو لەالﯾەن پەرلەمانی ھەر می کوردستانەوە
http://www.kurdipedia.org/?q=2014020911372522401
ئامادەﯾە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
کاوە ب .محەمەدئەمين
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی پەڕتووک
جﯚری پەڕتووک :ﯾاساﯾی
زمان  -ش وەزار :ک .باشوور
پەڕتووکی ژمارە1498 :
بەراوردی چەند ئەفسانە و چيرۆکی کوردی و بيانی چ2
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514969267
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
مەنمی ،سەالم
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1499
پەڕتوووکی ژمارە9 :
ی
فسانە و چييرۆکی ميللی
وردی دە ئەف
بەراو
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6202255317
70270
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
م مەنمی
سەالم
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
مندا ن
ی پەڕتووک :م
جﯚری
بااشووری کورددستان
و ت:
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
ەفسانە
ی پەڕتووک :ئە
جﯚری
1500
پەڕتوووکی ژمارە0 :
ی :بەراورد
فسانە و چييرۆکی ميللی
وردی دە ئەف
بەراو
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
68108
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
م عەبدولغەففوور
سەالم

1501
پەڕتوووکی ژمارە1 :
الوانی..
ی
ورﯾاﯾی بﯚ
ی
ھەمييەتی ززمان و دﯾارﯾﯾەکی
رﯾخی و ئەھ
ورد کی تەئر
بەراو
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
69673
ھ شتا ئامادە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
سا ح

1502
پەڕتوووکی ژمارە2 :
وورد ک لە ن وان  1966و 1996
بەراو
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201212
2221333587
74421
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ی عەلی شەررﯾف
حيلمی
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
تاﯾبەتم
و ت:
ستان
شووری کوردس
باش
جﯚری پەڕتووک :دۆززی کورد
زمان  -ش وەزار :ک  .باشوور
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1504
پەڕتوووکی ژمارە4 :
سی
ەستەکانی گەشەسەنندنی سياس
بەربە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
2270207562
20004
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
نووسەر
ەلی قەوام
عەبدول عە
وەرگ
ھيوا مەجيد
د خەليل
ەڕەکان
ژمارەی الپە
192
پ
سا ی چاپ
2009
پ
نﯚرەی چاپ
ﯾەکەم
دﯾزاﯾنی بەرگ
ئاسﯚ مامزاادە
کەتەلﯚگ
سياسەت
ەوەی موکرﯾاننی
سەرچاوە :ما پەڕی دەززگای تو ژﯾنەووە و ب وکردنە
دﯾيەکانی پەڕتتووک
تاﯾبەتمەند
و ت:
باشوووری کوردستان
ی
جﯚری پەڕتتووک :رامياری
1505
پەڕتوووکی ژمارە5 :
ستان
ومەتی ھەرر می کوردس
رسانی حکو
بەرپر
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
66252
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
مەگدﯾﯾد سەپان

1506
پەڕتوووکی ژمارە6 :
شاری ھە ەبجە
شەکوژی ش
ە تاوانی رەش
رسيار تی تااوانکاری لە
بەرپر
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201311
1241516569
92642
ی پی دی ئ ف :ھ شتا ئاماادە نييە
فاﯾلی
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شاھﯚ
عيد ئەحمەد  -مامﯚستا ش
محەمەدسەعي
محەمەد مح
2013
دﯾيەکانی پەڕ تووک
تاﯾبەتمەند
و ت:
باشوووری کوردستان
ل و ھە ەبجە
جﯚری پەڕتتووک :ئەنفال
شوور
زمان  -ش وەزار :ک .باش
1507
پەڕتوووکی ژمارە7 :
ﯚی نﯚژەندا
ەکانی شانﯚ
ن لە ش وازە
جەستەکردن
بەرجە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
67439
ھ شتا ئامادە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ن رەحيم
سيروان
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
تاﯾبەتم
ستان
شووری کوردس
باش
و ت:
شانﯚ
جﯚری پەڕتووک :شا
زمان  -ش وەزار :ک  .باشوور

1508
پەڕتوووکی ژمارە8 :
چاوڕوونی
بەرچا
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
65897
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
عوسم
مان محەمەد رەشيد

1509
پەڕتوووکی ژمارە9 :
خﯚلە
بەرخﯚ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6202255317
70407
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
مەد
رەسووڵ رەش ئەحم
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی پەڕتووک
بااشووری کورددستان
و ت:
مندا ن
ی پەڕتووک :م
جﯚری
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
1510
پەڕتوووکی ژمارە0 :
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ی
خﯚلەو ماسی
بەرخﯚ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6202255317
70837
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ن ئەمين عەببدول ەحمان
سﯚران
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
مندا ن
ی پەڕتووک :م
جﯚری
بااشووری کورددستان
و ت:
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
1511
پەڕتوووکی ژمارە1 :
خﯚلەکان
بەرخﯚ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6202336407
70916
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
حيم
عومەرر عەبدول رەح

1512
پەڕتوووکی ژمارە2 :
ی ھەتاو
بەردی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201111
1272149356
63030
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
ث
ئﯚکتاﭬيﯚ پاث
وەرگ انی لە فەڕەنسيييەوە :ئەحمەدی مەال
دەزگای ئارراس 2001 -
دﯾيەکانی پەڕتتووک
تاﯾبەتمەند
و ت:
باشوووری کوردستان
جﯚری پەڕتتووک :رۆمان
شوور
زمان  -ش وەزار :ک .باش
1513
پەڕتوووکی ژمارە3 :
ەم
ی ھەتاو :ژﯾﯾان و بەرھە
بەردی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
69163
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ئﯚکتاﭬﭬيﯚ
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی پەڕتووک
بااشووری کورددستان
و ت:
ھەمەجﯚرە
ی پەڕتووک :ھ
جﯚری
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ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
1514
پەڕتوووکی ژمارە4 :
گ دێ؛ مندا ی لە کەمببﯚدﯾا 1980 - 1975
بەردﯾﯾش بەدەنگ
dipedia.org//?q=201308
8310840378
89002
http:///www.kurd
ی پی دی ئ ف :ھ شتا ئاامادە نييە
فاﯾلی
ن .مﯚليد
دا ژﯾموسياک
کاکەوەﯾس
ﯾس
ەکيم
و .لە سووﯾدﯾيەوە :حە
ەڕتووک
ەندﯾيەکانی پە
تاﯾبەتمە
ستان
شووری کوردس
باشو
و ت:
ەڕتووک :ھەممەجﯚرە
جﯚری پە
زمان  -ش وەزار :ک .باشوور
1515
پەڕتوووکی ژمارە5 :
ە گەرمەکە
بەردە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22214412919680
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ی کەﯾدار
ئەرکەدی
سەالم
م عەبدو
ئينتەرن ت 1997
سەرچاوە :ما پەڕی کت بخانەی ککوردی
تاﯾبەتم
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
ستان
شووری کوردس
باش
و ت:
دا ن
جﯚری پەڕتووک :مند
1516
پەڕتوووکی ژمارە6 :
ی خوا
لەسەر دﯾنی
ەوام بوون لە
بەردە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201112
2062243026
63132
ئاماددەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ەد
دوون محەمە
فەرەﯾد
2010
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
بااشووری کورددستان
و ت:
م
ی پەڕتووک :ئااﯾين و ئاتەﯾزم
جﯚری
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
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1517
پەڕتوووکی ژمارە7 :
ودە
ەکەی تەراو
بەردە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6202255317
70474
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ستيفننی رابلی
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی پەڕتووک :مندا ن
جﯚری
1518
پەڕتوووکی ژمارە8 :
قەی دﯾموکرراتی ئازەربااﯾجان
ەوتنی فيرق
بەرزببوونەوە و کە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201301
1311524387
75470
ئامادەەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ی
جەمييل حەسەنلی
وەرگ انی :حاميد گەوھەری
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی پەڕتووک
ددەرەوە
و ت:
ی پەڕتووک :م ژوو
جﯚری
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
1519
پەڕتوووکی ژمارە9 :
بەرس
سيلە عيشق بﯚ خودا
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22214410818936
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
ی
نووسينی :ئاو زان نوری
قی
ەن کﯚمە ەی ھونەر و و ژەەی کوردی لق
 200دا لە الﯾە
ئەم کت بە للە سا ی 05
کەرکوکەوەە ب وکراوەتەووه
سەرچاوە :ما پەڕی کت ببخانەی کورددی
دﯾيەکانی پەڕتتووک
تاﯾبەتمەند
و ت:
باشوووری کوردستان
ەست
جﯚری پەڕتتووک :ھە بە
شوور
زمان  -ش وەزار :ک .باش
1520
پەڕتوووکی ژمارە0 :
ن لە قە ی ھەول ر سا ی 1990
ری کردنمان
بەرگر
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201109
9051424576
60970
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
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ەبدولرەقيب ﯾﯾوسف و ھەﯾننی قادر
نوسەر :عە
2007
سل مانی 7
دﯾيەکانی پەڕتتووک
تاﯾبەتمەند
باشوووری کوردستان
و ت:
جﯚری پەڕتتووک :م ژوو

1521
پەڕتوووکی ژمارە1 :
گەل ک
رﯾکردن لە گ
بەرگر
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201302
2071301267
75641
ئامادەەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
عەبدوو ئﯚجەالن
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی پەڕتووک :دۆزی کورد
جﯚری
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
1522
پەڕتوووکی ژمارە2 :
مافی ژنان
رﯾکردن لە م
بەرگر
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201305
5220053037
78498
ی پی دی ئ ف :ھ شتا ئئامادە نييە
فاﯾلی
لستونکرافت
ماری ولس
سﯚزان جەمال
ن
ييەوە:
ی لە عەرەبيي
وەرگ انی
ەندﯾيەکانی پپەڕتووک
تاﯾبەتمە
ستان
شووری کوردس
باش
و ت:
ن
جﯚری پپەڕتووک :ژنان
زمان  -ش وەزار :ک .باشوور
1523
پەڕتوووکی ژمارە3 :
بەرمييلی قوپاو
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22702075619820
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
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نووسەر
حەمە کەرﯾﯾم ھەورامی
ەڕەکان
ژمارەی الپە
244
پ
سا ی چاپ
2008
کەتەلﯚگ
ئەدەبيات
ەوەی موکرﯾاننی
سەرچاوە :ما پەڕی دەززگای تو ژﯾنەووە و ب وکردنە
دﯾيەکانی پەڕتتووک
تاﯾبەتمەند
و ت:
باشوووری کوردستان
ی
جﯚری پەڕتتووک :ئەدەبی
شوور
زمان  -ش وەزار :ک .باش
1524
پەڕتوووکی ژمارە4 :
وکراتی کوردستان
حيزبی د مو
ی ن وخﯚی ح
مە و پ ەوی
بەرنام
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201112
2261906026
63535
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
...
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رۆۆژھە تی کووردستان
و ت:
ی پەڕتووک :پررۆگرام
جﯚری
1525
پەڕتوووکی ژمارە5 :
ەسندکراوی کﯚنگرەی
ی
وکراتی کوردستان  -پە
حيزبی د مو
ی ن وخﯚی ح
مە و پ ەوی
بەرنام
پازدەﯾەم
dipedia.org//?q=201112
2261904586
63534
http:///www.kurd
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
2011
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رۆۆژھە تی کووردستان
و ت:
ی پەڕتووک :پررۆگرام
جﯚری
1526
پەڕتوووکی ژمارە6 :
کوردستان
ن
دﯾموکراتی
ی
ی
ی نەتەوەﯾی
وی ﯾەک تيی
مە و پەﯾرەو
بەرنام
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201201
1290023176
64115
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
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ﯾەک تيی
ی نەتەوەﯾی ددﯾموکراتی کووردستان
2002
پەڕتووک
ەندﯾيەکانی پە
تاﯾبەتمە
کوردد
نەتەوە:
و ت:
ستان
شووری کوردس
باش
ەڕتووک :پرۆگگرام
جﯚری پە
زمان  -ش وەزار :ک .باشوور
1527
پەڕتوووکی ژمارە7 :
وی ناوخﯚی )ی.م.ک)
مە و پەﯾ ەو
بەرنام
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
66475
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ﯾەک تی
ی مامﯚستاﯾانی کوردستان

1528
پەڕتوووکی ژمارە8 :
وی ناوخﯚیPJA
مە و پەﯾ ەو
بەرنام
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201109
9281549366
62142
ئاماد ەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
...
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی پەڕتووک :پررۆگرام
جﯚری
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
1529
پەڕتوووکی ژمارە9 :
دستان
ەوەﯾی کورد
وی ناوخﯚی پارتی نەتە
مە و پەﯾ ەو
بەرنام
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
66427
مادە نييە
ھ شتا ئاما
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
کوردستان
پارتی نەتەوەﯾی کو

1530
پەڕتوووکی ژمارە0 :
ەمين
راوی حەوتە
شانی کوردستان پەسندکر
ی
حمەتک
وی ناوخﯚی حزبی زەح
مە و پەﯾ ەو
بەرنام
رە2011/ 7/ 13-10 /
کﯚنگر
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201211
1112107167
73662
ئامادەەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
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...
تمەندﯾيەکانی پەڕتووک
ی
تاﯾبە
و ت:
بباشووری کورردستان
ی پەڕتووک :پپرۆگرام
جﯚری
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک

1531
پەڕتوووکی ژمارە1 :
ەﯾزﯾک( بﯚ منندا ن
ی )وﯾزوال بە
کامپيوتەری
مەنووسين بە زمانی ک
بەرنام
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201205
5271448236
64896
مادەﯾە
ئام
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ە
شوانە
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی پەڕتووک :ککﯚمپيوتەر
جﯚری
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
1532
پەڕتوووکی ژمارە2 :
مەی ئاﯾين بﯚ زانياری و زانين
بەرنام
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
65784
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ی حاجی سەﯾفو
مەال ککاکە حەمەی

1533
پەڕتوووکی ژمارە3 :
ستەکان
رووتەخت و بەرجەس
ت
ﯚ و نەک شاننی
مەی ئﯚتﯚکااد  :2002بﯚ
بەرنام
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101450586
65303
شتا ئامادە نيييە
ھش
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
سەن
فوئاد محەمەد حەس

1534
پەڕتوووکی ژمارە4 :
مەی ئ کس
بەرنام
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101450586
65292
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
کاوە م
محەمەد شاررباژ ی
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
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باشووری کوردستان
و ت:
جﯚری پەڕتووک :کﯚمپيوتەر
زمان  -ش وەزار :ک .باشوور
پەڕتووکی ژمارە1535 :
بەرنامەی ئەجندەیmbc
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514966178
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
بەشی روناکبيری  -مەکتەبی ر کخستنی ی.ن.ک

پەڕتووکی ژمارە1536 :
بەرنامەی ئەکس 2000
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061014510065359
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
ئاراس حاجی مەولود

پەڕتووکی ژمارە1537 :
بەرنامەی چارەسەرکردنی ک شەی نەتەواﯾەتی نەتەوەی کورد
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514966309
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
کﯚمە ەی رنجدەرانی کوردستان
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی پەڕتووک
باشووری کوردستان
و ت:
جﯚری پەڕتووک :پرۆگرام
زمان  -ش وەزار :ک .باشوور
پەڕتووکی ژمارە1538 :
بەرنامەی فﯚتﯚشﯚپ
http://www.kurdipedia.org/?q=2013040114425579027
ئامادەﯾە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
نووسينی ئاسﯚ نادری
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی پەڕتووک
جﯚری پەڕتووک :کﯚمپيوتەر
زمان  -ش وەزار :ک .باشوور
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پەڕتووکی ژمارە1539 :
بەرنامەی ماﯾکرۆسﯚفت ئەکسس
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061014505965340
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
ھادی حەمە رەزا عەزﯾز

پەڕتووکی ژمارە1540 :
بەرنامەی ماﯾکرۆسﯚفت پاوەرپﯚﯾنت
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061014505865293
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
شارباژ ی ،کاوە محەمەد

پەڕتووکی ژمارە1541 :
بەرنامەی ھەنگاوی جيھانی بﯚ الوان لە سا ی 2000
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514966431
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
مەجيد سا ح

پەڕتووکی ژمارە1542 :
بەرنامەی کاری دانيشتنەکانی ئەنجومەنی نيشتمانی کوردستان-ع راق
http://www.kurdipedia.org/?q=2014033100400793696
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
ئەنجومەنی نيشتمانيی کوردستانی
2002

پەڕتووکی ژمارە1543 :
بەرنامەی کاری نيشتمانی
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514966096
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
عەلی حامد قادر

پەڕتووکی ژمارە1544 :
بەرھەمی خاو ن :دﯾوانە ھﯚنراوە
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514968256
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
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ی عارف ئاغا
عەلی

1545
پەڕتوووکی ژمارە5 :
ت
ھەمی خەبات
بەرھە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
67661
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ەکر ش خ جەال
ئەبوبە
الل

1546
پەڕتوووکی ژمارە6 :
ت
ھەمی خەبات
بەرھە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22214412619563
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
الل
ئەبوبەککر ش خ جەال
2
ی ئاراس 2002
دەزگای
تاﯾبەتم
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
و ت:
ستان
شووری کوردس
باش
جﯚری پەڕتووک :ﯾادداشت
زمان  -ش وەزار :ک  .باشوور
1547
پەڕتوووکی ژمارە7 :
شبەندی
ﯚنراوەکانی ئەمين نەقش
ھەمی ژﯾان :دﯾوانی ھﯚ
بەرھە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
68091
ھ شتا ئامادە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ی
ن نەقشبەندی
ئەمين
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی پەڕتووک
و ت:
بااشووری کورددستان
ھە بەست
ی پەڕتووک :ھ
جﯚری
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
1548
پەڕتوووکی ژمارە8 :
ەنگ
ولواحيد نور ی :ھەمەڕە
ھەمی کﯚکرااوەی عەبدو
بەرھە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
68540
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
موود تﯚفيق /ئئا ک
مەحم
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1549
پەڕتوووکی ژمارە9 :
وانيەکانم
ھەمە زمانەو
بەرھە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
67132
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
محەمەد
ە ،مستەفا م
زەنگنە

1550
پەڕتوووکی ژمارە0 :
ی)
13ی ھەتاوی
390 - 1371
ھەمەکانم )1
بەرھە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201401
1011517038
86971
ی پی دی ئ ف :ھ شتا ئاماادە نييە
فاﯾلی
ەکيم زادە
نووسين و ئامادەکردن :فەرەﯾدون حە
تاﯾبەتمەند
دﯾيەکانی پەڕتتووک
ھەم
جﯚری پەڕتتووک :کﯚبەرھ
شوور
زمان  -ش وەزار :ک .باش

1551
پەڕتوووکی ژمارە1 :
شکی قورئانندا
ێ لەبەر تيش
ھەمەکانی ززانستی نوێ
بەرھە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
65950
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ی ،مﯚرﯾس
بﯚکانی

1552
پەڕتوووکی ژمارە2 :
عری سالم
ەرمانی شيع
وت ک لە خە
بەرکو
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201209
9161634283
31508
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
محەمەد عەلی قەرەەداغی
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
تاﯾبەتمە
و ت:
ستان
شووری کوردس
باش
ە بەست
جﯚری پەڕتووک :ھە
زمان  -ش وەزار :ک ..باشوور

1553
پەڕتوووکی ژمارە3 :
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ﯚری کوردی
ە ی فﯚلکلﯚ
وت کی مەتە
بەرکو
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22214412419475
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
سەدرەددﯾن نورەدﯾن
کوردستان 2005
ن
ی
ئينستيووتی کەلەپوری
ەندﯾيەکانی پەڕتووک
تاﯾبەتمە
شووری کوردس
باش
و ت:
ستان
جﯚری پپەڕتووک :کلتتوور
زمان  -ش وەزار :ک ..باشوور
1554
پەڕتوووکی ژمارە4 :
ول
بەرکو
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
67939
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ش خ لەتيف ش خ عارف

1555
پەڕتوووکی ژمارە5 :
سەن زﯾرەک
ھەمی حەس
سەرھاتی ژژﯾان و بەرھ
و ک لە بەس
بەرکو
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
69656
ھ شتا ئامادە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ەد
عومەر ئەحمە
ھيوا ع

1556
پەڕتوووکی ژمارە6 :
ئەوروپا
مانی کوردنناسيی لە ئە
و کی خەرم
بەرکو
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
69652
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ل نەبەز2 /ن
جەمال

1557
پەڕتوووکی ژمارە7 :
دی
سازﯾی کورد
ستە زاراوەس
و کی زانس
بەرکو
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
67119
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ل عەبدول
جەمال

1558
پەڕتوووکی ژمارە8 :
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ی درەختی ئييمان
بەری
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
65996
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
يدی
سی ،بەدﯾعوزززەمان سەعيد
نوورس

1559
پەڕتوووکی ژمارە9 :
ن
کولتوورەکان
ەککەوتنی ک
بەرﯾە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22702075619826
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
نووسەر
س
ب نارد لوﯾس
وەرگ
ﯾاسين حاج
جی زادە
ەڕەکان
ژمارەی الپە
98
پ
سا ی چاپ
2008
کەتەلﯚگ
سياسەت
ەوەی موکرﯾاننی
سەرچاوە :ما پەڕی دەززگای تو ژﯾنەووە و ب وکردنە
دﯾيەکانی پەڕتتووک
تاﯾبەتمەند
و ت:
باشوووری کوردستان
ەفە
جﯚری پەڕتتووک :فەلسە
شوور
زمان  -ش وەزار :ک .باش
1560
پەڕتوووکی ژمارە0 :
ن
ﯚشەنيگاکان
ی رۆمان و گﯚ
و ئاستانەی
بەرەو
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201109
9111202376
61124
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
سەر :عەبدو سەڕاج
ناوی نووس
ی سەردەم  -سل مانی ))سا ی چاپ)2007 :
لە ب وکراوەەکانی دەزگای
دﯾيەکانی پەڕتتووک
تاﯾبەتمەند
و ت:
باشوووری کوردستان
ی
جﯚری پەڕتتووک :ئەدەبی

1561
پەڕتوووکی ژمارە1 :
و ئاسﯚی گﯚ
بەرەو
ﯚڕان
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http://www.kurdipedia.org/?q=2012061012351465189
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
...

پەڕتووکی ژمارە1562 :
بەرەو ئاسﯚﯾەکی روون
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514965807
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
دامەزراوەی ئەلبەالغ

پەڕتووکی ژمارە1563 :
بەرەو ئەشکەوتی دل ران  -بەرگی 2
http://www.kurdipedia.org/?q=2011122120032163447
ئامادەﯾە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
گەالو ژ
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی پەڕتووک
باشووری کوردستان
و ت:
جﯚری پەڕتووک :چيرۆک
زمان  -ش وەزار :ک .باشوور
پەڕتووکی ژمارە1564 :
بەرەو ئەشکەوتی دل ران ب2،1
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514968617
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
گەالو ژ
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی پەڕتووک
باشووری کوردستان
و ت:
جﯚری پەڕتووک :چيرۆک
زمان  -ش وەزار :ک .باشوور
پەڕتووکی ژمارە1565 :
بەرەو ئەنارکيزم
http://www.kurdipedia.org/?q=2012082921444652413
فاﯾلی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
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ئ رﯾکﯚ ماالتت ستا
وەرگ انی لە فارسييەووە :ھەژ ن
ستان
ستانی کوردس
لە ب وکراوەەکانی سەکﯚﯚی ئەنارکيس
٢٠١٠
دﯾيەکانی پەڕتتووک
تاﯾبەتمەند
و ت:
باشوووری کوردستان
ی
جﯚری پەڕتتووک :رامياری
شوور
زمان  -ش وەزار :ک .باش
1566
پەڕتوووکی ژمارە6 :
ەرگی 1
و بەختياری ئافرەت  -بە
بەرەو
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201110
0151251026
62378
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
جەمال حەبيبو "ب دار"
تاﯾبەتم
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
و ت:
ستان
شووری کوردس
باش
جﯚری پەڕتووک :ئاﯾيين و ئاتەﯾزم
زمان  -ش وەزار :ک  .باشوور

1567
پەڕتوووکی ژمارە7 :
ەرگی 2
و بەختياری ئافرەت  -بە
بەرەو
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201110
0151300566
62381
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
جەمال حەبيبو "ب دار"
تاﯾبەتم
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
ستان
شووری کوردس
باش
و ت:
جﯚری پەڕتووک :ئاﯾيين و ئاتەﯾزم
زمان  -ش وەزار :ک  .باشوور

1568
پەڕتوووکی ژمارە8 :
و پاﯾزە بەھاار کی تر
بەرەو
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
68405
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
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حەمە
ە عەلی
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
بااشووری کورددستان
و ت:
چيرۆک
ی پەڕتووک :چ
جﯚری
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
1569
پەڕتوووکی ژمارە9 :
ی ئيسالم ب 1ـ2
و پەروەردەی
بەرەو
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
65805
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
مان محەمەد رەشيد
عوسم

1570
پەڕتوووکی ژمارە0 :
ەند شاعير ک
شيعرﯾی چە
و جيھانی ش
بەرەو
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201111
1141729086
62969
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
کەمال غەمبار
ی ئاراس 20 08 -
دەزگای
تاﯾبەتم
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
و ت:
ستان
شووری کوردس
باش
جﯚری پەڕتووک :ئەددەبی
زمان  -ش وەزار :ک  .باشوور
1571
پەڕتوووکی ژمارە1 :
ک
ورتە چيرۆک
و چيا چ :2کو
بەرەو
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
68482
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ف
رەووف

1572
پەڕتوووکی ژمارە2 :
ی سوور!
و چەپ ! بەررەو دامەزرااندنی بەرەی
بەرەو
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201308
8061419168
89261
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
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م عەبدو
نووسيينی  :سەالم
ی دەنگەکان
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
ی پەڕتووک
تمەندﯾيەکانی
تاﯾبەتم
ەدەبی کر کاری
ی پەڕتووک :ئە
جﯚری
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک

1573
پەڕتوووکی ژمارە3 :
مە
می مەنگ :دوو شانﯚنام
و خﯚر و گﯚم
بەرەو
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
68841
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ئەنوەرر رشيد
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
و ت:
بااشووری کورددستان
شانﯚ
ی پەڕتووک :ش
جﯚری
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
1574
پەڕتوووکی ژمارە4 :
دا
مەت قورئاند
ﯾەک لە خزم
ھە و ستەﯾە
و د نياﯾی :ھ
بەرەو
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
65951
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
مان محەمەد رەشيد
عوسم

1575
پەڕتوووکی ژمارە5 :
دی
ەقامی ئاخااوتنی کورد
و راستە شە
بەرەو
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22214412219428
ئاماددەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
سعود محەمەدد
مەس
ی زانياری کوررد 1978
کﯚڕی
ەتمەندﯾيەکانی
تاﯾبە
ی پەڕتووک
ئ اق
و ت:
ی پەڕتووک :زمانەوانی
جﯚری
ن  -ش وەزار :ک .باشوور
زمان
1576
پەڕتوووکی ژمارە6 :
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بەرەو رزگاری و سەربەخﯚبون
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514966266
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
ر کار ئەحمەد

پەڕتووکی ژمارە1577 :
بەرەو روناکی
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514966061
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
ع.و .نوری

پەڕتووکی ژمارە1578 :
بەرەو رووناکی
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514968638
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
ئيبراھيم ئەحمەد
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی پەڕتووک
باشووری کوردستان
و ت:
زمان  -ش وەزار :ک .باشوور
جﯚری پەڕتووک :ئەدەبی
پەڕتووکی ژمارە1579 :
بەرەو رۆژنامەوانيی مﯚد رن
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061014505965315
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
کەرﯾمی ،بەختيار

پەڕتووکی ژمارە1580 :
بەرەو رۆژنامەوانيی مﯚد رن
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122702075619873
فاﯾلی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
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نووسەر
بەختيار کە
ەرﯾمی
ەڕەکان
ژمارەی الپە
104
پ
سا ی چاپ
2006
کەتەلﯚگ
راگەﯾاندن
ەوەی موکرﯾاننی
سەرچاوە :ما پەڕی دەززگای تو ژﯾنەووە و ب وکردنە
دﯾيەکانی پەڕتتووک
تاﯾبەتمەند
و ت:
باشوووری کوردستان
جﯚری پەڕتتووک :راگەﯾانندن
1581
پەڕتوووکی ژمارە1 :
ی تاقانە لە قورئاندا/
و ر باز کی پەروەردەﯾی
بەرەو
ونو ژ
شەو
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
65825
ھ شتا ئاممادە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
سەعيد رەمەززان
ی ،محەمەد س
بﯚتانی

1582
پەڕتوووکی ژمارە2 :
ەو زمانی نو وسين
و ر زمانی ک
بەرەو
کوردی بەرە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
67090
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
بابان ،ش رکﯚ عەبد
دولکەرﯾم تﯚفييق

1583
پەڕتوووکی ژمارە3 :
ی خﯚشبەختتی
و ساتەکانی
بەرەو
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
68764
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ێ عوسمان
ھاوڕێ

1584
پەڕتوووکی ژمارە4 :
و سەرەتا
بەرەو
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101235126
65115
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
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نەوزادد عەلی ئەحم
مەد

1585
پەڕتوووکی ژمارە5 :
و ش تبوون
بەرەو
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22214410718905
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
ﯾدە
نووسينی :عومەر سەﯾد
تی نووسەرانی کورد ،لقی
ئەم پەڕتووککە لە سا ی  2005دا لە الﯾەن ﯾەک ی
کەرکوکەوەە ب وکراوەتەووە
تاﯾبەتمەند
دﯾيەکانی پەڕتتووک
و ت:
باشوووری کوردستان
ەست
جﯚری پەڕتتووک :ھە بە
شوور
زمان  -ش وەزار :ک .باش
1586
پەڕتوووکی ژمارە6 :
ی نوێ
و گوتار کی پەروەردەﯾی
بەرەو
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
66553
ھ شتا ئامادە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
فوئاد قە
ەرەداغی
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
تاﯾبەتم
ستان
شووری کوردس
باش
و ت:
جﯚری پەڕتووک :پەرروەردە
زمان  -ش وەزار :ک  .باشوور

1587
پەڕتوووکی ژمارە7 :
ھاوچەرخ
خ
تی
ک نەفام ی
ی بەنرخ نەک
ەرەو گﯚڕانی
و گﯚڕان ...بە
بەرەو
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201112
2041419396
63095
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ەحمەدی قامييشی
مەال ئە
2009
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
تاﯾبەتم
و ت:
ستان
شووری کوردس
باش
جﯚری پەڕتووک :ئاﯾيين و ئاتەﯾزم
زمان  -ش وەزار :ک  .باشوور
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1588
پەڕتوووکی ژمارە8 :
ستاندا
ن لە کوردس
رۆسەی پەرروەردەکردن
و گﯚڕﯾنی پر
بەرەو
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
66333
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
کﯚمە ەی خو ندکاررانی کوردستتان

1589
پەڕتوووکی ژمارە9 :
بەرەو
و لوتکەی ئاوات
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
68031
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
خالد ددل ر

1590
پەڕتوووکی ژمارە0 :
ەوە
ە جلی پاﯾزە
و مندا ی بە
بەرەو
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201111
1082113316
62854
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
شيعر
بناغە و ئەزموونی ش
کەرﯾم ددەشتی
ی ئاراس 20 07 -
دەزگای
تاﯾبەتم
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
و ت:
ستان
شووری کوردس
باش
جﯚری پەڕتووک :ئەددەبی
زمان  -ش وەزار :ک  .باشوور
1591
پەڕتوووکی ژمارە1 :
و موکرﯾان
بەرەو
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201208
8152100097
70687
ئامادەەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ھەژار موکرﯾانی
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ھە بەست
ی پەڕتووک :ھ
جﯚری
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
1592
پەڕتوووکی ژمارە2 :
چەپ
سەرلەنووێ چ
وەﯾەکی س
و ھە سانەو
بەرەو
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http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201403
3091351403
34612
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
کەرﯾم ممروە
وەرگ  :د .ئەحمەد ممحەمەد ئاب خی
2014
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
تاﯾبەتم
ستان
شووری کوردس
باش
و ت:
جﯚری پەڕتووک :راممياری
زمان  -ش وەزار :ک  .باشوور
1593
پەڕتوووکی ژمارە3 :
ی نووسيندا
ن لە زمانی
و وشە رۆنان
بەرەو
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201111
1142206436
62973
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ش رکﯚ بابان
ی ئاراس 20 08 -
دەزگای
تاﯾبەتم
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
و ت:
ستان
شووری کوردس
باش
جﯚری پەڕتووک :زماانەوانی
زمان  -ش وەزار :ک  .باشوور
1594
پەڕتوووکی ژمارە4 :
ن بە چنگ خاک و خﯚ ی ھەوراماانەوە
و کوردستان
بەرەو
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201311
1222322298
87683
ی پی دی ئ ف :ھ شتا ئاممادە نييە
فاﯾلی
عەبدو جەوھەر
2013
ندﯾيەکانی پەڕڕتووک
تاﯾبەتمەند
و ت:
باشوووری کوردستتان
ەجﯚرە
جﯚری پەڕڕتووک :ھەمە
زمان  -ش وەزار :ک .بااشوور
1595
پەڕتوووکی ژمارە5 :
شپرزەﯾی
و کەناری ش
بەرەو
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201109
9122108366
61168
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
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رەووف ب گەرد
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
تاﯾبەتم
و ت:
ستان
شووری کوردس
باش
جﯚری پەڕتووک :ئەددەبی

1596
پەڕتوووکی ژمارە6 :
ی لە سوداان
ی نەتەواﯾەتی
ی ئيسالمی
بەرەی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201205
5281037316
64916
ئاماددەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ئارام ققادر
1998
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی پەڕتووک
م
ی پەڕتووک :ئااﯾين و ئاتەﯾزم
جﯚری
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
1597
پەڕتوووکی ژمارە7 :
ی رۆژئاوا ئارامە
بەرەی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
68516
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ئرﯾش مارﯾا
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
و ت:
بااشووری کورددستان
چيرۆک
ی پەڕتووک :چ
جﯚری
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
1598
پەڕتوووکی ژمارە8 :
بەرەی
ی رۆژئاوا ئارامە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
69355
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
رﯾمارک
ک ،ئرﯾش ماررﯾا

1599
پەڕتوووکی ژمارە9 :
دنی سنوورر
بەزاند

ﻻﭘەڕە

436

http://www.kurdipedia.org

http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201109
9211212086
62033
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
س
کاڕۆڵ ئوتس
ئيسماعيل زادە
ل
ئيسماعيل
ل
وەرگ انی لە فارسييەووە:
دەزگای ئارراس 2007 -
دﯾيەکانی پەڕتتووک
تاﯾبەتمەند
باشوووری کوردستان
و ت:
ک
جﯚری پەڕتتووک :چيرۆک
1600
پەڕتوووکی ژمارە0 :
شاخ
بەزم و رەزمی ش
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201312
2182023368
87174
يە
شتا ئامادە نييە
ھش
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
سم قازی
قاس
ی پەڕتووک
ەتمەندﯾيەکانی
تاﯾبە
جﯚرری پەڕتووک :رۆمان
ن  -ش وەزار :ک .باشوور
زمان

1601
پەڕتوووکی ژمارە1 :
ەبيرکراو
بەساا چوان :کت بگەل کی لە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
66557
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ف فاتح فەرەج
لەتيف

1602
پەڕتوووکی ژمارە2 :
بەستتە و مەقام و کﯚمە ک گﯚرانی ب ژ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
67306
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
مان
شارباژ ی ،عوسم

1603
پەڕتوووکی ژمارە3 :
بەستتەی باوەڕ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
67696
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فاﯾلی پی دی ئ ف:
عوسمان مستەفا

ھ شتا ئامادە نييە

پەڕتووکی ژمارە1604 :
بەستەی چوار داستان
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514967832
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
ساجد ئاوارە

پەڕتووکی ژمارە1605 :
بەستەی مەبەست
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514967676
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
جەمال

پەڕتووکی ژمارە1606 :
بەسياسيکردنی ئيسالم
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122214411919324
ئامادەﯾە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
ش رکﯚ کرمانج
دەزگای سەردەم 2005
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی پەڕتووک
باشووری کوردستان
و ت:
جﯚری پەڕتووک :ئاﯾين و ئاتەﯾزم
زمان  -ش وەزار :ک .باشوور
پەڕتووکی ژمارە1607 :
بەسەرھات و ژﯾانی زانا و ئەدﯾب و شاعيری ناودار مەال محەمەدی کﯚﯾی
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514969651
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
عەبدولخالق عەالئەدﯾن

پەڕتووکی ژمارە1608 :
بەسەرھاتی ئيدی
http://www.kurdipedia.org/?q=2012062022553170448
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فاﯾلی پی دی ئ ف:
مژدە محەمەد سەﯾد باقی

ھ شتا ئامادە نييە

تاﯾبەتمەندﯾيەکانی پەڕتووک
جﯚری پەڕتووک :مندا ن
پەڕتووکی ژمارە1609 :
بەسەرھاتی پەرەکاغەز ک
http://www.kurdipedia.org/?q=2012062022553170240
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
ئەحمەد سەﯾد عەلی
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی پەڕتووک
جﯚری پەڕتووک :مندا ن
پەڕتووکی ژمارە1610 :
بەسەرھاتی خﯚشی ناوداران
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061012351465186
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
چوارتاقی ،ئازاد جالل

پەڕتووکی ژمارە1611 :
بەسەرھاتی داﯾک ک
http://www.kurdipedia.org/?q=2012062022553170646
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
و/ھيمەت عەزﯾزکاکەﯾی
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی پەڕتووک
جﯚری پەڕتووک :مندا ن
پەڕتووکی ژمارە1612 :
بەسەرھاتی زﯾرەکی مەﯾمون ک
http://www.kurdipedia.org/?q=2012062022553170628
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
و/ئاوات عەبدو
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی پەڕتووک
جﯚری پەڕتووک :مندا ن
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1613
پەڕتوووکی ژمارە3 :
ەوە تا  - 1958بەشی 2
د لە 1914ە
سياسی کورد
ەرھاتی سي
بەسە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
66343
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ن مەنگوڕی
محەمەد ئەمين
ميرزا مح
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
تاﯾبەتم
و ت:
ستان
شووری کوردس
باش
جﯚری پەڕتووک :م ژژوو
زمان  -ش وەزار :ک  .باشوور

1614
پەڕتوووکی ژمارە4 :
ەرھاتی س و ک
بەسە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6202255317
70358
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ف ع زەدﯾن
سﯚالف
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی پەڕتووک :مندا ن
جﯚری
1615
پەڕتوووکی ژمارە5 :
ف توون ،ئەرستﯚ
سوکرات ،ئەف
ەلسەفە :س
ەرھاتی فە
بەسە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
65505
ھ شتا ئاماادە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ت ،وﯾل
دۆرانت

1616
پەڕتوووکی ژمارە6 :
سيەک
ەرھاتی ماس
بەسە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6202255317
70620
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
کﯚشﯚﯚ عەلی
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی پەڕتووک :مندا ن
جﯚری
1617
پەڕتوووکی ژمارە7 :
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ۆک
ەرھاتی مرۆﭬ ک :چيرۆ
بەسە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
68637
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
سا ح
ی محەمەد س
عەلی

1618
پەڕتوووکی ژمارە8 :
ەرھاتی کە
بەسە
ە ە پياو ک
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
68762
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
س
بﯚرﯾس
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی پەڕتووک
ی پەڕتووک :رۆۆمان
جﯚری
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
1619
پەڕتوووکی ژمارە9 :
ھەنجس
ە ستﯚنگ ھ
ەرھات ک لە
بەسە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22214411419157
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
نووسينی :سەربەست خەسرەو عاارف
لەالﯾەن ساﯾتی کت بخانەی کورددﯾيەوە ب وکرراوەتەوە
ن
 200دا
ئەم کت بە للە سا ی 09
سەرچاوە :ما پەڕی کت ببخانەی کورددی
دﯾيەکانی پەڕتتووک
تاﯾبەتمەند
و ت:
باشوووری کوردستان
جﯚری پەڕتتووک :رۆمان
شوور
زمان  -ش وەزار :ک .باش
1620
پەڕتوووکی ژمارە0 :
ەلسەفەدا
مرەکان لە فە
ەرھاتە نەم
بەسە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22702075619867
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
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نووسەر
ی تﯚماس
ھ نری تﯚمااس /دانا لی
وەرگ
م
د شاد کازم
ەڕەکان
ژمارەی الپە
370
پ
سا ی چاپ
2006
کەتەلﯚگ
فەلسەفە
وکردنەوەی موکرﯾاننی
ە
سەرچاوە :ما پەڕی دەززگای تو ژﯾنەووە و ب
دﯾيەکانی پەڕتتووک
تاﯾبەتمەند
باشوووری کوردستان
و ت:
ەفە
جﯚری پەڕتتووک :فەلسە
شوور
زمان  -ش وەزار :ک .باش
1621
پەڕتوووکی ژمارە1 :
ی پورە خنچييل
ەرھاتەکانی
بەسە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6202255317
70424
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ئالف پپروسيی
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
بااشووری کورددستان
و ت:
مندا ن
ی پەڕتووک :م
جﯚری
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
1622
پەڕتوووکی ژمارە2 :
ەملووک
ی خەزنە مە
ەرھاتەکانی
بەسە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201303
3030841598
82424
ھ شتا ئامادە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
سەلمان
نووسيننی :بەﯾان س
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
تاﯾبەتم
و ت:
ستان
شووری کوردس
باش
جﯚری پەڕتووک :رۆممان
زمان  -ش وەزار :ک  .باشوور

1623
پەڕتوووکی ژمارە3 :
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ەشھوور چ2
ی مەالی مە
ەرھاتەکانی
بەسە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
69264
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ل محەمەد قاددر
کاميل

1624
پەڕتوووکی ژمارە4 :
ەرکردنەوە
بەسە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201108
8241655185
58287
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
عيل تەنيا
ئيسماع
24بابە
رۆشنبيرﯾيە
ە
ەتی ئەدەبی و
تاﯾبەتم
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
و ت:
ستان
شووری کوردس
باش
جﯚری پەڕتووک :ئەددەبی
زمان  -ش وەزار :ک  .باشوور
1625
پەڕتوووکی ژمارە5 :
سە ،چەمک ،،گرفتەکان
سی ...پ ناس
داری سياس
بەشد
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6171359416
67175
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ی
نوسەر ::عادل عەلی
نی 2011 :
سل مانی
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
تاﯾبەتم
ستان
شووری کوردس
باش
و ت:
جﯚری پەڕتووک :راممياری
زمان  -ش وەزار :ک  .باشوور
1626
پەڕتوووکی ژمارە6 :
کانی لە کﯚمە گای سيياسيدا
سی :بەھا و رەھەندەک
دارﯾی سياس
بەشد
dipedia.org//?q=201206
6101651496
66679
http:///www.kurd
شتا ئامادە نيييە
ھش
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
عوسم
مان عەلی وەەﯾسی
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
بااشووری کورددستان
و ت:
ی پەڕتووک :راامياری
جﯚری
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ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
1627
پەڕتوووکی ژمارە7 :
ی من
بەشی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201205
5051343166
64660
ە
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
ش سەنيعی
پەرﯾنووش
ی لە فارسيييەوە :رووناک شوانی
وەرگ انی
ەندﯾيەکانی پپەڕتووک
تاﯾبەتمە
ستان
شووری کوردس
باش
و ت:
مان
جﯚری پپەڕتووک :رۆما
زمان  -ش وەزار :ک .باشوور
1628
پەڕتوووکی ژمارە8 :
شتی ژﯾانم
ەری و ﯾاداش
بەش لە بيرەوە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
69798
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ل
جەمال

1629
پەڕتوووکی ژمارە9 :
مەگەری
ستی رۆژنام
بەش ک لە بنچيننە سەرەتاﯾييەکانی زانس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101451006
65376
ھ شتا ئاممادە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ن ،قوباد رەسووڵ
گورون

1630
پەڕتوووکی ژمارە0 :
وئاد؛ زمان و م ژوو
د .کەمال فو
ھەمەکانی د
بەش ک لە بەرھ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201304
4081843078
82669
ی پی دی ئ ف :ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی
ەلی ئەحمەدد
نەوزاد عە
ەڕتووک
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی پە
و ت:
ستان
باشوووری کوردس
ەڕتووک :ھەممەجﯚرە
جﯚری پە
زمان  -ش وەزار :ک .بباشوور
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پەڕتووکی ژمارە1631 :
بەش ک لە دﯾوانی خوشکە خاکی
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514967883
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
پاکيزە عەبدولقادر ئيبراھيم

پەڕتووکی ژمارە1632 :
بەش ک لە دﯾوانی فيردەوسی
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514968019
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
سابير گردعازەبانی
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی پەڕتووک
باشووری کوردستان
و ت:
جﯚری پەڕتووک :ئەدەبی
زمان  -ش وەزار :ک .باشوور
پەڕتووکی ژمارە1633 :
بەش ک لە دﯾوانی مەجزووب
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514969060
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
کاک ئەحمەدی پرﯾسی نەورۆ ی

پەڕتووکی ژمارە1634 :
بەش ک لە دﯾوانی مەجزووب
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122214410618882
ئامادەﯾە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
کﯚکردنەوە و ل کدانەوەی؛ حەکيم مەال سا ح
ئەم پەڕتووکە لە سا ی  2001دا لەالﯾەن دەزگای چاپ و پەخشی ئاراسەوە چاپکراوە
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی پەڕتووک
باشووری کوردستان
و ت:
جﯚری پەڕتووک :ھە بەست
زمان  -ش وەزار :ک .باشوور
پەڕتووکی ژمارە1635 :
بەش ک لە ژﯾانی سەرکردە نەمرەکانی کوردستان
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http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201403
3301715326
67420
ئاممادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
مان سەنگەس
عوسم
سەری
2014
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
بااشووری کورددستان
و ت:
ی پەڕتووک :بييبلﯚگرافيا
جﯚری
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
1636
پەڕتوووکی ژمارە6 :
ئەنگلس و لينين
س
کس،
ەکانی مارک
بەش ک لە نامە و نووسراوە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201201
1151856516
62660
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
وەرگ انی لە ئە ماانييەوە :سەالم عەبدو
2002
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی پەڕتووک :ئە
جﯚری
ەدەبی کر کاری
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
1637
پەڕتوووکی ژمارە7 :
ی قائمقاميەتتی قەزای ررانيە 1988ـ2000
بەش ک لە کار و پرۆژەکانی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
66402
شتا ئامادە نيييە
ھش
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ی رانيە
قائمقااميەتی قەزای

1638
پەڕتوووکی ژمارە8 :
دەکر ن
ر
قورئان
خنانەی کە ئئاڕاستەی ق
بەش ک لەو رەخ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201109
9281059286
62139
ئامادەەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ئارام جەالل
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ئاتەﯾزم
م
ئاﯾين و
ی پەڕتووک :ئا
جﯚری
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
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1639
پەڕتوووکی ژمارە9 :
ەخ :چيرۆک
ەکانی دۆزە
بەشە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
68642
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ف ھە مەت
لەتيف

1640
پەڕتوووکی ژمارە0 :
د
سيزم و کورد
بەعس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
21912514512995
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
تو ژﯾنەووەﯾەکی م ژوووﯾی سياسيييە
ەرﯾم مستەفا
نووسەرر :سﯚزان کە
نی 2007
سل مانی
2
ی زنجيرە232 :
ژمارەی
تاﯾبەتم
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
و ت:
ستان
شووری کوردس
باش
جﯚری پەڕتووک :راممياری
زمان  -ش وەزار :ک  .باشوور
1641
پەڕتوووکی ژمارە1 :
ەرەنگاربووننەوەى)
سييەكانى-بە
كوردستان ))بەعەرەبكرردن:مەەرس
ەرەبكردنى ك
بەعە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201403
3310040079
93771
مادە نييە
ھ شتا ئام
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
غەفووور مەخمورى-منارە-ھەول ر2006-

1642
پەڕتوووکی ژمارە2 :
بەغدا بﯚ ھەول ر
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201110
0062141066
62230
ی پی دی ئ ف :ھ شتا ئاماادە نييە
فاﯾلی
سينەوەی ش ررزاد ھەﯾنی  -سوﯾد
نوسين و گگە ە و نوسي
 1998سوﯾد
ساڵ و شووﯾنی چاپ8 -:
تاﯾبەتمەند
دﯾيەکانی پەڕتتووک
و ت:
دەرەوەە
ت
جﯚری پەڕتتووک :ﯾاداشت
شوور
زمان  -ش وەزار :ک .باش
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پەڕتووکی ژمارە1643 :
بەغداد
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514968569
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
نەبەرد جاف

پەڕتووکی ژمارە1644 :
بەغداد بﯚ ھەول ر لە  9/8/1995تا 31ی ئابی 1996
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514966375
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
ش رزاد ھەﯾنی
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی پەڕتووک
جﯚری پەڕتووک :گەشتنامە
زمان  -ش وەزار :ک .باشوور
باشووری کوردستان
و ت:
پەڕتووکی ژمارە1645 :
بەفر
http://www.kurdipedia.org/?q=2013092420545188978
ئامادەﯾە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
ماکش نس ف رمين
وەرگ انی :ئازاد بەرزنجی
2004
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی پەڕتووک
باشووری کوردستان
و ت:
جﯚری پەڕتووک :رۆمان
زمان  -ش وەزار :ک .باشوور
پەڕتووکی ژمارە1646 :
بەفر
http://www.kurdipedia.org/?q=2012062022553170538
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
جﯚ وﯾند سور
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی پەڕتووک
باشووری کوردستان
و ت:
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جﯚری پەڕتووک :مندا ن
زمان  -ش وەزار :ک .باشوور
پەڕتووکی ژمارە1647 :
بەفر 2
http://www.kurdipedia.org/?q=2011110822345362865
ئامادەﯾە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
ئﯚرھان پاموک
وەرگ انی لە تورکييەوە :بەکر شوانی
دەزگای ئاراس 2007 -
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی پەڕتووک
باشووری کوردستان
و ت:
جﯚری پەڕتووک :رۆمان
زمان  -ش وەزار :ک .باشوور
پەڕتووکی ژمارە1648 :
بەفر بﯚچی سپييە
http://www.kurdipedia.org/?q=2012062022553170808
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
فەرھاد قادر ئﯚمەر
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی پەڕتووک
باشووری کوردستان
و ت:
جﯚری پەڕتووک :مندا ن
زمان  -ش وەزار :ک .باشوور
پەڕتووکی ژمارە1649 :
بەفر و ئا ە کﯚک :چيرۆک
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514968585
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
گابرﯾل گارسيا

پەڕتووکی ژمارە1650 :
بەفر و گ کان
http://www.kurdipedia.org/?q=2011090212551860895
ئامادەﯾە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
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حەسەن
ن
ەعيد
نووسەرر :حەمە سە
ب وکراووەی ئاراس 2008 -
تاﯾبەتم
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
ستان
شووری کوردس
باش
و ت:
جﯚری پەڕتووک :ئەددەبی
زمان  -ش وەزار :ک  .باشوور
1651
پەڕتوووکی ژمارە1 :
بەفر و کﯚچ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
69923
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ميدﯾا حس ن
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
و ت:
بااشووری کورددستان
ی پەڕتووک :ﯾااداشت
جﯚری
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
1652
پەڕتوووکی ژمارە2 :
ەوتی مراز
بەفر ﯾان ئەشکە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22214411519198
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
بەرزنجی
ی
نووسينی :رەزا سەﯾيد گوڵ
لەالﯾەن دەزگای چاپ و پەخشی ئاراسەوە
ن
 200دا
ئەم کت بە للە سا ی 03
ەوە
ب وکراوەتە
سەرچاوە :ما پەڕی کت ببخانەی کورددی
دﯾيەکانی پەڕتتووک
تاﯾبەتمەند
باشوووری کوردستان
و ت:
جﯚری پەڕتتووک :رۆمان
شوور
زمان  -ش وەزار :ک .باش
1653
پەڕتوووکی ژمارە3 :
بەفراانباری  23س
ساڵ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22214410418814
ئامادەەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
نووسيينی :جەمال نەجاری
سا ی 2005د ا ب وکراوەتەووە
م کت بە لە س
چاپی ﯾەکەمی ئەم
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ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ھە بەست
ی پەڕتووک :ھ
جﯚری
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
1654
پەڕتوووکی ژمارە4 :
بەفرااو
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6202336407
70917
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
سەرددار رەزا

1655
پەڕتوووکی ژمارە5 :
وانی تر
بەفرننووس و ئەو
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201110
0282116586
62625
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
د شاد عەبدو
20
ی ئاراس 004 -
دەزگای
تاﯾبەتمە
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
ستان
شووری کوردس
باش
و ت:
ە بەست
جﯚری پەڕتووک :ھە
زمان  -ش وەزار :ک ..باشوور
1656
پەڕتوووکی ژمارە6 :
و راو
بەفرو
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6202336407
70918
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
سەرددار رەزا

1657
پەڕتوووکی ژمارە7 :
ی کليمانجاررۆ
بەفری
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22702075619825
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
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نووسەر
ھەمەنگوای
ئەرنست ھ
وەرگ انی :حەسەن جااف
پ
سا ی چاپ
2008
کەتەلﯚگ
ئەدەبيات
ەوەی موکرﯾاننی
سەرچاوە :ما پەڕی دەززگای تو ژﯾنەووە و ب وکردنە
دﯾيەکانی پەڕتتووک
تاﯾبەتمەند
باشوووری کوردستان
و ت:
جﯚری پەڕتتووک :رۆمان
1658
پەڕتوووکی ژمارە8 :
ت کورتە چيررۆکی تر
ی کليمانجاررۆ و ھەشت
بەفری
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
68476
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ست
ئ رنس

1659
پەڕتوووکی ژمارە9 :
کە
بەفرﯾﯾن و حەوت کورتە با ک
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6202255317
70340
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ف عەبدول قاددر
ﯾوسف
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی پەڕتووک
ی پەڕتووک :مندا ن
جﯚری
1660
پەڕتوووکی ژمارە0 :
ە خليسکی
بەفرە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6202255317
70189
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
بەرﯾوەەبەری خوﯾندننی کوردی
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
بااشووری کورددستان
و ت:
مندا ن
ی پەڕتووک :م
جﯚری
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
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1661
پەڕتوووکی ژمارە1 :
ەلﯚک
بەفرە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22214412619561
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
د شاد عەبدو
2
ی ئاراس 2006
دەزگای
تاﯾبەتم
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
و ت:
ستان
شووری کوردس
باش
جﯚری پەڕتووک :ﯾادداشت

1662
پەڕتوووکی ژمارە2 :
ھەموو تاواننەوە ل بوردننی چی؟!
بەم ھ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22214410718924
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
دەڵ
نووسينی :جاناتان رەند
وەرگ انی لە فارسيەوەە؛ سە حەدددﯾن ئاشتی
ەرن ت
ﯾکاوە ئامادەکراوە بﯚ سەر ئينتە
ە
دی کورد
ەالﯾەن ناوەند
ئەمکت بە لە
تاﯾبەتمەند
دﯾيەکانی پەڕتتووک
و ت:
باشوووری کوردستان
جﯚرە
جﯚری پەڕتتووک :ھەمەج
شوور
زمان  -ش وەزار :ک .باش
1663
پەڕتوووکی ژمارە3 :
ھەمووە تاوانەوە ل بوورردنی چی؟
بەم ھ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6112234336
68827
ی پی دی ئ ف :ھ شتا ئاماادە نييە
فاﯾلی
سە حەدﯾن
سييەوە :ە
جاناتان رەندڵ ،وەررگ ان لە فارس
ن
سی(،
(ڕاپﯚرت و ل دوانی سياس
ن .ک ،سل مانی .2003
ەﯾاندنی ی .ن
ەکتەبی راگە
ئاشتی ،مە
دﯾيەکانی پەڕتتووک
تاﯾبەتمەند
باشوووری کوردستان
و ت:
ی
جﯚری پەڕتتووک :رامياری
شوور
زمان  -ش وەزار :ک .باش
1664
پەڕتوووکی ژمارە4 :
بەناز لەمالی نەننکی دا
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http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6202255317
70222
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
سەرددار رەزا
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی پەڕتووک
بااشووری کورددستان
و ت:
مندا ن
ی پەڕتووک :م
جﯚری
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
1665
پەڕتوووکی ژمارە5 :
بەناو ئيسالميەک
کان
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
66757
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
د
ەت ئەلسەعيد
رەفعە
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی پەڕتووک
بااشووری کورددستان
و ت:
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
م
ی پەڕتووک :ئااﯾين و ئاتەﯾزم
جﯚری
1666
پەڕتوووکی ژمارە6 :
کراوانی ئا تتونا
بەندک
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201208
8071441506
67571
ھ شتا ئامادە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ل سارتەر
ژان پﯚل
وەرگ اننی :پ ش ەو حس ن
تاﯾبەتم
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
و ت:
ستان
شووری کوردس
باش
جﯚری پەڕتووک :رۆممان
زمان  -ش وەزار :ک  .باشوور
1667
پەڕتوووکی ژمارە7 :
بەندﯾﯾخانە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
66260
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ستان
ر کخرراوی مافی مررۆڤ لە کوردس
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1668
پەڕتوووکی ژمارە8 :
سﯚئ ن
بەندﯾﯾخانەی بﯚرس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201312
2162018259
92736
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
نووسينی ئاززاد کەرﯾمی
ەچيرۆک
بابەت :کورتە

1669
پەڕتوووکی ژمارە9 :
دا
ەری بەرمﯚد
بەندە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22214411219089
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
مەد
نووسينی :کەژاڵ ئەحم
سل مانی
 1999دا لە س
دﯾوانە لە سا ی 9
ە
می ئەم
ەم و دووھەمی
چاپی ﯾەکە
ەوە
ب وکراوەتە
سەرچاوە :ما پەڕی کت ببخانەی کورددی
دﯾيەکانی پەڕتتووک
تاﯾبەتمەند
و ت:
باشوووری کوردستان
شارەکان:
سل ماانی
ەست
جﯚری پەڕتتووک :ھە بە
شوور
زمان  -ش وەزار :ک .باش
1670
پەڕتوووکی ژمارە0 :
ەکانی ﯾاسای تﯚپی پ
بەندە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
67429
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
سە ح محەمەد کە
کەرﯾم

1671
پەڕتوووکی ژمارە1 :
ﯚران
م رد ،ش خ نوری ش خ سا ح و گﯚ
عر الی پيرەم
ەکانی شيع
بەھا ئيستاتيکييە
dipedia.org//?q=201012
22702075619993
http:///www.kurd
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
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نووسەر
ەر
ئاسﯚ عومە
پەڕەکان
ژمارەی الپە
230
پ
سا ی چاپ
2009
کەتەلﯚگ
ل کﯚ ينەوەی
ی ئەدەبی
ەوەی موکرﯾانی
سەرچاوە :ما پەڕی دەززگای تو ژﯾنەووە و ب وکردنە
دﯾيەکانی پەڕڕتووک
تاﯾبەتمەند
و ت:
باشوووری کوردستاان
ی
جﯚری پەڕتووک :ئەدەبی
شوور
زمان  -ش وەزار :ک .باش
1672
پەڕتوووکی ژمارە2 :
دستان
بەھائئو لەكورد
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201403
3310040079
93802
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
د شادد2010-258.995--

1673
پەڕتوووکی ژمارە3 :
ەوشی ئاﯾيننی و...
بەھارر و گو زار :پپەخشان و ھﯚنراوەﯾە لە بارەی رە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
68895
شتا ئامادە نيييە
ھش
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
عەبدولکەرﯾمی
مەال ع
ی مودەرﯾس
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ئ اق
و ت:
ەدەبی
ی پەڕتووک :ئە
جﯚری
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
1674
پەڕتوووکی ژمارە4 :
بەھارر و ن رگز و چ
چاوەکانت
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
68119
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ەد محەمەد
ئەحمە

1675
پەڕتوووکی ژمارە5 :
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بەھاررى كوردستتان
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201403
3310040079
93797
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
1988
م دەشەى8---
كەرﯾم

1676
پەڕتوووکی ژمارە6 :
بەھاررى كوردستتان
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201403
3310040079
93798
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
بەغداد1988-
د
جامعە-
حاجى عومەرر مام ﯾەحيا-ج
ى عوسمان ح
حاجى

1677
پەڕتوووکی ژمارە7 :
بەھارری رەش
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22214411519199
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
ەحمەد محەممەد ئيسماعييل
نووسەر :ئە
ی ئاراس ،ژماارە 199
ب وکراوەکانی چاپخانەی
کردن2003 :
سا ی چاپک
دﯾيەکانی پەڕتتووک
تاﯾبەتمەند
و ت:
باشوووری کوردستان
جﯚری پەڕتتووک :رۆمان
شوور
زمان  -ش وەزار :ک .باش
1678
پەڕتوووکی ژمارە8 :
ە ﯾەتيە
ۆک کی کﯚمە
ﯚمە ە چيرۆ
بەھارری ژﯾان :کﯚ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
67724
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
موود
مەحم

1679
پەڕتوووکی ژمارە9 :
بەھارری کوردستتان
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
68104
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
حاجی عومەرر مام ﯾەحيا
ی عوسمان ح
حاجی
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پەڕتووکی ژمارە1680 :
بەھارە بولبول  -نەجمەدﯾنی غو می
http://www.kurdipedia.org/?q=2012010121514763616
ئامادەﯾە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
س.ح .لە سنە
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی پەڕتووک
جﯚری پەڕتووک :ھونەری
زمان  -ش وەزار :ک .باشوور
پەڕتووکی ژمارە1681 :
بەھارە گرﯾان
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514968776
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
نەجيبە ئەحمەد

پەڕتووکی ژمارە1682 :
بەھاکانی ھەوا ی تەلەفزﯾﯚن
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061014505965313
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
کاروان محەمەد تەﯾب
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی پەڕتووک
باشووری کوردستان
و ت:
جﯚری پەڕتووک :راگەﯾاندن
زمان  -ش وەزار :ک .باشوور
پەڕتووکی ژمارە1683 :
بەھای م ژوو
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514970020
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
ھﯚرس ،جﯚزﯾف

پەڕتووکی ژمارە1684 :
بەھرەمی پا ەوان
http://www.kurdipedia.org/?q=2012062022553170331
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
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جەمال ئيسماعيل گردە سﯚری
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی پەڕتووک
باشووری کوردستان
و ت:
جﯚری پەڕتووک :مندا ن
زمان  -ش وەزار :ک .باشوور
پەڕتووکی ژمارە1685 :
بەھرەمی پا ەوان :چيرۆک کی ئەفسانەی کوردﯾە
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514968370
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
جەمال ئيسماعيل /ئا ک
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی پەڕتووک
باشووری کوردستان
و ت:
جﯚری پەڕتووک :ئەفسانە
زمان  -ش وەزار :ک .باشوور
پەڕتووکی ژمارە1686 :
بەھەشت و ﯾادگار
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514967653
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
عەبدو سل مان

پەڕتووکی ژمارە1687 :
بەھەشتی ئەوبەر پردەکە :چيرۆک
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514968586
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
ر بوار حەمە رەحيم

پەڕتووکی ژمارە1688 :
بەھەشتی رازاوە لە کەالوە
http://www.kurdipedia.org/?q=2011111622480745605
ئامادەﯾە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
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بەدران ئەحمەد حەببيب
ی ئاراس 20 08 -
دەزگای
تاﯾبەتم
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
ستان
شووری کوردس
باش
و ت:
جﯚری پەڕتووک :وتار و دﯾمانە
زمان  -ش وەزار :ک  .باشوور
1689
پەڕتوووکی ژمارە9 :
ەشتی منا ن
بەھە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6202336407
70919
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
سەبررﯾە نوری قادرر

1690
پەڕتوووکی ژمارە0 :
دستان
ەشتی کورد
بەھە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
68966
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
تەنيا ئئاکﯚ

1691
پەڕتوووکی ژمارە1 :
ەشەى كورد
بەھە
دستان
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201403
3310040079
93807
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ھارەە-ەاران-
مينيان-سەردەەشەى-مەھا
ەد ئەمين ئەم
محمە

1692
پەڕتوووکی ژمارە2 :
دستان
ەشەى كورد
بەھە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201403
3310040079
93808
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
198
ب-بەغداد87-
قوباد بەھرەوەر-الپققافە والشباب

1693
پەڕتوووکی ژمارە3 :
دستان
ەشەى كورد
بەھە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201403
3310040079
93809
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی

ﻻﭘەڕە

460

http://www.kurdipedia.org

ەەنيا ئئاكﯚ-رۆشنبيررى1988--

1694
پەڕتوووکی ژمارە4 :
نييانەم خوارردەوە
بەو ر يانەدا ت پەڕڕﯾم لەو کاني
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201101
1160940103
32778
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ی :نەژاد عەزﯾز سورم
نووسينی
ەی خانی  -ددھﯚک
چاپخانە
2010
تاﯾبەتمە
ەندﯾيەکانی پەڕتووک
ستان
شووری کوردس
باش
و ت:
ھﯚک
دھﯚ
شارەکاان:
ە بەست
جﯚری پپەڕتووک :ھە
1695
پەڕتوووکی ژمارە5 :
گاوە
بەڕ گ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6202255317
70618
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
و /ئاماانج عومەر
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی پەڕتووک :مندا ن
جﯚری
1696
پەڕتوووکی ژمارە6 :
گشتی تﯚمارکردنی خانووبەرە
وبەراﯾەتی گ
بەڕ و
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201303
3221956508
82596
مادەﯾە
ئاما
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
شتی تﯚمارکرددنی خانووبەررە
بەراﯾەتی گش
بەڕ وبە
ی داد
چاوە :وەزارەتی
سەرچ
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی پەڕتووک
ە گەنامەﯾی
ی پەڕتووک :بە
جﯚری
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
1697
پەڕتوووکی ژمارە7 :
ھە بژاردن
وەبردنی شاا وەکانی ھ
بەڕ و
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22214405618529
ئاماددەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
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جوتيارر عادل ئاکرەﯾﯾی
ن ميرانی
ھ من
ن
پەﯾماننگای کوردستتان بﯚ پرسە سياسيەکان
2
2005
ی کت بخانەی کوردی
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
و ت:
بااشووری کورددستان
ی پەڕتووک :راامياری
جﯚری
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
1698
پەڕتوووکی ژمارە8 :
وەبردنی کﯚبونەوەکان
بەڕ و
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22214405818607
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
محەمەد فەتحی
محەمەد فاتح
شياری 2007
ی بيرو ھﯚش
مەکتەبی
سەرچاوە :ما پەڕی کت بخانەی ککوردی
تاﯾبەتم
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
ستان
شووری کوردس
باش
و ت:
جﯚری پەڕتووک :راممياری
زمان  -ش وەزار :ک ..باشوور
1699
پەڕتوووکی ژمارە9 :
دوور لە سيااسەت
بەڕەننگی خﯚی د
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201111
1022103486
62716
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ن کاکەﯾی
ی فەلەکەدﯾن
دﯾمانەی
ن
لەالﯾەن
مان
ش رزاد عەبدول ەحم
ی ئاراس 20 05 -
دەزگای
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
تاﯾبەتم
و ت:
ستان
شووری کوردس
باش
جﯚری پەڕتووک :وتار و دﯾمانە
زمان  -ش وەزار :ک  .باشوور
1700
پەڕتوووکی ژمارە0 :
ە دﯾندا حەراامە
وس مانان و رۆچوون لە
فردانانی مو
بەکاف
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http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
65945
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
حافز1 /ن
مە ئيب اھيم ح
ئوسام

1701
پەڕتوووکی ژمارە1 :
ە
ی خو ندنەوە
بەکوللتوورکردنی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201204
4262243026
64640
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
سەن
ەد فەرﯾق حەس
محەمە
تاﯾبەتم
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
ستان
شووری کوردس
باش
و ت:
جﯚری پەڕتووک :پەرروەردە
زمان  -ش وەزار :ک  .باشوور

1702
پەڕتوووکی ژمارە2 :
ە :چيرۆک
بە گە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
68477
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ئارام

1703
پەڕتوووکی ژمارە3 :
کﯚمە ە
ە
ھەمی
ﯚنگرەی دەھ
ەنامەکان و پەسەندکرااوەکانی کﯚ
بە گە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
66583
ھ شتتا ئامادە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
شاراتی ناوەند
ئينتيش
دی کﯚمە ە

1704
پەڕتوووکی ژمارە4 :
تان  -ع راق
شيوعی کوردستا
ی
کﯚنگرەی حززبی
ەنامەکانی چوارەمين ک
بە گە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201111
1202348536
62998
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
...
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ە گەنامەﯾی
ی پەڕتووک :بە
جﯚری
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ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
1705
پەڕتوووکی ژمارە5 :
ﯚنگرە 29/8/200 0-28
ەنامەکانی دەﯾەمين کﯚ
بە گە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
66490
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ی مامﯚستاﯾانی کوردستان
ﯾەک تی

1706
پەڕتوووکی ژمارە6 :
موکراتی کوردستانی ئ ران
ی
ەم  -ﯾەکيەتتيی الوانی د
ەنامەی کﯚننگرەی پ نجە
بە گە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201112
2231520286
63495
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
بازی قاسملوو
ئﯚگرانی ر ی
کﯚنگرەی ئﯚ
دﯾيەکانی پەڕڕتووک
تاﯾبەتمەند
راپﯚرت
ت
جﯚری پەڕ تووک:
شوور
زمان  -ش وەزار :ک .باش

1707
پەڕتوووکی ژمارە7 :
لە بەھار ئئەچ
بە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201112
2041103306
63089
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
النەوە
ی چيرۆک لە ئەدەبی گەال
ھە بژاردەی
مەر ئەحمەد
ەوە :ھيوا عوم
وەرگ انی لە ئينگليزﯾيە
20
سەردەم 000 -
دەزگای س
تاﯾبەتمەند
دﯾيەکانی پەڕتتووک
و ت:
باشوووری کوردستان
ک
جﯚری پەڕتتووک :چيرۆک
شوور
زمان  -ش وەزار :ک .باش
1708
پەڕتوووکی ژمارە8 :
ک رووﯾداوە
بە  ،ھە ەﯾەک
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201304
4172132147
78795
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
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ەر خاليد
ت کﯚشە
2013
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
تاﯾبەتم
ستان
شووری کوردس
باش
و ت:
جﯚری پەڕتووک :چييرۆک
زمان  -ش وەزار :ک  .باشوور
1709
پەڕتوووکی ژمارە9 :
ی
می عەرەبی
ی ليبراليزم
بە نی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22702075619944
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
نووسەر
مان و س
تامارا کﯚفم
وەرگ
ب وار عەبدوول رەحمان
ەڕەکان
ژمارەی الپە
48
پ
سا ی چاپ
2005
کەتەلﯚگ
سياسەت
ەوەی موکرﯾاننی
سەرچاوە :ما پەڕی دەززگای تو ژﯾنەووە و ب وکردنە
دﯾيەکانی پەڕتتووک
تاﯾبەتمەند
و ت:
باشوووری کوردستان
ی
جﯚری پەڕتتووک :رامياری
1710
پەڕتوووکی ژمارە0 :
ی منەووەراننی کورد
ەکانی ئينگلليز و گوتاری
بە نە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201208
8052144416
68948
ھ شتا ئامادە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
بەھات حەسيب قەررەداغی
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
تاﯾبەتمە
ستان
شووری کوردس
باش
و ت:
ەمەجﯚرە
جﯚری پەڕتووک :ھە
زمان  -ش وەزار :ک ..باشوور
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1711
پەڕتوووکی ژمارە1 :
کانم
ە غەمبارەک
بەﯾادی سﯚزانييە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201308
8012322408
89341
ی پی دی ئ ف :ھ شتا ئاماادە نييە
فاﯾلی
سيا مارکيز
گابرﯾل گارس
حەمەئەمين
ن
ئيسماعيل
ل
وەگ انی لە ئە مانييەوەە:
دﯾيەکانی پەڕتتووک
تاﯾبەتمەند
و ت:
باشوووری کوردستان
جﯚری پەڕتتووک :رۆمان
شوور
زمان  -ش وەزار :ک .باش
1712
پەڕتوووکی ژمارە2 :
شک
ی گو فرۆش
بەﯾازی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22214411219092
ئامادەﯾە
ە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
نووسيينی :ئارام کااکەی فەالح
سوﯾد ب وکراوەتەوە
ينەوەی کوردی لە س
ی
بﯚ ل کﯚ
دی رەھەند ﯚ
ەالﯾەن ن وەند
ئەم کت بە لە سا ی  1998دا لە
ی کت بخانەی کوردی
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
دەرەوە
و ت:
ی پەڕتووک :چ
جﯚری
چيرۆک
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
1713
پەڕتوووکی ژمارە3 :
ن
بەﯾان
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20120
0113205939
99556
ئامادەەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
س .سﯚران
ح .س
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ھە بەست
ی پەڕتووک :ھ
جﯚری
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک

1714
پەڕتوووکی ژمارە4 :
کورد لە ع راق
ەسەلەی ک
ج کردنی مە
بەﯾانننامەی 11ی ئازار :لە باارەی ج بەج
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http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
66210
ھ شتا ئامادە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ق
ەﯾاندنی ع راق
لە ب ووکراوەکانی ووەزارەتی راگە
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
دەرەوە
و ت:
ی پەڕتووک :دۆزی کورد
جﯚری
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
1715
پەڕتوووکی ژمارە5 :
ست
ست  -مانيﭭ س
ی کﯚمﯚنيس
بەﯾانننامەی پارتی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201112
2021641236
63067
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ئەنگلس
س
کاڕڵ ماارکس و فرﯾدرﯾک
ﯾەتی بە کورددی
جەالل دەباغ کردووﯾە
نی 2001
سل مانی
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
تاﯾبەتم
شووری کوردس
باش
و ت:
ستان
کاری
جﯚری پەڕتووک :ئەددەبی کر ی
زمان  -ش وەزار :ک  .باشوور
1716
پەڕتوووکی ژمارە6 :
ەتان
ەکانی ئافرە
بەﯾانننامەی مافە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
66225
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ت
ی کﯚمﯚنيست
رەوتی
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی پەڕتووک
و ت:
بااشووری کورددستان
ی پەڕتووک :ژننان
جﯚری
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
1717
پەڕتوووکی ژمارە7 :
ی ب وکراوە
بەﯾانی
ەکەمان
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
66230
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
سور حيکمەت
مەنس
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ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
بااشووری کورددستان
و ت:
ەدەبی کر کاری
ی پەڕتووک :ئە
جﯚری
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
1718
پەڕتوووکی ژمارە8 :
بەﯾتی
ی ئەووەڵ و ئاخر
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
68046
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
محەمەدی
مەال م
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی پەڕتووک
ەدەبی
ی پەڕتووک :ئە
جﯚری
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
1719
پەڕتوووکی ژمارە9 :
ن
ی سيسەبان
بەﯾتی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201211
1111427427
73656
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
ساغکردنەووە و بەراورد و پ شەکی و پەراو زی :ھ من عومەر خﯚشناو
ھەول ر 2012 -
دﯾيەکانی پەڕتتووک
تاﯾبەتمەند
و ت:
باشوووری کوردستان
ەست
جﯚری پەڕتتووک :ھە بە
شوور
زمان  -ش وەزار :ک .باش
1720
پەڕتوووکی ژمارە0 :
ەزاڵ
ی الس و خە
بەﯾتی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201209
9221823516
60797
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
گلی
عبداللطيف عببدالمجيد ی
ی بﯚ چاپ :ع
ئامادەکردنی
دﯾيەکانی پەڕتتووک
تاﯾبەتمەند
و ت:
باشوووری کوردستان
جﯚری پەڕتتووک :کلتوورر
شوور
زمان  -ش وەزار :ک .باش
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1721
پەڕتوووکی ژمارە1 :
بەﯾداخ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201112
2031632336
63084
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
حەمە ککەرﯾم عارف
ی چاپ :کاردۆ
دەزگای
201
سا ی چاپکردن11 :
تاﯾبەتم
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
ستان
شووری کوردس
باش
و ت:
جﯚری پەڕتووک :چييرۆک
زمان  -ش وەزار :ک  .باشوور
1722
پەڕتوووکی ژمارە2 :
پا نکيينل
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6202255317
70499
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
جﯚ وﯾنند سور
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی پەڕتووک
ی پەڕتووک :مندا ن
جﯚری
1723
پەڕتوووکی ژمارە3 :
ک
ھﯚنراوەﯾەک
د :کﯚمە ە ھ
پابەند
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
68791
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ی
عەلی

1724
پەڕتوووکی ژمارە4 :
دبوون
پابەند
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
65816
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
م محەمەد عە
ھاشم
ەلی

1725
پەڕتوووکی ژمارە5 :
ی ف ﯾو
پاپﯚڕی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201110
0272206226
62608
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
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ﭫ
ئەليکساندەر ئافاناسيﭫ
ەد فەرﯾق حەسەن
وەرگ انی لە دانيمارکيييەوە :محەمە
ن :ش روان مووحسين
و نەک شان
دەزگای ئارراس 2004 -
تاﯾبەتمەند
دﯾيەکانی پەڕتتووک
و ت:
باشوووری کوردستان
ک
جﯚری پەڕتتووک :چيرۆک
شوور
زمان  -ش وەزار :ک .باش
1726
پەڕتوووکی ژمارە6 :
ە
ە بچکﯚلەکە
پاپﯚڕە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22214412919675
ئامادەەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
م ر سوتاﯾيﭫ
ﭬالدﯾم
م عەبدو
سەالم
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
ی کت بخانەی کوردی
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
بااشووری کورددستان
و ت:
مندا ن
ی پەڕتووک :م
جﯚری
1727
پەڕتوووکی ژمارە7 :
پاترﯾس
سيا و دﯾارﯾييەکەی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
69123
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
جەزا
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی پەڕتووک :رۆۆمان
جﯚری
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
1728
پەڕتوووکی ژمارە8 :
پاتووررە و پەری
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201309
9140913368
88789
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
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ەرھاد عزتی ززادە
ن سەر :فە
ەرد )ژﯾار)
و راشتەر :س .جەھانفە
ەھين خوداﯾاری
روبەرگ :مە
چاپەمەنی :باخ نەی – کرماشان
قەت  :گيرففانی
ان 1389
م – کرماش ن
نەوبەت چاپ :چاپ ﯾەکم
تاﯾبەتمەند
دﯾيەکانی پەڕتتووک
و ت:
ستان
رۆژھە تی کوردست
ی
جﯚری پەڕتتووک :ئەدەبی
زمان  -ش وەزار :ک .لوڕڕی
1729
پەڕتوووکی ژمارە9 :
شتی کﯚتاﯾی
پاداش
ی ساڵ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
68201
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
عەزﯾز
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
چيرۆک
ی پەڕتووک :چ
جﯚری
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
1730
پەڕتوووکی ژمارە0 :
ی
شای تەنياﯾی
پادش
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201109
9111452386
61138
ی پی دی ئ ف :ھ شتا ئاماادە نييە
فاﯾلی
عەلی
عەلی غو معە
نووسەر :ع
ی سەردەم  -سل مانی ))سا ی چاپ)2007 :
لە ب وکراوەەکانی دەزگای
دﯾيەکانی پەڕتتووک
تاﯾبەتمەند
و ت:
باشوووری کوردستان
ک
جﯚری پەڕتتووک :چيرۆک

1731
پەڕتوووکی ژمارە1 :
سين
ۆکسی نووس
پارادۆ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201304
4272159328
82741
ھ شتا ئامادە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
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جابر
رەبيع ج
ەحمەد
وەرگ اننی :شوان ئە
تاﯾبەتم
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
ستان
شووری کوردس
باش
و ت:
جﯚری پەڕتووک :ئەددەبی
زمان  -ش وەزار :ک  .باشوور
1732
پەڕتوووکی ژمارە2 :
دەرونييەکان
ن
ساﯾکﯚلﯚژی پپەرەپ دانی شارەزاﯾيە
پاراس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6161529336
67057
ی پی دی ئ ف :ھ شتا ئئامادە نييە
فاﯾلی
ی :ئەناﯾد ھﯚففمان
نوسينی
ووەرگ انی :ئاماژ جاف
تاﯾبەتمە
ەندﯾيەکانی پپەڕتووک
و ت:
ستان
شووری کوردس
باش
جﯚری پپەڕتووک :دەرروونناسی
زمان  -ش وەزار :ک .باشوور
1733
پەڕتوووکی ژمارە3 :
وون و بەکاررھ نانی
ساﯾکﯚلﯚژی :ر گای ف ربو
پاراس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
65523
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
جاف
ئاماژ ج
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی پەڕتووک
ی پەڕتووک :دەروونناسی
جﯚری
بااشووری کورددستان
و ت:
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
1734
پەڕتوووکی ژمارە4 :
دەوەﯾيدا
ساﯾکﯚلﯚژی :ھ زی بير لە ژﯾانی کرد
پاراس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
65524
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ﭬا کيرر ،وليەم

1735
پەڕتوووکی ژمارە5 :
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ە تورکيا
ی رەفاھی ئئيسالمی لە
پارتی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201205
5261029376
64885
ئاماددەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ئارام ققادر
1998
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
بااشووری کورددستان
و ت:
م
ی پەڕتووک :ئااﯾين و ئاتەﯾزم
جﯚری
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
1736
پەڕتوووکی ژمارە6 :
ی سوﯾدی
ی سﯚسيال دﯾموکراتی
پارتی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201112
2031517456
63077
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
م ژوو  -پ ۆگگرام
وەرگ انی لە سوﯾدﯾيەووە :عوسمان حەمە رەشييد گورون
سل مانی 2008 -
دﯾيەکانی پەڕتتووک
تاﯾبەتمەند
و ت:
باشوووری کوردستان
م
جﯚری پەڕتتووک :پرۆگرام
شوور
زمان  -ش وەزار :ک .باش
1737
پەڕتوووکی ژمارە7 :
نەتەواﯾەتی...
بزوتنەوەی رزگارﯾی نە
ی
ە
ن و رۆ ی لە
ی کوردستان
ی کر کارانی
پارتی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
66471
ئامادە نييە
ە
ھ شتا
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ەوە
سات و تو ژﯾنە
ل.ب .مەکتەبی ناووەندﯾی دﯾراس

1738
پەڕتوووکی ژمارە8 :
ﭭانتيا
زانەکانی ليﭭ
پارتيز
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
69982
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
خيسﯚﯚس

1739
پەڕتوووکی ژمارە9 :
واداچوون و بيرەوەری
ەرکوک بەدو
زانەکانی کە
پارتيز
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http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201302
2051222117
75589
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ئاراس ئئيلنجاغی
 1000دانە
تيراژ0 /
چاپی ﯾەکەم 2012
چاپ /چ
تاﯾبەتم
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
ستان
شووری کوردس
باش
و ت:
جﯚری پەڕتووک :ﯾادداشت
زمان  -ش وەزار :ک  .باشوور
1740
پەڕتوووکی ژمارە0 :
کانی ئا مان
ن و ک شەی کورد
پارتە سياسييەک
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201211
1191458216
69990
ئاماادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
وەرگ انی :عەلی محەمەدی
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی پەڕتووک
ی پەڕتووک :دۆزی کورد
جﯚری
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
1741
پەڕتوووکی ژمارە1 :
ەﯾە لە جگەرم ب3
پارچە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
67772
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ل
جەمال

1742
پەڕتوووکی ژمارە2 :
ی بﯚقەکان :چيرۆک
پارکی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
69145
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ئاکﯚ ککەرﯾم مەعروووف

1743
پەڕتوووکی ژمارە3 :
پارﯾا
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201109
9131007126
61196
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
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سترﯾندب ری
نووسينی :ئاوگوست س
شاکەلی
وەرگ انی لە سوﯾدﯾەوەە؛ فەرھاد ش
پەخشی موکرﯾانييەووە
ی
لەالﯾەن دەزگای چاپ و
ن
 200دا
ئەم کت بە للە سا ی 01
ەوە
ب وکراوەتە
تاﯾبەتمەند
دﯾيەکانی پەڕتتووک
و ت:
باشوووری کوردستان
جﯚری پەڕتتووک :شانﯚ
شوور
زمان  -ش وەزار :ک .باش
1744
پەڕتوووکی ژمارە4 :
و شەش ماانگەی جيھاانی گﯚڕی
س  1919ئەو
پارﯾس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201309
9020941068
88987
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
نووسەرر :مارگر ت مماکميالن
سەليمی
وەرگ " مەنسوور س
2012
تاﯾبەتم
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
و ت:
ستان
شووری کوردس
باش
جﯚری پەڕتووک :م ژژوو
زمان  -ش وەزار :ک  .باشوور
1745
پەڕتوووکی ژمارە5 :
ەەەوەﯾەەى
ى
بزووەنەوەى رزگارﯾی نە
ى
ن )پ.ك.ك(وو رۆلى لە ب
ى كوردستان
ى كر كارانى
پارەى
ستان
كوردس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201403
3310040079
93838
ھ شتا ئامادە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
19
پارەى دﯾموكراەى كوردسەان ممەكەەبى سيياسى996---

1746
پەڕتوووکی ژمارە6 :
ی ئاسنين
پاژنەی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22214411519179
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
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نووسينی :جاک لندن
ەمبار
وەرگ انی لە عەرەبيەوەە؛ کەمال غە
لەالﯾەن خانەی وەررگ انەوە ب وکراوەتەوە
ن
 200دا
ئەم کت بە للە سا ی 04
سەرچاوە :ما پەڕی کت ببخانەی کورددی
تاﯾبەتمەند
دﯾيەکانی پەڕتتووک
و ت:
باشوووری کوردستان
جﯚری پەڕتتووک :رۆمان
شوور
زمان  -ش وەزار :ک .باش
1747
پەڕتوووکی ژمارە7 :
کانی
کاڵ ..ژﯾانی ،،فەلسەفەکەی ،ھە ببژاردەﯾەک للە نوسينەک
پاسک
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22214411819292
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
سﯚن
نووسينی :ئاندرێ کرﯾس
ەلی
وەرگ انی لە عەرەبيەوەە؛ سامان عە
پەخشی سەردەمەووە
ی
لەالﯾەن دەزگای چاپ و
ن
 200دا
ئەم کت بە للە سا ی 02
ەوە
ب وکراوەتە
تاﯾبەتمەند
دﯾيەکانی پەڕتتووک
و ت:
باشوووری کوردستان
ەفە
جﯚری پەڕتتووک :فەلسە
1748
پەڕتوووکی ژمارە8 :
شمەکانيەووە
ﯚک لە ک وڕڕۆژنەی دروش
پاسﯚ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
66160
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
مستەفا
ئازاد م

1749
پەڕتوووکی ژمارە9 :
ی
پاش بونيادگەری
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22214410718913
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
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ن
نووسينی :ت ری ئيگلتون
سەن
وەرگ انی؛ سە ح حەس
لەالﯾەن دەزگای چاپ و پەخشی سەردەمەووە
ن
 200دا
ئەم کت بە للە سا ی 02
ەو
ب وکراوەتە
سەرچاوە :ما پەڕی کت ببخانەی کورددی
دﯾيەکانی پەڕتتووک
تاﯾبەتمەند
و ت:
باشوووری کوردستان
جﯚری پەڕتتووک :ل کﯚ يننەوە
شوور
زمان  -ش وەزار :ک .باش
1750
پەڕتوووکی ژمارە0 :
پاش تەممووز
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
67742
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ق
رەفيق

1751
پەڕتوووکی ژمارە1 :
ەدەنی
کﯚمە ی مە
پاش راپەڕﯾن و پپرسەکانی ک
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
66341
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
سين ئەدﯾب
موحس

1752
پەڕتوووکی ژمارە2 :
ەرگداﯾە
پاشا لەسەرە مە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
66944
ھ شتا ئامادە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
وەرگ اننی د .شوان جافر
تاﯾبەتم
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
و ت:
ستان
شووری کوردس
باش
زمان  -ش وەزار :ک  .باشوور

1753
پەڕتوووکی ژمارە3 :
پاشاﯾﯾان کوشت
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
68605
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ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی

ە
ئامادەﯾە
خوسرەەو جاف
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
تاﯾبەتم
ستان
شووری کوردس
باش
و ت:
جﯚری پەڕتووک :رۆممان
زمان  -ش وەزار :ک  .باشوور

1754
پەڕتوووکی ژمارە4 :
ی نوور ب5
سەرجەمی پەﯾامەکانی
ەندەکان :س
پاشبە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
65998
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
سی ،بەدﯾعوزززەمان سەعيد
نوورس
يدی

1755
پەڕتوووکی ژمارە5 :
ماوەی خ ەکان
پاشم
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201108
81715005619769
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
ەد
نووسينی :عەتا محەمە
لەالﯾەن دەزگای چاپ و پەخشی سەردەمەووە
ن
 199دا
ئەم کت بە للە سا ی 99
ەوە
ب وکراوەتە
تاﯾبەتمەند
دﯾيەکانی پەڕتتووک
و ت:
باشوووری کوردستان
ک
جﯚری پەڕتتووک :چيرۆک
1756
پەڕتوووکی ژمارە6 :
ک
ماوەی خ ەکان :چيرۆک
پاشم
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
68815
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
محەمەد
عەتا م

1757
پەڕتوووکی ژمارە7 :
مەرگەی قاننع
پاشم
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
68203
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
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ورﯾا قانع
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی پەڕتووک
باشووری کوردستان
و ت:
جﯚری پەڕتووک :ئەدەبی
زمان  -ش وەزار :ک .باشوور
پەڕتووکی ژمارە1758 :
پاشکﯚی بيرەوەرﯾەکانم :کﯚمە ک نامە و وتاری ئەدەبی و رەخنەﯾی و...
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514968209
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
ئەحمەد

پەڕتووکی ژمارە1759 :
پاشەڕۆک و پەخشان
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514969017
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
سەﯾد محەمەد ئەمينی شەﯾخولئيسالمی موکری

پەڕتووکی ژمارە1760 :
پال تی شيعر
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514968609
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
ر بوار سەعيد
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی پەڕتووک
باشووری کوردستان
و ت:
جﯚری پەڕتووک :ھە بەست
زمان  -ش وەزار :ک .باشوور
پەڕتووکی ژمارە1761 :
پانتاﯾی بﯚش و دەروازەﯾەک بﯚ شانﯚﯾەکی جودا
http://www.kurdipedia.org/?q=2013090421000788931
ئامادەﯾە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
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دانا ڕەئوووف
2013
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
تاﯾبەتمە
ستان
شووری کوردس
باش
و ت:
ەمەجﯚرە
جﯚری پەڕتووک :ھە
زمان  -ش وەزار :ک ..باشوور
1762
پەڕتوووکی ژمارە2 :
وەكانى ناو ﯾەك ەﯾی و كوردستان و ع راق
پانﯚرااماى رووداو
dipedia.org//?q=201403
3310040079
93855
http:///www.kurd
ھ شتا ئامادە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
2009
ن-سل مانى9-
سﯚ ەﯾی-رۆمان
مەد ش خ عەببدولكەرﯾم س
محەم

1763
پەڕتوووکی ژمارە3 :
بەحرەﯾن
ن
ە تا
ی عەرەب للە تونسەوە
پانﯚراامای بەھاری
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201405
5021033207
76038
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ی :محمد فا تح
نووسينی
ی 2014 :
سل مانی
تاﯾبەتمە
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
ستان
شووری کوردس
باش
و ت:
جﯚری پەڕتووک :راممياری
زمان  -ش وەزار :ک ..باشوور
سلل مانی
شارەکاان:
1764
پەڕتوووکی ژمارە4 :
ەوە لە ئاو
پاڕانە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22214411019009
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
مبار
نووسينی :جەمال غەمب
لەالﯾەن بنکەی ئەددەبی و رووناککبيری گەالو ژژەوە
ن
 200دا
ئەم کت بە للە سا ی 01
ەوه
ب وکراوەتە
سەرچاوە :ما پەڕی کت ببخانەی کورددی
دﯾيەکانی پەڕتتووک
تاﯾبەتمەند
و ت:
باشوووری کوردستان
ەست
جﯚری پەڕتتووک :ھە بە
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شوور
زمان  -ش وەزار :ک .باش
1765
پەڕتوووکی ژمارە5 :
وازان
ەوەی بانگخو
پاڕانە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
65723
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
عومەرر ئەحمەد نزامی

1766
پەڕتوووکی ژمارە6 :
پاک و خاۆ نی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6202336407
70920
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
تەھا ببيالل

1767
پەڕتوووکی ژمارە7 :
ونەوە
پاکبوو
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201311
1072126369
92562
ھ شتا ئامادە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ئاسﯚ ح
حەسەن
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
تاﯾبەتم
و ت:
ستان
شووری کوردس
باش
جﯚری پەڕتووک :چييرۆک
زمان  -ش وەزار :ک  .باشوور

1768
پەڕتوووکی ژمارە8 :
20دا
 2000و 001
سا ەکانی 0
ی لە ن وان س
وی رەگەزی
پاکتاو
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22214411419136
ئامادەﯾە
ئا
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
سەليم
نووسيينی :دل ر س
ئەم کت بە لە سا ی 2002دا ب وکراوەتەوە
ی کت بخانەی کوردی
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
بااشووری کورددستان
و ت:
ی پەڕتووک :م ژوو
جﯚری
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ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
1769
پەڕتوووکی ژمارە9 :
ی
پاکژی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6202255317
70191
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ی
ب/خوو ندنی کوردی
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی پەڕتووک
و ت:
بااشووری کورددستان
مندا ن
ی پەڕتووک :م
جﯚری
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
1770
پەڕتوووکی ژمارە0 :
کی
می ھەﯾمەننەی ئەمرﯾک
س ئەمەرﯾکاننا ؛ سەردەم
پاکس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201307
7281312408
89420
ئاامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ق رەفيق
فاروق
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ھەمەجﯚرە
ی پەڕتووک :ھ
جﯚری
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
1771
پەڕتوووکی ژمارە1 :
دانی مرۆﭬانە
ئەگەری دەست وەرد
ی
کو
ەی کەرکوک
ی لە ناوچە
سازی رەگەزی
پاکس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22214410618870
ئاماددەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
شﯚڕش
ش
ەوان
سينی :شاخە
نووس
وکراوەتەوە
ە
ئەم کت بە لە سا ی  2003دا ب
ەتمەندﯾيەکانی
تاﯾبە
نی پەڕتووک
و ت:
باشووری کووردستان
جﯚرری پەڕتووک :م ژوو
ن  -ش وەزار :ک .باشوور
زمان
1772
پەڕتوووکی ژمارە2 :
سيما
پاکس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201302
2172123528
80681
ھ شتا ئامادە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
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سامان کەرﯾم
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
تاﯾبەتم
و ت:
ستان
شووری کوردس
باش
جﯚری پەڕتووک :چييرۆک
زمان  -ش وەزار :ک  .باشوور

1773
پەڕتوووکی ژمارە3 :
فال
ەکانی ئەنف
پاکيزە
http:///www.kurdip
pedia.org/?q
1412403210
00411
q=2014041
ﯾە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ەد رەئوف
محەمە
2014
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
تاﯾبەتم
و ت:
شووری کوردستان
باش
ەنفال و ھە ەبجە
جﯚری پەڕتووک :ئە
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
1774
پەڕتوووکی ژمارە4 :
ھەر می کورردستاندا
ئازادی لە ھ
شتييەک بﯚ ئا
پا پش
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201108
8281035455
58761
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
سەر
نوسەر  :کﯚﯚمە ک نوسە
چاپ :
کﯚ ينەوەی فکرری و سياسی سا ی پ
لە ب وکراوەەکانی رۆشنگگەری بﯚ ل ﯚ
2010
شنگەری
سەرچاوە :ما پەڕی رۆش
تاﯾبەتمەند
دﯾيەکانی پەڕتتووک
و ت:
باشوووری کوردستان
ی
جﯚری پەڕتتووک :رامياری
1775
پەڕتوووکی ژمارە5 :
پا تﯚ :چيرۆک
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
67667
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ل
گﯚگﯚل

ﻻﭘەڕە

483

http://www.kurdipedia.org

1776
پەڕتوووکی ژمارە6 :
دە
ە خوێ :وتارری ھە بژارد
پا مە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
66368
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ر بوار رەشيد

1777
پەڕتوووکی ژمارە7 :
پا نەررەکانی جەننگ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22214405518498
ە
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
ن و فرۆﯾد
ئانشتاﯾن
مەرﯾوان
ی
ن ھە ەبجەﯾی
20
سل مانی 007
خانەی ووەرگ انی س
تاﯾبەتمە
ەندﯾيەکانی پپەڕتووک
شووری کوردس
باش
و ت:
ستان
جﯚری پپەڕتووک :دەرروونناسی
زمان  -ش وەزار :ک .باشوور
1778
پەڕتوووکی ژمارە8 :
وردﯾدا
ﯚمە گای کو
ی ژنان لە کﯚ
سووتاندنی
پا نەررەکانی خﯚس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22214405618555
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
عەبدو
ئاواز ع
2
ی ژنانی کورددستان 2008
ﯾەک تی
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی پەڕتووک
بااشووری کورددستان
و ت:
ی پەڕتووک :ژننان
جﯚری
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
1779
پەڕتوووکی ژمارە9 :
پا ەوان
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6202336407
70921
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
تەھا ببيالل

1780
پەڕتوووکی ژمارە0 :
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ە لە مردنی کەرﯾم خانی زەند
ی و غەراميە
ی م ژووﯾی
پا ەوانی زەند کی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
68534
شتا ئامادە نيييە
ھش
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
سەن فەھمی //لە ف
حەسە
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی پەڕتووک :رۆۆمان
جﯚری
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
1781
پەڕتوووکی ژمارە1 :
ووم نيشتماانم ھەموو شت کم خﯚشبوێ
ە تﯚوە ف ربو
پاﯾز لە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201312
2151533558
87233
ی پی دی ئ ف :ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی
گﯚﭬە ئەح
حمەد
2014
ەڕتووک
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی پە
و ت:
ستان
باشوووری کوردس
ەڕتووک :ھە ببەست
جﯚری پە
زمان  -ش وەزار :ک .بباشوور
1782
پەڕتوووکی ژمارە2 :
ی جاران
پاﯾزی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
67858
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
مەد سا ح
محەم

1783
پەڕتوووکی ژمارە3 :
عردا
کﯚالژ لە تاراوگەی شيع
ی چاوەکان ک
پاﯾزی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
67363
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
عەزﯾز
م  ،نەژاد عە
سوورم

1784
پەڕتوووکی ژمارە4 :
ن
ی عومری من
پاﯾزی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201207
7081723497
71912
ھ شتا ئامادە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
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شا ی
ژاو ن ش
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
تاﯾبەتمە
و ت:
ستان
شووری کوردس
باش
ە بەست
جﯚری پەڕتووک :ھە
زمان  -ش وەزار :ک ..باشوور

1785
پەڕتوووکی ژمارە5 :
گا
کانی کﯚمە گ
پاﯾەکا
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201110
0022211456
62183
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
ھينرﯾک ئيپپسن
ھاودەم سا ح جاف
م
ەوە :
وەرگ انی لە نەروﯾجييە
دەزگای ئارراس
2008
دﯾيەکانی پەڕتتووک
تاﯾبەتمەند
باشوووری کوردستان
و ت:
جﯚری پەڕتتووک :شانﯚ
شوور
زمان  -ش وەزار :ک .باش
1786
پەڕتوووکی ژمارە6 :
گمای ژن
پرادﯾگ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
66660
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ن جەالل
ماردﯾن

1787
پەڕتوووکی ژمارە7 :
گمای ژن
پرادﯾگ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201403
3310040079
93870
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ن جەالل
ماردﯾن
مانی2005-
سل ما
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
بااشووری کورددستان
و ت:
ی پەڕتووک :ژننان
جﯚری
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
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1788
پەڕتوووکی ژمارە8 :
کﯚمە ە چير
پرد :ک
رۆک
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
68138
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ئەحالم مەن وور

1789
پەڕتوووکی ژمارە9 :
ی ئارتا :شانﯚ
پردی
ﯚگەری
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
67964
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
جﯚرج

1790
پەڕتوووکی ژمارە0 :
كەى سەر ررووباری درﯾﯾنا
پردەك
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201403
3310040079
93876
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
2011-891.8
موكەررەم ڕەشيد ەالەبانی813--

1791
پەڕتوووکی ژمارە1 :
کەی سەر ررووباری درﯾﯾنا
پردەک
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201305
5282037197
78420
ھ شتا ئامادە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
درﯾچ
ئيﭭﯚ ئاند
ەبانی
م رەشيد تا ە
وەرگ اننی :موکەڕەم
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
تاﯾبەتم
ستان
شووری کوردس
باش
و ت:
جﯚری پەڕتووک :رۆممان
زمان  -ش وەزار :ک  .باشوور
1792
پەڕتوووکی ژمارە2 :
ەم
کانی سەردە
پرس و چەمکەکا
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201305
5282210447
78417
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
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مان عەلی تﯚففيق
ھەوراما
2013
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
تاﯾبەتم
ستان
شووری کوردس
باش
و ت:
جﯚری پەڕتووک :راممياری
زمان  -ش وەزار :ک  .باشوور
1793
پەڕتوووکی ژمارە3 :
ەەەوە لەكورردستان
ﯚناليزم و نە
ەوەى ناسيﯚ
ى بيناكردنە
پرسى
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201403
3310040079
93878
ھ شتا ئاممادە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ەكر عەلى-رۆۆژھەالە-ھەولل ر2009-
ئەبوبە

1794
پەڕتوووکی ژمارە4 :
ی بارگاوی بە ئەرگﯚم ننت
پرسی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201109
9272312076
62134
ئامادەەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ف عيزەدﯾن
ﯾوسف
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی پەڕتووک :وتار و دﯾمانە
جﯚری
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
1795
پەڕتوووکی ژمارە5 :
ی ناوچە داب نراوەکان
ﯾد و رەوشی
ی جينﯚساﯾد
پرسی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201208
8182329327
72254
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
ئەندامی دەستەی با  ،لە ب وکراوەکانی
ی
مە علی تﯚفييق(
لە ئادەکردننی بەڕ ز )حم
ﯾەک تی پەررلەماتارانی ککوردستان
تاﯾبەتمەند
دﯾيەکانی پەڕتتووک
و ت:
باشوووری کوردستان
ل و ھە ەبجە
جﯚری پەڕتتووک :ئەنفال
شوور
زمان  -ش وەزار :ک .باش
1796
پەڕتوووکی ژمارە6 :
ی کورد گﯚڕڕاوە ،تورکيا ھ شتا لە ررابردوداﯾە
پرسی
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http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22214412219408
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
کﯚمە ک نووسەر
مامەند رۆژه
شياری 2006
ی بيرو ھﯚش
مەکتەبی
سەرچاوە :ما پەڕی کت بخانەی ککوردی
تاﯾبەتم
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
و ت:
ستان
شووری کوردس
باش
جﯚری پەڕتووک :وتار و دﯾمانە
زمان  -ش وەزار :ک ..باشوور
1797
پەڕتوووکی ژمارە7 :
کەمينەنەتەووەکان
شەگەلی ک
ی کورد؛ ک ش
پرسی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201309
9251647548
88512
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
د .شوککری محەمەدد سەگبان
وەرگ اننی :د .نەجاتتی عەبدو
2013
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
تاﯾبەتم
ستان
شووری کوردس
باش
و ت:
جﯚری پەڕتووک :دۆززی کورد
زمان  -ش وەزار :ک  .باشوور
1798
پەڕتوووکی ژمارە8 :
ی
ستی گشتی
پرسييار و وە م للەسەر زانس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22214412819621
ئاماددەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ی )شوانە)
ەتحی بﯚکانی
نادر فە
2005
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی پەڕتووک
بااشووری کورددستان
و ت:
ی پەڕتووک :زاانست
جﯚری
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
1799
پەڕتوووکی ژمارە9 :
پرسيياری منداڵ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6202336407
70922
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ھ شتا ئاماددە نييە

ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ر بوار سابير

1800
پەڕتوووکی ژمارە0 :
ی وەرامن
شتا تينووی
پرسييارەکان ،ھ ش
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201107
7211450206
60469
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
ەکيم کاکەوەﯾﯾس( دا
ن لەگەڵ )حە
چاوپ کەوتن
ی ھە ﯚ بەرززنجەﯾی
ئامادەکردنی
2010ز 2710ک
کەرکووک 0
تاﯾبەتمەند
دﯾيەکانی پەڕتتووک
و ت:
باشوووری کوردستان
جﯚری پەڕتتووک :زمانەووانی
1801
پەڕتوووکی ژمارە1 :
ەکانی مﯚد رنيزم
پرسە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22702075619985
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
نووسەر
کﯚمە ک نوووسەر
وەرگ
ل ئيسماعيل زادە
ئيسماعيل
ەڕەکان
ژمارەی الپە
270
پ
سا ی چاپ
2009
پ
نﯚرەی چاپ
ﯾەکەم
دﯾزاﯾنی بەرگ
ئاسﯚ مامزاادە
کەتەلﯚگ
فەلسەفە
ەوەی موکرﯾاننی
سەرچاوە :ما پەڕی دەززگای تو ژﯾنەووە و ب وکردنە
دﯾيەکانی پەڕتتووک
تاﯾبەتمەند
باشوووری کوردستان
و ت:
ەفە
جﯚری پەڕتتووک :فەلسە
1802
پەڕتوووکی ژمارە2 :
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ی ئاگر
ی چل چيا ب 2لە دﯾوانی
پرشننگی ئاسﯚی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
67841
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
عومەر مام ﯾەحيا
مان حاجی ع
عوسم
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
بااشووری کورددستان
و ت:
ھە بەست
ی پەڕتووک :ھ
جﯚری
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
1803
پەڕتوووکی ژمارە3 :
ی :چيرۆک
پرشننگی د داری
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
67920
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ب عەلی مەننمی
حەبيب

1804
پەڕتوووکی ژمارە4 :
وە
ەستگير ناکررێ :پەخشاان و ھﯚنراو
پرشننگی رۆح دە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
68814
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
مەی و ت /ئا ک
رۆژنامە

1805
پەڕتوووکی ژمارە5 :
سياسی
وپاگەندەی س
گەندە و پرو
پروپاگ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201201
1132302286
63823
ھ شتا ئامادە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
نووسيننی :گ دۆرا ندان
وەرگ راننی :دﯾدار ئەببوز د
2011
تاﯾبەتم
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
و ت:
ستان
شووری کوردس
باش
جﯚری پەڕتووک :راگگەﯾاندن
زمان  -ش وەزار :ک  .باشوور
1806
پەڕتوووکی ژمارە6 :
گﯚراس و ئاﯾﯚن
پرۆتاگ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
65673
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ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ئەف تتون

ھ شتا ئاماددە نييە

1807
پەڕتوووکی ژمارە7 :
ۆن
پرۆدۆ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22702075619880
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
نووسەر
جﯚرج گﯚروﯾﯾچ
وەرگ
ن
ئارام ئەمين
ەڕەکان
ژمارەی الپە
152
پ
سا ی چاپ
2006
کەتەلﯚگ
سياسەت
ەوەی موکرﯾاننی
سەرچاوە :ما پەڕی دەززگای تو ژﯾنەووە و ب وکردنە
دﯾيەکانی پەڕتتووک
تاﯾبەتمەند
باشوووری کوردستان
و ت:
ی
جﯚری پەڕتتووک :رامياری
1808
پەڕتوووکی ژمارە8 :
دستان
سازى كورد
ەى پەﯾكەر س
پرۆژە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201403
3310040079
93892
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
200
زاھير سدﯾق-كارۆ-سل مانى07-

1809
پەڕتوووکی ژمارە9 :
کراوە
داری ب ونەک
ەی  100دﯾد
پرۆژە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201208
8102119067
72090
ھ شتا ئامادە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
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سا ح
ئارام س
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
تاﯾبەتم
و ت:
ستان
شووری کوردس
باش
جﯚری پەڕتووک :وتار و دﯾمانە
زمان  -ش وەزار :ک  .باشوور

1810
پەڕتوووکی ژمارە0 :
ەی پرۆگرام و پەﯾ ەوی ناوخﯚ
پرۆژە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
66237
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
کﯚمە ەی خو ندکارران و الوانی کوردستان

1811
پەڕتوووکی ژمارە1 :
یک ش
کردن و چنينی
ەی دروستک
پرۆژە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
67351
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ماجد مستەفا عەببدولحامد

1812
پەڕتوووکی ژمارە2 :
لەروانگەی پرنسيپە گشتييەکانی دانانی دەستور
ی
ن
ی کوردستان
ەی دەستورری ھەر می
پرۆژە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201204
4111033076
64462
ئامادە نييە
ھ شتا ئا
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ەفور
ھەژار غە
ەڕتووک
ەندﯾيەکانی پە
تاﯾبەتمە
و ت:
ستان
شووری کوردس
باش
ساﯾی
ەڕتووک :ﯾاس
جﯚری پە
زمان  -ش وەزار :ک .باشوور

1813
پەڕتوووکی ژمارە3 :
نی ع راق
ی کوردستانی
ەی دەستورری ھەر می
پرۆژە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
66247
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
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تا ەباننی ،نوری

1814
پەڕتوووکی ژمارە4 :
ی کوردستاان :رامان و سەرنج و پ شنيار
وری ھەر می
ەی دەستوو
پرۆژە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201110
0181011576
62413
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
می کوردستتان
ستووری ھەر م
سەبارەت بە پرۆژەی دەس
م زگرد ک س
شک
ی پرۆژەی تيش
ئامادەکردنی
ی
2007زاﯾينی
تاﯾبەتمەند
دﯾيەکانی پەڕتتووک
باشوووری کوردستان
و ت:
ی
جﯚری پەڕتتووک :ﯾاساﯾی
شوور
زمان  -ش وەزار :ک .باش
1815
پەڕتوووکی ژمارە5 :
ی
ی ئيسالمی
ەی دەسە تی سياسی
پرۆژە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201403
3310040079
93893
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ئارام ققادر
2001
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی پەڕتووک
بااشووری کورددستان
و ت:
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
م
ی پەڕتووک :ئااﯾين و ئاتەﯾزم
جﯚری
1816
پەڕتوووکی ژمارە6 :
ە )گﯚران( ب2،1
ەی رەخنە و ل کﯚ ينەوە
پرۆژە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
68168
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ەی مام ئەوڕەەحمان
حەمە

1817
پەڕتوووکی ژمارە7 :
ەی گﯚڕﯾنی سروشتی پەروەردە و ف رکردن
پرۆژە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6202336407
70923
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
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وەزارەەتی پەروەردەە
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی پەڕتووک
بااشووری کورددستان
و ت:
ەروەردە
ی پەڕتووک :پە
جﯚری
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
1818
پەڕتوووکی ژمارە8 :
ەکی نھ نی
ی
ەی کودەتاﯾە
پرۆژە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
68860
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
فەرھاد

1819
پەڕتوووکی ژمارە9 :
ەی کفری
سەکانی پاکتتاوی رەگەززی لە ناوچە
پرۆس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201304
4262209107
78725
ھ شتا ئامادە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ماڵ
عەزﯾز  -شەم
سوھەﯾﯾل خورشيد ع
تاﯾبەتم
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
و ت:
ستان
شووری کوردس
باش
جﯚری پەڕتووک :ئەننفال و ھە ەببجە
زمان  -ش وەزار :ک  .باشوور

1820
پەڕتوووکی ژمارە0 :
دا
ە کوردستاند
سياسی لە
د رنکردنی س
سەی بە مﯚد
پرۆس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
66500
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ەحمەد
دل ر ئە
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
و ت:
بااشووری کورددستان
ی پەڕتووک :راامياری
جﯚری
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
1821
پەڕتوووکی ژمارە1 :
کاﯾەتی ھەرر م
سەی پ کھ ناانی سەرۆک
پرۆس
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http://www.kurdipedia.org/?q=2013070813031989647
ئامادەﯾە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
نەوشيروان مستەفا
سەرچاوە :ما پەڕی ئاو نە 2013-07-08 -
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی پەڕتووک
باشووری کوردستان
و ت:
جﯚری پەڕتووک :ﯾاداشت
زمان  -ش وەزار :ک .باشوور
پەڕتووکی ژمارە1822 :
پرۆسەی دروستکردنی ب ﯾاری سياسيی دەرەکی
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514966852
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
دانا عەلی بەرزنجی
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی پەڕتووک
باشووری کوردستان
و ت:
جﯚری پەڕتووک :رامياری
زمان  -ش وەزار :ک .باشوور
پەڕتووکی ژمارە1823 :
پرۆفيشنا ی لە رۆژنامەنووسيی کوردﯾدا
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061014505965326
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
مەرﯾوان مەسعود

پەڕتووکی ژمارە1824 :
پرۆگرام و پ رەوى..ﯾەك ەى ئافرەەانى كوردستان
http://www.kurdipedia.org/?q=2014033100400793897
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
كﯚنگرەى شەشەم-ئاراس-ھەول ر2007-

پەڕتووکی ژمارە1825 :
پرۆگرام و پەﯾ ەوی ناوخﯚی پارتی سەربەخﯚﯾی دﯾموکراتی کوردستان
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514966204
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
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ک
پاسﯚک

1826
پەڕتوووکی ژمارە6 :
ﯾەتی...
ی
ی کﯚمە ەی روناکبيرﯾی کﯚمە
رام و پەﯾ ەو
پرۆگر
وی ناوخﯚی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
66362
نييە
شتا ئامادە ە
ھ شت
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
...

1827
پەڕتوووکی ژمارە7 :
ی دەمار
مانەوانيانەی
رامسازی زم
پرۆگر
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201304
4162143297
78797
ی پی دی ئ ف :ھ شتا ئاماادە نييە
فاﯾلی
نوسەر :د.ئئيبراھيم فەقق
ەد
حەمەد ئەحمە
وەرگ انی :گەرميان مح
201
سل مانی( 13
ی چوارچرا )س
شو نی چااپ :چاپخانەی
دﯾيەکانی پەڕتتووک
تاﯾبەتمەند
و ت:
باشوووری کوردستان
جﯚرە
جﯚری پەڕتتووک :ھەمەج
شوور
زمان  -ش وەزار :ک .باش
1828
پەڕتوووکی ژمارە8 :
وە
جەماعەتەو
سوننەت و ج
ی ئەھلی س
ن لە روانگەی
رامی گﯚڕﯾن
پرۆگر
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
65864
ھ شتا ئامادە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
د محەمەد نوووح
سەﯾد

1829
پەڕتوووکی ژمارە9 :
س پی
فيس ئ کس
ۆسﯚفت ئﯚف
رامی ماﯾکرۆ
پرۆگر
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
67292
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
سا /ئا
ن مستەفا عيس
شوان
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
و ت:
بااشووری کورددستان
ی پەڕتووک :ککﯚمپيوتەر
جﯚری
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
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1830
پەڕتوووکی ژمارە0 :
کرۆسﯚفت و رد
يووتەر :ماﯾک
رامی کﯚمپيو
پرۆگر
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101450586
65308
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
عەلی عەزﯾز //ئا
قەرەداغی ،رﯾبوار ع

1831
پەڕتوووکی ژمارە1 :
پرۆمييس ئاس ز ز مﯚتيس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
69469
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
خيلﯚس
ئيسخ

1832
پەڕتوووکی ژمارە2 :
سکەﯾەک لە خەم و خەونەکانم
پرﯾاس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201205
5051345186
64661
ھ شتا ئامادە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
کەرﯾم ررۆژ
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
تاﯾبەتمە
ستان
شووری کوردس
باش
و ت:
ە بەست
جﯚری پەڕتووک :ھە
زمان  -ش وەزار :ک ..باشوور

1833
پەڕتوووکی ژمارە3 :
يکا
سترۆﯾکا ،بن الدن و مﯚنيک
پرﯾس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201208
8292223594
40519
ی پی دی ئ ف :ھ شتا ئاماادە نييە
فاﯾلی
ستران عەببدو
کادﯾرانی )ی .ن .ک)
ی
دنی
ميای ھﯚشيااری و پ گەﯾاند
لەب وکراوەەکانی ئەکادﯾم
2012
دﯾيەکانی پەڕتتووک
تاﯾبەتمەند
باشوووری کوردستان
و ت:
جﯚرە
جﯚری پەڕتتووک :ھەمەج
شوور
زمان  -ش وەزار :ک .باش
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1834
پەڕتوووکی ژمارە4 :
ودا
سيپە کانی پە ﯾوندی للە گە ل خو
پرە نس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201208
8202145317
72327
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ھەول ر
ەتی کت بی پييرۆز  -لقی ھ
کﯚمە ەی ن ودەو ە
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
م
ی پەڕتووک :ئااﯾين و ئاتەﯾزم
جﯚری
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
1835
پەڕتوووکی ژمارە5 :
شکی الدێ
پزﯾش
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201109
9281119456
62140
ئامادەەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
نووسيينی :فرانز کاافکا
وەرگ انی؛ شاھﯚ حەسەنپوور
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی پەڕتووک
چيرۆک
ی پەڕتووک :چ
جﯚری
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
1836
پەڕتوووکی ژمارە6 :
ە
ت لە نەوا و رروو لە ک وە
پشت
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201106
6061455376
60213
ە
شتا ئامادە نييە
ھش
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
دو پەش و
عەبد
196
شيعرری 65-1979
ی
ەتمەندﯾيەکانی
تاﯾبە
پەڕتوووک
ھە بەست
ی پەڕتووک :ھ
جﯚری

1837
پەڕتوووکی ژمارە7 :
وان ئازار و ب دەنگييدا
ئاشان لە ن و
پشتئا
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22214405618526
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
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شيد
قادر رەش
ئينتەرن ت 2003
سەرچاوە :ما پەڕی کت بخانەی ککوردی
تاﯾبەتم
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
و ت:
ستان
شووری کوردس
باش
جﯚری پەڕتووک :م ژژوو
زمان  -ش وەزار :ک ..باشوور
1838
پەڕتوووکی ژمارە8 :
ن
ی ھاو تی ببەسا چوان
گيری کردنی
پشتگ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
66510
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ن ،ئەندرۆ
دەنين

1839
پەڕتوووکی ژمارە9 :
داروﯾن
ن
وەی تئﯚری گەشەسەنندنی
پشت استکردنەو
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201109
9191152436
61972
ئاامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ە)
ەتحی )شوانە
وەرگ انی :نادر فە
پووشپپەڕی 2711ی کوردی
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی پەڕتووک
ی پەڕتووک :زانست
جﯚری
1840
پەڕتوووکی ژمارە0 :
ەمک ک لە بييرەوەرﯾيەکا نی پ شمەرگەﯾەک
وی چيا؛ چە
پشوو
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201305
5100837407
78628
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
محەمەدد خدر
2012
ەڕتووک
ەندﯾيەکانی پە
تاﯾبەتمە
و ت:
ستان
شووری کوردس
باش
شت
ەڕتووک :ﯾاداش
جﯚری پە
زمان  -ش وەزار :ک .باشوور
1841
پەڕتوووکی ژمارە1 :
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وﯾەک بﯚ م ژ
پشوو
ژوو
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101235136
65183
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
جاف ،ر بوار

1842
پەڕتوووکی ژمارە2 :
ﯚ
پشکﯚ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6202336407
70924
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ەد رﯾبوار
ئەحمە

1843
پەڕتوووکی ژمارە3 :
ش نەوە
ﯚکان ئەگەش
پشکﯚ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
68154
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ق ابر
رەفيق

1844
پەڕتوووکی ژمارە4 :
ﯚ ەم شدا
ﯚﯾەک لە خﯚ
پشکﯚ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6011303546
64981
ی پی دی ئ ف :ھ شتا ئاماادە نييە
فاﯾلی
عومەر ش خموس
ر
نامەی
بەش کی گگرنگ لە ژﯾاننا
دﯾيەکانی پەڕتتووک
تاﯾبەتمەند
و ت:
باشوووری کوردستان
ت
جﯚری پەڕتتووک :ﯾاداشت
شوور
زمان  -ش وەزار :ک .باش

1845
پەڕتوووکی ژمارە5 :
خەم خەم
ی وپشی وخ
پشی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6202255317
70835
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ی رەزا محەمە
عەلی
ەدﯾان
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی پەڕتووک
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جﯚری پەڕتووک:

مندا ن

پەڕتووکی ژمارە1846 :
پشيلﯚکە
http://www.kurdipedia.org/?q=2012062023364070925
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
عەزﯾز مەال ئەحمەد
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی پەڕتووک
باشووری کوردستان
و ت:
جﯚری پەڕتووک :مندا ن
زمان  -ش وەزار :ک .باشوور
پەڕتووکی ژمارە1847 :
پشيلە پيرەکە
http://www.kurdipedia.org/?q=2012062022553170555
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
نوری سە عيد قادر
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی پەڕتووک
جﯚری پەڕتووک :مندا ن
پەڕتووکی ژمارە1848 :
پشيلە کارگﯚ
http://www.kurdipedia.org/?q=2012062022553170823
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
و/ھەرحس ن موحسين چينی
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی پەڕتووک
جﯚری پەڕتووک :مندا ن
پەڕتووکی ژمارە1849 :
پشيلەکەم
http://www.kurdipedia.org/?q=2012062022553170298
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
و/دانا ماردﯾن
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی پەڕتووک
جﯚری پەڕتووک :مندا ن
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پەڕتووکی ژمارە1850 :
پشيلەی بارکراو
http://www.kurdipedia.org/?q=2012062022553170541
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
جﯚ وﯾند سور
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی پەڕتووک
باشووری کوردستان
و ت:
جﯚری پەڕتووک :مندا ن
زمان  -ش وەزار :ک .باشوور
پەڕتووکی ژمارە1851 :
پشيلەی بەنگ ک ش
http://www.kurdipedia.org/?q=2012062022553170261
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
قادر برسی
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی پەڕتووک
جﯚری پەڕتووک :مندا ن
پەڕتووکی ژمارە1852 :
پشيلەی پاشا
http://www.kurdipedia.org/?q=2012062023364070926
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
فاروق ھﯚمەر

پەڕتووکی ژمارە1853 :
پشيلەی چەکمە لەپ
http://www.kurdipedia.org/?q=2012062022553170435
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
و/مستەفا ئيلخانی زادە
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی پەڕتووک
جﯚری پەڕتووک :مندا ن
زمان  -ش وەزار :ک .باشوور
پەڕتووکی ژمارە1854 :
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گەرم
وانەﯾەکی گ
ەراخ گو سو
پشيللەﯾەک لە قە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201210
0040757027
73342
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ی وليامز
ت نسی
ھﯚمەر
وەرگ اننی :فاروق ھ
تاﯾبەتم
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
ستان
شووری کوردس
باش
و ت:
شانﯚ
جﯚری پەڕتووک :شا
زمان  -ش وەزار :ک  .باشوور
1855
پەڕتوووکی ژمارە5 :
ەکان
وﯾی ھەستە
پش و
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
69297
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
حالم
موستتەغانمی ،ئەح

1856
پەڕتوووکی ژمارە6 :
پشە زەردە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6202255317
70423
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
نەورۆزز حس ن
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
و ت:
بااشووری کورددستان
مندا ن
ی پەڕتووک :م
جﯚری
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
1857
پەڕتوووکی ژمارە7 :
پالتﯚننﯚﭬە ش ت
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
69521
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ف ،ئەنتوان
چيخﯚف

1858
پەڕتوووکی ژمارە8 :
پالتﯚننﯚﭬە ش ت
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
69039
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ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ليف تﯚﯚلستﯚی

ھ شتا ئاماددە نييە

ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
و ت:
بااشووری کورددستان
شانﯚ
ی پەڕتووک :ش
جﯚری
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
1859
پەڕتوووکی ژمارە9 :
پالندانان و پالندانانی راگەﯾاندن
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
66886
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ەمەد حس ن
ی ،عماد محە
ھاللی

1860
پەڕتوووکی ژمارە0 :
ﯚ زارۆخانە
ی ف رکاری بﯚ
پالنی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201110
0102255236
62280
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
ەر
ی ف رکاری بﯚ زارۆخانە( بە چاپ گەﯾاند و ئ ستا لەبە
کﯚمەک کت ب کی )پالنی
شارەزاﯾان و ماامﯚستاﯾانی وە تە بﯚ پ داچوونەوە و وررد کردنەوەی،
دەستی ش
خانەی وە ت ،وەک
سياسەتی ف رکاری زارۆخ
ی پەسەند ککردنی وەک س
بەمەبەستی
پەروەردەی کوردستان.
ی
وەزارەتی
ی
مان و
ستی پەرلەم
پ شنياز دەخر تە بەردەس
دﯾيەکانی پەڕتتووک
تاﯾبەتمەند
جﯚری پەڕتتووک :پەروەرردە
شوور
زمان  -ش وەزار :ک .باش
1861
پەڕتوووکی ژمارە1 :
ﯚ ف رگەی ببنەڕەتی
ی ف رکاری بﯚ
پالنی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201110
0102253586
62279
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
ستا
چاپ گەﯾاند و ئ س
ی ف رکاری بﯚ ف رگەی بنەڕڕەتی( بە پ
کﯚمەک کت ب کی )پالنی
ستی شارەزاﯾاان و مامﯚستااﯾانی وە تە بﯚ پ داچوونەووە و ورد کردننەوەی،
لەبەر دەس
ت ،وەک پ شننياز
سياسەتی ف رکاری وە ت
ی پەسەند ککردنی وەک س
بەمەبەستی
ستان .ئەم کت ببە لە
ەرلەمان و وەززارەتی پەروەرردەی کوردس
ەردەستی پە
دەخر تە بە
ەفاوە ئامادە کراوە.
الﯾەن کاک کەرﯾم مستە
دﯾيەکانی پەڕتتووک
تاﯾبەتمەند
و ت:
باشوووری کوردستان
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جﯚری پەڕتتووک :پەروەرردە
شوور
زمان  -ش وەزار :ک .باش
1862
پەڕتوووکی ژمارە2 :
ی و ئيسالم
پلﯚرالليزمی دﯾنی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201404
4171140057
75860
ئامادەەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
جان ھ ک
وەرگ ان :فاتح سە
ەعيدی
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی پەڕتووک
م
ی پەڕتووک :ئااﯾين و ئاتەﯾزم
جﯚری
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
1863
پەڕتوووکی ژمارە3 :
ی سفری شا
پلەی
شانﯚ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201212
2041333147
74135
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
جامی
نيھاد ج
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
تاﯾبەتم
و ت:
ستان
شووری کوردس
باش
شانﯚ
جﯚری پەڕتووک :شا
زمان  -ش وەزار :ک  .باشوور

1864
پەڕتوووکی ژمارە4 :
ەک لە سەررووی زانستتەوە
پلەﯾە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201106
6091137466
60244
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
ی سەدە
ھ نەترﯾن کت بی
سەرسوڕھ
جيھاش براﯾنان
ش
نووسينی :ف انک ئيدوارردز -
ەرﯾب ئەمين  -مەرﯾوان غەرﯾب
وەرگ رانی :کامەران غە
دﯾيەکانی پەڕتتووک
تاﯾبەتمەند
ستان
شووری کوردس
و ت :باش

1865
پەڕتوووکی ژمارە5 :

ﻻﭘەڕە
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وکراتی
ﯚسيال دﯾمو
ەربارەی سﯚ
ە باس ک دە
پوختە
dipedia.org//?q=201112
2121526596
63242
http:///www.kurd
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
نووسەرر :زانا
نی 2007
سل مانی
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
تاﯾبەتم
ستان
شووری کوردس
باش
و ت:
جﯚری پەڕتووک :راممياری
زمان  -ش وەزار :ک  .باشوور
1866
پەڕتوووکی ژمارە6 :
عومرە
ی حەج و ع
ج گەﯾاندنی
ەسمی بەج
ەی رێ و رە
پوختە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
65922
ھ شتا ئاما دە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
حەسەن
ل محەمەد حە
خەليل

1867
پەڕتوووکی ژمارە7 :
مرە
ج گەﯾاندنی حەج و عوم
ەسمی بەج
ەی رێ و رە
پوختە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
66024
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
حەسەن
ل محەمەد حە
خەليل

1868
پەڕتوووکی ژمارە8 :
ی ئينگليزی بﯚ گشت ئا ستەکان
ەی ر زمانی
پوختە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201209
9272113477
73306
ھ شتا ئامادە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ساالر ممحەمەد گە ی
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
تاﯾبەتم
و ت:
ستان
شووری کوردس
باش
جﯚری پەڕتووک :زماانەوانی
زمان  -ش وەزار :ک  .باشوور

1869
پەڕتوووکی ژمارە9 :
دﯾعوززەمان سەعيدی نوورسی
ن
ەی کورد بەد
ەی ژﯾانی ززانای گەورە
پوختە
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http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651497
70033
ھ شتا ئامادە ننييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ق رەسوڵ ﯾەح
فاروق
حيا

1870
پەڕتوووکی ژمارە0 :
م ب2،1
حی موسليم
ەی سەحيح
پوختە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
65969
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
م بن عەبدولققوا
ن عەبدولعەزﯾم
ی ،زەکيەدﯾن
مونزری

1871
پەڕتوووکی ژمارە1 :
ەرگی 2
ەی صحيح االبخاری  -بە
پوختە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201405
5162207107
76341
ئامادەەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
...
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
و ت:
للوبنان
ی پەڕتووک :ئئاﯾين و ئاتەﯾزم
جﯚری
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک

1872
پەڕتوووکی ژمارە2 :
ی
ەی ئيسالمی
ەی عەقيدە
پوختە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
65920
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
حافز بن ئەحمە
می ،ش خ ح
حيکەم
ەد

1873
پەڕتوووکی ژمارە3 :
مە
ەی م ژوونام
پوختە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22214410918981
ئاماادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
نووسيينی :حەميد گەردی
سەوە ب وکراوەەتەوە
خشی ئاراسە
ی چاپ و پەخ
ەالﯾەن دەزگای
ئەم کت بە لە سا ی  2004دا لە
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی پەڕتووک
بااشووری کورددستان
و ت:
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جﯚری
ی پەڕتووک :ک ۆنﯚلﯚژﯾا
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
1874
پەڕتوووکی ژمارە4 :
سالمی
ەﯾەک دەربارەی راگەﯾاندن و راگەﯾﯾاندنی ئيس
پوختە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201112
2272006066
63554
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
ئەحمەد ئئيبراھيم وەرتتی
2008
ەڕتووک
تاﯾبەتمەنندﯾيەکانی پەڕ
و ت:
باشوووری کوردستتان
ەڕتووک :راگەﯾﯾاندن
جﯚری پەڕ
باشوور
زمان  -ش وەزار :ک .با
1875
پەڕتوووکی ژمارە5 :
ەردەشتی
روباوەڕی زە
ەﯾەک لە بير
پوختە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
65854
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ز ھنەرر ،ر.س

1876
پەڕتوووکی ژمارە6 :
ەونامەی ئييبن سيرﯾن
ەﯾەک لە خە
پوختە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101536416
65476
ھ شتا ئامادە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ەمەد
ن :ئاران محە
وەرگ ان
2013
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
تاﯾبەتمە
و ت:
ستان
شووری کوردس
باش
ەمەجﯚرە
جﯚری پەڕتووک :ھە
زمان  -ش وەزار :ک ..باشوور
1877
پەڕتوووکی ژمارە7 :
جيھان
ەﯾەک لە م ژووی گەوررە زلھ زی ج
پوختە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651497
70095
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
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ی ،لوقمان
خەﯾا ی

1878
پەڕتوووکی ژمارە8 :
قورئان
ستەکانی ق
سوود لە زانس
ەﯾەکی بەس
پوختە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
65968
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
عومەرر کەرﯾم دەرو ش

1879
پەڕتوووکی ژمارە9 :
رۆس
شينانی زاگر
ەﯾکەرتاشی الی چيانش
ی
ش و نيگار و پە
ەری نەخش
ووﯾی ھونە
ەﯾەکی م ژو
پوختە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201305
5111658317
78597
ھ شتا ئامادە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ماجيد نورری
ەڕتووک
تاﯾبەتمەنندﯾيەکانی پە
ستان
باشوووری کوردست
و ت:
ەری
ەڕتووک :ھونە
جﯚری پە
زمان  -ش وەزار :ک .بباشوور

1880
پەڕتوووکی ژمارە0 :
ھﯚنراوە)
کين :ژﯾان و بەرھەمی شاکاری )ھ
پوشک
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
68232
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ئەليکس
ساندەر س رگگ ي ﭭيج

1881
پەڕتوووکی ژمارە1 :
ەتی
ەتی کەماﯾە
ەوەی دەو ە
پوکانە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22214410218738
ئامادەﯾە
ە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
نووسيينی :فەرﯾد ئئەسەسەرد
شارﯾەوە ب وککراوەتەوە
ئەم کت بە لەسا ی 2002دا لە الﯾەن مەکتە بی بيرو ھﯚش
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی پەڕتووک
بااشووری کورددستان
و ت:
ی پەڕتووک :راامياری
جﯚری
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
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1882
پەڕتوووکی ژمارە2 :
ون لە ئاو
پ بوو
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22214410818931
ئامادەەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
سل مان
نووسيينی :تەھا س
ەوە
سا ی  2005ددا ب وکراوەتە
ەڕتووکە لە س
ئەم پە
ی کت بخانەی کوردی
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
بااشووری کورددستان
و ت:
ھە بەست
ی پەڕتووک :ھ
جﯚری
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
1883
پەڕتوووکی ژمارە3 :
پ م لە
ە عيشقی تﯚ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22214410518844
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
سامان
نووسينی :فەرەﯾدون س
سەوە ب وکراووەتەوە
 200لەالﯾەن ددەزگای ئاراس
ئەم کت بە للە سا ی 06
تاﯾبەتمەند
دﯾيەکانی پەڕتتووک
و ت:
باشوووری کوردستان
ەست
جﯚری پەڕتتووک :ھە بە
شوور
زمان  -ش وەزار :ک .باش
1884
پەڕتوووکی ژمارە4 :
سيا
و سەر روس
ەى بار بار َوس
پ َوژە
سە ھ رش ب َ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201403
3310040079
93900
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
قوباد ڕڕەسول2012-940.53--

1885
پەڕتوووکی ژمارە5 :
ەندە ی
ونەوەی گە
ە ﯾاساکانی بەرەنگاربوو
پ ۆژە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201112
2121305336
63235
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
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ئەدھەم
م
سعەد
نوسەر ::سمکﯚ ئەس
نی 2008
سل مانی
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
تاﯾبەتم
ستان
شووری کوردس
باش
و ت:
ساﯾی
جﯚری پەڕتووک :ﯾاس
زمان  -ش وەزار :ک  .باشوور
1886
پەڕتوووکی ژمارە6 :
ﯚنگرەی 13
بﯚ بەردەم کﯚ
وردستان ﯚ
موکراتی کو
ی پارتی دﯾم
ەی بەرنامەی
پ ۆژە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201201
1132108086
63812
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
پارتی دﯾموکراتی ککوردستان
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
بااشووری کورددستان
و ت:
ی پەڕتووک :پررۆگرام
جﯚری
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
1887
پەڕتوووکی ژمارە7 :
ورد
ەتەوەﯾی کو
ەی پارتی نە
پ ۆژە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201011
11710263910759
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
ەوان
نووسينی :ھاوڕێ باخە
ەم -
ھﯚ ندا  .1995 -چاپی س يە
چاپی دووەم  -ﯚ
ی
ەم  -ھﯚ ندا .1994 -
چاپی ﯾەکە
ھەول ر.
چاپخانەی ئﯚفس تی ھ
ی
 - 200لەب وککراوەکانی رۆۆژنامەی ميدﯾﯾا –
ھەول ر 02 -
دﯾيەکانی پەڕتتووک
تاﯾبەتمەند
و ت:
باشوووری کوردستان
ی
جﯚری پەڕتتووک :رامياری
شوور
زمان  -ش وەزار :ک .باش
1888
پەڕتوووکی ژمارە8 :
ی کوردستاان  -ع راق
وری ھەر می
ەی دەستوو
پ ۆژە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201109
9291357456
62157
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
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پەڕ ەماانی کوردستاان
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
تاﯾبەتم
و ت:
ستان
شووری کوردس
باش
ساﯾی
جﯚری پەڕتووک :ﯾاس
زمان  -ش وەزار :ک  .باشوور

1889
پەڕتوووکی ژمارە9 :
وڕﯾيەکانی
دنی کەموکو
ی کوردستاان و پ شنيازی چاککرد
وری ھەر می
ەی دەستوو
پ ۆژە
dipedia.org//?q=201306
6201401427
78301
http:///www.kurd
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
نوری تا ەباننی
2013
تاﯾبەتمەندﯾﯾيەکانی پەڕتوووک
و ت:
کوردستان
ن
باشوورری
ﯾاساﯾی
ی
جﯚری پەڕتوووک:
شوور
زمان  -ش ووەزار :ک .باش
1890
پەڕتوووکی ژمارە0 :
ستی گەورە
ەی رۆژھە تی ناوەڕاس
پ ۆژە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22214410018667
ئاماددەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
د سا ح
مەجيد
2
شياری 2005
ەبی بيرو ھﯚش
مەکتە
ی کت بخانەی کوردی
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
و ت:
بااشووری کورددستان
ی پەڕتووک :راامياری
جﯚری
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
1891
پەڕتوووکی ژمارە1 :
کوردی
ەی زاراوەی زانستيی ک
پ ۆژە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201210
0120845022
24499
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
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ب
کەمال جەالل غەرﯾب
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
تاﯾبەتم
و ت:
ستان
شووری کوردس
باش
جﯚری پەڕتووک :زماانەوانی
زمان  -ش وەزار :ک  .باشوور

1892
پەڕتوووکی ژمارە2 :
دە ی
ەی قانونی بەگژداچووننەوەی گەند
پ ۆژە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201112
2121317356
63237
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ەکر
نوسەر ::کاوس ن بابە
نی 2008
سل مانی
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
تاﯾبەتم
و ت:
ستان
شووری کوردس
باش
ساﯾی
جﯚری پەڕتووک :ﯾاس
زمان  -ش وەزار :ک  .باشوور
1893
پەڕتوووکی ژمارە3 :
لەگەڵ
ڵ
کراوە
گفتو گﯚﯾەکی ک
و
ەنفال،
ەر پرسی ئە
ەنگی لەسە
کاندنی ب دە
ەﯾەک بﯚ شک
پ ۆژە
سا ح
ەرو رووناکبيير کاز وە س
نوسە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201107
71911424219381
ئامادەەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
مان
سازدا نی دﯾمانە :تتەھا سل ن
چنين :پشتيواان عوسمان
پيت چ
ی بەرگو ناوەڕڕۆک :ھ رش مەغدﯾد
دﯾزاﯾنی
چنی :شانيا
ھە ەچ
تيراژ 500 :دانە
تمەندﯾيەکانی پەڕتووک
ی
تاﯾبەتم
بااشووری کورددستان
و ت:
ەبجە
ەنفال و ھە ە
ی پەڕتووک :ئە
جﯚری
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
1894
پەڕتوووکی ژمارە4 :
ﯚنگرەی دوازدەھەم
وکراتی کورردستان  -کﯚ
ی پارتی دﯾمو
رام و پەﯾ ەو
پ ۆگر
وی ناوخﯚی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201110
0041442046
62208
ئاماددەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
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ەمی 1999
کﯚنگرەەی دوازدەھە
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی پەڕتووک
بااشووری کورددستان
و ت:
ی پەڕتووک :پررۆگرام
جﯚری
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
1895
پەڕتوووکی ژمارە5 :
وی ناوخﯚی
ﯚنگرەی س زدەﯾەم
وکراتی کورردستان  -کﯚ
ی پارتی دﯾمو
رام و پەﯾ ەو
پ ۆگر
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201310
0060930578
88401
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ھەوول ر 2010 -
تاﯾببەتمەندﯾيەکاننی پەڕتووک
باشووری کووردستان
و ت:
جﯚرری پەڕتووک  :پرۆگرام
زمان  -ش وەزار  :ک .باشوور
ستان
پارتی دﯾموککراتی کوردس
ت:
پارت
1896
پەڕتوووکی ژمارە6 :
وی ناوخﯚی
کوردستان  -پاسﯚک
دﯾموکراتی ک
ی پارتی سە ربەخﯚﯾی د
رام و پەﯾ ەو
پ ۆگر
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201109
9061536056
61004
ئامادەﯾﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
سل مانی 1991 -
ی پەڕتووک
مەندﯾيەکانی
تاﯾبەتم
شووری کورددستان
باش
و ت:
جﯚری
ی پەڕتووک :پررۆگرام
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
کورد  -پاسﯚک
د
پاررتی سﯚسياليستی
پارت:
1897
پەڕتوووکی ژمارە7 :
پ نگ و فەنەر
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6202255317
70473
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ئاناکﯚ ليسی
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی پەڕتووک :مندا ن
جﯚری
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1898
پەڕتوووکی ژمارە8 :
پ نگ وبﯚقە کە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6202255317
70716
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ست حەمەغەررﯾب
و/باس
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی پەڕتووک
ی پەڕتووک :مندا ن
جﯚری
1899
پەڕتوووکی ژمارە9 :
س
ەکەی ترەﯾس
پ نگە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
69333
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
سارۆﯾﯾان ،وﯾليام

1900
پەڕتوووکی ژمارە0 :
پﯚپنە زﯾرﯾنە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6202255317
70181
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ت کاکەﯾی
ھيمەت
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی پەڕتووک :مندا ن
جﯚری
1901
پەڕتوووکی ژمارە1 :
پﯚپﯚلييزم لە بەرناامەی النی کەمدا
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201109
9071556336
61037
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ی حيسامی
وەرگ انی :ناسری
مان
سرەوت عوسم
تاﯾپکرددنەوەی :نەس
الر رەشيد
پياچووونەوەی :ساال
مەندﯾيەکانی
تاﯾبەتم
ی پەڕتووک
ی پەڕتووک :رامياری
جﯚری

1902
پەڕتوووکی ژمارە2 :
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ميشەﯾی لييب ا يزم
پﯚپەرری ک ﯚڵ و ک ﯚ يی ھەم
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201112
2272003256
63553
ئاما دەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ە
ەراووردکارﯾيە
خنەگرانەی بە
ەوەﯾەکی رەخ
تو ژﯾنە
مەدی مشير
محەم
2008
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ەدەبی کر کاری
ی پەڕتووک :ئە
جﯚری
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
1903
پەڕتوووکی ژمارە3 :
ش
پﯚزش
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
20611402612415
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
نووسەرر :ئەفالتون
ەد
وەرگ  :ئاوات ئەحمە
جﯚو ت
وەرگ اننی بﯚ ئينگليززی :بنيامين ج
دەزگای
ی سەردەم
ی چاپ :دەزگای
تاﯾبەتمە
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
ستان
شووری کوردس
باش
و ت:
جﯚری پپەڕتووک :فەللسەفە
زمان  -ش وەزار :ک ..باشوور
1904
پەڕتوووکی ژمارە4 :
م و ئەق و ئاﯾين
ت مﯚد رنيزم
پﯚست
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22702075619956
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
نووسەر
ئەرنست گگيلنەر
وەرگ
بەھزاد حەو زی
ژمارەی الپە
ەڕەکان
161
پ
سا ی چاپ
2008
پ
نﯚرەی چاپ
ﯾەکەم
دﯾزاﯾنی بەرگ
موراد بەھرراميان
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کەتەلﯚگ
سياسەت
سەرچاوە :ما پەڕی دەزگای تو ژﯾنەوە و ب وکردنەوەی موکرﯾانی
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی پەڕتووک
باشووری کوردستان
و ت:
جﯚری پەڕتووک :رامياری
پەڕتووکی ژمارە1905 :
پﯚشاکی ئيسالمی ماﯾەی خﯚشبەختی تاک و کﯚمە ە
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514965946
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
ژ رو ،ميرزا ئەحمەد رۆستەمی

پەڕتووکی ژمارە1906 :
پﯚشاکی رۆژئاواﯾی لە دادگای عەق و لﯚژﯾکدا
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514965863
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
لھﯚن قادر

پەڕتووکی ژمارە1907 :
پﯚلﯚنيا و پﯚلەندا و ﯾا لھستان :لە ﯾادی ميلەت کا شين لە زەفەر چاکترە...
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514969677
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
مەحمود جەودەت

پەڕتووکی ژمارە1908 :
پﯚليس و عيللەتەکانی
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514966888
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
پ ش ەو عەبدو

پەڕتووکی ژمارە1909 :
پﯚلـ چيرۆکی ئاوەکی
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514969255
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
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محەم
مەد کەرﯾم

1910
پەڕتوووکی ژمارە0 :
جينﯚساﯾد
د
جﯚرەکانی
ی
ەنفال بە پ ی
پﯚل ن کردنی تاو
وانەکانی ئە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201304
4141925527
78817
ئامادەﯾە
ە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
مارف عومەر گوڵ
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی پەڕتووک
بااشووری کورددستان
و ت:
ەبجە
ەنفال و ھە ە
ی پەڕتووک :ئە
جﯚری
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
1911
پەڕتوووکی ژمارە1 :
م و پەﯾژەکاننی مﯚسيقاای کوردی
کردنی فﯚڕم
پﯚل نک
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201109
9112251446
61164
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
سە ح رەووف
ی سەردەم  -سل مانی ))سا ی چاپ)2009 :
لە ب وکراوەەکانی دەزگای
دﯾيەکانی پەڕتتووک
تاﯾبەتمەند
و ت:
باشوووری کوردستان
ک
جﯚری پەڕتتووک :موزﯾک
شوور
زمان  -ش وەزار :ک .باش
1912
پەڕتوووکی ژمارە2 :
ی کت ب
پﯚل نی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6161450406
67497
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ستەفا
نوسەر ::فەھيم موس
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
تاﯾبەتم
و ت:
ستان
شووری کوردس
باش
جﯚری پەڕتووک :راگگەﯾاندن
زمان  -ش وەزار :ک  .باشوور

1913
پەڕتوووکی ژمارە3 :
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پﯚڵ ررﯾکﯚر
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201109
9132201046
61215
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
ئەحمەد رەەزا
ی سەردەم  -سل مانی
لە ب وکراوەەکانی دەزگای
دﯾيەکانی پەڕتتووک
تاﯾبەتمەند
و ت:
باشوووری کوردستان
جﯚرە
جﯚری پەڕتتووک :ھەمەج

1914
پەڕتوووکی ژمارە4 :
دنی و نە
تاﯾبەت بە چاککرد
ت
ی  10بەرنا مەی
شيکردنەوەی
سی فﯚتﯚ :ش
پی س
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101450596
65345
ھ شتا ئامادە ننييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ھاوکارر کاميل

1915
پەڕتوووکی ژمارە5 :
ەکان
ەی پەپوولە
پياسە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
68625
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
د شادد عەبدو

1916
پەڕتوووکی ژمارە6 :
شەقامی پەﯾﯾﭭی ژندا
ەﯾەک بە ش
پياسە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201403
3251334236
65134
ی پی دی ئ ف :ھ شتا ئاماادە نييە
فاﯾلی
ھيدی
ھە بژاردن و وەرگ انی مستەفا زاھ
سل مانييەوە چاپپکراوە.
ەڕ وەبەر تی چاپ و ب وکرردنەوەی ل
 20لەالﯾەن بە
سا ی 013
دﯾيەکانی پەڕتتووک
تاﯾبەتمەند
ی
جﯚری پەڕتتووک :ئەدەبی
باشوووری کوردستان
و ت:
شوور
زمان  -ش وەزار :ک .باش
1917
پەڕتوووکی ژمارە7 :
قەدەردا
وچەکانی قە
ەﯾەک بە کو
پياسە
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http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22214411119034
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
ی
نووسينی :ئاو زان نوری
سل مانيەوە
لەالﯾەن وەزارەتی ررۆشنبيری س
ن
 200دا
ئەم کت بە للە سا ی 05
ەوە
ب وکراوەتە
تاﯾبەتمەند
دﯾيەکانی پەڕتتووک
باشوووری کوردستان
و ت:
ەست
جﯚری پەڕتتووک :ھە بە
شوور
زمان  -ش وەزار :ک .باش
1918
پەڕتوووکی ژمارە8 :
وە ..پياسەﯾﯾەک بەتەنياا
ەﯾەک پ کەو
پياسە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201109
9071058096
61018
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
توانا ئەممين
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
تاﯾبەتم
ستان
شووری کوردس
باش
و ت:
جﯚری پەڕتووک :ئەددەبی

1919
پەڕتوووکی ژمارە9 :
ی رۆژھە ت
پيانﯚی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
68967
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
م
کەرﯾم

1920
پەڕتوووکی ژمارە0 :
ی رۆژھە ت و ئەوانی دی
پيانﯚی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22214410818933
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
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نووسينی :کەرﯾم دەشتتی
لەالﯾەن دەزگای چاپ و پەخشی ئاراسەوە
ن
 200دا
ئەم کت بە للە سا ی 04
تاﯾبەتمەند
دﯾيەکانی پەڕتتووک
باشوووری کوردستان
و ت:
ەست
جﯚری پەڕتتووک :ھە بە
شوور
زمان  -ش وەزار :ک .باش
1921
پەڕتوووکی ژمارە1 :
پياو و س کس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101536416
65414
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
داوی ،نەوال
سەعد

1922
پەڕتوووکی ژمارە2 :
ەرەوە
نە ﯾاری بکە و ژنانە بيبە
پياوانە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
65635
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
س ،گيل
ئيﭭانس

1923
پەڕتوووکی ژمارە3 :
شکی فيرووززە
وژانی کﯚش
پياوکو
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201305
5072022357
78653
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ەکاکيان
رۆئيا حە
حەسەنزادە.
ە
وەرگ اننی :عەبدو
2012
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
تاﯾبەتم
شووری کوردس
باش
و ت:
ستان
جﯚری پەڕتووک :رۆممان
زمان  -ش وەزار :ک  .باشوور
1924
پەڕتوووکی ژمارە4 :
ی چارەنوس
پياوی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
66170
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
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بەرنارددشﯚ

1925
پەڕتوووکی ژمارە5 :
ێ لە دارس و
پياوێ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
68169
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ش رکﯚﯚ

1926
پەڕتوووکی ژمارە6 :
خەنەﯾی
کی رﯾش خ
پياو ک
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6042142346
65030
يە
شتا ئامادە نييە
ھش
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
سەر :عەزﯾز ممەحموودپوور
نووس
ی پەڕتووک
ەتمەندﯾيەکانی
تاﯾبە
جﯚرری پەڕتووک :چيرۆک
ن  -ش وەزار :ک .باشوور
زمان

1927
پەڕتوووکی ژمارە7 :
تﯚڕەشی پ وشين
کی شەپقەڕڕەشی پا تﯚ
پياو ک
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22214411519200
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
نووسينی :فەرھاد پيرباڵ
لەالﯾەن دەزگای چاپ و پەخشی ئاراسەوە
ن
 200دا
ئەم کت بە للە سا ی 03
ەوە
ب وکراوەتە
تاﯾبەتمەند
دﯾيەکانی پەڕتتووک
باشوووری کوردستان
و ت:
جﯚری پەڕتتووک :رۆمان
شوور
زمان  -ش وەزار :ک .باش
1928
پەڕتوووکی ژمارە8 :
کی کﯚپی ک
پياو ک
کراو
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
69435
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
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ی
ماگﯚ ،خﯚسی
سارام

1929
پەڕتوووکی ژمارە9 :
پياو ک
کی کﯚپيکراو
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
69451
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ماگﯚ ،ژوزێ
سارام

1930
پەڕتوووکی ژمارە0 :
کی ت کشکاو
پياو ک
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201402
2141642182
25059
ھ شتا ئامادە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ن جەللونە
تاھير بن
وەرگ اننی ئازاد بەرززنجی
2014
تاﯾبەتم
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
و ت:
ستان
شووری کوردس
باش
جﯚری پەڕتووک :رۆممان
زمان  -ش وەزار :ک  .باشوور
1931
پەڕتوووکی ژمارە1 :
پياوە بجکﯚلەکە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6202255317
70203
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ەمين
دون عەلی ئە
فەرەﯾد
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی پەڕتووک :مندا ن
جﯚری
1932
پەڕتوووکی ژمارە2 :
مان
ی ژوورەکەم
پياوە رەقە ەکەی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201401
1032231278
86864
ھ شتا ئامادە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
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فەرھاد مستەفا
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
تاﯾبەتم
و ت:
ستان
شووری کوردس
باش
جﯚری پەڕتووک :چييرۆک
زمان  -ش وەزار :ک  .باشوور

1933
پەڕتوووکی ژمارە3 :
شوور
ی خ ەکانی دەرﯾای باش
پياوە سپييەکە ))پاپا النگی( :سەرۆکی
dipedia.org//?q=201206
6101536416
65496
http:///www.kurd
نييە
شتا ئامادە ە
ھش
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ت عارف
خەبات

1934
پەڕتوووکی ژمارە4 :
پيپی جووراو در ژ ناسی؟
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201403
3021746383
33593
ئامادەەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ئاستررﯾد ليندگر ن
وەرگ ان لە سو دﯾﯾەو :سارۆ خووسرەوی
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی پەڕتووک :مندا ن
جﯚری
زمان  -ش وەزار :ک .لوڕی
ی پەڕتووک :چيرۆک
جﯚری
1935
پەڕتوووکی ژمارە5 :
المی
ەوای ئيسال
ی دانانی رە
پيتﯚلی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
65792
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
موحمي
ميسانی ،سووبحی

1936
پەڕتوووکی ژمارە6 :
کەکانی زماننەوانی
پيتﯚکە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201209
9290750077
73322
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
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دکتﯚر وورﯾا عومەر ئە مين
تاﯾبەتم
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
و ت:
ستان
شووری کوردس
باش
جﯚری پەڕتووک :زماانەوانی
زمان  -ش وەزار :ک  .باشوور

1937
پەڕتوووکی ژمارە7 :
پيتی شەرم
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201308
8042007398
89284
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
نووسينی :فاضلة الفارووق
ەبدول ەحمان
وەرگ رانی لە عەرەبييەووە :ساالر عە
ھەول ر
چاپخانەی رۆژھە ت -ھ
پ و ب وکردنەووە2013 ،
خانەی موککرﯾان بﯚ جاپ
دﯾيەکانی پەڕتتووک
تاﯾبەتمەند
و ت:
باشوووری کوردستان
جﯚری پەڕتتووک :رۆمان
شوور
زمان  -ش وەزار :ک .باش
1938
پەڕتوووکی ژمارە8 :
کەی
ەو ە مەندەک
دراوس دە
دۆزی ھەژارر
پيتە د
َ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6202255317
70872
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
و/نەوززاد کە ھوڕ
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی پەڕتووک :مندا ن
جﯚری
1939
پەڕتوووکی ژمارە9 :
ھانيدا
چەرخی جيھ
شانﯚی ھاوچ
پيتەر بروک لە ش
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
69562
ئاماددەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
دانا رەەوف
2
ستﯚککھﯚ م 2004 -
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی پەڕتووک
دەرەوە
و ت:
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شانﯚ
ی پەڕتووک :ش
جﯚری
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
1940
پەڕتوووکی ژمارە0 :
ۆ پارامﯚ
پيدرۆ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
69434
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
رۆ فﯚ ،خوان

1941
پەڕتوووکی ژمارە1 :
ۆ پارامﯚ
پيدرۆ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
68590
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
خوان
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی پەڕتووک :رۆۆمان
جﯚری
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
1942
پەڕتوووکی ژمارە2 :
ۆ پارامﯚ
پيدرۆ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22214410918989
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
خوان رۆ فﯚ
نوسينی :خ
سا ی  1999ددا لەالﯾەن
ئەم کت بە لە س
وەرگ انی :ر بوار سيوەەﯾلی و ئازاد ببەرزنجی ،م
ی سەردەمەووە چاپکراوە.
دەزگای چاپ و پەخشی
سەرچاوە :ما پەڕی کت ببخانەی کورددی
دﯾيەکانی پەڕتتووک
تاﯾبەتمەند
و ت:
باشوووری کوردستان
جﯚری پەڕتتووک :رۆمان
شوور
زمان  -ش وەزار :ک .باش
1943
پەڕتوووکی ژمارە3 :
ەفتەوانە
پير و مورﯾدی ھە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6122142556
67537
ھ شتا ئامادە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
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ھەردەوو

کاکەﯾی

مەندﯾيەکانی پەڕتووک
تاﯾبەتمە
و ت:
ستان
شووری کوردس
باش
ەمەجﯚرە
جﯚری پەڕتووک :ھە
زمان  -ش وەزار :ک ..باشوور

1944
پەڕتوووکی ژمارە4 :
ووسی کەررﯾم زەند
پيرۆزگە :دەستنو
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
69698
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
م
کەرﯾم

1945
پەڕتوووکی ژمارە5 :
پيرۆزی مناڵ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201208
8111529197
72118
شتا ئامادە نيييە
ھش
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ڵ( ﯾەکەم کت ب ب ت دەربارەی مناڵ لەسا ی
لەوەدەچ ت کت بەککەی عەبدول واحيد نوری )پيرۆزی مناڵ
ی ژﯾن چاپکرابب ت
 1940لە چاپخانەی
ت
ەالﯾەن )داناز عەبدول ەحماان(
ی تاﯾبەت بﯚ کوردﯾپ دﯾا لە
چاوە :تﯚمار کی
سەرچ
سەبارەت بە )پيرۆزی مناڵ(
15:00:1
10 2012-8-1
لە11 :
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی پەڕتووک
بااشووری کورددستان
و ت:
مندا ن
ی پەڕتووک :م
جﯚری
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
1946
پەڕتوووکی ژمارە6 :
پيرۆزی و رۆشنبييری
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201112
2282232346
63571
ئامادەەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
مە
ق لەسەر روووپەڕی رۆژنام
ڵ فاروق رەفيق
مشتووم ک لەگەڵ
فازل ققەرەداغی
2007
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
بااشووری کورددستان
و ت:
ھەمەجﯚرە
ی پەڕتووک :ھ
جﯚری

ﻻﭘەڕە

528

http://www.kurdipedia.org

ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
1947
پەڕتوووکی ژمارە7 :
پيرۆزﯾی منال
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
66075
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
...

1948
پەڕتوووکی ژمارە8 :
ی رﯾش درﯾﯾز بوو
پير کی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6202255317
70208
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ەمين
دون عەلی ئە
فەرەﯾد
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی پەڕتووک :مندا ن
جﯚری
1949
پەڕتوووکی ژمارە9 :
ی ئ واران
پيرە پپەپولەکانی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22214411019017
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
سەن
نووسينی :ش رزاد حەس
200دا لە سل مانی ب وکراوەتەوە
ئەم کت بە للە سا ی 04
تاﯾبەتمەند
دﯾيەکانی پەڕتتووک
و ت:
باشوووری کوردستان
ک
جﯚری پەڕتتووک :چيرۆک
شوور
زمان  -ش وەزار :ک .باش
1950
پەڕتوووکی ژمارە0 :
م رد
پيرەم
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
69546
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
سيم گﯚرکی
مەکس
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی پەڕتووک
و ت:
بااشووری کورددستان
ی پەڕتووک :رۆۆمان
جﯚری
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ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
1951
پەڕتوووکی ژمارە1 :
ھەمەکانی  -بەرگی 1
ی نوێ بە ژژﯾان و بەرھە
چوونەوەﯾەکی
م رد و پ داچو
پيرەم
dipedia.org//?q=201206
6101651496
68075
http:///www.kurd
ئامادەەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ئوم د ئاشنا
کﯚکرددنەوە و ل کﯚ ينەوەی -:م
ئاراس ژمارە 86
لە ب وکراوەکانی دەزگای س
ی ﯾەکەم سا ی 2001
چاپی
ەتمەندﯾيەکانی
تاﯾبە
ی پەڕتووک
و ت:
بباشووری کورردستان
ی پەڕتووک :ئئەدەبی
جﯚری
ک .باشوور
ن  -ش وەزار :ک
زمان
1952
پەڕتوووکی ژمارە2 :
ھەمەکانی  -بەرگی 2
ی نوێ بە ژژﯾان و بەرھە
چوونەوەﯾەکی
م رد و پ داچو
پيرەم
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201209
9161246577
73142
ئاماددەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
کﯚکرردنەوە و ل کﯚﯚ ينەوەی -:ئووم د ئاشنا
ئاراس
ی دەزگای س
لە ب وکراوەکانی
ی ﯾەکەم ساا ی 2001
چاپی
ەتمەندﯾيەکانی
تاﯾبە
نی پەڕتووک
و ت:
باشووری کووردستان
جﯚرری پەڕتووک :ئەدەبی
ن  -ش وەزار :ک .باشوور
زمان
1953
پەڕتوووکی ژمارە3 :
م رد و زەرﯾا
پيرەم
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201109
9122112016
61170
ھ شتا ئامادە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ی
ت ھەمەنگوای
ئ رنست
و :ش رکﯚ ب کەس
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
تاﯾبەتم
و ت:
ستان
شووری کوردس
باش
جﯚری پەڕتووک :رۆممان
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1954
پەڕتوووکی ژمارە4 :
گەشەو
رﯾفەی مانگ
م ردی بەر تر
پيرەم
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201201
1281057556
64077
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
نی...
ەقاﯾەتی چينی
100ھە
عومەر خﯚشناو
وەرگ اننی :ھ من ع
2011
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
تاﯾبەتم
شووری کوردس
باش
و ت:
ستان
جﯚری پەڕتووک :چييرۆک
زمان  -ش وەزار :ک  .باشوور
1955
پەڕتوووکی ژمارە5 :
ھەقاﯾەتی چينی و مەسەلەکانی)
ی
10
گەشەو )00
رﯾفەی مانگ
م ردی بەر تر
پيرەم
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201301
1272117157
75379
ھ شتا ئامادە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
خﯚشناو
وەەرگ انی :ھ من عومەر خ
2011ھەول ر
1
پەڕتووک
ک
ەکانی
تتاﯾبەتمەندﯾيە
باشووری کوردستان
ی
و ت:
ک :چيرۆک
جﯚری پەڕتووک
ج
ززمان  -ش وەززار :ک .باشووور
1956
پەڕتوووکی ژمارە6 :
م ردی رۆژنامەنووس
پيرەم
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101235126
65138
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ئوم د ئاشنا

1957
پەڕتوووکی ژمارە7 :
م ردی نەمر 1867ـ1950ز
پيرەم
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
67809
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ە رەفە
ھەمزاغای مە
موود ئاغای ھ
ق کوڕی مەحم
تﯚفيق
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1958
پەڕتوووکی ژمارە8 :
مە ﯾەتی
ی لەسەر ررەفتاری کﯚم
ن و کارﯾگەری
بوونی بينين
پيسبو
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201112
2121532316
63243
ە
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
نوسەر :ھەوراز محە مەد
ی 2008
سل مانی
تاﯾبەتمە
ەندﯾيەکانی پپەڕتووک
و ت:
ستان
شووری کوردس
باش
جﯚری پپەڕتووک :کﯚممە ناسی
زمان  -ش وەزار :ک .باشوور
1959
پەڕتوووکی ژمارە9 :
د
ەندانی کورد
ی ھونەرمە
پيشانگای گشتی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
67327
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ی و الوان
شتی رۆشنبيری
دارﯾەتی گشت
ئەميند

1960
پەڕتوووکی ژمارە0 :
شوورى كوردستان
ەوان لەباشو
وەى دانيشە
پيكھاەەى نەەەو
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201403
3310040079
93996
ھ شتا ئاماادە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
-20
007--

1961
پەڕتوووکی ژمارە1 :
پيگما يەن
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201210
0062009107
73312
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
جﯚرج ب رناردشﯚ
عوسمان ﯾاقووب
وەرگ اننی :عەلی ع
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
تاﯾبەتم
و ت:
ستان
شووری کوردس
باش
شانﯚ
جﯚری پەڕتووک :شا
زمان  -ش وەزار :ک  .باشوور
1962
پەڕتوووکی ژمارە2 :
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قەوارەی کورددا
ی
ی
شکست بونی
پيالن و خيانەت ررۆ يان لە ش
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
66316
ھ شتا ئاممادە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
کەرﯾم
کەرکووکی ،عەبدولک

1963
پەڕتوووکی ژمارە3 :
پيالن ک لە دژی گ
گەلی چين
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
66136
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
کونگ ﯾوشنگ
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی پەڕتووک
و ت:
بااشووری کورددستان
ی پەڕتووک :راامياری
جﯚری
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
1964
پەڕتوووکی ژمارە4 :
ی دۆڕاو!!
سەوداﯾەکی
کی نوێ و س
پيالن ک
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201109
9092145056
61060
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
شياليستی کوررد /پاسﯚک
ەتی گشتی پارتی سوشي
سەرکرداﯾە
شوباتی
1984
1
م ژووی ب وبوونەوەی ش
مەدەوە بﯚ ئنتە
چاالک محەم
ەﯾە لەالﯾەن چ
ئەم ناميلکە
ەرن ت ئامادەککراوە
تاﯾبەتمەند
دﯾيەکانی پەڕتتووک
باشوووری کوردستان
و ت:
ی
جﯚری پەڕتتووک :رامياری
شوور
زمان  -ش وەزار :ک .باش
سﯚک
پارتی سﯚسياليستتی کورد  -پاس
پارت:
1965
پەڕتوووکی ژمارە5 :
سيەكاندا
ەرچاوە روس
ستان لە سە
دناسی كوررد و كوردس
گرافيای كورد
وگر
پيل َ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201403
3310040079
93997
شتا ئامادە نيييە
ھش
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
2011-1
ی15.5671--
سياو ھەورامی
ئەفراس

1966
پەڕتوووکی ژمارە6 :
دەبنە ﯾەک مست
پينچ ئەنگوست د
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http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6202336407
70927
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ستا ھەژار
مامﯚس

1967
پەڕتوووکی ژمارە7 :
کيوو
پينﯚکي
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6202255317
70697
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
وھزرﭬﭬان
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی پەڕتووک :مندا ن
جﯚری
1968
پەڕتوووکی ژمارە8 :
کيﯚ
پينﯚکي
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6202255317
70402
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ﯾوسف
ف عەبدول قاددر رەسول
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی پەڕتووک :مندا ن
جﯚری
1969
پەڕتوووکی ژمارە9 :
ی
ﯚمە ناسی فەلسەفی
پييەر بﯚردﯾﯚ و کﯚ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
2270207562
20052
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
نووسەر
ر بوار سيوەەﯾلی
ەڕەکان
ژمارەی الپە
406
پ
سا ی چاپ
2010
پ
نﯚرەی چاپ
ﯾەکەم
دﯾزاﯾنی بەرگ
ی
ورﯾا بوداغی
کەتەلﯚگ
فەلسەفە
ەوەی موکرﯾاننی
سەرچاوە :ما پەڕی دەززگای تو ژﯾنەووە و ب وکردنە
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دﯾيەکانی پەڕتتووک
تاﯾبەتمەند
و ت:
باشوووری کوردستان
ەفە
جﯚری پەڕتتووک :فەلسە
1970
پەڕتوووکی ژمارە0 :
ھەشت
و بەرەو بەھ
ەپ ی م ژوو
پ بە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201109
9051412406
60968
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
مانەی خەبات
سيال دﯾموکرراتی سوﯾد ،م ژوو و خەرم
پارتی سﯚس
نوسەر :کاووس ن بابەکرر
2008
سل مانی 8
تاﯾبەتمەند
دﯾيەکانی پەڕتتووک
و ت:
باشوووری کوردستان
جﯚری پەڕتتووک :م ژوو
شوور
زمان  -ش وەزار :ک .باش
1971
پەڕتوووکی ژمارە1 :
کەنينی خﯚرر
پ ک
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6202255317
70271
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ەبانی
عەبدوول وەھاب تا ە
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی پەڕتووک :مندا ن
جﯚری
1972
پەڕتوووکی ژمارە2 :
ەنە
پ بکە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
67707
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ەد شوکری
ئەحمە

1973
پەڕتوووکی ژمارە3 :
ف ک لە خو ن
پ خەف
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201109
9221313266
62050
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
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ﯾوسف عيزەدﯾن
ی ئاراس 20 08 -
دەزگای
تاﯾبەتم
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
ستان
شووری کوردس
باش
و ت:
جﯚری پەڕتووک :چييرۆک

1974
پەڕتوووکی ژمارە4 :
وسلميندا
ی ئيخوان مو
چونەوەﯾەک بە ئەزمونی
پ داچ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
66387
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ن ئەحمەد
شوان

1975
پەڕتوووکی ژمارە5 :
ەشی 1
چوونەوە  -بە
پ داچ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201110
0131250186
62343
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ی حيسامی
کەرﯾمی
سوﯾد 1996 -
سامی
سەرچااوە :ما پەڕی کەرﯾمی حيس
تاﯾبەتم
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
و ت:
دە رەوە
جﯚری پەڕتووک :راممياری
زمان  -ش وەزار :ک  .باشوور
1976
پەڕتوووکی ژمارە6 :
ەشی 2
چوونەوە  -بە
پ داچ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201110
0131307276
62344
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ی حيسامی
کەرﯾمی
سوﯾد 1997 -
سامی
سەرچااوە :ما پەڕی کەرﯾمی حيس
تاﯾبەتم
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
و ت:
دە رەوە
جﯚری پەڕتووک :راممياری
زمان  -ش وەزار :ک  .باشوور
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1977
پەڕتوووکی ژمارە7 :
کان
مزە کوژاوەک
شتی کارمام
پ دەش
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
69041
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ش رزاد حەسەن
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی پەڕتووک :رۆۆمان
جﯚری
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
1978
پەڕتوووکی ژمارە8 :
ەکان
مزە کوژراوە
شتی کارمام
پ دەش
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201103
32220265519870
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ەسەن
نووسەرر :ش رزاد حە
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
تاﯾبەتم
ستان
شووری کوردس
باش
و ت:
جﯚری پەڕتووک :رۆممان

1979
پەڕتوووکی ژمارە9 :
ن
گی شەوان
پ دەنگ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201311
1072126379
92563
ھ شتا ئامادە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
حەسەن
ئاسﯚ ح
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
تاﯾبەتم
و ت:
ستان
شووری کوردس
باش
جﯚری پەڕتووک :چييرۆک
زمان  -ش وەزار :ک  .باشوور

1980
پەڕتوووکی ژمارە0 :
ک
ورتە چيرۆک
پ ش ئەوەی تارﯾﯾک داب  :کو
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
67958
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
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ن
شيرﯾن

1981
پەڕتوووکی ژمارە1 :
جاف بە ھﯚنراوە
سا ی ع ل بەگی ف
پ ش بينيەکانی پ نج سەد س
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
69107
ھ شتا ئامادە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ەگی جاف
ع ل بە
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی پەڕتووک
ھە بەست
ی پەڕتووک :ھ
جﯚری
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
1982
پەڕتوووکی ژمارە2 :
پ ش ھە وەرﯾن
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
66454
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ی
فودە ،فەرەج عەلی

1983
پەڕتوووکی ژمارە3 :
ە
پ شبيينيی ل زانە قەرەجەکە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
68413
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ی
مەجيد لوتفی
عەبدولم
وەرگ اننی :شوکور ممستەفا
تاﯾبەتم
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
ستان
شووری کوردس
باش
و ت:
جﯚری پەڕتووک :رۆممان
زمان  -ش وەزار :ک  .باشوور
1984
پەڕتوووکی ژمارە4 :
ە
مﯚکراسی للە فەلسەفە
ربوونی د م
پ شتر
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201306
6221237197
78285
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
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تی
رﯾچارد رۆرتی
ەعيدی
ەوە :فاتح سە
وەرگ انی لە ئينگليزﯾيە
2012
دﯾيەکانی پەڕتتووک
تاﯾبەتمەند
و ت:
باشوووری کوردستان
ەفە
جﯚری پەڕتتووک :فەلسە
شوور
زمان  -ش وەزار :ک .باش
1985
پەڕتوووکی ژمارە5 :
مەرگە
پ شم
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201109
9070022596
61013
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ی قازی
رەحيمی
ی ئاراس 20 08 -
دەزگای
تاﯾبەتم
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
و ت:
ستان
شووری کوردس
باش
جﯚری پەڕتووک :رۆممان
زمان  -ش وەزار :ک  .باشوور
1986
پەڕتوووکی ژمارە6 :
مەرگە پﯚ ﯾيينەکە
پ شم
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
69939
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ەحمود
عەبدوو کەرﯾم مە

1987
پەڕتوووکی ژمارە7 :
کﯚ ينەوە
وو چيرۆک ننووس :ل ﯚ
ن شکﯚ و دو
وازﯾی خاوەن
پ شو
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
67976
ھ شتا ئاممادە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
د شادد

1988
پەڕتوووکی ژمارە8 :
وەچوونە م د
پ شو
دﯾاﯾيەکان
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6192149177
70173
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
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رۆژنامە ،کوولتوور ،کت ب و تﯚڕەکﯚمە ﯾەتييەکان
گﯚدەرزی
ی
داکتﯚر :سياووەش
وەرگ و ر د
دﯾيەکانی پەڕتتووک
تاﯾبەتمەند
و ت:
باشوووری کوردستان
جﯚری پەڕتتووک :راگەﯾانندن
شوور
زمان  -ش وەزار :ک .باش
1989
پەڕتوووکی ژمارە9 :
چﯚکردنی
ی
قە
ی ،زﯾانی ،ق
سووڕی ژﯾانی
کەسپی :س
پ شک
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
67197
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ن ئەبوبەکر
سەدررەدﯾن نورەدﯾن
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
و ت:
بااشووری کورددستان
ی پەڕتووک :زاانست
جﯚری
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
1990
پەڕتوووکی ژمارە0 :
1922
مەی سل ماانی 2-1920
ەمين رۆژنام
کەوتن :ﯾەکە
پ شک
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101235126
65119
ھ شتا ئاماادە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ی کاکە حەمە ئەمين عەتارر1 /ن
عەلی
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی پەڕتووک
و ت:
بااشووری کورددستان
ھەمەجﯚرە
ی پەڕتووک :ھ
جﯚری
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
1991
پەڕتوووکی ژمارە1 :
تيﯚری مەﯾدانيە
ی
ی منداڵ لە کوردستان  :تو ژﯾنەوەﯾﯾەکی
پ ش للکاری مافی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
66830
ھ شتا ئامادە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
دزەﯾی
ی ،داليا دەشتتی

1992
پەڕتوووکی ژمارە2 :
ﯚماری مەھااباد
حەمەد و کﯚ
ەوا قازی مح
پ شە
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http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
69726
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ب
مەد بەھادﯾن مەال ساحيب
محەم

1993
پەڕتوووکی ژمارە3 :
كﯚمارى كوردستان
مەزراندنى ك
خەباە و دامە
ەوا .ژﯾان و خ
پ شە
dipedia.org//?q=201403
3310040079
93945
http:///www.kurd
ھ شتا ئاممادە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
200
ەﯾﭭالى كﯚمار ى كوردسەان-و.رۆشنبيررى-ھەول ر07-
ﭬيسە

1994
پەڕتوووکی ژمارە4 :
ماﯾون
ەعيدی ھوم
ن  -بيرەوەرﯾﯾيەکانی سە
ەوای رابوون
پ شە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22702075619851
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
نووسەر
ەليمی
ھاشم سە
وەرگ
رەسوول س
سو تانی
ەڕەکان
ژمارەی الپە
210
پ
سا ی چاپ
2007
کەتەلﯚگ
بيرەوەری
ەوەی موکرﯾاننی
سەرچاوە :ما پەڕی دەززگای تو ژﯾنەووە و ب وکردنە
دﯾيەکانی پەڕتتووک
تاﯾبەتمەند
باشوووری کوردستان
و ت:
ت
جﯚری پەڕتتووک :ﯾاداشت
شوور
زمان  -ش وەزار :ک .باش
1995
پەڕتوووکی ژمارە5 :
ەﯾنی
ەوای مەزن ئيمام خومە
پ شە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201310
0070034029
92378
ی پی دی ئ ف :ھ شتا ئاماادە نييە
فاﯾلی
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ی.ن.ک
لەب وکراوەەکانی مەکتەبی ناوەندی راگەﯾاندنی ی
2013
تاﯾبەتمەند
دﯾيەکانی پەڕتتووک
و ت:
باشوووری کوردستان
جﯚرە
جﯚری پەڕتتووک :ھەمەج
شوور
زمان  -ش وەزار :ک .باش
کوردستان
ن
نيشتمانيی
ی
ی
ﯾەک تيی
پارت:
1996
پەڕتوووکی ژمارە6 :
ەواﯾان و بەک
پ شە
کر گيراوان
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201109
9110943486
61112
ی پی دی ئ ف :ھ شتا ئاماادە نييە
فاﯾلی
نووسينی :محەمەد ئەللباز
ەالم
وەرگ انی :ئەحمەد سە
ی سەردەم  -سل مانی ))سا ی چاپ)2008 :
لە ب وکراوەەکانی دەزگای
دﯾيەکانی پەڕتتووک
تاﯾبەتمەند
باشوووری کوردستان
و ت:
ی
جﯚری پەڕتتووک :رامياری
شوور
زمان  -ش وەزار :ک .باش
1997
پەڕتوووکی ژمارە7 :
گەﯾاندن
ەکييەک بﯚ ززانستی راگ
پ شە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22214412719581
ئاماددەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
حەبيب
ب کەرکوکی و رابەر رەشييد
ی موکرﯾانی 2008 -
دەزگای
ی کت بخانەی کوردی
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
و ت:
بااشووری کورددستان
ی پەڕتووک :رااگەﯾاندن
جﯚری
1998
پەڕتوووکی ژمارە8 :
د
سالمی کورد
ەکييەک بﯚ م ژووی ئيس
پ شە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201112
2041456036
63098
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
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عەلی
ھادی ع
نی 1993 -
سل مانی
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
تاﯾبەتم
ستان
شووری کوردس
باش
و ت:
جﯚری پەڕتووک :م ژژوو
زمان  -ش وەزار :ک  .باشوور
1999
پەڕتوووکی ژمارە9 :
سەر کﯚمە نناسی سيا سی
ەکييەک لەس
پ شە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22702075619852
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
نووسەر
د .ئەحمەدد نەقيب زادە
وەرگ
مەسعود رەەواندووست
ەڕەکان
ژمارەی الپە
266
پ
سا ی چاپ
2007
کەتەلﯚگ
ی
کﯚمە ناسی
ەوەی موکرﯾاننی
سەرچاوە :ما پەڕی دەززگای تو ژﯾنەووە و ب وکردنە
دﯾيەکانی پەڕتتووک
تاﯾبەتمەند
و ت:
باشوووری کوردستان
جﯚری پەڕتتووک :کﯚمە نناسی
2000
پەڕتوووکی ژمارە0 :
سەر شيکردننەوەی سيااسی
ەکيەک لەس
پ شە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
66714
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
د ،ئاڕجانستﯚﯚن
ئيستررﯾکەند ،دی ئئەی /ئال  .ﭬيد

2001
پەڕتوووکی ژمارە1 :
ەکيەکی دەررمانزانی
پ شە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
67232
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
محەمەد عەزﯾﯾز
ی ،زەننوون م
پيرﯾادی
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پەڕتووکی ژمارە2002 :
پ غەمبەر )د.خ( لە د ی شاعيرانی کورددا
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514969111
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
عوسمان عومەر /ئا ک

پەڕتووکی ژمارە2003 :
پ غەمبەر )د.خ( لە د ی ھاوە نيدا چ3
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514965970
ھ شتا ئاما
فاﯾلی پی دی ئ ف:
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2005
پەڕتوووکی ژمارە5 :
شوورى كورردستاندا ) ببەپ ى سەررژم رى
شەوان لە باش
ەﯾى دانيشە
ەەى نەەەوە
پ كھاە
راق)1977-
شەەانى ع ر
دانيش
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201403
3310040079
93949
ئامادە نييە
ە
ھ شتا
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
مانى2005-
بدو غەفور-شﭭان-سل م
د.عەبد

2006
پەڕتوووکی ژمارە6 :
ی سياسی
ی ئيسالمی
پ گەی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201311
1112124478
87895
ئامادەەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
جەزا چنگيانی
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی پەڕتووک :ئئاﯾين و ئاتەﯾزم
جﯚری
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک

2007
پەڕتوووکی ژمارە7 :
ەتی ھەر می کوردستتاندا
ی ئ زدﯾيەکان لەحکومە
پ گەی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201112
2121146536
63234
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
محەمەد
د
نوسەر ::مونيرە ئەبوببەکر
نی 2009
سل مانی
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
تاﯾبەتم
و ت:
ستان
شووری کوردس
باش
جﯚری پەڕتووک :راممياری
زمان  -ش وەزار :ک  .باشوور
2008
پەڕتوووکی ژمارە8 :
ی وەردی
سەفسەتە للەالی عەلی
ی ئەق و س
پ گەی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201111
1141726236
62968
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
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ەوەﯾەکی تيﯚررﯾی شيکارﯾييە
ل کﯚ ينە
ە عەت
رابەر تە
دەزگای
ی ئاراس 20 08 -
تاﯾبەتم
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
و ت:
ستان
شووری کوردس
باش
جﯚری پەڕتووک :فە لسەفە
زمان  -ش وەزار :ک  .باشوور
2009
پەڕتوووکی ژمارە9 :
وردەوارﯾدا
ی ژن لە کﯚمە گەی کو
پ گەی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
66655
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
مە عەزﯾز
عەبدو حەم
کن ر ع

2010
پەڕتوووکی ژمارە0 :
کورددا
خراوەکانی ک
سی لە ر کخ
ەوزی بتليس
ی کەمال فە
پ گەی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201110
0241036436
62509
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
نووسيينی :مالميس
سانژ
وەرگ انی لە تورکيييەوە :زرﯾان ررۆژھە تی
دﯾق سا ح
پ داچووونەوەی :سد
2
ی ژﯾن 2007 -
بنکەی
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی پەڕتووک
بااشووری کورددستان
و ت:
ی پەڕتووک :م ژوو
جﯚری
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
2011
پەڕتوووکی ژمارە1 :
ی کراوەکان
ھەر مە بە ن ودەو ەتی
ی ﯾاساﯾی ھ
پ گەی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22702075619799
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
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نووسەر
ی
سﯚفی عەلی
فەرسەت س
ەڕەکان
ژمارەی الپە
296
پ
سا ی چاپ
2008
کەتەلﯚگ
ەتی
ﯾاسا و پ وەەندی ن ودەو ە
ەوەی موکرﯾاننی
سەرچاوە :ما پەڕی دەززگای تو ژﯾنەووە و ب وکردنە
دﯾيەکانی پەڕتتووک
تاﯾبەتمەند
و ت:
باشوووری کوردستان
ی
جﯚری پەڕتتووک :ﯾاساﯾی
شوور
زمان  -ش وەزار :ک .باش
2012
پەڕتوووکی ژمارە2 :
ی کراوەکان
ھەر مە بەنن ودەو ەتی
ی ﯾاساﯾی ھ
پ گەی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22214405718583
ئاماادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
عەلی
سەت سﯚفی ع
فەرس
ی موکرﯾانی 2008
دەزگای
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی پەڕتووک
و ت:
بااشووری کورددستان
ی پەڕتووک :راامياری
جﯚری
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
2013
پەڕتوووکی ژمارە3 :
سوسياليزم
پ گەﯾﯾشتن بە س
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201306
6301402408
89745
ئامادەەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
نووسيينی :ھ ری م گداف و ف ررد م گداف
ی ئەمين نژادد کردووﯾە بە کوردی
ناسری
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی پەڕتووک :رامياری
جﯚری
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
2014
پەڕتوووکی ژمارە4 :
ورد
ەسەرھات و ژﯾانی  42شاعيری کو
ی کورد :بە
ی شاعيرانی
سی بەش کی
پ ناس
dipedia.org//?q=201206
6101651496
69670
http:///www.kurd
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ھ شتا ئاماددە نييە

ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ئەسععەد عەدۆ /ئا

2015
پەڕتوووکی ژمارە5 :
ی کﯚمپيوتەرر
سە و راﭬەی زاراوەکانی
پ ناس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201208
8201619367
72300
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ئاراس ننوری ئەحمەدد
2012
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
تاﯾبەتم
ستان
شووری کوردس
باش
و ت:
جﯚری پەڕتووک :کﯚممپيوتەر
زمان  -ش وەزار :ک  .باشوور
2016
پەڕتوووکی ژمارە6 :
يسالم
پ نج پپاﯾەکانی ئيس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
65730
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ەی کەرکووک
چاپخانەی بەلەدﯾە
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
و ت:
بااشووری کورددستان
م
ی پەڕتووک :ئااﯾين و ئاتەﯾزم
جﯚری
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
2017
پەڕتوووکی ژمارە7 :
چيرۆک کی تتر
واو و چەند چ
پ نج تتابلﯚی ش و
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
68302
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
س
کاوس

2018
پەڕتوووکی ژمارە8 :
ساال ل سەرر كوردستان
چيرۆك ە بەرى سەد س
پ نج چ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201403
3310040079
93963
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
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2006
ماﯾى-و.پەروەەردە-ھەول ر6-
كارل م

2019
پەڕتوووکی ژمارە9 :
پ نج ززمانی خﯚش
شەوﯾستی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201208
8202145317
72328
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ھەول ر
ەتی کت بی پييرۆز  -لقی ھ
کﯚمە ەی ن ودەو ە
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
م
ی پەڕتووک :ئااﯾين و ئاتەﯾزم
جﯚری
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
2020
پەڕتوووکی ژمارە0 :
ەتاندا
ا
ودەو
سياسەتی ن و
پ نج ل کﯚ ينەوە لەبواری س
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
66723
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
نوسەر ::مستەفا ئيببراھيم دەرو ش
نی 2011 :
سل مانی
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
تاﯾبەتم
و ت:
ستان
شووری کوردس
باش
جﯚری پەڕتووک :راممياری
زمان  -ش وەزار :ک  .باشوور
2021
پەڕتوووکی ژمارە1 :
وتاری شانﯚ
پ نج و
ﯚﯾی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
67311
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
برتولد بر خت
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
و ت:
بااشووری کورددستان
شانﯚ
ی پەڕتووک :ش
جﯚری
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
2022
پەڕتوووکی ژمارە2 :
ﯚﯾی
وتاری شانﯚ
پ نج و
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201403
3310040079
93964
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ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ەد محەمەد ئئاب خی
ئەحمە
بەغداد1980-

ھ شتا ئاماددە نييە

ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ئ اق
و ت:
شانﯚ
ی پەڕتووک :ش
جﯚری
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
2023
پەڕتوووکی ژمارە3 :
وتاری غەمگ
پ نج و
گين
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
66280
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
حوس ن محەمەد ع
عەزﯾز

2024
پەڕتوووکی ژمارە4 :
دا
م ئەحمەدد
گەڵ ئيبراھيم
کاتژم ر لەگە
پ نج ک
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
66277
ئامادەەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
عەزﯾز
حوس ن محەمەد ع
1995
چاپخانەی بارران
لە ب وکراوەکانی چ
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ددەرەوە
و ت:
ی پەڕتووک :ووتار و دﯾمانە
جﯚری
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
2025
پەڕتوووکی ژمارە5 :
ژووﯾی پ نجو ن
ی
یم
ورتە باس کی
ەرﯾەکان :کو
و ن و بيرەوە
پ نجو
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
69861
ھ شتا ئاامادە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ل ﯾارە
جەالل
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
بااشووری کورددستان
و ت:
ی پەڕتووک :ﯾااداشت
جﯚری
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
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2026
پەڕتوووکی ژمارە6 :
ەمين کت ب
پ نجە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22702075619964
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
نووسەر
جەبار جەممال غەرﯾب
ەڕەکان
ژمارەی الپە
319
پ
سا ی چاپ
2009
پ
نﯚرەی چاپ
ﯾەکەم
دﯾزاﯾنی بەرگ
سەﯾوان س
سەعيدﯾان
کەتەلﯚگ
شيعر
ڕۆمان و ش
ەوەی موکرﯾاننی
سەرچاوە :ما پەڕی دەززگای تو ژﯾنەووە و ب وکردنە
تاﯾبەتمەند
دﯾيەکانی پەڕتتووک
و ت:
باشوووری کوردستان
جﯚری پەڕتتووک :رۆمان
شوور
زمان  -ش وەزار :ک .باش
2027
پەڕتوووکی ژمارە7 :
ﭬ ن ب سانااھی
پ نگاﭬ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201202
2022304196
64163
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
سەرچاوە :مالپەری بەڕڕ وەبەراﯾەتی ساخلەمی ددھوک
دﯾيەکانی پەڕتتووک
تاﯾبەتمەند
و ت:
باشوووری کوردستان
ستی
جﯚری پەڕتتووک :پزﯾشککی  -تەندروس
شوور
زمان  -ش وەزار :ک .باش

2028
پەڕتوووکی ژمارە8 :
سی من
پ نووس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201311
1072126379
92565
يە
شتا ئامادە نييە
ھش
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
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ھيواا سەرھەنگ
ھﯚ نندا 2013 -
ی پەڕتووک
ەتمەندﯾيەکانی
تاﯾبە
دەرەوە
و ت:
جﯚرری پەڕتووک :ئەدەبی
ن  -ش وەزار :ک .باشوور
زمان
2029
پەڕتوووکی ژمارە9 :
می ز وەردا :ل کﯚ ينەوە
ن لە وە ی
شيعرانەی پ وﯾست نين
ستيی ئەو ش
پ وﯾس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
68878
ھ شتا ئامادە ننييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ەلی
ەد سەﯾد عە
ئەحمە

2030
پەڕتوووکی ژمارە0 :
مان بمرﯾن
ستە ﯾەک کم
پ وﯾس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
69086
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ەمين /ئا ک
ش محەمەد ئە
ھ رش
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
و ت:
بااشووری کورددستان
چيرۆک
ی پەڕتووک :چ
جﯚری
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
2031
پەڕتوووکی ژمارە1 :
ەکان
دﯾموکراتييە
ھە بژاردنە د
ە ن ودەو ەتيييەکان سەببارەت بەئەننجامدانی ھ
پ وەر و پابەندﯾيە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201201
1071427516
63681
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
موکراتييەکان و مافەکان
سی دەزگا دﯾم
ئﯚفيس
وارشﯚﯚ
2002
وەرگ انی :ش رکﯚﯚ جەودەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی پەڕتووک
ی پەڕتووک :رامياری
جﯚری
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
2032
پەڕتوووکی ژمارە2 :
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پ وەر و پابەندﯾە ن ودەو ەتيەکان بﯚ ئەنجامدانی ھە بژاردە دﯾموکراتيەکان
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514966837
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
ش رکﯚ جەودەت
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی پەڕتووک
باشووری کوردستان
و ت:
جﯚری پەڕتووک :ﯾاساﯾی
زمان  -ش وەزار :ک .باشوور
پەڕتووکی ژمارە2033 :
پ وەرە ن ودەو ەتيەکان بﯚ مافەکانی مرۆڤ بە بەراورد لەگەڵ مادەکانی..
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514966884
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
پەﯾمانگای ن ودەو تی بﯚ ﯾاسای مافەکانی مرۆڤ
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی پەڕتووک
باشووری کوردستان
و ت:
جﯚری پەڕتووک :کﯚمە ﯾەتی
زمان  -ش وەزار :ک .باشوور
پەڕتووکی ژمارە2034 :
پ وەند
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514968424
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
عوسمان حەمەد ئەحمەد
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی پەڕتووک
باشووری کوردستان
و ت:
جﯚری پەڕتووک :چيرۆک
زمان  -ش وەزار :ک .باشوور
پەڕتووکی ژمارە2035 :
پ وەندار تيی کوردی کورد ک يە و کورد بوون مانای چی؟
http://www.kurdipedia.org/?q=2011091222335261194
فاﯾلی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
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ەز
جەمال نەبە
کورد لە ئەوروپا -
د
يالستی
لە ب وکراوەەکانی ر کخرراوی خو ندکارانی سﯚسيا
سﯚسکە
ەمەنی ئازاد
بنکەی جاپە
ستﯚکھو م 1986
الک
سەر نيت -:چاال
خستنە س
ھاگن لە
سەمينارﯾيە لە رۆژی ئيننی  1985/12/27لە کوپنھ
ە
ی
ئەم ب وکرااوەﯾە وتار کی
مارکدا خﯚﯾندرراﯾەوە.
کﯚبوونەوﯾەکی کوردە ئاووارەکانی دانييشتوی دانيم
الﯾەن )چاالک
محەمەد(ەوە بﯚ ئنتەرن ت ئامادەکراوە
ە
ئەم پە لەال
تاﯾبەتمەند
دﯾيەکانی پەڕتتووک
و ت:
دەرەوەە
جﯚری پەڕتتووک :دۆزی کورد
شوور
زمان  -ش وەزار :ک .باش
2036
پەڕتوووکی ژمارە6 :
وە
ودەو ەتانەو
ە ﯾاسای ن و
دی مەسەللەی کورد بە
پ وەند
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201205
5282055156
64930
ھ شتا ئامادە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
عومەر گوڵ
مارف ع
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
تاﯾبەتم
و ت:
ستان
شووری کوردس
باش
ساﯾی
جﯚری پەڕتووک :ﯾاس
زمان  -ش وەزار :ک  .باشوور

2037
پەڕتوووکی ژمارە7 :
ﯚماری ئازەررباﯾجان
دستان و کﯚ
کﯚماری کورد
دﯾيەکانی ک
پ وەند
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201205
5282123366
64931
ە
شتا ئامادە نييە
ھش
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ی
رﯾچاررد ئەی .مﯚبلی
سەنی قازی
وەرگ انی :حەس
ەتمەندﯾيەکانی
تاﯾبە
ی پەڕتووک
ی پەڕتووک :م ژوو
جﯚری
ن  -ش وەزار :ک .باشوور
زمان

2038
پەڕتوووکی ژمارە8 :

ﻻﭘەڕە

554

http://www.kurdipedia.org

حکومەتی ھەر می کوردستان -
ی
ەرمانبەرانی
ی
شەﯾی بﯚ فە
وی ر سای ررەفتار و پيش
پ ەو
ق ،ژمارە )(1ی سا ی 2011
ع اق
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201205
5082206566
64685
نييە
شتا ئامادە ە
ھش
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
مان فاروق نانەکەلی
ئامادەەکردنی :لوقم
ھەولل ر 2012 -
تمەندﯾيەکانی پەڕتووک
ی
تاﯾبە
و ت:
بباشووری کورردستان
ی پەڕتووک :ﯾﯾاساﯾی
جﯚری
ن  -ش وەزار :ک
ک .باشوور
زمان
2039
پەڕتوووکی ژمارە9 :
کوردستان
ن
ی
وی ناوخﯚی کﯚمە ەی ررەنجدەرانی
پ ەو
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201312
2161822428
87201
ھ شتا ئامادە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ئابی 82
198
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
تاﯾبەتم
و ت:
ستان
شووری کوردس
باش
جﯚری پەڕتووک :پرۆۆگرام
زمان  -ش وەزار :ک  .باشوور
پارت:
کﯚممە ەی ر.
2040
پەڕتوووکی ژمارە0 :
ستانييەکان
دانی شارس
پ کداد
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22214410218748
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
ھەنتينگتﯚن
ن
پ.
نووسينی :سامﯚئيل.پ
وەرگ انی؛ مامەند رۆژەە
لەالﯾەن مەکتەبی بير و ھﯚشياررﯾەوە ب وکراووەتەوە
ن
 200دا
ئەم کت بە للە سا ی 05
تاﯾبەتمەند
دﯾيەکانی پەڕتتووک
و ت:
باشوووری کوردستان
ی
جﯚری پەڕتتووک :رامياری
شوور
زمان  -ش وەزار :ک .باش
2041
پەڕتوووکی ژمارە1 :
دا
ی لە ئ راند
پ کھاتنی دەو ەتتی نەتەوەﯾی
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http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201112
2200953116
63427
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
نووسەر
ﭬالتەر ھينتتس
وەرگ
ی عوسمان  -ئيسماعيل عەبدولرەحماان
د .سەعدی
ەڕەکان
ژمارەی الپە
192
پ
سا ی چاپ
ﯾەکەم
پ
نﯚرەی چاپ
2010
دﯾزاﯾنی بەرگ
ی
ورﯾا بوداغی
کەتەلﯚگ
سياسەت
تاﯾبەتمەند
دﯾيەکانی پەڕتتووک
و ت:
باشوووری کوردستان
ی
جﯚری پەڕتتووک :رامياری
شوور
زمان  -ش وەزار :ک .باش
2042
پەڕتوووکی ژمارە2 :
م
پ کھاتە و راﭬەی دەق ..کت ببی دووھەم
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22214412619549
ئاماددەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ک ئەحمەدی
بابەک
مەسععود باباﯾی
ما 2005
ەوەی فيکری و ئەدەبی نم
ەری ل کﯚ ينە
سەنتە
ی کت بخانەی کوردی
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
و ت:
بااشووری کورددستان
ەدەبی
ی پەڕتووک :ئە
جﯚری
2043
پەڕتوووکی ژمارە3 :
پ کھاتە و راﭬەی دەق ..کت ببی س ھەم
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22214412619551
ئاماددەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ک ئەحمەدی
بابەک
مەسععود باباﯾی
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سەنتەری ل کﯚ ينەوەی فيکری و ئەدەبی نما 2005
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی پەڕتووک
باشووری کوردستان
و ت:
جﯚری پەڕتووک :ئەدەبی
پەڕتووکی ژمارە2044 :
پ کھاتە و راﭬەی دەق ..کت بی ﯾەکەم
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122214412619548
ئامادەﯾە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
بابەک ئەحمەدی ،مەسعود باباﯾی
سەنتەری ل کﯚ ينەوەی فيکری و ئەدەبی نما 2004
سەرچاوە :ما پەڕی کت بخانەی کوردی
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی پەڕتووک
باشووری کوردستان
و ت:
سل مانی
شارەکان:
جﯚری پەڕتووک :ئەدەبی
زمان  -ش وەزار :ک .باشوور
پەڕتووکی ژمارە2045 :
پ کھاتەی بەدەنی و چارەنووسی ئافرەت
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122214410418811
ئامادەﯾە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
نووسينی :ئيﭭيلين رﯾيد
وەرگ انی؛ حەمە کەرﯾم عارف
ئەم کت بە لە سا ی  2006دا لە کەرکوک ب وکراوەتەوە
سەرچاوە :ما پەڕی کت بخانەی کوردی
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی پەڕتووک
باشووری کوردستان
و ت:
جﯚری پەڕتووک :ل کﯚ ينەوە
زمان  -ش وەزار :ک .باشوور
پەڕتووکی ژمارە2046 :
پ کھاتەی زمانی شيعری لە روانگەی رەخنەی ئەدەبيی نو وە
http://www.kurdipedia.org/?q=2012051414073264730
ئامادەﯾە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
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ەد عەبدولکەررﯾم ئيبراھيم
محەمە
ھەول ر 2012 -
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
تاﯾبەتم
شووری کوردستان
باش
و ت:
جﯚری پەڕتووک :زممانەوانی
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
2047
پەڕتوووکی ژمارە7 :
کوردﯾدا
پ کھاتەی ژمارە لە زمانی کو
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201205
5141242086
64722
ھ شتا ئامادە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
سوڵ نوری رەەسوڵ
بابا رەس
ھەول ر 2012
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
تاﯾبەتم
و ت:
ستان
شووری کوردس
باش
جﯚری پەڕتووک :زماانەوانی
زمان  -ش وەزار :ک  .باشوور
2048
پەڕتوووکی ژمارە8 :
دستان
شووری کورد
ەﯾی دانيشتتوان لە باش
پ کھاتەی نەتەوە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22702075619861
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
د .عەبدو غەفور
2007
ەوەی موکرﯾاننی
سەرچاوە :ما پەڕی دەززگای تو ژﯾنەووە و ب وکردنە
دﯾيەکانی پەڕتتووک
تاﯾبەتمەند
باشوووری کوردستان
و ت:
جﯚری پەڕتتووک :جوگراففيا
شوور
زمان  -ش وەزار :ک .باش
2049
پەڕتوووکی ژمارە9 :
وور
پ کەننين پرشنگ دەدات لە ژژﯾن :کەلەپو
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
69089
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
شاکر فەتاح
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2050
پەڕتوووکی ژمارە0 :
پ کەننينی گەدا
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6031156446
65013
يە
شتا ئامادە نييە
ھش
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
سەن قز جی
حەس
ی پەڕتووک
ەتمەندﯾيەکانی
تاﯾبە
جﯚرری پەڕتووک :چيرۆک
ن  -ش وەزار :ک .باشوور
زمان

2051
پەڕتوووکی ژمارە1 :
وە
پ کەو
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
68703
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
م .شەھ ن)
دل ر )م

2052
پەڕتوووکی ژمارە2 :
ھﯚنراوە...،
،
ن و خامﯚشييدا ،پەخشانە
وە لەگەڵ ناخی رابوون
پ کەو
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
67759
تا ئامادە نييە
ھ شتا
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
مەال ر باز

2053
پەڕتوووکی ژمارە3 :
خﯚنەوە
دەچ ت بمخﯚ
کان بيرﯾان د
پ کەک
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22214411019015
ئاماددەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
نووسيينی :چنار نام
مق
نبيرانی نو خووازەوە ب وکراوەتەوە
ئەم کت بە لەالﯾەن بزاﭬی رۆشنب
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی پەڕتووک
بااشووری کورددستان
و ت:
ھە بەست
ی پەڕتووک :ھ
جﯚری
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
2054
پەڕتوووکی ژمارە4 :
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ی دزنەوەر
پ وی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6202336407
70928
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
د
عەبدوو جەمشيد

2055
پەڕتوووکی ژمارە5 :
لە
پەپولە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6202336407
70929
ئاماددەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ەدنان کەرﯾم
ئا/عە
ی پەڕتووک
ەتمەندﯾيەکانی
تاﯾبە
دەرەوە
و ت:
جﯚرری پەڕتووک :موزﯾک
ن  -ش وەزار :ک .باشوور
زمان

2056
پەڕتوووکی ژمارە6 :
لە 2
پەپولە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6202336407
70930
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
سەرددار رەزا

2057
پەڕتوووکی ژمارە7 :
لەکان
پەپولە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6202336407
70931
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ی فەالح
کاکەی
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
و ت:
بااشووری کورددستان
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
ھە بەست
ی پەڕتووک :ھ
جﯚری
2058
پەڕتوووکی ژمارە8 :
لەکان دەرگااکانيان ئاوە کرد
پەپولە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6202255317
70734
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فاﯾلی پی دی ئ ف:
رۆشنا رەزا

ھ شتا ئامادە نييە

تاﯾبەتمەندﯾيەکانی پەڕتووک
باشووری کوردستان
و ت:
جﯚری پەڕتووک :مندا ن
زمان  -ش وەزار :ک .باشوور
پەڕتووکی ژمارە2059 :
پەپوولە
http://www.kurdipedia.org/?q=2012062023364070932
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
محەمەد کەساس

پەڕتووکی ژمارە2060 :
پەپوولە پاﯾزە
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514968758
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
حەمە سەعيد حەسەن

پەڕتووکی ژمارە2061 :
پەپوولە سپييەکان
http://www.kurdipedia.org/?q=2012062022553170427
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
کازۆکﯚتاکيدا
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی پەڕتووک
باشووری کوردستان
و ت:
جﯚری پەڕتووک :مندا ن
زمان  -ش وەزار :ک .باشوور
پەڕتووکی ژمارە2062 :
پەپوولە و رستە داب اوەکان
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514968930
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
جەوھەر غەمگين
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2063
پەڕتوووکی ژمارە3 :
ولەکان
پەپوو
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201109
9122107226
61167
ھ شتا ئامادە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
کاکەی فەالح
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
تاﯾبەتم
و ت:
ستان
شووری کوردس
باش
دا ن
جﯚری پەڕتووک :مند

2064
پەڕتوووکی ژمارە4 :
ولەکانی دۆززەخ
پەپوو
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
68842
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ف فاتح فەرەج
لەتيف
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
و ت:
بااشووری کورددستان
ەبجە
ەنفال و ھە ە
ی پەڕتووک :ئە
جﯚری
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
2065
پەڕتوووکی ژمارە5 :
ەرگ :کورتە چيرۆک
ولەکانی مە
پەپوو
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
68787
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
بە ئەحمەد
نەجيبە

2066
پەڕتوووکی ژمارە6 :
ن
وی سوليمان
پەپوو
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6202255317
70519
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ناجح محەمەد قەررەداغی
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی پەڕتووک :مندا ن
جﯚری
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پەڕتووکی ژمارە2067 :
پەتا سپيلکە :شانﯚنامە
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514968468
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
کاڕل

پەڕتووکی ژمارە2068 :
پەتا سپيکە
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514969450
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
چاپل ،کارل

پەڕتووکی ژمارە2069 :
پەتاتە خﯚرەکان :کﯚمە ە چيرۆک
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514968951
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
فەرھاد

پەڕتووکی ژمارە2070 :
پەتاتەخﯚرەکان
http://www.kurdipedia.org/?q=2011122611114063519
ئامادەﯾە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
فەرھاد پيرباڵ
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی پەڕتووک
باشووری کوردستان
و ت:
جﯚری پەڕتووک :چيرۆک
زمان  -ش وەزار :ک .باشوور
پەڕتووکی ژمارە2071 :
پەتای شﯚڕش
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514968027
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
نامﯚی حاجی کەرﯾم

پەڕتووکی ژمارە2072 :
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ی
شانی کوردی
پەخش
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
68571
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
عەبدوول ەزاق

2073
پەڕتوووکی ژمارە3 :
شانە شيعری
پەخش
ی کوردی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22214412519514
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ەمەد بەکر
د .محە
2
ی ئاراس 2004
دەزگای
تاﯾبەتم
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
و ت:
ستان
شووری کوردس
باش
جﯚری پەڕتووک :ئەددەبی
زمان  -ش وەزار :ک  .باشوور
2074
پەڕتوووکی ژمارە4 :
گﯚران
شانەکانی گ
پەخش
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
68473
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
عەبدوو سل مان

2075
پەڕتوووکی ژمارە5 :
وز
پەراو
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201311
1301857488
87537
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
فەرھاد مستەفا
2010
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
تاﯾبەتم
و ت:
ستان
شووری کوردس
باش
جﯚری پەڕتووک :چييرۆک
زمان  -ش وەزار :ک  .باشوور
2076
پەڕتوووکی ژمارە6 :
شانﯚ
و زەکانی ش
پەراو
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http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201109
9151055076
61649
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
ی
نيھاد جامی
 2011-09-15بﯚ
ھاد جامی(ەووە لە رۆژی 5
ی لەالﯾەن )نيھ
ئەم پەڕتووککە بەتاﯾبەتی
کوردﯾپ دﯾا ن ردراوە
دﯾيەکانی پەڕتتووک
تاﯾبەتمەند
باشوووری کوردستان
و ت:
جﯚری پەڕتتووک :شانﯚ
شوور
زمان  -ش وەزار :ک .باش
2077
پەڕتوووکی ژمارە7 :
ی زﯾاتر لە ژژن ک
مەتی ھ نانی
ووکی حيکم
پەرتو
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201201
1242307146
64024
ھ شتا ئامادە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ەتی ھ نانی زﯾاتر لە ژن ک
حيکمە
ەر  :خالد داوودی
نووسە
htttp://www.isslamakam.ccom/ktab/he
ekmaty%20
0fra%20zhny.pdf
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
م
ی پەڕتووک :ئااﯾين و ئاتەﯾزم
جﯚری
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
2078
پەڕتوووکی ژمارە8 :
خانيا
وکخانا بەدرخ
پەرتو
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101235136
65180
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
...

2079
پەڕتوووکی ژمارە9 :
ەوی ل کتراززان
پەرتە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22702075619860
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
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نووسەر
حمەد
ر واس ئەح
ەڕەکان
ژمارەی الپە
166
پ
سا ی چاپ
2006
کەتەلﯚگ
ئەدەبيات
ەوەی موکرﯾاننی
سەرچاوە :ما پەڕی دەززگای تو ژﯾنەووە و ب وکردنە
دﯾيەکانی پەڕتتووک
تاﯾبەتمەند
و ت:
باشوووری کوردستان
جﯚری پەڕتتووک :رۆمان
2080
پەڕتوووکی ژمارە0 :
جوو
پەرجو
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201110
0032112106
62190
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
الش نﯚﯚر ن
وەرگ  :دالوەر قەرەدداغی
ی ئاراس
دەزگای
2008
تاﯾبەتم
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
ستان
شووری کوردس
باش
و ت:
شانﯚ
جﯚری پەڕتووک :شا
زمان  -ش وەزار :ک  .باشوور
2081
پەڕتوووکی ژمارە1 :
جووی سينەم
پەرجو
ما
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201209
9182104577
73197
ھ شتا ئامادە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ئەکبەر حەسەن
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
تاﯾبەتم
و ت:
ستان
شووری کوردس
باش
جﯚری پەڕتووک :ھوونەری
زمان  -ش وەزار :ک  .باشوور

2082
پەڕتوووکی ژمارە2 :
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ی دووەم
ووی ئەزەلی
پەردو
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
69285
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
بەرەکاات ،سەليم

2083
پەڕتوووکی ژمارە3 :
ی
پەرژﯾﯾنی ب دەنگی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
69797
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
مەسععود محەمەد
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی پەڕتووک
و ت:
بااشووری کورددستان
ھەمەجﯚرە
ی پەڕتووک :ھ
جﯚری
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
2084
پەڕتوووکی ژمارە4 :
ک
ستگا :چيرۆک
پەرس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
68096
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
عەبدوو عەزﯾز خالد

2085
پەڕتوووکی ژمارە5 :
پەرس
ستگای ب دەننگی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22702075619954
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
نووسەر
برد .تی .ئييسپالدﯾنگ
وەرگ
م
بيالل باسام
ەڕەکان
ژمارەی الپە
552
پ
سا ی چاپ
2008
پ
نﯚرەی چاپ
ﯾەکەم
دﯾزاﯾنی بەرگ
موراد بەھرراميان
کەتەلﯚگ
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دﯾن
ەوەی موکرﯾاننی
سەرچاوە :ما پەڕی دەززگای تو ژﯾنەووە و ب وکردنە
دﯾيەکانی پەڕتتووک
تاﯾبەتمەند
باشوووری کوردستان
و ت:
جﯚری پەڕتتووک :ئاﯾين و ئاتەﯾزم
شوور
زمان  -ش وەزار :ک .باش
2086
پەڕتوووکی ژمارە6 :
ش
ستگەھا اللش
پەرس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
69895
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
سﯚ
حەسﯚ

2087
پەڕتوووکی ژمارە7 :
ستگەی د داری
پەرس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
68913
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ڵ
ماعيل رەسوڵ
ئيسم
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی پەڕتووک
ی پەڕتووک :رۆۆمان
جﯚری
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
2088
پەڕتوووکی ژمارە8 :
چاک
کتيکی ک
ەر ک بﯚ پراک
کەمدا  -ر بە
ە سەدەی بييست و ﯾەک
وکراسی لە
ەمان و دﯾمو
پەرلە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201211
1271802407
73975
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
لە ب وکراوەکانی ﯾەک تی پەرللەمانتارﯾی ن وودەو ەتی
زمانی کوردی
ی
کەوت عەبدو وەرﯾگ اوەتە سەر
ھە ک
ی پەڕتووک
ەتمەندﯾيەکانی
تاﯾبە
باشووری کورردستان
و ت:
جﯚری
ی پەڕتووک :ھەمەجﯚرە
ن  -ش وەزار :ک .باشوور
زمان
2089
پەڕتوووکی ژمارە9 :
)2009 -2005
2
ستان )
مانی کوردس
خولی دووەمی پەرلەم
ەمانتارانی خ
پەرلە
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http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201208
8172115207
72226
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
چاپ2009 :
:
پەرلەمانی کوردستان /سا ی
ی
ئەندامی
ی
دانانی /پار زەر تارق جاممباز/
تاﯾبەتمەند
دﯾيەکانی پەڕتتووک
و ت:
باشوووری کوردستان
جﯚرە
جﯚری پەڕتتووک :ھەمەج
شوور
زمان  -ش وەزار :ک .باش

2090
پەڕتوووکی ژمارە0 :
ەكەن
وردستان دە
كومەەى كو
(2009پرسيياربارانى حك
ەم )9-2005
ەمانەارانى خولى دووە
پەرلە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201403
3310040079
94017
نييە
شتا ئامادە يە
ھش
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
20
گارق جامباز009---

2091
پەڕتوووکی ژمارە1 :
راق
ستان -ع ق
مانى كوردس
ەمى پەرلەم
ەمانەارانى خولى دووە
پەرلە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201403
3310040079
94018
ھ شتاا ئامادە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ھاب-ھەول ر9-
گارق جامباز-شەھ
2009

2092
پەڕتوووکی ژمارە2 :
200
راق 05-1992
ستان-ع ق
مانى كوردس
ەمى پەرلەم
ەمانەارانى خولى ﯾەكە
پەرلە
dipedia.org//?q=201403
3310040079
94019
http:///www.kurd
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ەھاب-ھەول ر2008-
ق جامباز-شە
◌ٍ گارق

2093
پەڕتوووکی ژمارە3 :
200
راق 06-1992
ستان-ع ق
مانى كوردس
ەمى پەرلەم
ەمانەارانى خولى ﯾەكە
پەرلە
dipedia.org//?q=201403
3310040079
94020
http:///www.kurd
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ەھاب-ھەول ر2008-
ق جامباز-شە
◌ٍ گارق

2094
پەڕتوووکی ژمارە4 :
لەپەرلەمانى ع راقدا
ى
كوردستان ل
ەمانەارانى ليسەى ھاوپەﯾمانى ك
پەرلە
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http://www.kurdipedia.org/?q=2014033100400794021
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
◌ٍ گارق جامباز-منارە-ھەول ر2009-

پەڕتووکی ژمارە2095 :
پەروانە
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514969288
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
ھﯚزان عەکﯚ

پەڕتووکی ژمارە2096 :
پەروﯾن و دوو سمﯚرەی بەدفەڕ
http://www.kurdipedia.org/?q=2012062022553170385
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
...
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی پەڕتووک
باشووری کوردستان
و ت:
جﯚری پەڕتووک :مندا ن
زمان  -ش وەزار :ک .باشوور
پەڕتووکی ژمارە2097 :
پەروەردە لە ن وان ناز و توندوتيژﯾدا
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122214405518496
ئامادەﯾە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
فەرﯾد حەسەن
ھە و ست عەبدو کەرﯾم
خانەی وەرگ انی سل مانی 2008
سەرچاوە :ما پەڕی کت بخانەی کوردی
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی پەڕتووک
باشووری کوردستان
و ت:
جﯚری پەڕتووک :دەروونناسی
زمان  -ش وەزار :ک .باشوور
پەڕتووکی ژمارە2098 :
پەروەردە و پ گەﯾاندنی منداڵ
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122214405518509
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ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی

ە
ئامادەﯾە
ئا .مکارننکﯚ
مستەفاا غەفور
200
دەزگای موکرﯾانی 06
کوردی
سەرچاووە :ما پەڕی کت بخانەی کو
تاﯾبەتمە
ەندﯾيەکانی پپەڕتووک
ستان
شووری کوردس
باش
و ت:
جﯚری پپەڕتووک :دەرروونناسی
زمان  -ش وەزار :ک .باشوور

2099
پەڕتوووکی ژمارە9 :
وون گرفت و گﯚڕان
ەردە و ف ربو
پەروە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201109
9042208466
60959
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
سەباح عەلی جاف
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
تاﯾبەتم
ستان
شووری کوردس
باش
و ت:
جﯚری پەڕتووک :پەرروەردە

2100
پەڕتوووکی ژمارە0 :
فيدڕا يدا
د و ت کی ف
ردن لەچەند
ەردە و ف رکر
پەروە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22214405518516
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ن عەبدولقادرر دزەﯾی
د .رۆژان
ھەول ر 2008
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
تاﯾبەتم
و ت:
ستان
شووری کوردس
باش
جﯚری پەڕتووک :پەرروەردە
زمان  -ش وەزار :ک  .باشوور
2101
پەڕتوووکی ژمارە1 :
شکەوتوو
ە گەی پ ش
ردن و کﯚمە
ەردە و ف رکر
پەروە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22702075619755
ی پی دی ئ ف :ھ شتا ئاماادە نييە
فاﯾلی
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نووسەر
کەوەﯾس
مەجيد کاکە
ەڕەکان
ژمارەی الپە
106
پ
سا ی چاپ
2008
کەتەلﯚگ
ی
پەروەردە و دەروونناسی
ەوەی موکرﯾاننی
سەرچاوە :ما پەڕی دەززگای تو ژﯾنەووە و ب وکردنە
دﯾيەکانی پەڕتتووک
تاﯾبەتمەند
و ت:
باشوووری کوردستان
جﯚری پەڕتتووک :پەروەرردە
شوور
زمان  -ش وەزار :ک .باش
2102
پەڕتوووکی ژمارە2 :
تەکانی
ەردە و گرفتە
پەروە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201312
2072324359
92713
ھ شتا ئامادە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
عومەر محەمەد ئەممين
2012
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
تاﯾبەتم
و ت:
ستان
شووری کوردس
باش
جﯚری پەڕتووک :پەرروەردە
زمان  -ش وەزار :ک  .باشوور
2103
پەڕتوووکی ژمارە3 :
ڵ
ەردە و مناڵ
پەروە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6202336407
70933
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
عەبدوولستار تاھير شەرﯾف

2104
پەڕتوووکی ژمارە4 :
ەردە و نەتەواﯾەتی
پەروە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201209
9211656262
26775
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
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د عەبدو
دانانی ::چنار سەعد
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
تاﯾبەتم
و ت:
ستان
شووری کوردس
باش
جﯚری پەڕتووک :پەرروەردە
زمان  -ش وەزار :ک  .باشوور

2105
پەڕتوووکی ژمارە5 :
فيدرالی دا
د والە كى ف
ردن لە چەند
ەردەو ف ركر
پەروە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201403
3310040079
94031
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ەھاب-ھەول ر 2008-
ن عەبدولقادرر دزەﯾى-شە
د.رۆژان

2106
پەڕتوووکی ژمارە6 :
ەردەکردنی ئەکتەر
پەروە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
67390
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ەتيف
نياز لە
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
و ت:
بااشووری کورددستان
شانﯚ
ی پەڕتووک :ش
جﯚری
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
2107
پەڕتوووکی ژمارە7 :
ەخﯚ
ەردەکردنی منا نی ئاززاد و سەربە
پەروە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
65628
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
نيل ،ئئا.ئ س

2108
پەڕتوووکی ژمارە8 :
ی مەترسيداردا
سەردەم کی
ەردەکردنی منداڵ لە س
پەروە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201201
1132120136
63813
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
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ھير عەبدو
ی :سوھ ل تاھ
ن و وەرگ انی
ئامادەکردن
2010
دﯾيەکانی پەڕتتووک
تاﯾبەتمەند
باشوووری کوردستان
و ت:
جﯚری پەڕتتووک :پەروەرردە
شوور
زمان  -ش وەزار :ک .باش
2109
پەڕتوووکی ژمارە9 :
ەردەکردنی مندا نی ئاازاد و سەرببەخﯚ
پەروە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201403
3310040079
94025
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
س.نيل
ئا.ئ س
سەرددەم
مانی
سل ما
2006
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی پەڕتووک
و ت:
بااشووری کورددستان
ەروەردە
ی پەڕتووک :پە
جﯚری
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
مندا ن
ی پەڕتووک :م
جﯚری
2110
پەڕتوووکی ژمارە0 :
پەروە
ەردەی دژە تيرۆر
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201108
8291554266
60810
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ئامانج
2004
ی کوردستان ن ت
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
ی پەڕتووک
مەندﯾيەکانی
تاﯾبەتم
ی پەڕتووک :تييرۆرﯾزم
جﯚری
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
2111
پەڕتوووکی ژمارە1 :
دادوەری
ن؛ ف ربوون دەربارەی د
ەنی و رچە دادوەرەکان
ەردەی مەدە
پەروە
dipedia.org//?q=201403
3310040079
94035
http:///www.kurd
شتا ئامادە نيييە
ھش
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی

ﻻﭘەڕە

574

http://www.kurdipedia.org

وەزارەتی مافی مرۆڤ
ھەول ر2003-
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی پەڕتووک
باشووری کوردستان
و ت:
زمان  -ش وەزار :ک .باشوور
جﯚری پەڕتووک :ﯾاساﯾی
پەڕتووکی ژمارە2112 :
پەروەردەی نيشتمانی
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514966078
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
جەمال

پەڕتووکی ژمارە2113 :
پەروەردەی کﯚمە ﯾەتی و نيشتمانی
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514966081
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
عومەر عەلی ئەمين

پەڕتووکی ژمارە2114 :
پەروەندەی ئيداری
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514969573
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
نەسين ،عەزﯾز

پەڕتووکی ژمارە2115 :
پەری دەرﯾا
http://www.kurdipedia.org/?q=2012062022553170342
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
ﯾوسف عەبدول قادر
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی پەڕتووک
جﯚری پەڕتووک :مندا ن
پەڕتووکی ژمارە2116 :
پەرﯾخان :کﯚمە ە چيرۆک
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http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
68499
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
پشتيووان

2117
پەڕتوووکی ژمارە7 :
شان
سﯚز و پەخش
زادەی ھەورری سپی :س
پەرﯾز
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
68471
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ئوم د ئاشنا

2118
پەڕتوووکی ژمارە8 :
ەکان لەناو باخچەکەداان
پەرﯾيە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6202255317
70844
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
نوری سەعيد قادر
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی پەڕتووک :مندا ن
جﯚری
2119
پەڕتوووکی ژمارە9 :
پەرﯾيە
ەکان ھە دەف نمەوە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201110
0312127346
62676
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
نەوزاد ررەفعەت
20
ی ئاراس 004 -
دەزگای
تاﯾبەتمە
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
و ت:
ستان
شووری کوردس
باش
ە بەست
جﯚری پەڕتووک :ھە
زمان  -ش وەزار :ک ..باشوور
2120
پەڕتوووکی ژمارە0 :
وردستانى ننوێ
سەندنى كو
پەرەس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201403
3310040079
94046
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ھەول ر2009-
ەرگوشى-و.ررۆشنبيرى-ھە
ل محەمەد ئە
جەميل
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2121
پەڕتوووکی ژمارە1 :
ی ھ لکەکەر
ی مرﯾشکی
وەردەکردنی
پەرەو
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
67287
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
م عەلی محەمەد ئەمين
کەرﯾم

2122
پەڕتوووکی ژمارە2 :
پەژارە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201309
9140917258
88788
ە
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
سەﯾد ممحەممەد پەرروەر
ەندﯾيەکانی پپەڕتووک
تاﯾبەتمە
ھە تی کورددستان
رۆژھ
و ت:
ە بەست
جﯚری پپەڕتووک :ھە
زمان  -ش وەزار :ک .لوڕی

2123
پەڕتوووکی ژمارە3 :
ی گوڵ
پەژارەی شيعری
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
69079
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
سەرککﯚ محەمەد رۆۆستەم
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
و ت:
بااشووری کورددستان
ھە بەست
ی پەڕتووک :ھ
جﯚری
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
2124
پەڕتوووکی ژمارە4 :
ەکانی نيشتتمان
ت وەک ئ واارە نارنجييە
پەست
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201111
1082106296
62852
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
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ی
عيل بەرزنجی
ئيسماع
20
ی ئاراس 007 -
دەزگای
تاﯾبەتمە
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
ستان
شووری کوردس
باش
و ت:
ە بەست
جﯚری پەڕتووک :ھە
زمان  -ش وەزار :ک ..باشوور
2125
پەڕتوووکی ژمارە5 :
ن و رەخنە
پەسن
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
69160
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ن
ھﯚزان

2126
پەڕتوووکی ژمارە6 :
دا
شت قﯚناغد
مارە سەرباززﯾەکانی ئەننفال لە ھەش
پەالم
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201311
1222315248
87685
ھ شتا ئامادە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
عومەر محەمەد
2013
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
تاﯾبەتم
ستان
شووری کوردس
باش
و ت:
جﯚری پەڕتووک :ئەننفال و ھە ەببجە
زمان  -ش وەزار :ک  .باشوور
2127
پەڕتوووکی ژمارە7 :
ن
ە ز رﯾنەش نامﯚ مەکەن
پەلکە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
68748
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
دلشادد

2128
پەڕتوووکی ژمارە8 :
ھانی
ە ز ﯾنە :نووسينی جيھ
پەلکە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
68667
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
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ئوم د ئاشنا /ئا

2129
پەڕتوووکی ژمارە9 :
لە پەرلەمانى ع راقدا
وردستان ە
وپەﯾمانى كو
مانەارانى لييسەى ھاو
پەلەم
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201403
3310040079
94059
نييە
ھ شتا ئامادە ني
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
گارق جامباز-منارە-ھەول ر2009-

2130
پەڕتوووکی ژمارە0 :
ستاندا
ى لە كوردس
ى فەرەنسى
ھەندەﯾەكى
پەنا ھ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201403
3310040079
94060
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
201
س-ھەول ر10-
فەرھاد پيربال-ئاراس

2131
پەڕتوووکی ژمارە1 :
ستان
ى لە كوردس
ھەندەﯾەكى فەرەنسى
پەناھ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201403
3310040079
94061
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
201
س-ھەول ر10-
فەرھاد پيرباڵ-ئاراس

2132
پەڕتوووکی ژمارە2 :
ستاندا
ی لە کوردس
ھەندەﯾەکی فەڕەنسی
پەناھ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201209
9161654403
31492
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
فەرھاد پيرباڵ
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
تاﯾبەتم
و ت:
ستان
شووری کوردس
باش
جﯚری پەڕتووک :ئەددەبی
زمان  -ش وەزار :ک  .باشوور

2133
پەڕتوووکی ژمارە3 :
کانی پ غەمببەر )د.خ)
سەحيح لە فەرموودەک
پەنجاا چيرۆکی س
dipedia.org//?q=201206
6101651496
65887
http:///www.kurd
ھ شتا ئامادە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
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ەبدولفەتاح
سا ح محەمەد عە

2134
پەڕتوووکی ژمارە4 :
ی1
پەنجاا ساڵ خەباات  -بەرگی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22702075619808
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
نووسەر
جەليل گادانی
ەڕەکان
ژمارەی الپە
410
پ
سا ی چاپ
2008
کەتەلﯚگ
بيرەوەری
ەوەی موکرﯾاننی
سەرچاوە :ما پەڕی دەززگای تو ژﯾنەووە و ب وکردنە
دﯾيەکانی پەڕتتووک
تاﯾبەتمەند
باشوووری کوردستان
و ت:
جﯚری پەڕتتووک :م ژوو
شوور
زمان  -ش وەزار :ک .باش
2135
پەڕتوووکی ژمارە5 :
ی2
پەنجاا ساڵ خەباات  -بەرگی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22702075619818
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
نووسەر
جەليل گادانی
ەڕەکان
ژمارەی الپە
242
پ
سا ی چاپ
2008
کەتەلﯚگ
بيرەوەری
ەوەی موکرﯾاننی
سەرچاوە :ما پەڕی دەززگای تو ژﯾنەووە و ب وکردنە
دﯾيەکانی پەڕتتووک
تاﯾبەتمەند
باشوووری کوردستان
و ت:
جﯚری پەڕتتووک :م ژوو
شوور
زمان  -ش وەزار :ک .باش
2136
پەڕتوووکی ژمارە6 :
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پەنجا ساڵ خەبات :کورتە م ژووﯾەکی حيزبی دﯾموکراتی ئ ران
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514969781
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
جەليل ئەحمەد

پەڕتووکی ژمارە2137 :
پەنجا و س سترانی عاشقانە
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514969487
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
لەنگەرودی ،شەمس

پەڕتووکی ژمارە2138 :
پەنجەرەکان ...لە ناوەوە...
http://www.kurdipedia.org/?q=2012011822185863889
ئامادەﯾە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
کەمال ميراودەلی
لەندەن 2005 -
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی پەڕتووک
دەرەوە
و ت:
جﯚری پەڕتووک :ھە بەست
زمان  -ش وەزار :ک .باشوور
پەڕتووکی ژمارە2139 :
پەنجەرەکان :سی و س پەنجەرەن بەسەر ﯾەکتاﯾی خوادا دەڕوانن
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514966001
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
نوورسی ،بەدﯾعوززەمان سەعيدی

پەڕتووکی ژمارە2140 :
پەنجەکان ﯾەکتری ئەشک نن؛ دﯾوی ناوەوەی روداوەکانی کوردستانی عيراق 1983 - 1979
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514969832
ئامادەﯾە
فاﯾلی پی دی ئ ف:

ﻻﭘەڕە

581

http://www.kurdipedia.org

نەوشيرووان مستەفا ئەمين
تاﯾبەتمە
ەندﯾيەکانی پپەڕتووک
و ت:
ستان
شووری کوردس
باش
جﯚری پپەڕتووک :ﯾاداشت
زمان  -ش وەزار :ک .باشوور

2141
پەڕتوووکی ژمارە1 :
ی و ھەندێ بابەتی تر
پەند و ئامﯚژگاری
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
69192
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
عەبدوولقادر

2142
پەڕتوووکی ژمارە2 :
پەندننامە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201211
1200807136
65546
ئامادەەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
نووسيينی :کوردﯾار
مانی 2010
سل ما
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
بااشووری کورددستان
و ت:
ھە بەست
ی پەڕتووک :ھ
جﯚری
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
2143
پەڕتوووکی ژمارە3 :
ی ئاو نە
پەندی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6202255317
70638
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ەد رەزا
ئەحمە
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی پەڕتووک :مندا ن
جﯚری
2144
پەڕتوووکی ژمارە4 :
ن ئينگليزی و عەرەبی و کوردی :ل کﯚ ينەوە
ی بەراوردکااری لە ن وان
پەندی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
68551
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ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
م /ئا ل
کەرﯾم

ھ شتا ئامادە نييە

2145
پەڕتوووکی ژمارە5 :
ی پ شينان
پەندی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201108
8170946066
60702
ی پی دی ئ ف :ھ شتا ئاماادە نييە
فاﯾلی
کاروانی
ی
کﯚکەرەوە :ئ ﭭا فالک .بﯚﯚ کوردی :سييروان
ەر ھەو ی داوە لە
شينان ژمارە )(2ە .نووسە
ئەم کت بە للە زنجيرەکت ببی پەندی پ ش
زنجيرەکت ب کدا بەچاپييان
ت
شينان کﯚبکاتەوە و لە
ن
ەندی پ
ەوەکانەوە پە
ھەموو نەتە
شينانی
ی
دی پ
بﯚ کوردی ،پەند
بگەﯾەن  .ج گەی سەررنجە لەالﯾەن وەرگ ەوە ﯚ
کوردﯾشی خراوەتەسەرر و بەوەش دەو ەمەندتر ببووە.
ISBN 91-97
73358-6-X
دﯾيەکانی پەڕتتووک
تاﯾبەتمەند
کلتتوور
جﯚری پەڕتتووک:
2146
پەڕتوووکی ژمارە6 :
ی پ شينان  -بەشی 3
پەندی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6241355567
71166
ی پی دی ئ ف :ھ شتا ئاماادە نييە
فاﯾلی
ی :سيروان کااروانی
ەوە بﯚ کوردی
لە سو دﯾيە
دﯾيەکانی پەڕتتووک
تاﯾبەتمەند
جﯚرە
جﯚری پەڕتتووک :ھەمەج
شوور
زمان  -ش وەزار :ک .باش

2147
پەڕتوووکی ژمارە7 :
ەجادی
ەبدولحەميد حيرەت سە
پەندی
ی پ شينان  -سەﯾد عە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201209
9212159407
73231
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
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حيرەت سەجادی
ت
حەميد
سەﯾد عەبدولح
دانانی :سە
دﯾيەکانی پەڕتتووک
تاﯾبەتمەند
و ت:
باشوووری کوردستان
جﯚری پەڕتتووک :کلتوورر
شوور
زمان  -ش وەزار :ک .باش

2148
پەڕتوووکی ژمارە8 :
ی پ شينان چ :3پەند
پەندی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
68893
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ش خ محەمەدی

2149
پەڕتوووکی ژمارە9 :
شەبەک
ەستەقی ش
ی پ شينان و قسەی نە
پەندی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201109
9011624116
60878
ی پی دی ئ ف :ھ شتا ئاماادە نييە
فاﯾلی
کﯚکردنەوە و شيکردنەوەەی :ھەردەو کاکەﯾی
پ داچوونەوەەی :بوار نورەەدﯾن
ژمارەی ب ووکراوە61 :
دﯾزاﯾنی بەرگ :حەميد ررەزا ئازموودە
ساالر
ر
ی الپەڕەکان :کاروان
ڕ کخستنی
چاپخانە :ئااراس ھەول ر
1
تيراژ1000 :
ەم 2008
چاپی ﯾەکە
حکومەتی ھەر می ککوردستان
ی
(20
ژمارەی سپپاردن ( 527) :سا ی )008
ناوەڕۆک:
نەستەقی شەبەک بە
ی
ەی
شينان و قسە
پەندی پ ش
ەش وەزاری گگﯚران)ماچﯚی
شەبەک)
ەبەک
کورتەﯾەک دەربارەی شە
ناوی گوندەەکانيان
گومەزو ئارامگا پيرۆزەکاننيان
ەندﯾان ل وەرگگيراوە
و نەی ئەو کەسانەی پە
شەبەک
ک
ەتی
و نەی ھەنندێ کەساﯾە
ەک
و نەی ھەنندێ مەزارو گگوندی شەبە
شەبەک).
ک
چﯚی
ی گﯚران)ماچ
بەش وەزاری
دﯾيەکانی پەڕتتووک
تاﯾبەتمەند
و ت:
باشوووری کوردستان
جﯚری پەڕتتووک :کلتوورر
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2150
پەڕتوووکی ژمارە0 :
ەپوور
کوردی :کەلە
ەستەقی ک
ی پ شينان و قسەی نە
پەندی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
68261
ھ شتا ئاماادە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
شوکررﯾە رەسوڵ ئييبراھيم1 /و

2151
پەڕتوووکی ژمارە1 :
ی پ شينان و ھەندێ زاراوەی کوردی و ئينگلييزی
پەندی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201109
9112258496
61165
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
عيل
شەوکەت ممەال ئيسماع
ی سەردەم  -سل مانی ))سا ی چاپ)2009 :
لە ب وکراوەەکانی دەزگای
دﯾيەکانی پەڕتتووک
تاﯾبەتمەند
و ت:
باشوووری کوردستان
جﯚری پەڕتتووک :زمانەووانی

2152
پەڕتوووکی ژمارە2 :
ی پ شينان :کەلەپوور
پەندی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
67664
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ش خ محەمەدی /ک ل

2153
پەڕتوووکی ژمارە3 :
مەدی خاڵ
ی پ شينان؛ ش خ محەم
پەندی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6202336407
70934
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ش خ محەمەدی خ
خاڵ
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی پەڕتووک
بااشووری کورددستان
و ت:
ی پەڕتووک :ککلتوور
جﯚری
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
2154
پەڕتوووکی ژمارە4 :
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پەندی پ شينانی کورد :کەلەپوور
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514968122
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
عەلی مەعرووف /ک ر

پەڕتووکی ژمارە2155 :
پەندی تەئرﯾخی
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514969678
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
سا ح

پەڕتووکی ژمارە2156 :
پەندی ژﯾان
http://www.kurdipedia.org/?q=2011122314075363493
ئامادەﯾە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
ئەحمەد دەشتی
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی پەڕتووک
جﯚری پەڕتووک :ھە بەست
زمان  -ش وەزار :ک .باشوور
پەڕتووکی ژمارە2157 :
پەندی کوردی :چيرۆکەکەی
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122214412419474
ئامادەﯾە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
عومەر ش خە دەشتەک
ئينستيوتی کەلەپوری کوردستان 2006
سەرچاوە :ما پەڕی کت بخانەی کوردی
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی پەڕتووک
باشووری کوردستان
و ت:
جﯚری پەڕتووک :کلتوور
پەڕتووکی ژمارە2158 :
پەندی کوردی :کەلەپوور
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514968095
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
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عومەرر ش خە

2159
پەڕتوووکی ژمارە9 :
ەکانی پيرەم
پەندە
م رد
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
68630
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ە رەفە
ھەمزاغای مە
موود ئاغای ھ
ق کوڕی مەحم
تﯚفيق

2160
پەڕتوووکی ژمارە0 :
م رد ب2
ەکانی پيرەم
پەندە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
67785
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ە رەفە
ھەمزاغای مە
موود ئاغای ھ
ق کوڕی مەحم
تﯚفيق

2161
پەڕتوووکی ژمارە1 :
ەزدان
پەنھان لەگەڵ ﯾە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
68974
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
عەلی عەبدوول ەحمان
رزگار ع

2162
پەڕتوووکی ژمارە2 :
پەڕ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22702075619958
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
نووسەر
سن
س م ماتيس
وەرگ
غەرﯾب پش
شدەری
ەڕەکان
ژمارەی الپە
218
پ
سا ی چاپ
2009
دﯾزاﯾنی بەرگ
ئاسﯚ مامزاادە
کەتەلﯚگ
شيعر
ڕۆمان و ش
ەوەی موکرﯾاننی
سەرچاوە :ما پەڕی دەززگای تو ژﯾنەووە و ب وکردنە
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دﯾيەکانی پەڕتتووک
تاﯾبەتمەند
و ت:
باشوووری کوردستان
جﯚری پەڕتتووک :رۆمان
شوور
زمان  -ش وەزار :ک .باش
2163
پەڕتوووکی ژمارە3 :
پەڕ 2
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
69284
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
م بەرەکات
سەليم
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی پەڕتووک
و ت:
بااشووری کورددستان
ەدەبی
ی پەڕتووک :ئە
جﯚری
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
2164
پەڕتوووکی ژمارە4 :
کەﯾدا بﯚ...
ەﯾرانە پ کەنين ئام زەک
پەڕ :ئئەو بە گانەی کە مەم ئازاد لە سە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
69090
ھ شتا ئامادە ننييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
م
سەليم

2165
پەڕتوووکی ژمارە5 :
ووکی گوڵ
پەڕتو
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6150914356
67512
ھ شتا ئامادە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
خاليد قە دزەﯾی
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
تاﯾبەتمە
ستان
شووری کوردس
باش
و ت:
ە بەست
جﯚری پەڕتووک :ھە
زمان  -ش وەزار :ک ..باشوور

2166
پەڕتوووکی ژمارە6 :
سراو 1
ووکی نەناس
پەڕتو
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201112
2282242166
63573
ئامادەەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
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؟
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی پەڕتووک
زمان  -ش وەزار :ک .باشوور
پەڕتووکی ژمارە2167 :
پەڕتووکی نەناسراو 2
http://www.kurdipedia.org/?q=2012010213063363626
ئامادەﯾە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
؟
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی پەڕتووک
زمان  -ش وەزار :ک .باشوور
پەڕتووکی ژمارە2168 :
پەڕتووکی نەناسراو 3
http://www.kurdipedia.org/?q=2012010421404063665
ئامادەﯾە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
؟
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی پەڕتووک
باشووری کوردستان
و ت:
جﯚری پەڕتووک :ئەدەبی
زمان  -ش وەزار :ک .باشوور
پەڕتووکی ژمارە2169 :
پەڕتووکی نەناسراو 4
http://www.kurdipedia.org/?q=2012010820211263718
ئامادەﯾە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
؟
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی پەڕتووک
جﯚری پەڕتووک :م ژوو
زمان  -ش وەزار :ک .باشوور
پەڕتووکی ژمارە2170 :
پەڕتووکی نەناسراو 5
http://www.kurdipedia.org/?q=2012011320564561885
ئامادەﯾە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
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...
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ەدەبی
ی پەڕتووک :ئە
جﯚری
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
2171
پەڕتوووکی ژمارە1 :
سراو 6
ووکی نەناس
پەڕتو
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201208
8201354457
72294
ئامادەەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
...
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی پەڕتووک
ی پەڕتووک :م ژوو
جﯚری
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
2172
پەڕتوووکی ژمارە2 :
ەبجە
ەمان و ھە ە
پەڕ ە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201110
0041454476
62210
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
عەلی تﯚفيق ھەوراممی
2009
تاﯾبەتم
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
و ت:
ستان
شووری کوردس
باش
جﯚری پەڕتووک :ئەننفال و ھە ەببجە
زمان  -ش وەزار :ک  .باشوور
2173
پەڕتوووکی ژمارە3 :
رسياربارانی
 (2009 - 2005پر
2
ستان )
مانی کوردس
خولی دووەمی پەڕ ەم
ەمانتارانی خ
پەڕ ە
ەن
ستان دەکە
مەتی کوردس
حکوم
dipedia.org//?q=201112
2182139196
63370
http:///www.kurd
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
جامباز
تارق ج
ھەول ر = 2009
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
بااشووری کورددستان
و ت:
ی پەڕتووک :راامياری
جﯚری
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ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
2174
پەڕتوووکی ژمارە4 :
ەمانی ع اقدا
ی
لە پەڕ
وردستان ە
وپەﯾمانی کو
ەمانتارانی لليستی ھاو
پەڕ ە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201208
8191154487
72265
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ەت عەبدو و تارﯾق جامبباز
کردنی :نيعمە
ئامادەکر
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
تاﯾبەتم
و ت:
ستان
شووری کوردس
باش
ەمەجﯚرە
جﯚری پەڕتووک :ھە
زمان  -ش وەزار :ک  .باشوور

2175
پەڕتوووکی ژمارە5 :
ەوە
پەڕﯾنە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
69087
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
چياﯾی
عيسا چ
2001
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
تاﯾبەتمە
و ت:
ستان
شووری کوردس
باش
ە بەست
جﯚری پەڕتووک :ھە
زمان  -ش وەزار :ک ..باشوور
2176
پەڕتوووکی ژمارە6 :
ەوە بەسەرر پردی فرم سکا
پەڕﯾنە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
67712
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
شکﯚ

2177
پەڕتوووکی ژمارە7 :
پەڕﯾنە
ەوە لە تەم تومان
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201111
1132210396
62922
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
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عوب د ممەجيد
ی ئاراس 20 08 -
دەزگای
تاﯾبەتم
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
ستان
شووری کوردس
باش
و ت:
جﯚری پەڕتووک :رۆممان
زمان  -ش وەزار :ک  .باشوور
2178
پەڕتوووکی ژمارە8 :
ەوە :کورتە چيرۆک
پەڕﯾنە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
68802
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
عەزﯾز
تەھا ع
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
و ت:
بااشووری کورددستان
چيرۆک
ی پەڕتووک :چ
جﯚری
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
2179
پەڕتوووکی ژمارە9 :
ی کﯚچ
س لکەکانی
پەڕەس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22214411519176
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
ەتپوور
نووسينی :فەڕۆخ ن عمە
199دا ب وکراووەتەوە
ئەم کتيبە لە سا ی 98
سەرچاوە :ما پەڕی کت ببخانەی کورددی
دﯾيەکانی پەڕتتووک
تاﯾبەتمەند
و ت:
باشوووری کوردستان
جﯚری پەڕتتووک :رۆمان
شوور
زمان  -ش وەزار :ک .باش
2180
پەڕتوووکی ژمارە0 :
سپی
س لکەی س
پەڕەس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
68467
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
م مستەفا الەح
سەالم
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2181
پەڕتوووکی ژمارە1 :
پەڕەننگ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
68547
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
عەبدوو ؟
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
و ت:
بااشووری کورددستان
چيرۆک
ی پەڕتووک :چ
جﯚری
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
2182
پەڕتوووکی ژمارە2 :
کوردستان ﯾﯾان دوژمن
ی ھەر می ک
پەکەکە دۆستی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201402
2260805093
31365
ی پی دی ئ ف :ھ شتا ئاماادە نييە
فاﯾلی
مەد
حەمەد ئەحم
گەرميان مح
2012
دﯾيەکانی پەڕتتووک
تاﯾبەتمەند
باشوووری کوردستان
و ت:
جﯚری پەڕتتووک :دۆزی کورد
شوور
زمان  -ش وەزار :ک .باش
- PKK
پارتی کر کارانی کووردستان P
پارت:
2183
پەڕتوووکی ژمارە3 :
18/10/9ی سل مانی ))چيرۆک)
وەکەی 957
پە ە ھەور کی چ کن :الفاو
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
67680
نييە
شتا ئامادە ني
ھش
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ل عەبدولقادرر
جەمال

2184
پەڕتوووکی ژمارە4 :
م
پەﯾام
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
67927
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ميھرەەبان

2185
پەڕتوووکی ژمارە5 :
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م بﯚ گرﯾکستتان
پەﯾام
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22214411619227
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
نووسينی :نيکﯚس کازاننتزاکيتس
وەرگ انی لە فارسيەوەە؛ دالوەر قەرەەداغی
لەالﯾەن دەزگای چاپ و پەخشی ئاراسەوە
ن
 200دا
ئەم کت بە للە سا ی 03
ەوە
ب وکراوەتە
تاﯾبەتمەند
دﯾيەکانی پەڕتتووک
و ت:
باشوووری کوردستان
جﯚری پەڕتتووک :رۆمان
شوور
زمان  -ش وەزار :ک .باش
2186
پەڕتوووکی ژمارە6 :
وردی
گەنجانی ن و زانکﯚی کو
مگەل ک بﯚ گ
پەﯾام
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201403
3251210156
63966
ی پی دی ئ ف :ھ شتا ئاماادە نييە
فاﯾلی
ەق مستەفا
ەر /پ .د .فاﯾە
ناوی نوسە
ە ﯾەتی و پەرروەردەﯾی
بابەت /چاککسازی کﯚمە
ی ﯾەکەم
چاپ /چاپی
تيراژ 500 /دانە
نرخ 3000 /دﯾنار
چاپخانە /ککارۆ
دﯾيەکانی پەڕتتووک
تاﯾبەتمەند
و ت:
باشوووری کوردستان
جﯚری پەڕتتووک :پەروەرردە
شوور
زمان  -ش وەزار :ک .باش
2187
پەڕتوووکی ژمارە7 :
می ئيخ س و براﯾەتی
پەﯾام
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
65936
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
يدی
سی ،بەدﯾعوزززەمان سەعيد
نوورس
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
بااشووری کورددستان
و ت:
م
ی پەڕتووک :ئااﯾين و ئاتەﯾزم
جﯚری
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
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پەڕتووکی ژمارە2188 :
پەﯾامی بيماران
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514965999
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
نوورسی ،بەدﯾعوززەمان سەعيدی

پەڕتووکی ژمارە2189 :
پەﯾامی بيماران :لەمعەی بيست و پ نجەم لە کت بی لەمەعات
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514965788
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
نوورسی ،بەدﯾعوززەمان سەعيدی

پەڕتووکی ژمارە2190 :
پەﯾامی پيران
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514966000
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
بەدﯾعوززەمان سەعيدی نوورسی
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی پەڕتووک
باشووری کوردستان
و ت:
جﯚری پەڕتووک :ئاﯾين و ئاتەﯾزم
زمان  -ش وەزار :ک .باشوور
پەڕتووکی ژمارە2191 :
پەﯾامی پيران :برﯾسکەی بيست و شەشەم لە کت بی برﯾسکەکان
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514969695
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
بەدﯾعوززەمان سەعيدی

پەڕتووکی ژمارە2192 :
پەﯾامی حەشر
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514966015
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
نوورسی ،بەدﯾعوززەمان سەعيدی

پەڕتووکی ژمارە2193 :
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پەﯾام
می حەشر
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201303
3222109068
82601
ھ شتا ئامادە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ی
دی نەورەسی
سەعيد
وەرگ اننی :فاروق رەەسوڵ ﯾەحيا
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
تاﯾبەتم
ستان
شووری کوردس
باش
و ت:
جﯚری پەڕتووک :ئاﯾيين و ئاتەﯾزم
زمان  -ش وەزار :ک  .باشوور
2194
پەڕتوووکی ژمارە4 :
وەم
می خواکان ..کت بی دوو
پەﯾام
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201105
5021448045
57208
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
سەربەست خەسرەەو عارف
2010
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
تاﯾبەتم
و ت:
ستان
شووری کوردس
باش
جﯚری پەڕتووک :رۆممان
زمان  -ش وەزار :ک  .باشوور
2195
پەڕتوووکی ژمارە5 :
کەم
می خواکان ..کت بی ﯾەک
پەﯾام
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201105
5021449185
57209
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
سەربەست خەسرەەو عارف
2010
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
تاﯾبەتم
و ت:
ستان
شووری کوردس
باش
جﯚری پەڕتووک :رۆممان

2196
پەڕتوووکی ژمارە6 :
ی
می د سﯚزی
پەﯾام
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101235126
65144
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
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ھيم ئەحمەد
ئيبراھ

2197
پەڕتوووکی ژمارە7 :
ەوتن لە کوردستان
کانی سەرکە
می راستەقيينە و کاتەکا
پەﯾام
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201201
1031140396
63652
ئاماددەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
پﯚ عەبدو
20
011
سەررچاوە :ما پەڕڕی چراکان
ەتمەندﯾيەکانی
تاﯾبە
نی پەڕتووک
دەرەوە
و ت:
جﯚرری پەڕتووک :رامياری
ن  -ش وەزار :ک .باشوور
زمان
2198
پەڕتوووکی ژمارە8 :
ن
می مافەکان
پەﯾام
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
65903
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
دامەزرراوەی ئەلبەال
الغ

2199
پەڕتوووکی ژمارە9 :
دا
گەڕانەوە و ھەنگاونان لە مەحا ا
می مژدەی گ
پەﯾام
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201207
7031743447
71654
ھ شتا ئامادە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
سەربەست خەسرەەو عارف
2012
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
تاﯾبەتم
ستان
شووری کوردس
باش
و ت:
جﯚری پەڕتووک :ﯾادداشت
زمان  -ش وەزار :ک  .باشوور
2200
پەڕتوووکی ژمارە0 :
ی
می موعجيزاتی قورئانی
پەﯾام
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
65966
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
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يدی
سی ،بەدﯾعوزززەمان سەعيد
نوورس

2201
پەڕتوووکی ژمارە1 :
ژووﯾی...،
،
سەرەداوی م
ی
ەوپ کردنی،،
می ھەوراماان :کورد :رە
پەﯾام
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
69984
تا ئامادە نييە
ھ شتا
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ی رەشيد
ھادی

2202
پەڕتوووکی ژمارە2 :
کﯚمە ە وتار کی ئەدەبييە
می کافکا :ک
پەﯾام
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
68957
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ھيمدادی حوس ن

2203
پەڕتوووکی ژمارە3 :
می کاکەﯾی
پەﯾام
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6122137426
67539
ھ شتا ئامادە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ھەردەوو کاکەﯾی
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
تاﯾبەتم
و ت:
ستان
شووری کوردس
باش
جﯚری پەڕتووک :ئاﯾيين و ئاتەﯾزم
زمان  -ش وەزار :ک  .باشوور

2204
پەڕتوووکی ژمارە4 :
داﯾک نەبوو
کە ھەر لە د
کﯚرپەﯾەی ک
م ک بﯚ ئەو ک
پەﯾام
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22214411419162
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
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ی
نووسينی :ئﯚرﯾانا ﭬا چی
سەنپوور
وەرگ انی؛ شاھﯚ حەس
پەخشی سەردەمەووە
ی
لەالﯾەن دەزگای چاپ و
ن
 200دا
ئەم کت بە للە سا ی 03
ەوە
ب وکراوەتە
تاﯾبەتمەند
دﯾيەکانی پەڕتتووک
و ت:
باشوووری کوردستان
جﯚری پەڕتتووک :رۆمان
شوور
زمان  -ش وەزار :ک .باش
2205
پەڕتوووکی ژمارە5 :
ستن و گﯚڕاندا
وان چەقبەس
مەکەی موفتتيزادە لەن و
پەﯾام
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201209
9062257327
72943
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ەرﯾم فەتاح
ی  :عەبدولکە
نوسينی
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
تاﯾبەتمە
و ت:
ستان
شووری کوردس
باش
ەمەجﯚرە
جﯚری پەڕتووک :ھە
زمان  -ش وەزار :ک ..باشوور

2206
پەڕتوووکی ژمارە6 :
پەﯾبردن بە ژﯾان پەﯾبردن بە
ەوە
وون :ل کﯚ ينە
ە شيعر و بو
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
69099
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
عەبدوولموتە يب عە
ەبدو

2207
پەڕتوووکی ژمارە7 :
ست ر
کالسيکی کوردی :ننامەی ماجس
ی
ی لە شيعرری
پەﯾدابوونی رەخننەی ئەدەبی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
68408
ھ شتا ئاماادە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
عەلی
عەبدوو ﯾاسين ع

2208
پەڕتوووکی ژمارە8 :
کالسيکی کوردﯾدا
ی
ی لە شيعرری
پەﯾدابوونی رەخننەی ئەدەبی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22214412519526
ە
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
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عەبدو ﯾاسين ئام دی
2
دەزگای ئاراس 2003
تاﯾبەتمە
ەندﯾيەکانی پپەڕتووک
ستان
شووری کوردس
باش
و ت:
جﯚری پپەڕتووک :ئەددەبی
زمان  -ش وەزار :ک .باشوور
2209
پەڕتوووکی ژمارە9 :
سەروودا
کرمانجی س
ەوکارانی ﯾارراسان لە کر
پەﯾرە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201309
9061402018
88904
ھ شتا ئامادە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ھەورامی
نامق ھ
2013
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
تاﯾبەتم
و ت:
ستان
شووری کوردس
باش
جﯚری پەڕتووک :ئاﯾيين و ئاتەﯾزم
زمان  -ش وەزار :ک  .باشوور
2210
پەڕتوووکی ژمارە0 :
ی
ەکانی تارﯾکی
پەﯾژە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201111
1182235264
44011
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
سابير ررەشيد
ی ئاراس 20 08 -
دەزگای
تاﯾبەتم
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
و ت:
ستان
شووری کوردس
باش
جﯚری پەڕتووک :چييرۆک
زمان  -ش وەزار :ک  .باشوور
2211
پەڕتوووکی ژمارە1 :
کان
ھانيی زارۆک
پەﯾمااننامەی جيھ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201205
5240015586
64868
ئامادەەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
...
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
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ی پەڕتووک :ﯾااداشت
جﯚری
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
2212
پەڕتوووکی ژمارە2 :
ن
کەمتواناﯾان
پەﯾمااننامەی ن ونەتەوەﯾی ک
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201112
2201207386
63428
ە
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
نووسەرر
وەرگ ردرراوە
وەرگ
ھەن
ھادی جھانميھ
عەلی و فەرھا
غازی ع
ژمارەی الپەڕەکان
80
سا ی چ
چاپ
2011
چاپ
نﯚرەی چ
ﯾەکەم
دﯾزاﯾنی بەرگ
حەميدەە ﯾوسفی
گ
کەتەلﯚگ
سی
کﯚمە ناس
ەندﯾيەکانی پپەڕتووک
تاﯾبەتمە
و ت:
ستان
شووری کوردس
باش
جﯚری پپەڕتووک :کﯚممە ناسی
زمان  -ش وەزار :ک .باشوور
2213
پەڕتوووکی ژمارە3 :
کوردستان
ما جﭭاک ن ک
پەﯾمااننامەی کﯚم
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201112
2101340586
63195
ئاماددەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
چاپخانەی ئازادی
2008
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی پەڕتووک :رامياری
جﯚری
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
2214
پەڕتوووکی ژمارە4 :
کﯚماری ع راق
ی
پەﯾماانی ئەلجەززاﯾر و ھە و ستی سەررۆک
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201208
8261829436
67296
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فاﯾلی پی دی ئ ف:
حەسەن ئەﯾوب زادە

ئامادەﯾە

تاﯾبەتمەندﯾيەکانی پەڕتووک
جﯚری پەڕتووک :بە گەنامەﯾی
زمان  -ش وەزار :ک .باشوور
پەڕتووکی ژمارە2215 :
پەﯾمانی نوێ
http://www.kurdipedia.org/?q=2013053113490278400
ئامادەﯾە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
...
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی پەڕتووک
جﯚری پەڕتووک :ئاﯾين و ئاتەﯾزم
زمان  -ش وەزار :ک .باشوور
پەڕتووکی ژمارە2216 :
پەﯾمانی کﯚمە ﯾەتی
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514966162
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
رۆسﯚ ،ژان ژاک

پەڕتووکی ژمارە2217 :
پەﯾوەندی
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514969265
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
ئﯚشﯚ

پەڕتووکی ژمارە2218 :
پەﯾوەندی
http://www.kurdipedia.org/?q=2011091116524461150
ئامادەﯾە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
ئﯚشﯚ
و :محەمەد ئەحمەد
لە ب وکراوەکانی دەزگای سەردەم  -سل مانی )سا ی چاپ)2009 :
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی پەڕتووک
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بااشووری کورددستان
و ت:
ھەمەجﯚرە
ی پەڕتووک :ھ
جﯚری
2219
پەڕتوووکی ژمارە9 :
ەندی 2
پەﯾوە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6202255317
70431
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ن لو ﭬيلکی
سﯚزان
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی پەڕتووک
ی پەڕتووک :مندا ن
جﯚری
2220
پەڕتوووکی ژمارە0 :
ەندی ن وان ئاﯾين و ئەدەب
پەﯾوە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201303
3251450058
80056
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
عەلی سا ح ميران
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
تاﯾبەتم
و ت:
ستان
شووری کوردس
باش
جﯚری پەڕتووک :ئەددەبی
زمان  -ش وەزار :ک  .باشوور

2221
پەڕتوووکی ژمارە1 :
نتاکس
ﯚجی و سينت
ستی فﯚنﯚلﯚ
ﯚجی بە ئاس
ەندﯾی ئاستتی مﯚرفﯚلﯚ
پەﯾوە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201311
1160829178
87825
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ددﯾن
ن ﯾونس محيد
بازﯾان
2
2013
ی پەڕتووک
ەتمەندﯾيەکانی
تاﯾبە
باشووری کورردستان
و ت:
ی پەڕتووک :ززمانەوانی
جﯚری
ک .باشوور
ن  -ش وەزار :ک
زمان
2222
پەڕتوووکی ژمارە2 :
ی ن ودەو ەتانەوە
د بە ﯾاسای
سەلەی کورد
ەندﯾی مەس
پەﯾوە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
66542
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ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
گول  ،مارف عومەر

ھ شتا ئاماددە نييە

2223
پەڕتوووکی ژمارە3 :
ەندﯾيە گشتيييەکان
پەﯾوە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201112
2201520466
63435
ە
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
نووسەرر
لی
ھﯚشيارر مزەفەر عەلی
وەرگ
محەمەدد عەبدو کە
ەالری
ژمارەی الپەڕەکان
128
سا ی چ
چاپ
2011
نﯚرەی چ
چاپ
ﯾەکەم
دﯾزاﯾنی بەرگ
حەميدەە ﯾوسفی
گ
کەتەلﯚگ
سی
کﯚمە ناس
تاﯾبەتمە
ەندﯾيەکانی پپەڕتووک
ستان
شووری کوردس
باش
و ت:
جﯚری پپەڕتووک :کﯚممە ناسی
زمان  -ش وەزار :ک .باشوور
2224
پەڕتوووکی ژمارە4 :
کاﯾەی
کانی ھاتنە ک
ن و قﯚناغەکا
ەو ەتيەکان
ەندﯾيە ن و دە
پەﯾوە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
66346
ھ شتا ئاماادە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
جاف ،نزار

2225
پەڕتوووکی ژمارە5 :
ەندﯾيەکانی ژن
پەﯾوە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201305
5211247477
78511
ھ شتا ئامادە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
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سﯚزان جەمال
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
تاﯾبەتم
و ت:
ستان
شووری کوردس
باش
ن
جﯚری پەڕتووک :ژنان
زمان  -ش وەزار :ک  .باشوور

2226
پەڕتوووکی ژمارە6 :
19
ھەردووال لە سا ی 946
سھ نانی ھ
جان و ھەرەس
ەندﯾيەکانی کوردستان و ئازەرباﯾج
پەﯾوە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201109
9102210516
61101
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
ە و سەرچاوەەکاندا)
(لە بە گە
ی :د .ئافراسيياو ھەورامی
نووسينی
پ)2008 :
سەردەم  -سل مانی )سا ی چاپ
م
لە ب وکرااوەکانی دەزگگای
ەڕتووک
تاﯾبەتمەنندﯾيەکانی پە
و ت:
ستان
باشوووری کوردست
ەڕتووک :م ژووو
جﯚری پە
زمان  -ش وەزار :ک .بباشوور
2227
پەڕتوووکی ژمارە7 :
ەندﯾ ت عيراق و ئ ران
پەﯾوە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
66572
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
نەوار ،عەبدولعەزﯾزز سل مان

2228
پەڕتوووکی ژمارە8 :
کوردستان
می کﯚمە ەی ﯾﯚگا لە ک
ەو و پ ؤگ ام
پەﯾ ە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201201
1231154326
64004
ئاما دەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
کﯚمە ەی ﯾﯚگا لە ککوردستان
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی پەڕتووک :پررۆگرام
جﯚری
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
2229
پەڕتوووکی ژمارە9 :
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کوردستان
ن
نيشتيمانی
ی
تيی
ەنی ناوەندﯾﯾی ﯾەک ی
ی ئەنجوومە
ەوی ناوخﯚی
پەﯾ ە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201109
9092236216
61067
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ستان
ئەنجوومەنی ناوەندﯾی ﯾەکک تيی نيشتييمانی کوردس
پەﯾ ەووی ناوخﯚی ئە
سەبارەت بە )پەﯾ ی
ت
ەالﯾەن )روژھاات(
ی تاﯾبەت بﯚ کوردﯾپ دﯾا لە
چاوە :تﯚمار کی
سەرچ
ەوی ناوخﯚی
22:29:30
2
20
کوردستان( لە011-9-9 :
(
ی
ی نيشتيمانی
دﯾی ﯾەک تيی
ئەنجووومەنی ناوەند
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
بااشووری کورددستان
و ت:
ی پەڕتووک :پررۆگرام
جﯚری
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
پارت:
ستان
ەک تيی نيشتتمانيی کوردس
ﯾە
2230
پەڕتوووکی ژمارە0 :
فەکانی مرۆۆڤ چ2
ەوی ن ودەو ەتی بﯚ ماف
پەﯾ ە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
66823
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
نەتەوەە ﯾەکگرتووەککان

2231
پەڕتوووکی ژمارە1 :
ەوی ن ودەو ەتيی بﯚ ماافەکانی مررۆڤ
پەﯾ ە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
66450
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ر کخرراویASK

2232
پەڕتوووکی ژمارە2 :
ستانی من
پەﯾﭭس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201112
2311427236
63595
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
حەمە ککەرﯾم عارف
2007
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
تاﯾبەتم
و ت:
ستان
شووری کوردس
باش
جﯚری پەڕتووک :وتار و دﯾمانە
زمان  -ش وەزار :ک  .باشوور
2233
پەڕتوووکی ژمارە3 :
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ی
ی رەنگا ەﯾی
پەﯾﭭی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
68695
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
نزار

2234
پەڕتوووکی ژمارە4 :
دﯾوارەکانی ززﯾندانی شتتامھاﯾم :چييرۆک
پەﯾﭭيين لەگەڵ د
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
68947
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ستينيا
کرﯾست

2235
پەڕتوووکی ژمارە5 :
پەﯾﭭيين لەگەڵ رۆح
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22214412319468
ئامادەەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ی 2007 -
م  -سل مانی
ەر سەﯾد براﯾم
رەھبە
ی کت بخانەی کوردی
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
بااشووری کورددستان
و ت:
ەدەبی
ی پەڕتووک :ئە
جﯚری
2236
پەڕتوووکی ژمارە6 :
دەپەﯾﭭن
ڵ نووسەر د
ەکان لەگەڵ
پەﯾﭭە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201101
1061147582
22053
ی پی دی
فاﯾلی
ھ شتا ئاماادە نييە
ئ ف:
لەخﯚگرتووە ،کە رابەر فاررﯾق نووسەر و
،
ھەﭬپەﯾﭭينی دووردودر ژی
کﯚمە ک ھ
ەند نووسەر ک سازﯾکردوووە .
الو ،لەگەڵ چە
شاعيری ال
چاپ و
بەر ووەبەراﯾەتی چ
الﯾەن
لە
ل
(دا
33
×
23
)
قەبارە
ەی
ەر
الپە
(
253
)
لە
ئەم کت بە ل
ِ
ِ
چاپ و ب وکراوەەتەوە ،بەم دوواﯾيانە
 (500دانە پ
ی بەتيراژی )0
ب وکردنەوەەی سل مانی
کەوتە بەرددﯾدی خو نەراان.
جەبار سابير و کاری
شەسازی بەررگی ئەم کت بە لە الﯾەن ج
کاری نەخش
نەخشەساازی ناوەوەی لە الﯾەن چﯚﯚمان عادل کرراوە.
ەرﯾب
پ شەکی ببﯚ ئەم کت بە لە الﯾەن چيررۆکنووس و رۆۆماننوس جەببار جەمال غە
وەی چاو و
سان ،ش ی
ستەکانی ئينس
"ھ ما بەرجەس
نووسراوە ،لە دەستپ کييدا دە ت ھ
بەرانبەر
ر
ن ،بﯚ
دەم ،الق و دەست و رەەنگی پ ست ،مانای تاﯾبەت دەبەخشن
شکرا دەکەن ،بە م کورد زۆر وە می ئئەو کﯚدانە رەەت
ە کﯚدەکان ئاش
ھەند ک لە
ەخشدرا و
ەک بە رەنگ نييە( ،واتە ئئەو کا ەکە نە
دەکاتەوە و دە ت) :کا ە
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شک نر ن ،تا تتەواو
ە ناخی خﯚﯾاندا حەشارداووە ،دەب ت بش
ە ،نھ نييان لە
رەنگاورەنگە
ِ
بياناسين"".
نووسەر و
ر
ق لەگەڵ ھەررﯾەک لە د.ھااشم ئەحمەددزادە
لەم کت بەددا ،رابەر فارﯾق
مامﯚستای
سەر و
سەر ،محەمەد رەحيم نووس
شاعير و نووس
م دەشتی ش
ی زانکﯚ ،کەرﯾم
رەخنەگر ،ررەزا عەلی پووور نووسەر و شاعير ،کارووان کاکەسووور نووسەر و
موراد ئەعزەمی ،دواوە.
د
س ،نووسەر بە کر عەلی و ننووسەر
رۆماننووس
سەرچاوە :ما پەڕی پەﯾاامن ر
تاﯾبەتمەند
دﯾيەکانی پەڕتتووک
و ت:
باشوووری کوردستان
شارەکان:
سل ماانی
شوور
زمان  -ش وەزار :ک .باش
2237
پەڕتوووکی ژمارە7 :
ەکانی دﯾوارر
پەﯾﭭە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201312
2191539318
87163
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
عەبدو
کاروان ع
2013
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
تاﯾبەتم
ستان
شووری کوردس
باش
و ت:
جﯚری پەڕتووک :رۆممان
زمان  -ش وەزار :ک  .باشوور
2238
پەڕتوووکی ژمارە8 :
گەل ژﯾاو بﯚ گەل مرد
ەکانی ر بەڕڕﯾک کە بﯚ گ
پەﯾﭭە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201110
0101247576
62272
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ەوە و ئامادەککردنی ئاگری با ەکی
کﯚکردنە
ی پ شمەرگەککان
ما پەڕی
تاﯾبەتمە
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
جﯚری پەڕتووک :وتارر و دﯾمانە
زمان  -ش وەزار :ک ..باشوور

2239
پەڕتوووکی ژمارە9 :
گ :کﯚمە
وەکاری
وتاری ش و
ەکانی رەنگ
پەﯾﭭە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
67593
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ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ی رەسوڵ
وەھبی

ھ شتا ئاماددە نييە

ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
و ت:
بااشووری کورددستان
ھونەری
ی پەڕتووک :ھ
جﯚری
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
2240
پەڕتوووکی ژمارە0 :
ی شادی
پەﯾکی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201205
5102101016
64695
ھ شتا ئامادە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ئاسﯚ
ﯚ
محەمەد سەعيد نە جاڕی -
تاﯾبەتمە
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
ستان
شووری کوردس
باش
و ت:
ە بەست
جﯚری پەڕتووک :ھە
زمان  -ش وەزار :ک ..باشوور

2241
پەڕتوووکی ژمارە1 :
ۆک
ﯚمە ە چيرۆ
ەر و پياو :کﯚ
پەﯾکە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
68750
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
غەفووور سا ح عەبد
دو

2242
پەڕتوووکی ژمارە2 :
د
ەری فەرھاد
پەﯾکە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6252300047
70058
ھ شتا ئامادە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
قادر پوور
وەرگ راننی :کەرﯾم قا
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
تاﯾبەتم
ستان
شووری کوردس
باش
و ت:
جﯚری پەڕتووک :رۆممان
زمان  -ش وەزار :ک  .باشوور
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2243
پەڕتوووکی ژمارە3 :
د  -بەشی 1
ەری فەرھاد
پەﯾکە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201103
32220423219180
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
عەباس مەعرووفی
نووسەر :ع
وەرگ  :تواننا ئەمين
عەتا نەھاﯾی
پ داچونەوەی  :مەسعودد ئەحمەد  -ع
مارە 868:
دەزگای چاپ :ب وکراوە ی ئاراس  -ژم
کردن2009 :
سا ی چاپک
تاﯾبەتمەند
دﯾيەکانی پەڕتتووک
و ت:
باشوووری کوردستان
جﯚری پەڕتتووک :رۆمان
شوور
زمان  -ش وەزار :ک .باش
2244
پەڕتوووکی ژمارە4 :
د  -بەشی 2
ەری فەرھاد
پەﯾکە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201103
3222044462
25260
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
عەباس مەعرووفی
نووسەر :ع
وەرگ  :تواننا ئەمين
عەتا نەھاﯾی
پ داچونەوەی  :مەسعودد ئەحمەد  -ع
مارە 868:
دەزگای چاپ :ب وکراوە ی ئاراس  -ژم
کردن2009 :
سا ی چاپک
دﯾيەکانی پەڕتتووک
تاﯾبەتمەند
و ت:
باشوووری کوردستان
جﯚری پەڕتتووک :رۆمان
شوور
زمان  -ش وەزار :ک .باش
2245
پەڕتوووکی ژمارە5 :
ەر ک لە باران
پەﯾکە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
68666
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
دالوەرر

2246
پەڕتوووکی ژمارە6 :
ەر ک لە وەھ
پەﯾکە
ھم
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
69194
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ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
د
عەبدوولقادر سەعيد

ھ شتا ئاماددە نييە

2247
پەڕتوووکی ژمارە7 :
تا
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
68604
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ئەنوەرر محەمەد ئەحمەد
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
و ت:
بااشووری کورددستان
چيرۆک
ی پەڕتووک :چ
جﯚری
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
2248
پەڕتوووکی ژمارە8 :
تا ژن ئازاد نەب ژﯾانيش ئاززاد نييە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
66532
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
خشی سەرددەم
ی چاپ و پەخ
دەزگای

2249
پەڕتوووکی ژمارە9 :
مە پياو
تا ل م نەدەن نابم
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
69574
ھ شتا ئامادە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
عەزﯾز ننەسين
وەرگ اننی :عەبدو عەلی
تاﯾبەتم
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
و ت:
ستان
شووری کوردس
باش
جﯚری پەڕتووک :چييرۆک
زمان  -ش وەزار :ک  .باشوور
2250
پەڕتوووکی ژمارە0 :
تابلﯚ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6202336407
70935
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
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سﯚران نەدار

پەڕتووکی ژمارە2251 :
تابلﯚ تراژﯾدﯾيەکان
http://www.kurdipedia.org/?q=20140331004007100172
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
کاکل حەسەن  -ئاسﯚ
ھەول ر2000-
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی پەڕتووک
باشووری کوردستان
و ت:
جﯚری پەڕتووک :ھەمەجﯚرە
زمان  -ش وەزار :ک .باشوور
پەڕتووکی ژمارە2252 :
تابلﯚ تراژﯾدﯾيەکان چ :2ئەدەبی شاخ )کورتە چيرۆک)
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514968863
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
کاکل حەسەن

پەڕتووکی ژمارە2253 :
تابلﯚکانی شەرەفنامە
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514967388
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
عەبدول ەقيب ﯾوسف

پەڕتووکی ژمارە2254 :
تابلﯚکەی دورﯾان گرەی
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514969350
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
واﯾ و ،ئﯚسکار

پەڕتووکی ژمارە2255 :
تابلﯚﯾەکی ناتەواو
http://www.kurdipedia.org/?q=2013070822422089627
ئامادەﯾە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
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ش رزاد حەسەن
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
بااشووری کورددستان
و ت:
چيرۆک
ی پەڕتووک :چ
جﯚری
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
2256
پەڕتوووکی ژمارە6 :
تابووتت ک پ لە زﯾﯾندوو
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6062132566
65059
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
فەرﯾبا ئئيسماعيلی
پوور
وەرگ اننی :رەووف ممەحموود ر
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
تاﯾبەتم
شووری کوردس
باش
و ت:
ستان
جﯚری پەڕتووک :رۆممان
زمان  -ش وەزار :ک  .باشوور
2257
پەڕتوووکی ژمارە7 :
تاپﯚ و بوومەل
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
69014
ی پی دی ئ ف :ھ شتا ئاماادە نييە
فاﯾلی
داچوونەوەی
ی
کانی سوارە ئ لخانيزادە( ،ئئامادەکردن و پ
ە پەخشانەکا
(بەش ک لە
.2000
مەنی پانيذ ،تتاران 0 /1379
ن ئاشتی ،ددەزگای چاپەم
سە حەدﯾن
دﯾيەکانی پەڕتتووک
تاﯾبەتمەند
و ت:
دەرەوەە
ی
جﯚری پەڕتتووک :ئەدەبی
شوور
زمان  -ش وەزار :ک .باش
2258
پەڕتوووکی ژمارە8 :
ی وەرز کی سەوز
تاپﯚی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
69016
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ن
ئەمين

2259
پەڕتوووکی ژمارە9 :
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ی وەرز کی سەوز
تاپﯚی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22214410618875
ئامادەەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
سينی :ئەمين گەردﯾگالنی
نووس
دی کوردﯾکا
ناوەند
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی پەڕتووک
ھە بەست
ی پەڕتووک :ھ
جﯚری
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک

2260
پەڕتوووکی ژمارە0 :
کيدا
ەک لە تارﯾيک
تاپﯚﯾە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201204
4092323256
64453
ی پی دی ئ ف :ھ شتا ئئامادە نييە
فاﯾلی
کﯚمە ە چيرۆک کی ) سەعيد سل مانی(ە
تاﯾبەتمە
ەندﯾيەکانی پپەڕتووک
ستان
شووری کوردس
باش
و ت:
جﯚری پپەڕتووک :چيررۆک
زمان  -ش وەزار :ک .باشوور

2261
پەڕتوووکی ژمارە1 :
س بﯚ با
تاراس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201108
8181528526
60728
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
نووسينی :گﯚگﯚڵ
وەرگ انی؛ محەمەد مووکری
ھەمی ئەم کتت بە لە سا ی 2007دا لە الﯾەن دەزگای چاپ و
چاپی س ھ
ب وکردنەوەەی ئاراسەوەە ب وکراوەتەووە
دﯾيەکانی پەڕتتووک
تاﯾبەتمەند
و ت:
باشوووری کوردستان
جﯚری پەڕتتووک :رۆمان
شوور
زمان  -ش وەزار :ک .باش
2262
پەڕتوووکی ژمارە2 :
کان
گە زەمەنيەک
تاراوگ
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http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
68720
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
سە ح ئەحمەد
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی پەڕتووک
بااشووری کورددستان
و ت:
چيرۆک
ی پەڕتووک :چ
جﯚری
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
2263
پەڕتوووکی ژمارە3 :
تارژەننی رەنگ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201207
7110949296
67467
ی پی دی ئ ف :ھ شتا ئاماادە نييە
فاﯾلی
ەم بە چاپی گەﯾاندووە.
ەتا محەمەدە و ﯾانەی قە ە
يکاﯾەت کی عە
کﯚمە ە حيک
دﯾيەکانی پەڕتتووک
تاﯾبەتمەند
و ت:
باشوووری کوردستان
ک
جﯚری پەڕتتووک :چيرۆک
شوور
زمان  -ش وەزار :ک .باش

2264
پەڕتوووکی ژمارە4 :
تارماﯾﯾی پ ی مەرراق ک
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
68906
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
رۆژ

2265
پەڕتوووکی ژمارە5 :
تارماﯾﯾييەکان
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
69381
ئامادەەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ک ئيپسن
ھينرﯾک
وەرگ انی لە ئينگلليزﯾيەوە :عەتتا قەرەداغی
مانی 2004 -
سل ما
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی پەڕتووک
بااشووری کورددستان
و ت:
شانﯚ
ی پەڕتووک :ش
جﯚری
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ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
2266
پەڕتوووکی ژمارە6 :
سياسی
يسالمی سي
تارماﯾﯾييەکانی ئيس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201210
0122117082
24268
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
شوان ئئەحمەد
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
تاﯾبەتم
و ت:
ستان
شووری کوردس
باش
جﯚری پەڕتووک :ئاﯾيين و ئاتەﯾزم
زمان  -ش وەزار :ک  .باشوور

2267
پەڕتوووکی ژمارە7 :
ياسی
سالمی سيا
تارماﯾﯾيەکانی ئيس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201205
5280919246
64903
ھ شتا ئامادە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
شوان ئئەحمەد
چاپی ﯾﯾەکەم2012-
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
تاﯾبەتم
و ت:
ستان
شووری کوردس
باش
جﯚری پەڕتووک :ئاﯾيين و ئاتەﯾزم
زمان  -ش وەزار :ک  .باشوور
2268
پەڕتوووکی ژمارە8 :
ساﯾدی کورد
ەدام حوس ن و جينﯚس
ە ەبجە؛ سە
تارماﯾﯾيەکانی ھە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201311
1241516569
92638
ھ شتا ئامادە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
جەی کيلی
ماﯾک ج
وەرگ اننی :کارزان ممحەمەد
تاﯾبەتم
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
ستان
شووری کوردس
باش
و ت:
جﯚری پەڕتووک :ئەننفال و ھە ەببجە
زمان  -ش وەزار :ک  .باشوور
2269
پەڕتوووکی ژمارە9 :
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تارﯾک
ک و روون
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201203
3011837316
61872
ە
شتا ئامادە نييە
ھش
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ن
ھ من
ی پەڕتووک
ەتمەندﯾيەکانی
تاﯾبە
ھە بەست
ی پەڕتووک :ھ
جﯚری
ک .باشوور
ن  -ش وەزار :ک
زمان

2270
پەڕتوووکی ژمارە0 :
ستانی لم
تارﯾکس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
69162
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
سە ح عومەر
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
بااشووری کورددستان
و ت:
ی پەڕتووک :رۆۆمان
جﯚری
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
2271
پەڕتوووکی ژمارە1 :
عەشق
ی شەو و پپەنجەرەی ع
تارﯾکی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201303
3101040538
80242
ھ شتا ئامادە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
کەژاڵ ئئيبراھيم خدرر
2012
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
تاﯾبەتمە
و ت:
ستان
شووری کوردس
باش
ە بەست
جﯚری پەڕتووک :ھە
زمان  -ش وەزار :ک ..باشوور
2272
پەڕتوووکی ژمارە2 :
گەری و باو للە سينارﯾﯚ نووسيندا
تازەگە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
67349
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
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ی پور خەسررەو
کەمالی

2273
پەڕتوووکی ژمارە3 :
ەکانی...
گەری :ل کﯚ يينەوەﯾەکە دەربارەی تاازەگەری و دﯾوە نادﯾارە
تازەگە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
69151
شتا ئامادە نيييە
ھش
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ئاسﯚ جەبار

2274
پەڕتوووکی ژمارە4 :
ون
تاعوو
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
69415
ھ شتا ئامادە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ی :ئەلب ر کاممﯚ
نوسينی
وەرگ اننی :رەسوڵ سو تانی
تاﯾبەتم
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
و ت:
ستان
شووری کوردس
باش
جﯚری پەڕتووک :رۆممان
زمان  -ش وەزار :ک  .باشوور
2275
پەڕتوووکی ژمارە5 :
ە
تافگە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6202255317
70200
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ن
ل عارف ئەمين
جەمال
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی پەڕتووک
ی پەڕتووک :مندا ن
جﯚری
2276
پەڕتوووکی ژمارە6 :
ن
کردنی ددان
ەی دروستک
تاقيگە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
67246
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
سەعييد عەبدوللەتتيف

2277
پەڕتوووکی ژمارە7 :
ردنەوەی د ن
تاقيکر
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http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
65835
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
حس ن حەسەن ئە
ەحمەد
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
بااشووری کورددستان
و ت:
ھەمەجﯚرە
ی پەڕتووک :ھ
جﯚری
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
2278
پەڕتوووکی ژمارە8 :
ی
ی مرۆﭬاﯾەتی
ور و وﯾژدانی
تاگوو
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22702075619916
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
نووسەر
ھانبەگلﯚ
ڕامين جەھ
وەرگ
ﯾادگار حەممەغەرﯾب
ەڕەکان
ژمارەی الپە
80
پ
سا ی چاپ
2005
کەتەلﯚگ
سياسەت
ەوەی موکرﯾاننی
سەرچاوە :ما پەڕی دەززگای تو ژﯾنەووە و ب وکردنە
دﯾيەکانی پەڕتتووک
تاﯾبەتمەند
و ت:
باشوووری کوردستان
ەفە
جﯚری پەڕتتووک :فەلسە
شوور
زمان  -ش وەزار :ک .باش
2279
پەڕتوووکی ژمارە9 :
ی کﯚن
سەفەی چينی
چەند ت کستت کلە فەلس
تاو :چ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
65662
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
الو و چﯚنگ
تزۆ ،ال

2280
پەڕتوووکی ژمارە0 :
تاوان و سزا
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
69536
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
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سکی
فيﯚدۆرر دۆستﯚ ﭭيس
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
بااشووری کورددستان
و ت:
ی پەڕتووک :رۆۆمان
جﯚری
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
2281
پەڕتوووکی ژمارە1 :
ک کی رووداوی کوردﯾە
مە ە چيرۆک
تاوان و سزا :کﯚم
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
68362
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
د جەالل سەﯾﯾد حەسەن
سەﯾد

2282
پەڕتوووکی ژمارە2 :
تاوان :چيرۆک
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
67903
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ێ قادر
ھاوڕێ

2283
پەڕتوووکی ژمارە3 :
بار و سزا
تاوانبا
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22214405518514
ە
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
ەکر بﯚکانی
سابير بە
200
دەزگای سەردەم 02
کوردی
سەرچاووە :ما پەڕی کت بخانەی کو
تاﯾبەتمە
ەندﯾيەکانی پپەڕتووک
و ت:
ستان
شووری کوردس
باش
جﯚری پپەڕتووک :دەرروونناسی
زمان  -ش وەزار :ک .باشوور
2284
پەڕتوووکی ژمارە4 :
ە
ی ھە ەبجە
تاوانی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
66361
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
مافی مرۆڤ
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2285
پەڕتوووکی ژمارە5 :
ە و بنار
تاﭬگە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
68397
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ە سەعيد حەسەن
حەمە

2286
پەڕتوووکی ژمارە6 :
ەی ئەوﯾن
تاﭬگە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201208
8051728036
69315
ھ شتا ئامادە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
حافز بە
ەکوردی
سا ح ساح ب
وەرگ اننی :عومەر س
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
تاﯾبەتمە
و ت:
ستان
شووری کوردس
باش
ە بەست
جﯚری پەڕتووک :ھە
زمان  -ش وەزار :ک ..باشوور
2287
پەڕتوووکی ژمارە7 :
ەی مەند و ئئەوانی تر
تاﭬگە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22214410218740
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
نووسينی :نەژاد عەزﯾز سورم
ەمی ئەم کت ببە لە سا ی  2005دا لە ھەول ر ب وکرراوەتەوە
چاپی ﯾەکە
سەرچاوە :ما پەڕی کت ببخانەی کورددی
دﯾيەکانی پەڕتتووک
تاﯾبەتمەند
و ت:
باشوووری کوردستان
ەست
جﯚری پەڕتتووک :ھە بە
شوور
زمان  -ش وەزار :ک .باش
2288
پەڕتوووکی ژمارە8 :
بەرگی 1
ی
کتور قاسمللوو( -
مەکانی دوک
ەت )بەش ک لە بەرھەم
ەی ھەقيقە
تاﭬگە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201112
2181001306
63351
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
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ەھرامی
کﯚکردنەووەی :کاوە بە
ەندﯾيەکانی پە
تاﯾبەتمە
ەڕتووک
ەڕتووک :راميياری
جﯚری پە
زمان  -ش وەزار :ک .باشوور

2289
پەڕتوووکی ژمارە9 :
و
ەﯾەک لە زﯾو
تاﭬگە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201109
90216215419936
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
ن
حەمە سەعيد حەسەن
ی چاپ و ب ووکردنەوەی ئااراس
لە ب وکراوەەکانی دەزگای
دﯾيەکانی پەڕتتووک
تاﯾبەتمەند
و ت:
باشوووری کوردستان
ی
جﯚری پەڕتتووک :ئەدەبی
شوور
زمان  -ش وەزار :ک .باش
2290
پەڕتوووکی ژمارە0 :
سی
تاکس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201209
9191335036
65585
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
ەميسی
خالد ئەلخە
سماعيل
ە عەرەبييەوەە :سەباح ئيس
وەرگ ان لە
دﯾيەکانی پەڕتتووک
تاﯾبەتمەند
و ت:
باشوووری کوردستان
جﯚری پەڕتتووک :رۆمان
شوور
زمان  -ش وەزار :ک .باش
2291
پەڕتوووکی ژمارە1 :
تا ترﯾﯾن قاوە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201111
1061141426
62795
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
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شاعيرانی ھاووچەرخی تورککيا
ە شيعری ش
کﯚمە ک لە
سما ی
وەرگ انی لە تورکييەوە  :عەلی دەس
دەزگای ئارراس 2006 -
دﯾيەکانی پەڕتتووک
تاﯾبەتمەند
و ت:
باشوووری کوردستان
ەست
جﯚری پەڕتتووک :ھە بە
شوور
زمان  -ش وەزار :ک .باش
2292
پەڕتوووکی ژمارە2 :
تا ی و ئارام
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
68036
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ھوشييار

2293
پەڕتوووکی ژمارە3 :
دا
کەی دەسە تی ع راقد
تا ەباانی لە لوتک
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201201
1132144116
63817
ئاماددەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ل عەبدو
خەليل
2006
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی پەڕتووک
بااشووری کورددستان
و ت:
ی پەڕتووک :راامياری
جﯚری
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
2294
پەڕتوووکی ژمارە4 :
ما تا
تای م
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
67252
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ی ،کاوە
دزەﯾی

2295
پەڕتوووکی ژمارە5 :
شتيەکانی ئئيسالم
تاﯾبەتتمەندﯾيە گش
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
65831
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
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قەڕزاووی ،ﯾوسف

2296
پەڕتوووکی ژمارە6 :
دﯾادی بوون
تراژﯾد
q=2014033
http:///www.kurdip
pedia.org/?q
3100400710
00224
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
گ
ل ئەحمەد بەگ
کاميل
ھەول ر2008-
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی پەڕتووک
بااشووری کورددستان
و ت:
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
ھەمەجﯚرە
ی پەڕتووک :ھ
جﯚری
2297
پەڕتوووکی ژمارە7 :
دﯾای کورد
تراژﯾد
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
2270207562
20033
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
نووسەر :ژ رار شاليان
وەرگ  :ورﯾاا رەحمانی
2010
ەوەی موکرﯾاننی
سەرچاوە :ما پەڕی دەززگای تو ژﯾنەووە و ب وکردنە
دﯾيەکانی پەڕتتووک
تاﯾبەتمەند
و ت:
باشوووری کوردستان
جﯚری پەڕتتووک :دۆزی کورد
شوور
زمان  -ش وەزار :ک .باش
2298
پەڕتوووکی ژمارە8 :
کان
دﯾای کوردەک
تراژﯾد
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201306
6250003517
78269
ئامادەەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
نووسيينی :ھ نری کيسنجەر
خدر
وەرگ انی :شەفيققی حاجی خ
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی پەڕتووک :دۆزی کورد
جﯚری
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
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2299
پەڕتوووکی ژمارە9 :
کانی سﯚﭬ ت
دﯾای کوردەک
تراژﯾد
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201312
2141239328
87250
ھ شتا ئامادە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ی
سياب ھەورامی
ئەفراس
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
تاﯾبەتم
و ت:
ستان
شووری کوردس
باش
جﯚری پەڕتووک :م ژژوو
زمان  -ش وەزار :ک  .باشوور

2300
پەڕتوووکی ژمارە0 :
ە
ترافيە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201201
1282007516
64087
ئامادەەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
سەعيد
پﯚ س
2004
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ھە بەست
ی پەڕتووک :ھ
جﯚری
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
2301
پەڕتوووکی ژمارە1 :
ترس و خﯚشەوﯾﯾستی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
65600
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ی ،سابير
بﯚکانی

2302
پەڕتوووکی ژمارە2 :
ستدا
وان ئەمرﯾکاا و رۆژھە تی ناوەڕاس
ترس و رق لە ن و
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201312
2151445018
87239
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
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سەباح غەفورر
گﯚران س
وەرگ  :سەبور سﯚرران
2013
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
تاﯾبەتم
و ت:
ستان
شووری کوردس
باش
جﯚری پەڕتووک :راممياری
زمان  -ش وەزار :ک  .باشوور
2303
پەڕتوووکی ژمارە3 :
ترسان لە فەلس
سەفە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201204
4262246386
64641
ھ شتا ئامادە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ر بوار س
سيوەﯾلی
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
تاﯾبەتم
و ت:
ستان
شووری کوردس
باش
جﯚری پەڕتووک :فە لسەفە
زمان  -ش وەزار :ک  .باشوور

2304
پەڕتوووکی ژمارە4 :
ترش و شيرﯾنی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201311
1171433058
87802
ھ شتا ئامادە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
خا ە رەەجەب
1969
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
تاﯾبەتمە
ستان
شووری کوردس
باش
و ت:
ەمەجﯚرە
جﯚری پەڕتووک :ھە
زمان  -ش وەزار :ک ..باشوور
2305
پەڕتوووکی ژمارە5 :
سکی
تروتس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201209
9182101556
67602
ی پی دی ئ ف :ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی
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ی :ئارفنج ھااو
نووسينی
ھەرکی
نی لەعەرەبيييەوە :خاليد ھ
وەرگ رانی
ەندﯾيەکانی پپەڕتووک
تاﯾبەتمە
ستان
شووری کوردس
باش
و ت:
جﯚری پپەڕتووک :ﯾادااشت
زمان  -ش وەزار :ک .باشوور
2306
پەڕتوووکی ژمارە6 :
گدا :چيرۆک
سکاﯾيەک لە شەوەزەنگ
تروس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
67874
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ەتاح
مەد رەشيد فە
محەم

2307
پەڕتوووکی ژمارە7 :
سکە
تروس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
68578
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ن فەرەج
مەد نەجمەدﯾن
محەم

2308
پەڕتوووکی ژمارە8 :
سکەﯾەک لە
ترووس
ە تارﯾکيدا
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22214410818956
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
سارﯾی
نووسينی :سە ح نيس
200دا ب وکراووەتەوە
ئەم کت بە للە سا ی 00
سەرچاوە :ما پەڕی کت ببخانەی کورددی
دﯾيەکانی پەڕتتووک
تاﯾبەتمەند
باشوووری کوردستان
و ت:
ک
جﯚری پەڕتتووک :چيرۆک
شوور
زمان  -ش وەزار :ک .باش
2309
پەڕتوووکی ژمارە9 :
ە و ر ژاو
ترﯾفە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
68299
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
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محەم
مەد حس ن

2310
پەڕتوووکی ژمارە0 :
سپھری
ی
ھراب
ەی تەنياﯾی :ژﯾان و شييعری سەھ
ترﯾفە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
68917
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
سوھرراب

2311
پەڕتوووکی ژمارە1 :
ھﯚنراوە)
بواﯾە نەمدەننووسی )ھ
سنوری ھەبو
گەر شيعر س
ەی مانگ :گ
ترﯾفە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
68789
شتا ئامادە نيييە
ھش
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ە ح

2312
پەڕتوووکی ژمارە2 :
ست
ەی ھە بەس
ترﯾفە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
68903
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ش رکﯚﯚ

2313
پەڕتوووکی ژمارە3 :
تر نە خ راکەی خ
خﯚرھە ت
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201109
9021242276
60893
ئامادەەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
نووسيينی:فيالدﯾميير فيدوروسکييی
وەرگ انی :ش رزادد ھەﯾنی
لە ب ووکراوەکانی مموکرﯾانی
تمەندﯾيەکانی
تاﯾبەتم
ی پەڕتووک
رۆمان
ی پەڕتووک:
جﯚری

2314
پەڕتوووکی ژمارە4 :
وکردن
گی راو و راو
تفەنگ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
67626
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
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ل ئەحمەد حە
جەالل
ەسەن

2315
پەڕتوووکی ژمارە5 :
دندا؟!
دن و داڕزاند
تلەوززﯾﯚن لە ن وان دامەزراند
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22214412719610
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ەرشی
براﯾم فە
ئينتەرن ت 2006
سەرچااوە :ما پەڕی کت بخانەی ککوردی
تاﯾبەتم
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
جﯚری پەڕتووک :راگگەﯾاندن
زمان  -ش وەزار :ک  .باشوور
2316
پەڕتوووکی ژمارە6 :
توانەوە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201109
9071456146
61031
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
سا ح عەبدو
غەفور س
چاپی ﯾﯾەکەم  1988بەغدا
چاپی ددووەم  2009ھەول ر
تاﯾبەتم
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
و ت:
ستان
شووری کوردس
باش
جﯚری پەڕتووک :رۆممان
2317
پەڕتوووکی ژمارە7 :
توانەوە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
68566
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ئوم د محەمەد

2318
پەڕتوووکی ژمارە8 :
وک
منا نی بچو
کانی ئاشتييخوازی بﯚ م
توانەک
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6202336407
70936
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
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ی تاميلن
ساندی

2319
پەڕتوووکی ژمارە9 :
خانو دروست
توتەخ
ت دەکات
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6202255317
70303
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
گﯚنيال ﭬولدە
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی پەڕتووک
بااشووری کورددستان
و ت:
مندا ن
ی پەڕتووک :م
جﯚری
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
2320
پەڕتوووکی ژمارە0 :
ی موکری
مانی کوردﯾی
ەرﯾيە  -بەزم
فەی موزەفە
توحفە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201104
4121322135
56474
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
نووسيننی :ئﯚسکارممان
مەھابادی
وەرگ اننی :ھ من مە
تاﯾبەتم
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
و ت:
ستان
شووری کوردس
باش
جﯚری پەڕتووک :کلتتوور
زمان  -ش وەزار :ک  .باشوور
2321
پەڕتوووکی ژمارە1 :
ەپوور
ەرﯾيە :کەلە
فەی موزەفە
توحفە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
67865
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
کارمان /ک
ئﯚسکا

2322
پەڕتوووکی ژمارە2 :
مەکان
توخم
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
67211
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ەد
قەرەداغی ،ئەسعە
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2323
پەڕتوووکی ژمارە3 :
ک لە بولگارس
تورک
ستان کورد للە تورکيا
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201101
1272116333
33053
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
ن
عەزﯾز نەسين
نووسينی ع
شوانی و سيروان رەحيم
ی
ی :بەکر
وەرگ ان و ئامادەکردنی
ھەول ر 2010 -
دﯾيەکانی پەڕتتووک
تاﯾبەتمەند
باشوووری کوردستان
و ت:
شارەکان:
ھەول ر
ک
جﯚری پەڕتتووک :چيرۆک
شوور
زمان  -ش وەزار :ک .باش
2324
پەڕتوووکی ژمارە4 :
ەمی گﯚڕانداا
تورکييا لەسەردە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22214410718897
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
نووسينی :محەمەد نوررەدﯾن
جی
وەرگ انی لە عەرەبيەوەە؛ ئازاد بەرزنج
پەخشی سەردەمەووە
ی
ەن دەزگای چاپ و
 200دا لەالﯾ ن
ئەم کت بە للە سا ی 03
ەوە
ب وکراوەتە
دﯾيەکانی پەڕتتووک
تاﯾبەتمەند
و ت:
باشوووری کوردستان
جﯚری پەڕتتووک :ل کﯚ يننەوە
شوور
زمان  -ش وەزار :ک .باش
2325
پەڕتوووکی ژمارە5 :
تورکييا و ئەوروپا ....کورد لەو بازنەﯾەدا
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22214405818600
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
سامی شﯚڕش
2007
ی موکرﯾانی 7
دەزگای
سەرچاوە :ما پەڕی کت بخانەی ککوردی
تاﯾبەتم
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
و ت:
ستان
شووری کوردس
باش
جﯚری پەڕتووک :راممياری
زمان  -ش وەزار :ک ..باشوور
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پەڕتووکی ژمارە2326 :
تورکيا و ملمالن ی )عيلمانيەت ،ئيسالم ،کورد)
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514966438
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
رەزا ھالل

پەڕتووکی ژمارە2327 :
تورەکە پ س وەکە
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122214412919678
ئامادەﯾە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
ﭬالدﯾم ر سوتاﯾيﭫ
سەالم عەبدو
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی پەڕتووک
باشووری کوردستان
و ت:
جﯚری پەڕتووک :مندا ن
زمان  -ش وەزار :ک .باشوور
پەڕتووکی ژمارە2328 :
تولين داﯾک کی بچوکە
http://www.kurdipedia.org/?q=2012062022553170644
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
و/پەخشان حەمە ميرزا
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی پەڕتووک
جﯚری پەڕتووک :مندا ن
پەڕتووکی ژمارە2329 :
تولين دەچ تە سﯚپە مارک ت
http://www.kurdipedia.org/?q=2012062022553170772
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
و/پەخشان حەمە ميرزا
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی پەڕتووک
جﯚری پەڕتووک :مندا ن
پەڕتووکی ژمارە2330 :
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تولين سواری پاسکيل دەب ت
http://www.kurdipedia.org/?q=2012062022553170774
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
و/پەخشان حەمە ميرزا
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی پەڕتووک
باشووری کوردستان
و ت:
جﯚری پەڕتووک :مندا ن
زمان  -ش وەزار :ک .باشوور
پەڕتووکی ژمارە2331 :
تولين سەردانی پوری دەکات
http://www.kurdipedia.org/?q=2012062022553170642
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
و/پەخشان حەمە ميرزا
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی پەڕتووک
جﯚری پەڕتووک :مندا ن
پەڕتووکی ژمارە2332 :
تولين لە قوتابخانە دا
http://www.kurdipedia.org/?q=2012062022553170639
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
و/پەخشان حەمە ميرزا
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی پەڕتووک
جﯚری پەڕتووک :مندا ن
پەڕتووکی ژمارە2333 :
تولين لە ما ەوەﯾە
http://www.kurdipedia.org/?q=2012062022553170641
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
و/پەخشان حەمە ميرزا
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی پەڕتووک
جﯚری پەڕتووک :مندا ن
پەڕتووکی ژمارە2334 :
تولين لەبﯚرە ئاھەنگ کدا
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http://www.kurdipedia.org/?q=2012062022553170771
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
و/پەخشان حەمە ميزا
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی پەڕتووک
باشووری کوردستان
و ت:
جﯚری پەڕتووک :مندا ن
زمان  -ش وەزار :ک .باشوور
پەڕتووکی ژمارە2335 :
تولين لەناو با ﯚندا
http://www.kurdipedia.org/?q=2012062022553170773
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
و/پەخشان حەمە ميرزا
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی پەڕتووک
جﯚری پەڕتووک :مندا ن
پەڕتووکی ژمارە2336 :
تولين نەخﯚشە
http://www.kurdipedia.org/?q=2012062022553170643
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
و/پەخشان حەمە ميرزا
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی پەڕتووک
جﯚری پەڕتووک :مندا ن
پەڕتووکی ژمارە2337 :
تولين و دﯾارﯾيەکەی
http://www.kurdipedia.org/?q=2012062022553170640
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
و/پەخشان حەمە ميرزا
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی پەڕتووک
باشووری کوردستان
و ت:
جﯚری پەڕتووک :مندا ن
زمان  -ش وەزار :ک .باشوور
پەڕتووکی ژمارە2338 :
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ن ودراوس سەﯾرەکە
تولين
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6202255317
70645
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
خشان حەمە ميرزا
و/پەخ
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی پەڕتووک :مندا ن
جﯚری
2339
پەڕتوووکی ژمارە9 :
ن وڕوداو ک
تولين
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6202255317
70775
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
خشان حەمە ميرزا
و/پەخ
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی پەڕتووک :مندا ن
جﯚری
2340
پەڕتوووکی ژمارە0 :
ی سکوالتی
فەلسەفەی
ی ،رابەری ف
س ئەکوﯾنی
توماس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22702075619976
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
نووسەر
عزﯾز
د .حەميد ع
ەڕەکان
ژمارەی الپە
46
پ
سا ی چاپ
2009
پ
نﯚرەی چاپ
ﯾەکەم
دﯾزاﯾنی بەرگ
ئاسﯚ مامزاادە
کەتەلﯚگ
فەلسەفە
ەوەی موکرﯾاننی
سەرچاوە :ما پەڕی دەززگای تو ژﯾنەووە و ب وکردنە
دﯾيەکانی پەڕتتووک
تاﯾبەتمەند
و ت:
باشوووری کوردستان
ەفە
جﯚری پەڕتتووک :فەلسە
2341
پەڕتوووکی ژمارە1 :
سا
مبەر بە ژانا و رۆ ی ﯾاس
وتيژی بەرام
توندو
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http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201308
8050903198
89278
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ژن
ی وارﭬين بﯚ پررسەکانی ن
دەزگای
2013
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
تاﯾبەتم
و ت:
ستان
شووری کوردس
باش
ن
جﯚری پەڕتووک :ژنان
زمان  -ش وەزار :ک  .باشوور
2342
پەڕتوووکی ژمارە2 :
مالن ی سيا سيانە لە ن وان مەبدەْ و...
وەبردنی ملم
وتيژی بەڕ و
توندو
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
65913
نييە
ھ شتتا ئامادە ە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
مەد ئەبو سلل مان
عەبدوولحەميد ئەحم

2343
پەڕتوووکی ژمارە3 :
توندو
وتيژی دژی ژژنان
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
66579
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ی مەحمود
ھادی

2344
پەڕتوووکی ژمارە4 :
ستپ کراو
وتيژی ھەس
توندو
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22214410418792
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
نووسينی :ھانا شوان
سل مانی ب وکرراوەتەوە
 200دا لە ل
ئەم کت بە للە سا ی 07
سەرچاوە :ما پەڕی کت ببخانەی کورددی
دﯾيەکانی پەڕتتووک
تاﯾبەتمەند
و ت:
باشوووری کوردستان
جﯚری پەڕتتووک :کﯚمە ﯾەتی
شوور
زمان  -ش وەزار :ک .باش
2345
پەڕتوووکی ژمارە5 :
ﯚمە ﯾەتيە
دەﯾەکی م ژژووﯾی و کﯚ
وتيژی :دﯾارد
توندو
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
66621
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ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
سەرۆۆ قادر

ھ شتا ئاماددە نييە

2346
پەڕتوووکی ژمارە6 :
ی
وتيژﯾی ئاﯾينی
توندو
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6232108457
71155
ی پی دی ئ ف :ھ شتا ئاماادە نييە
فاﯾلی
دولرەحمان پ نجو نی
سەروەر عەبد
نوسينی :س
دﯾيەکانی پەڕتتووک
تاﯾبەتمەند
و ت:
باشوووری کوردستان
جﯚری پەڕتتووک :ئاﯾين و ئاتەﯾزم
شوور
زمان  -ش وەزار :ک .باش

2347
پەڕتوووکی ژمارە7 :
وتيژﯾی خ زانی
توندو
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
66541
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
سا دلتاﭬﯚ
ئاليس
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
و ت:
بااشووری کورددستان
ی پەڕتووک :ککﯚمە ﯾەتی
جﯚری
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
2348
پەڕتوووکی ژمارە8 :
توندو
وتيژﯾی سياسی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201205
5212154046
64814
ئامادەەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ی فوکوھی
ناسری
وەرگ انی :پ ش ەوو حس ن
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی پەڕتووک
بااشووری کورددستان
و ت:
ی پەڕتووک :راامياری
جﯚری
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
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2349
پەڕتوووکی ژمارە9 :
ﯾفی دژی ژننان لەفەرماانگە حکوميييەکاندا
وتيژﯾی وەزﯾف
توندو
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201109
9111457596
61139
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
نووسەر :کن ر عەبدو
ی سەردەم  -سل مانی ))سا ی چاپ)2007 :
لە ب وکراوەەکانی دەزگای
دﯾيەکانی پەڕتتووک
تاﯾبەتمەند
و ت:
باشوووری کوردستان
جﯚری پەڕتتووک :ژنان

2350
پەڕتوووکی ژمارە0 :
جيھان
ب گﯚڕﯾنی ج
توندڕڕەوی ئيرھاب
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201201
1012045466
63611
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ەرەداغی
فازڵ قە
2000
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
تاﯾبەتم
ستان
شووری کوردس
باش
و ت:
جﯚری پەڕتووک :تيررۆرﯾزم
زمان  -ش وەزار :ک  .باشوور
2351
پەڕتوووکی ژمارە1 :
دا
ی لە جيھان کی گﯚڕاود
توندڕڕەوﯾی ئاﯾينی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201302
2091015257
75662
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
ەخزەر و سە ح عيسا و....
نوسەر :ئەلعەفيف ئەلئە
سين
وەرگ انی :حەسەن ﯾاس
سل مانی 2013 :
تاﯾبەتمەند
دﯾيەکانی پەڕتتووک
و ت:
باشوووری کوردستان
جﯚری پەڕتتووک :ئاﯾين و ئاتەﯾزم
شوور
زمان  -ش وەزار :ک .باش
2352
پەڕتوووکی ژمارە2 :
تون ل
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http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201111
1292321406
63045
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
مەکسيم گگﯚرگی
ەر ئەحمەد
ە ئينگليزﯾيەووە :ھيوا عومە
وەرگ ای لە
چاپخانەی سەرکەوتن  -سل مانی 1984 -
تاﯾبەتمەند
دﯾيەکانی پەڕتتووک
و ت:
باشوووری کوردستان
جﯚری پەڕتتووک :رۆمان
شوور
زمان  -ش وەزار :ک .باش
2353
پەڕتوووکی ژمارە3 :
تون ل
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
69436
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ساباتﯚﯚ ،ئەرنستﯚ

2354
پەڕتوووکی ژمارە4 :
دستانی ع رراقدا
ن و تووتنەواانی لە کورد
تووتن
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
67220
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
فاتح ررەسوڵ

2355
پەڕتوووکی ژمارە5 :
ەکەمان
تووتنە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
67228
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
...

2356
پەڕتوووکی ژمارە6 :
ە گسک دەد
تووتە
دات
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6202255317
70306
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ی
فەرھاد شا کەلی عەلی کنجی
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی پەڕتووک
ی پەڕتووک :مندا ن
جﯚری
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2357
پەڕتوووکی ژمارە7 :
ەبوونی ئاس
توورە
سمان
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22702075619955
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
نووسەر
ی
رەزا سەﯾدگگوڵ بەرزنجی
ەڕەکان
ژمارەی الپە
191
پ
سا ی چاپ
2008
پ
نﯚرەی چاپ
ﯾەکەم
دﯾزاﯾنی بەرگ
ئاسﯚ مامزاادە
کەتەلﯚگ
شيعر
ڕۆمان و ش
ەوەی موکرﯾاننی
سەرچاوە :ما پەڕی دەززگای تو ژﯾنەووە و ب وکردنە
دﯾيەکانی پەڕتتووک
تاﯾبەتمەند
و ت:
باشوووری کوردستان
ک
جﯚری پەڕتتووک :چيرۆک
شوور
زمان  -ش وەزار :ک .باش
2358
پەڕتوووکی ژمارە8 :
مدا
ا
کانی رژ
ی ئەنفال لە بە گەنامەک
ی مەرگ :ھ رشەکانی
توونی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
69770
ھ شتا ئامادە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ن
عەبدول ەحمان
زﯾاد ع

2359
پەڕتوووکی ژمارە9 :
تووکااﯾەک لە قەف
فەزدا
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6202255317
70408
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ی
مال مەرﯾوانی
و0کەم
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی پەڕتووک
ی پەڕتووک :مندا ن
جﯚری
2360
پەڕتوووکی ژمارە0 :
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تو ژی ناوەڕاست ..کانگەی ئينتيما
http://www.kurdipedia.org/?q=2011120208003263066
ئامادەﯾە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
نەژاد عەزﯾز سورم
2009
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی پەڕتووک
باشووری کوردستان
و ت:
جﯚری پەڕتووک :ھەمەجﯚرە
زمان  -ش وەزار :ک .باشوور
پەڕتووکی ژمارە2361 :
تو ژﯾنەوەی تيﯚرﯾی ئەدەبی :پ ناسەﯾەکی پوخت
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514969200
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
و بست ر ،راج ر

پەڕتووکی ژمارە2362 :
تو ژﯾنەوەی حەﯾران
http://www.kurdipedia.org/?q=2011051522114158006
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
نووسينی :ھﯚمەری دزەﯾی
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی پەڕتووک
باشووری کوردستان
و ت:
جﯚری پەڕتووک :ھونەری
پەڕتووکی ژمارە2363 :
تو ژﯾنەوەﯾەک لە پ نج بەھرەی نەجمەدﯾن مەال
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514968000
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
مستەفا نەرﯾمان
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی پەڕتووک
باشووری کوردستان
و ت:
جﯚری پەڕتووک :ھەمەجﯚرە
زمان  -ش وەزار :ک .باشوور
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پەڕتووکی ژمارە2364 :
تو ژێ لە خەباتی کاکە عومەر دەبابە
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514969796
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
ئيبراھيم ئەحمەد

پەڕتووکی ژمارە2365 :
تو شووی سەفەر کی سەخت
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514968018
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
حس ن عارف
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی پەڕتووک
باشووری کوردستان
و ت:
جﯚری پەڕتووک :چيرۆک
زمان  -ش وەزار :ک .باشوور
پەڕتووکی ژمارە2366 :
تو شەبەرە :چەند کورتە چيرۆک و دﯾمەن ک کە زۆرﯾان خﯚما ی و رووداون
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514967761
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
رەووف ئەحمەد حەسەن

پەڕتووکی ژمارە2367 :
تو شەبەرەی ھونەری ماملـ
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514967364
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
سماﯾلی ماملـ

پەڕتووکی ژمارە2368 :
ت ح و :چيرۆک
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514968012
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
کەمال

پەڕتووکی ژمارە2369 :
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گرن
شيعرەوە بگ
تکاﯾە دەست بەش
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201111
1022048176
62714
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
سەن
ەد فەرﯾق حەس
محەمە
ی ئاراس 20 05 -
دەزگای
تاﯾبەتم
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
ستان
شووری کوردس
باش
و ت:
جﯚری پەڕتووک :ئەددەبی
زمان  -ش وەزار :ک  .باشوور
2370
پەڕتوووکی ژمارە0 :
مخەﯾتەوە ھە قو ين!
وم ماچ بمخ
تﯚ ئەتوانی بەقو
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201111
1072148156
62838
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
ەس
ش رکﯚ ب کە
ددا
شاھﯚ سەعيد
لەگەڵ ل کﯚﯚ ينەوەﯾەکی کورتی د .ش
دەزگای ئارراس 2007 -
تاﯾبەتمەند
دﯾيەکانی پەڕتتووک
و ت:
باشوووری کوردستان
ی
جﯚری پەڕتتووک :ئەدەبی
شوور
زمان  -ش وەزار :ک .باش
2371
پەڕتوووکی ژمارە1 :
تﯚ بەسەر خﯚتدا زا يت؟
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22214405518495
ئامادەەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ی گرانت
و ندی
ش رزاد حەسەن
مانی 2004
سل ما
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی پەڕتووک
بااشووری کورددستان
و ت:
ی پەڕتووک :دەروونناسی
جﯚری
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
2372
پەڕتوووکی ژمارە2 :
تﯚ دەرﯾامی
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http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201110
0302200426
62666
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ی
بەسەرھات و گﯚرانی
شاڕوخ
عەزﯾز ش
ی ئاراس 20 04 -
دەزگای
تاﯾبەتم
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
ستان
شووری کوردس
باش
و ت:
جﯚری پەڕتووک :ھوونەری
زمان  -ش وەزار :ک  .باشوور
2373
پەڕتوووکی ژمارە3 :
تﯚ رەشت ل د ت
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201405
5032221167
76061
ھ شتا ئامادە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
موستەغانمی
ی
نووسيننی ئەحالم م
وەرگ اننی موک ەم ررەشيد تا ەباننی
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
تاﯾبەتم
جﯚری پەڕتووک :رۆممان
زمان  -ش وەزار :ک  .باشوور
و ت:
ستان
شووری کوردس
باش
2374
پەڕتوووکی ژمارە4 :
ی
رەنی تاببينی
تﯚ ل ر
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201104
4081516213
30274
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
شيری
ەرەﯾدون موش
نووسەر :فە
وەرگ  :د .ناسيح قەرەدداخی )ئارام ققەرەداخی)
ھەول ر
سە حەدﯾن ،ھ
ی زانکﯚی ە
دەزگای چاپ :چاپخانەی
کردن2007 :
سا ی چاپک
دﯾيەکانی پەڕتتووک
تاﯾبەتمەند
و ت:
باشوووری کوردستان
ەست
جﯚری پەڕتتووک :ھە بە
شوور
زمان  -ش وەزار :ک .باش
2375
پەڕتوووکی ژمارە5 :
ماچی رۆژدا
ی شەو و م
تﯚ لە ن وان کﯚچی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
68204
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ھ شتا ئاماددە نييە

ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
عەبدوو عەباس

2376
پەڕتوووکی ژمارە6 :
ە ﯚ بووی
تﯚ ھە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
68565
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
عەبدوول

2377
پەڕتوووکی ژمارە7 :
تﯚ و ببورجەکان
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101536416
65436
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
فەلەککی ،ئاﯾار

2378
پەڕتوووکی ژمارە8 :
ن
دان ،داھ نان
و ،سەرھە د
ی پ  :م ژوو
تﯚپی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201111
1021550466
62710
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ﯾفکانی
سامان عەبدو برﯾف
ی ئاراس 20 07 -
دەزگای
تاﯾبەتم
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
و ت:
ستان
شووری کوردس
باش
جﯚری پەڕتووک :وەررزش
زمان  -ش وەزار :ک  .باشوور
2379
پەڕتوووکی ژمارە9 :
تﯚپەززەردەکە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6202255317
70193
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
مود زامدار
مەحم
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی پەڕتووک :مندا ن
جﯚری
2380
پەڕتوووکی ژمارە0 :
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کەم
تﯚپەک
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6202336407
70937
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ن نەدار
سﯚران

2381
پەڕتوووکی ژمارە1 :
شنگەری
کەکانی رۆش
ۆحی و ئەرک
تﯚتالييتارﯾزمی رۆ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201305
5092049567
78634
ھ شتا ئامادە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ەختيار
مەال بە
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
تاﯾبەتم
و ت:
ستان
شووری کوردس
باش
جﯚری پەڕتووک :راممياری
زمان  -ش وەزار :ک  .باشوور

2382
پەڕتوووکی ژمارە2 :
ی ئەدەبی
ەوەی تيﯚری
تﯚژﯾنە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22702075619874
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
نووسەر
ست ر
ڕاج ر و بس
وەرگ
عەبدلخالق
ق ﯾەعقووبی
ەڕەکان
ژمارەی الپە
216
پ
سا ی چاپ
2006
کەتەلﯚگ
سياسەت
ەوەی موکرﯾاننی
سەرچاوە :ما پەڕی دەززگای تو ژﯾنەووە و ب وکردنە
دﯾيەکانی پەڕتتووک
تاﯾبەتمەند
باشوووری کوردستان
و ت:
ی
جﯚری پەڕتتووک :ئەدەبی
2383
پەڕتوووکی ژمارە3 :
سی
تﯚش من دەناسی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201111
1052317046
62785
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ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی

ە
ئامادەﯾە
ب
جەمال غەرﯾب
جەبار ج
ەد ھاشم
شی :محەمە
نيگارک ش
ی ئاراس 20 06 -
دەزگای
تاﯾبەتم
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
و ت:
ستان
شووری کوردس
باش
دا ن
جﯚری پەڕتووک :مند
زمان  -ش وەزار :ک  .باشوور

2384
پەڕتوووکی ژمارە4 :
ی کورد
و خوازەکانی
ق فيکرەت و شاعيرە نو
تﯚفيق
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22214412519521
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ئەحمەدد تاقانه
2
ی ئاراس 2001
دەزگای
تاﯾبەتم
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
ستان
شووری کوردس
باش
و ت:
جﯚری پەڕتووک :ئەددەبی

2385
پەڕتوووکی ژمارە5 :
ق وەھبی
تﯚفيق
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201102
2080807543
33173
ھ شتتا ئامادە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ژﯾانناممە.
تەفا
نووسيينی :سﯚزان کەرﯾم مستە
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی پەڕتووک
کوردستان
و ت :باشووری کو

2386
پەڕتوووکی ژمارە6 :
ی عەزازﯾل
تﯚقی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6042144456
65031
ە
شتا ئامادە نييە
ھش
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
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ھيداﯾەتی
ی
قادر
سەر :سەﯾد قا
نووس
ی پەڕتووک
ەتمەندﯾيەکانی
تاﯾبە
ی پەڕتووک :ررۆمان
جﯚری
ک .باشوور
ن  -ش وەزار :ک
زمان

2387
پەڕتوووکی ژمارە7 :
مادەکات
ن خواردن ئام
تﯚلين
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6202255317
70781
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ميرزا
خشان حەمەم
و/پەخ
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی پەڕتووک
و ت:
بااشووری کورددستان
مندا ن
ی پەڕتووک :م
جﯚری
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
2388
پەڕتوووکی ژمارە8 :
ی گو دا
ن لەئاھەنگی
تﯚلين
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6202255317
70780
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
خشان حەمە ميرزا
و/پەخ
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی پەڕتووک :مندا ن
جﯚری
2389
پەڕتوووکی ژمارە9 :
دا
ن لەدونيای چيرۆکە کاند
تﯚلين
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6202255317
70783
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
خشان حەمە ميرزا
و/پەخ
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی پەڕتووک :مندا ن
جﯚری
2390
پەڕتوووکی ژمارە0 :
ن لەشەوی جەژندا
تﯚلين
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http://www.kurdipedia.org/?q=2012062022553170777
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
و /پەخشان حەمە ميرزا
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی پەڕتووک
جﯚری پەڕتووک :مندا ن
پەڕتووکی ژمارە2391 :
تﯚلين لەوانەی خ وەتگەدا
http://www.kurdipedia.org/?q=2012062022553170784
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
و/پەخشان حەمە ميرزا
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی پەڕتووک
جﯚری پەڕتووک :مندا ن
پەڕتووکی ژمارە2392 :
تﯚلين لەوانەی نيگار ک شان دا
http://www.kurdipedia.org/?q=2012062022553170779
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
و /پەخشان حەمە ميرزا
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی پەڕتووک
جﯚری پەڕتووک :مندا ن
پەڕتووکی ژمارە2393 :
تﯚلين مﯚزﯾک دەدۆز تەوە
http://www.kurdipedia.org/?q=2012062022553170778
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
و/پەخشان حەمە ميرزا
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی پەڕتووک
جﯚری پەڕتووک :مندا ن
باشووری کوردستان
و ت:
زمان  -ش وەزار :ک .باشوور
پەڕتووکی ژمارە2394 :
تﯚلين وپاساری ھاوڕ ی
http://www.kurdipedia.org/?q=2012062022553170782
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فاﯾلی پی دی ئ ف:
و/پەخشان حەمە ميرزا

ھ شتا ئامادە نييە

تاﯾبەتمەندﯾيەکانی پەڕتووک
جﯚری پەڕتووک :مندا ن
پەڕتووکی ژمارە2395 :
تﯚلين وپشيلەی ﯾەکی النەواز
http://www.kurdipedia.org/?q=2012062022553170785
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
و/پەخشان حەمە ميرزا
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی پەڕتووک
جﯚری پەڕتووک :مندا ن
پەڕتووکی ژمارە2396 :
تﯚلين وچوارشەممەﯾەکی
http://www.kurdipedia.org/?q=2012062022553170776
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
و/پەخشان حەمە ميرزا
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی پەڕتووک
جﯚری پەڕتووک :مندا ن
پەڕتووکی ژمارە2397 :
تﯚم سوﯾەر
http://www.kurdipedia.org/?q=2012062022553170311
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
و/ئەحمەد قادر سەعيد
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی پەڕتووک
جﯚری پەڕتووک :مندا ن
پەڕتووکی ژمارە2398 :
تﯚماری ش ت ک
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514969548
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
ن .گﯚگﯚل
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2399
پەڕتوووکی ژمارە9 :
تﯚماررەکانی م ژو
وو
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201208
8261845296
69322
ھ شتا ئامادە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
عومەر ئيسماعيل ممارف
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
تاﯾبەتم
و ت:
ستان
شووری کوردس
باش
جﯚری پەڕتووک :م ژژوو
زمان  -ش وەزار :ک  .باشوور

2400
پەڕتوووکی ژمارە0 :
جيھانييەکاننی گەندە ی
تﯚڕە ج
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22214405818610
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
نووسيننی :پيتەر ئاﯾگگن
سمان
ن :ئوم د عوس
وەڕگ ان
 320الپەڕە
ی الپەڕەکان0 :
ژمارەی
200
سا ی چاپکردن07 :
تاﯾبەتم
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
و ت:
ستان
شووری کوردس
باش
جﯚری پەڕتووک :راممياری
زمان  -ش وەزار :ک  .باشوور
2401
پەڕتوووکی ژمارە1 :
ی گەندە ی
جيھانيەکانی
تﯚڕە ج
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
66891
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ئاﯾگن ،پيتەر

2402
پەڕتوووکی ژمارە2 :
ۆک بﯚ منا ن
ستﯚی و چيرۆ
تﯚ س
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6202255317
70262
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
س ئەحمەد
ر واس
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تاﯾبەتمەندﯾيەکانی پەڕتووک
باشووری کوردستان
و ت:
جﯚری پەڕتووک :مندا ن
زمان  -ش وەزار :ک .باشوور
پەڕتووکی ژمارە2403 :
تﯚ ە چ3
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514968755
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
کامەران )محەمەد ئەحمەد تەھا)
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی پەڕتووک
جﯚری پەڕتووک :رۆمان
زمان  -ش وەزار :ک .باشوور
پەڕتووکی ژمارە2404 :
تﯚ ە :کﯚمە ە چيرۆک کی کورتە
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514968368
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
شەوکەت نوری عەبدو  /لەE

پەڕتووکی ژمارە2405 :
تيپی مﯚسيقای ئاژە ن
http://www.kurdipedia.org/?q=2012062022553170362
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
و /ﯾوسف عە بدو ل قادر رەسوڵ
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی پەڕتووک
جﯚری پەڕتووک :مندا ن
پەڕتووکی ژمارە2406 :
تيتيل و بيبيل
http://www.kurdipedia.org/?q=2012062022553170595
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
سيمين چاﯾچی
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی پەڕتووک
باشووری کوردستان
و ت:

ﻻﭘەڕە

652

http://www.kurdipedia.org

مندا ن
ی پەڕتووک :م
جﯚری
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
2407
پەڕتوووکی ژمارە7 :
ەوبيبيلە
تيتيلە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6202255317
70220
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
عومەرر ئيبراھيم عززﯾز
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی پەڕتووک
ی پەڕتووک :مندا ن
جﯚری
2408
پەڕتوووکی ژمارە8 :
تيرورکرنا حەز ن ب مراد ،ئئازاد بوسەللی2011 ،
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201109
9221213486
62048
ييە
شتا ئامادە نيي
ھش
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
وەشانن ن پەرتوکخانا فەرھەنگ
ەالﯾەن )ن چيررﭬان( سەبارەەت بە )وەشان ن پەرتوکخانا
ی تاﯾبەت بﯚ کوردﯾپ دﯾا لە
چاوە :تﯚمار کی
سەرچ
ەنگ( لە11:55::52 2011-9-22 :
فەرھە
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی پەڕتووک
کوردستان
و ت :باشووری کو
2409
پەڕتوووکی ژمارە9 :
ەکانی)
ی ،ش وازە
تيرۆر )پاﯾەکانی ،،ھﯚکارەکانی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201111
1230322456
63007
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
ەجيد عەلی
ھيمداد مە
ک( 2007 -
مەکتەبی ببير و ھوشيارری )ی .ن .ک
دﯾيەکانی پەڕتتووک
تاﯾبەتمەند
و ت:
باشوووری کوردستان
جﯚری پەڕتتووک :تيرۆرﯾززم
شوور
زمان  -ش وەزار :ک .باش
2410
پەڕتوووکی ژمارە0 :
ی
تيرۆر و توندڕەوی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
66569
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
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ف فاتح فەرەج
لەتيف

2411
پەڕتوووکی ژمارە1 :
تيرۆر و تيرۆرﯾزم
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201108
8291600356
60811
ئامادەەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
سييە
شيکاری م ژوووﯾی و سياس
ل کﯚ يننەوەﯾەکی ش
ن محەمەد
کارزان
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی پەڕتووک :تيرۆرﯾزم
جﯚری
2412
پەڕتوووکی ژمارە2 :
وژی
تيرۆر و رەشەکو
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22214411919342
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
باقر موئئمنی
ەمين نەژاد
ناسر ئە
2001
سەرچاوە :ما پەڕی کت بخانەی ککوردی
تاﯾبەتم
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
ستان
شووری کوردس
باش
و ت:
جﯚری پەڕتووک :تيررۆرﯾزم
زمان  -ش وەزار :ک ..باشوور
2413
پەڕتوووکی ژمارە3 :
سی
تيرۆر و سەقامگييری سياس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22214412019375
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
سدﯾق
بەکر س
شياری 2006
ی بيرو ھﯚش
مەکتەبی
سەرچاوە :ما پەڕی کت بخانەی ککوردی
تاﯾبەتم
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
ستان
شووری کوردس
باش
و ت:
جﯚری پەڕتووک :تيررۆرﯾزم
زمان  -ش وەزار :ک ..باشوور
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پەڕتووکی ژمارە2414 :
تيرۆر :پەلەقاژەی مەرگی ئيسالميەکان
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514966318
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
سامان ئەحمەد

پەڕتووکی ژمارە2415 :
تيرۆرکردنی سەرۆک وەزﯾران
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514969338
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
کرﯾستی ،ئاجاسا

پەڕتووکی ژمارە2416 :
تيرۆری گيان و ئەند شە
http://www.kurdipedia.org/?q=2012010120351563609
ئامادەﯾە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
حەسەن ئەﯾوب زادە
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی پەڕتووک
جﯚری پەڕتووک :رامياری
زمان  -ش وەزار :ک .باشوور
پەڕتووکی ژمارە2417 :
تيرۆری ن ودەو ەتی
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122214410118713
ئامادەﯾە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
نووسينی :د .ئەحمەد محەمد رەفعەت /د .سا ح بەکر ئەلتەﯾار
وەرگ انی؛ کو ستان جەمال
ئەم کت بە لە سا ی  2003دا لەالﯾەن خانەی وەرگ انەوە ب وکراوەتەوە
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی پەڕتووک
باشووری کوردستان
و ت:
جﯚری پەڕتووک :تيرۆرﯾزم
زمان  -ش وەزار :ک .باشوور
پەڕتووکی ژمارە2418 :
تيرۆرﯾزم
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122214412019382
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ئامادەەﯾە

ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
س ھﯚفمان
بروس
ئاوات ئەحمەد
2005
ی سەردەم 5
دەزگای
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی پەڕتووک
بااشووری کورددستان
و ت:
ی پەڕتووک :تييرۆرﯾزم
جﯚری

2419
پەڕتوووکی ژمارە9 :
جيھانيەوە  -بەرگی 1
تيرۆرﯾزم چونە نااو ناخی دﯾاردەﯾەکی ج
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22214412019380
ە
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
باری دەﯾﭭيس
ەال کەرﯾم
عەتا مە
ی 2004
سل مانی
ەندﯾيەکانی پپەڕتووک
تاﯾبەتمە
ستان
شووری کوردس
باش
و ت:
جﯚری پپەڕتووک :تيرۆۆرﯾزم
زمان  -ش وەزار :ک .باشوور
2420
پەڕتوووکی ژمارە0 :
تيرۆرﯾزم و جيھاننی ئەم ۆ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
66624
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ەت عەبدو
عەدالە

2421
پەڕتوووکی ژمارە1 :
خراو
وان کی ر کخ
تيرۆرﯾزم وەک تاو
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22702075619906
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
نووسەر
ەن و گاری پووتەر
ماﯾکل ليمە
وەرگ
ئەبو بەکر ممەجيدی
ەڕەکان
ژمارەی الپە
144
پ
سا ی چاپ
2006
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کەتەلﯚگ
سياسەت
سەرچاوە :ما پەڕی دەزگای تو ژﯾنەوە و ب وکردنەوەی موکرﯾانی
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی پەڕتووک
باشووری کوردستان
و ت:
جﯚری پەڕتووک :تيرۆرﯾزم
زمان  -ش وەزار :ک .باشوور
پەڕتووکی ژمارە2422 :
تيرۆرﯾزم :چوونە ناو ناخی دﯾاردەﯾەکی جيھانيەوە ب1
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514966949
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
دەﯾﭭيس ،باری

پەڕتووکی ژمارە2423 :
تيرۆرﯾزم :وەک بيناکردنی کﯚمە ﯾەتی
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514966622
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
باخەوان ،عادل

پەڕتووکی ژمارە2424 :
تيرۆز :چەمەی در ژ ،دەقی کراوە ،چامە پەخشان )ھﯚنراوە)
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514968729
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
عادل

پەڕتووکی ژمارە2425 :
تيرۆژ
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514967963
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
حەمە کەرﯾم عارف
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی پەڕتووک
باشووری کوردستان
و ت:
جﯚری پەڕتووک :چيرۆک
زمان  -ش وەزار :ک .باشوور
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پەڕتووکی ژمارە2426 :
تيری شکاو
http://www.kurdipedia.org/?q=2012062022553170805
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
عەبدول ەحمان مەعروف
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی پەڕتووک
باشووری کوردستان
و ت:
جﯚری پەڕتووک :مندا ن
زمان  -ش وەزار :ک .باشوور
پەڕتووکی ژمارە2427 :
تير ژەکان و شيعری ش رکﯚ ب کەس :ل کﯚ ينەوە
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514968871
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
ش رزاد حەسن9 /ن

پەڕتووکی ژمارە2428 :
تيرەگەری و تيﯚری دەو ەت لە بيری ئبن خەلدوندا
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514966575
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
عيسا ،ئەلب رت

پەڕتووکی ژمارە2429 :
تيشک
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514967844
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
خورشيدە

پەڕتووکی ژمارە2430 :
تيشکی لەﯾزەری و بەکارھ نانی
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514967177
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
عەلی محەمەد سا ح
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پەڕتوووکی ژمارە1 :
2431
ن
ﯚشکەرەکان
ک ک بﯚ سەرر ماددە ب ھﯚ
تيشک
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201308
8031429178
89319
ە
شتا ئامادە نييە
ھش
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
K
KIAC
2
2002
ی پەڕتووک
ەتمەندﯾيەکانی
تاﯾبە
ھەمەجﯚرە
ی پەڕتووک :ھ
جﯚری
ک .باشوور
ن  -ش وەزار :ک
زمان

2432
پەڕتوووکی ژمارە2 :
کە نيگاﯾەک بﯚ )مندا ی ئﯚتيزم)
تيشک
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22702075619953
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
نووسەر
نووری
ی
پەروﯾن خدر ئيبراھيم  -ماجيد
ەڕەکان
ژمارەی الپە
40
پ
سا ی چاپ
2008
پ
نﯚرەی چاپ
ﯾەکەم
دﯾزاﯾنی بەرگ
محەمەد ھ
ھيشام
کەتەلﯚگ
ی
پەروەردە و دەروونناسی
ەوەی موکرﯾاننی
سەرچاوە :ما پەڕی دەززگای تو ژﯾنەووە و ب وکردنە
دﯾيەکانی پەڕتتووک
تاﯾبەتمەند
باشوووری کوردستان
و ت:
جﯚری پەڕتتووک :دەرووننناسی
شوور
زمان  -ش وەزار :ک .باش
2433
پەڕتوووکی ژمارە3 :
کەو پشە س
تيشک
سپی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6202255317
70588
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
و/ڕەوەەز کامل محە
ەمەد
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ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی پەڕتووک :مندا ن
جﯚری
2434
پەڕتوووکی ژمارە4 :
وور ب4
کەکان :سەرجەمی پەﯾﯾامەکانی نو
تيشک
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
66010
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
يدی
سی ،بەدﯾعوزززەمان سەعيد
نوورس

2435
پەڕتوووکی ژمارە5 :
ی
ن سامﯚرای
جين ئاخەرﯾن
تيمﯚج
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201212
2122203217
74320
ھ شتا ئامادە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ﭬينﯚس فاﯾەق
2012
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
تاﯾبەتم
و ت:
ستان
شووری کوردس
باش
جﯚری پەڕتووک :رۆممان
زمان  -ش وەزار :ک  .باشوور
2436
پەڕتوووکی ژمارە6 :
وەکان
تينا و چيرۆکە ئەند شە کراو
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201204
4182124296
64561
ھ شتا ئامادە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
حەمەد
عەتا مح
رەنج
لە ب وککراوەکانی چااپخانەی ج
سا ی چاپ 2007
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
تاﯾبەتم
و ت:
ستان
شووری کوردس
باش
جﯚری پەڕتووک :چييرۆک
زمان  -ش وەزار :ک  .باشوور
2437
پەڕتوووکی ژمارە7 :
شانﯚ
و يەکانی ش
سی وليامز و ئاڕاستە نو
تينس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22214411219097
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
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نووسينی :د .شاکر ئەللحاج
مەحمود زەنگنە
د
دو
وەرگ انی؛ کامەران سووبحان و عەبد
شی
دەزگای چاپ و پەخش
ی
الﯾەن
ەمی ئەم کت ببە لە سا ی  2007دا لەال
چاپی ﯾەکە
ەوە
سەردەمەووە ب وکراوەتە
تاﯾبەتمەند
دﯾيەکانی پەڕتتووک
و ت:
باشوووری کوردستان
جﯚری پەڕتتووک :شانﯚ
شوور
زمان  -ش وەزار :ک .باش
2438
پەڕتوووکی ژمارە8 :
م
تينووی ف ﯾنەوەم
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201108
8170956386
60706
ی پی دی ئ ف :ھ شتا ئاماادە نييە
فاﯾلی
ی
عەلی ئەکببەر مەجيدی
شاری
ەی گﯚرانی ش
ئەم کت بە ببەرھەم کی کﯚمە ەشيعررﯾی شاعيرە کە لە ب وگە
سنەی رۆژژھە تی کورددستان چاپ بووە.
دﯾيەکانی
تاﯾبەتمەند
پەڕتووک
ەست
جﯚری پەڕتتووک :ھە بە

2439
پەڕتوووکی ژمارە9 :
ەرۆ جووتيار
تينکە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6202255317
70472
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ستيفننی رابلی
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی پەڕتووک :مندا ن
جﯚری
2440
پەڕتوووکی ژمارە0 :
سەن(دا
سەعيد حەس
ی )حەمە س
ەزەنگەکەی
تي ۆژێ بە شەوە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201109
9061545286
61006
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
کاکەووەﯾس
1
ستﯚککھﯚ م 1991 -
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی پەڕتووک
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ددەرەوە
و ت:
ھەمەجﯚرە
ی پەڕتووک :ھ
جﯚری
2441
پەڕتوووکی ژمارە1 :
ۆر ئادۆرنﯚ
تيﯚدۆ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
65696
ئامادەەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
حەسەن پا ە
ەر -:سە ح ح
نووسە
ەوان
چاپی ﯾەکەم سا ی 2007
سەردەم
لە بالووکراوەکانی ددەزگای چاپ و پەخشی س
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
بااشووری کورددستان
و ت:
ەلسەفە
ی پەڕتووک :فە
جﯚری
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
2442
پەڕتوووکی ژمارە2 :
بەرگی 1
ی
کان -
ە راميارﯾيەک
ی دەو ەت و سيستەمە
تيﯚری
dipedia.org//?q=201012
22214410218729
http:///www.kurd
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
ەد
حمەد محەمە
نووسينی :بەھادﯾن ئەح
سەردەمەوە
ە
چاپ و پەخشی
لەالﯾەن دەزگای پ
ن
200دا
ئەم کت بە للە سا ی 01
ەوە
ب وکراوەتە
تاﯾبەتمەند
دﯾيەکانی پەڕتتووک
و ت:
باشوووری کوردستان
ی
جﯚری پەڕتتووک :رامياری
شوور
زمان  -ش وەزار :ک .باش
2443
پەڕتوووکی ژمارە3 :
بەرگی 2
ی
کان -
ە راميارﯾيەک
ی دەو ەت و سيستەمە
تيﯚری
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22214410218728
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
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ەد
حمەد محەمە
نووسينی :بەھادﯾن ئەح
سەردەمەوە
ە
چاپ و پەخشی
لەالﯾەن دەزگای پ
ن
200دا
ئەم کت بە للە سا ی 01
ەوە
ب وکراوەتە
دﯾيەکانی پەڕتتووک
تاﯾبەتمەند
و ت:
باشوووری کوردستان
ی
جﯚری پەڕتتووک :رامياری
شوور
زمان  -ش وەزار :ک .باش
2444
پەڕتوووکی ژمارە4 :
ە راميارﯾەکاان
ی دەو ەت و سيستەمە
تيﯚری
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
66549
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
بەھادﯾن ئەحمەد م
محەمەد

2445
پەڕتوووکی ژمارە5 :
ی رۆمان
تيﯚری
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22214412519532
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
کﯚمە ک نووسەر
وەرگ اننی :محەمەدد کەرﯾم
200
ی سەردەم 02
دەزگای
سەرچاوە :ما پەڕی کت بخانەی ککوردی
تاﯾبەتم
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
ستان
شووری کوردس
باش
و ت:
جﯚری پەڕتووک :ئەددەبی
2446
پەڕتوووکی ژمارە6 :
ی کانت
ی زانين الی
تيﯚری
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
2270207562
20048
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
نووسەر
ھيم
نيگار ئيبراھ
ەڕەکان
ژمارەی الپە
72
پ
سا ی چاپ
2010
پ
نﯚرەی چاپ
ﯾەکەم
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دﯾزاﯾنی بەرگ
ی
ورﯾا بوداغی
کەتەلﯚگ
فەلسەفە
وکردنەوەی موکرﯾاننی
ە
سەرچاوە :ما پەڕی دەززگای تو ژﯾنەووە و ب
دﯾيەکانی پەڕتتووک
تاﯾبەتمەند
باشوووری کوردستان
و ت:
ەفە
جﯚری پەڕتتووک :فەلسە
شوور
زمان  -ش وەزار :ک .باش
2447
پەڕتوووکی ژمارە7 :
ی سياسی
تيﯚری
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201111
1082223106
62864
ە
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
ئاندرو ھ يوود
ی لە ئينگليززﯾيەوە :گﯚران سەباح
وەرگ انی
20
دەزگای ئاراس 007 -
تاﯾبەتمە
ەندﯾيەکانی پپەڕتووک
و ت:
ستان
شووری کوردس
باش
جﯚری پپەڕتووک :راميياری
زمان  -ش وەزار :ک .باشوور
2448
پەڕتوووکی ژمارە8 :
ماف
ی گشتيی م
تيﯚری
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
66192
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ی
جی ،سەعدی
بەرزنج

2449
پەڕتوووکی ژمارە9 :
ﯾاسا
ی گشتيی ﯾا
تيﯚری
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
66191
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ی
جی ،سەعدی
بەرزنج

2450
پەڕتوووکی ژمارە0 :
ی مﯚسيقا چ 3،2
تيﯚری
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http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514967611
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
دل ر ئيبراھيم

پەڕتووکی ژمارە2451 :
تيﯚری مەدەنيەت ..سەرچاوەی سەرھە دانی مەدەنيەتی خﯚرئاوا
http://www.kurdipedia.org/?q=2011121809263663347
ئامادەﯾە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
نووسينی :موکوتساوا ﯾوکيچی
وەرگ انی :ستار کەرﯾم
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی پەڕتووک
جﯚری پەڕتووک :کﯚمە ﯾەتی
زمان  -ش وەزار :ک .باشوور
پەڕتووکی ژمارە2452 :
تيﯚری نيسبی چييە؟
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514967169
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
ئاﯾنشتاﯾن ،ئەلب رت

پەڕتووکی ژمارە2453 :
تيﯚری نيسبی چيە؟
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514967207
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
النداو و رومر

پەڕتووکی ژمارە2454 :
تيﯚری ھاوچەرخ لە زانستی کﯚمە ناسيدا
http://www.kurdipedia.org/?q=2012081021221067494
فاﯾلی پی دی ئ ف :ھ شتا ئامادە نييە
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حەسﯚ ز باری
تاھير حە
ەندﯾيەکانی پپەڕتووک
تاﯾبەتمە
و ت:
ستان
شووری کوردس
باش
جﯚری پپەڕتووک :کﯚممە ناسی
زمان  -ش وەزار :ک .باشوور

2455
پەڕتوووکی ژمارە5 :
شاراوە
ی بنياتی ش
تيﯚرﯾی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201109
9010947256
60861
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ەد
حەميد ئەحمە
نووسيننی :نەجات ح
ب وکراووەی ئاراس
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
تاﯾبەتم
و ت:
ستان
شووری کوردس
باش
جﯚری پەڕتووک :ئەددەبی

2456
پەڕتوووکی ژمارە6 :
ەدەبی
ە نو يەکانی رەخنەی ئە
تيﯚرە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201208
8301832343
36846
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
کەمال مەعروف
2012
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
تاﯾبەتم
و ت:
ستان
شووری کوردس
باش
جﯚری پەڕتووک :ئەددەبی
زمان  -ش وەزار :ک  .باشوور
2457
پەڕتوووکی ژمارە7 :
ەکانی راگەﯾﯾاندن
تيﯚرە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201307
7141033498
89572
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
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درا بﯚل
نووسەرر :ملﭭين ل .ددﯾفلير و ساند
حاجی
وەرگ  :د .سەنگەر ح
2012
ەندﯾيەکانی پپەڕتووک
تاﯾبەتمە
و ت:
ستان
شووری کوردس
باش
گەﯾاندن
جﯚری پپەڕتووک :راگە
زمان  -ش وەزار :ک ..باشوور
2458
پەڕتوووکی ژمارە8 :
سييەکان
ستمە سياس
ەکانی سيس
تيﯚرە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22214405818608
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
د .کەماال مەنوفی
ەحمەد
ئاوات ئە
نی 2007
سل مانی
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
تاﯾبەتم
ستان
شووری کوردس
باش
و ت:
جﯚری پەڕتووک :راممياری
زمان  -ش وەزار :ک  .باشوور
2459
پەڕتوووکی ژمارە9 :
ەکانی مﯚسي
سيقا
تيﯚرە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
67336
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
سە ح رەوف

2460
پەڕتوووکی ژمارە0 :
دا
يەک لە ئابورری سياسيد
ت بينيە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
66066
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
م زەندی
کەرﯾم
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
بااشووری کورددستان
و ت:
ی پەڕتووک :ئاابووری
جﯚری
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک

ﻻﭘەڕە

667

http://www.kurdipedia.org

2461
پەڕتوووکی ژمارە1 :
تد
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6202255317
70671
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ت عەبدو
و/ئاوات
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی پەڕتووک :مندا ن
جﯚری
2462
پەڕتوووکی ژمارە2 :
ی
ت رۆرﯾسيم وەک بيناکردنی کﯚمە ﯾەتی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6170932146
66587
ئاماددەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
نووسيينی -:عادل باخەوان
بابەت -:تو ژﯾنەوە
چاپی ﯾەکەم سا ی 2007
سەردەم
لە بالووکراوەکانی ددەزگای چاپ و پەخشی س
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
و ت:
بااشووری کورددستان
ی پەڕتووک :تييرۆرﯾزم
جﯚری
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
2463
پەڕتوووکی ژمارە3 :
شەی کورد
ی
ت زی تورک بﯚ م ژوو ،تيﯚری زمانی خﯚرر و ک
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201110
0122323306
62334
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
نووسينی :ئيسماعيل ب شکچی
ەردی
وەرگ انی؛ ئاسﯚس ھە
لەالﯾەن دەزگای چاپ و پەخشی سەردەمەووە
ن
 200دا
ئەم کت بە للە سا ی 00
ەوە
ب وکراوەتە
تاﯾبەتمەند
دﯾيەکانی پەڕتتووک
باشوووری کوردستان
و ت:
جﯚری پەڕتتووک :ل کﯚ يننەوە
شوور
زمان  -ش وەزار :ک .باش
2464
پەڕتوووکی ژمارە4 :
ی کورد
ورک و دۆزی
ت زی م ژووﯾی تو
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201110
0171222146
62401
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ئاماددەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ەحمەد
وەرگ ان و ئامادەکرردنی :ئەنوەرر محەمەد ئە
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی پەڕتووک :م ژوو
جﯚری
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
2465
پەڕتوووکی ژمارە5 :
ييەکان
ﯚرە سياسيي
ت گەﯾﯾشتن لە تيﯚ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201106
6101214326
60255
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
نووسينی :تﯚماس سپرراگ نس
شەرﯾفی
وەرگ انی لە فارسيەوەە؛ فەرەشيد ش
لەالﯾەن خانەی وەررگ انەوە ب ووکراوەتەوە
ن
 200دا
ئەم کت بە للە سا ی 05
تاﯾبەتمەند
دﯾيەکانی پەڕتتووک
و ت:
باشوووری کوردستان
ەفە
جﯚری پەڕتتووک :فەلسە
شوور
زمان  -ش وەزار :ک .باش
2466
پەڕتوووکی ژمارە6 :
سالمی...
ﯾەکگرتووی جيھانی ئيس
ت گەﯾﯾشتن لە تەندروستی :کﯚنگرەی ﯾە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
67268
ھ شتا ئامادە ننييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
نوری فارس حەمە خان

2467
پەڕتوووکی ژمارە7 :
ە قورئانی پييرۆزدا
سەرکەوتن و تەمکين لە
ت گەﯾﯾشتن لە س
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
66050
ھ شتا ئاماادە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ە بی ،عەلی
ئەلسە
ی محەمەد ممحەمەد

2468
پەڕتوووکی ژمارە8 :
جينﯚساﯾدی کورد
ت گەﯾﯾشتن لەئەننفال وەک ج
http:///www.kurdip
pedia.org/?q
q=2014041
1412403310
00416
ھ شتا ئاما دە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
سل مان
نووسيين و ئامادەکرردنی تەھا س
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2014
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
بااشووری کورددستان
و ت:
ەبجە
ەنفال و ھە ە
ی پەڕتووک :ئە
جﯚری
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
2469
پەڕتوووکی ژمارە9 :
ت گەﯾﯾشتنی تيﯚررە سياسيەکان
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
66727
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
سپراگگ نز ،تﯚماس

2470
پەڕتوووکی ژمارە0 :
وردﯾدا
مەنوسی کو
ی لە رۆژنام
ستی؛ شو نی
ت گەﯾﯾشتنی راس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201311
1200151128
87747
ئامادەەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ەحمەد
ل مەزھەر ئە
کەمال
1
1978
ی پەڕتووک
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی
ئ اق
و ت:
ی پەڕتووک :رراگەﯾاندن
جﯚری
ک .باشوور
ن  -ش وەزار :ک
زمان
2471
پەڕتوووکی ژمارە1 :
نگ
ڤ :ھەمەڕەنگ
ت اماان لە مرۆڤ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
68728
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
رەج ْا

2472
پەڕتوووکی ژمارە2 :
خراپەکانی للەسەر
ەرەنجامە خ
شەنگی ئاررەزووەکان و ھﯚکار و دە
م )النظر( پ ش
ت واننينی حەرام
تاک و کﯚمەڵ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201201
1281820476
64102
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
نوسەر :فەرەﯾدون موحەممەد
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تاﯾبەتمەندﯾيەکانی پەڕتووک
باشووری کوردستان
و ت:
جﯚری پەڕتووک :ئاﯾين و ئاتەﯾزم
زمان  -ش وەزار :ک .باشوور
پەڕتووکی ژمارە2473 :
ت وانينيکی نوێ بو ھيرمنﯚتيک و راﭬەی ئەدەبی
http://www.kurdipedia.org/?q=2013042509391982727
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
وەرگ ان لەفارسييەوە بو کوردی ،چاپ و ب وکردنەوەی سل مانی.2009 ،
عادل محەمەدپوور
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی پەڕتووک
باشووری کوردستان
و ت:
جﯚری پەڕتووک :ئەدەبی
زمان  -ش وەزار :ک .باشوور
پەڕتووکی ژمارە2474 :
ت وانين ک لە قوتبەوە بﯚ ھونەری ش وەکاری کوردی
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122214412019363
ئامادەﯾە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
ئاشتی گەرميانی
2007
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی پەڕتووک
جﯚری پەڕتووک :ھونەری
پەڕتووکی ژمارە2475 :
ت وان کی سەردەم بﯚ کﯚمارەکەی مەھاباد :لە ﯾادی  52سا ەﯾدا..
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514969828
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
مەحمود مەال عزەت

پەڕتووکی ژمارە2476 :
ت کستی ژنان لە دەفتەرەکانی ﯾارساندا
http://www.kurdipedia.org/?q=2011120911440463181
ئامادەﯾە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
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ھەورامی
نووسيننی  :نامق ھە
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
تاﯾبەتم
و ت:
ستان
شووری کوردس
باش
جﯚری پەڕتووک :ئەددەبی
زمان  -ش وەزار :ک  .باشوور

2477
پەڕتوووکی ژمارە7 :
ور
ی :کەلەپوو
کلﯚری کوردی
ەت کی فﯚلک
ستی ھەقاﯾە
ت کس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
68525
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
عيل
دو ئيسماع
سەعد

2478
پەڕتوووکی ژمارە8 :
ی
ستی کوردی
ت کس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201111
1092225416
62877
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
کﯚکردنەوە و ب وکردنەوەەی :ئەلب رت فﯚن لﯚکﯚک
نەجاتی عەبدو
ی
پ شەکی و لە چاپدانەووەی:
دەزگای ئارراس 2007 -
دﯾيەکانی پەڕتتووک
تاﯾبەتمەند
و ت:
باشوووری کوردستان
جﯚرە
جﯚری پەڕتتووک :ھەمەج
شوور
زمان  -ش وەزار :ک .باش
2479
پەڕتوووکی ژمارە9 :
ستی ﯾاخی
ت کس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201305
5111738557
78595
ئامادەەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ێ نەھرۆ
ھاوڕێ
ی پەڕتووک
ەتمەندﯾيەکانی
تاﯾبە
ھە بەست
ی پەڕتووک :ھ
جﯚری
ک .باشوور
ن  -ش وەزار :ک
زمان
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2480
پەڕتوووکی ژمارە0 :
شکان
ت کش
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201311
1051419318
88032
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
سەرۆ ققادر
2012
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
تاﯾبەتم
و ت:
ستان
شووری کوردس
باش
جﯚری پەڕتووک :چييرۆک
زمان  -ش وەزار :ک  .باشوور
2481
پەڕتوووکی ژمارە1 :
راوە)
ەت کە )ھﯚنر
چەشنە بابە
شت وەزن و چ
ت کە وە :لە گش
dipedia.org//?q=201206
6101651496
67945
http:///www.kurd
ھ شتا ئاما دە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
شﯚ

2482
پەڕتوووکی ژمارە2 :
خی جاف
تەئرﯾخ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
69790
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
سەن جاف
حەسە
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
و ت:
بااشووری کورددستان
ی پەڕتووک :م ژوو
جﯚری
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
2483
پەڕتوووکی ژمارە3 :
ن
دارانی بابان
خی حوکمد
تەئرﯾخ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
69600
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
حس ن حوزنی
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
و ت:
بااشووری کورددستان
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جﯚری پەڕتووک :م ژوو
زمان  -ش وەزار :ک .باشوور
پەڕتووکی ژمارە2484 :
تەئرﯾخی سل مانی و و تی لە دەورەی زۆر قەدﯾمەوە تا ئەوە ی ئيحتيالل )1918م)
http://www.kurdipedia.org/?q=2011102413115362523
ئامادەﯾە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
وەزﯾری ئيقتصاد و مواصە تی پ شوو :محەمەد ئەمين زەکی نووسيوﯾەتی
بەغداد 1939 -
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی پەڕتووک
باشووری کوردستان
و ت:
جﯚری پەڕتووک :م ژوو
زمان  -ش وەزار :ک .باشوور
پەڕتووکی ژمارە2485 :
تەئرﯾخی سل مانی :و تی دەوری زۆر قەدﯾمەوە تا ئەوەلی ئيحتالل 918م
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514969854
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
محەمەد ئەمين زەکی

پەڕتووکی ژمارە2486 :
تەباﯾی
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514968602
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
ئەحمەد محەمەد
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی پەڕتووک
باشووری کوردستان
و ت:
جﯚری پەڕتووک :شانﯚ
زمان  -ش وەزار :ک .باشوور
پەڕتووکی ژمارە2487 :
تەپ ی ئاور
http://www.kurdipedia.org/?q=2011110522533962781
ئامادەﯾە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
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کﯚمە ە چيرۆکی بيا نی
وەرگ اننی :ئەمين گگەردﯾگالنی
ی ئاراس 20 06 -
دەزگای
تاﯾبەتم
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
و ت:
ستان
شووری کوردس
باش
جﯚری پەڕتووک :چييرۆک
زمان  -ش وەزار :ک  .باشوور
2488
پەڕتوووکی ژمارە8 :
ی بيانی
ە ە چيرۆکی
تەپ ی ئاوڕ :کﯚمە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
69253
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ن
گالنی ،ئەمين
گەردﯾگ

2489
پەڕتوووکی ژمارە9 :
شق
جەمانی عەش
تەرجە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201307
7022019529
91143
ە
شتا ئامادە نييە
ھش
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ەکر عەزﯾزان
ئەبوبە
ی پەڕتووک
ەتمەندﯾيەکانی
تاﯾبە
ھە بەست
ی پەڕتووک :ھ
جﯚری
ک .باشوور
ن  -ش وەزار :ک
زمان

2490
پەڕتوووکی ژمارە0 :
دﯾسەکانی موسليم و ببوخاری
جەمەی حەد
تەرجە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
65756
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
بابان ،مەال رەشيد بەگی

2491
پەڕتوووکی ژمارە1 :
تەرم ::کورتە چير
رۆک
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
68779
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
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س عەبدول ەزاق
عەباس

2492
پەڕتوووکی ژمارە2 :
ی نەناس ک
تەرمی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201305
5070847197
78663
ھ شتا ئامادە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ئازاد بەرزنجی
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
تاﯾبەتم
و ت:
ستان
شووری کوردس
باش
جﯚری پەڕتووک :چييرۆک
زمان  -ش وەزار :ک  .باشوور

2493
پەڕتوووکی ژمارە3 :
تەرمييناڵ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201210
0062014217
73308
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
الش نﯚﯚر ن
وەرگ اننی :دانا رەئووف
تاﯾبەتم
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
ستان
شووری کوردس
باش
و ت:
شانﯚ
جﯚری پەڕتووک :شا
زمان  -ش وەزار :ک  .باشوور
2494
پەڕتوووکی ژمارە4 :
تەرەززان
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6202255317
70820
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
و/فەوززﯾە مەنمی
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی پەڕتووک :مندا ن
جﯚری
2495
پەڕتوووکی ژمارە5 :
تەزوو
وی راز و نياز
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
68933
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فاﯾلی پی دی ئ ف:
محەمەد ئەمين

ھ شتا ئامادە نييە

پەڕتووکی ژمارە2496 :
تەزکيە و تەعەليم
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514965873
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
موفتی زادە ،ئەحمەدی

پەڕتووکی ژمارە2497 :
تەسەووف چييە؟
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514965791
ئامادەﯾە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
ئەمين ش خ عەالئەدﯾن نەقشبەندی
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی پەڕتووک
باشووری کوردستان
و ت:
جﯚری پەڕتووک :ئاﯾين و ئاتەﯾزم
زمان  -ش وەزار :ک .باشوور
پەڕتووکی ژمارە2498 :
تەفرەقە
http://www.kurdipedia.org/?q=2012062022553170464
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
حاميدی بەھرامی
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی پەڕتووک
جﯚری پەڕتووک :مندا ن
زمان  -ش وەزار :ک .باشوور
پەڕتووکی ژمارە2499 :
تەفسرا سورەتا )النساء)
http://www.kurdipedia.org/?q=2012012623103064040
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
نﭭ سەر  :تەحسين ئيبراھيم دوسکی
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی پەڕتووک
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باشووری کوردستان
و ت:
جﯚری پەڕتووک :ئاﯾين و ئاتەﯾزم
زمان  -ش وەزار :ک .باشوور
پەڕتووکی ژمارە2500 :
تەفسيرا بـ ساناھی بﯚ قورئانا پيروز ))1
http://www.kurdipedia.org/?q=2012012623132364043
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
ھژمارەکا زاناﯾان بـ چاﭬد رﯾا د.عبداللە الترکی
وەرگ ران  :تحسين إبراھيم دوسکی
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی پەڕتووک
کورد
نەتەوە:
باشووری کوردستان
و ت:
دھﯚک
شارەکان:
جﯚری پەڕتووک :ئاﯾين و ئاتەﯾزم
زمان  -ش وەزار :ک .باشوور
پەڕتووکی ژمارە2501 :
تەفسيرا ب ساناھی بﯚ قورئانا پيروز ))2
http://www.kurdipedia.org/?q=2012012623143964045
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
ئامادەکرن:ھژمارەکا زاناﯾان بـ چاﭬد رﯾا د.عبداللە الترکی
وەرگ ران بو کوردﯾ :تحسين إبراھيم دوسکی
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی پەڕتووک
کورد
نەتەوە:
باشووری کوردستان
و ت:
دھﯚک
شارەکان:
جﯚری پەڕتووک :ئاﯾين و ئاتەﯾزم
زمان  -ش وەزار :ک .باشوور
پەڕتووکی ژمارە2502 :
تەفسيرا ب ساناھی بﯚ قورئانا پيروز ))3
http://www.kurdipedia.org/?q=2012012623135464044
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
ھژمارەکا زاناﯾان بـ چاﭬد رﯾا د.عبداللە الترکی
وەرگ ران  :تحسين إبراھيم دوسکی
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ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
بااشووری کورددستان
و ت:
م
ی پەڕتووک :ئااﯾين و ئاتەﯾزم
جﯚری
ک .باکوور
زمان  -ش وەزار :ک
2503
پەڕتوووکی ژمارە3 :
سيرا سورەتا
تەفس
تا الحجرات
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201201
1262311306
64041
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
تەفس
سيرا سورەتا اللحجرات
سين ئيبراھيم
ئامادەەکرن  :تەحس
م دوسکی
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ککورد
نەتەووە:
و ت:
بااشووری کورددستان
م
ی پەڕتووک :ئااﯾين و ئاتەﯾزم
جﯚری
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
2504
پەڕتوووکی ژمارە4 :
ن
سيری ئاسان
تەفس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201109
9182121376
61961
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
سەبارەت بە
لەالﯾەن )روژھات( س
ن
سەرچاوە :تﯚمار کی تاﯾﯾبەت بﯚ کوردﯾپ دﯾا
ی ئاسان( لە20:29:32 2011-9-18 :
)تەفسيری
تاﯾبەتمەند
دﯾيەکانی پەڕتتووک
و ت:
باشوووری کوردستان
جﯚری پەڕتتووک :ئاﯾين و ئاتەﯾزم
شوور
زمان  -ش وەزار :ک .باش
2505
پەڕتوووکی ژمارە5 :
ن
شتنی قورئان
ن بﯚ ت گەﯾش
سيری ئاسان
تەفس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
65911
ئاماددەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
کەرﯾم
ەمين عەبدولک
ن محەمەد ئە
بورھان
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
و ت:

ﻻﭘەڕە

679

http://www.kurdipedia.org

پەڕتووکی ژمارە2506 :
تەفسيری تازەی کوردی جوزئی عەم
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514965719
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
خال  ،ش خ محەمەدی

پەڕتووکی ژمارە2507 :
تەفسيری خاکی قورئانی پيرۆز
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514965860
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
حاجی مەال محەمەد عەبدولکەرﯾم خواڕەحم

پەڕتووکی ژمارە2508 :
تەفسيری خاڵ ج 29،28،3
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514965748
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
خال  ،ش خ محەمەدی

پەڕتووکی ژمارە2509 :
تەفسيری رەوان بﯚ ت گەﯾشتنی قورئان ب1ـ3
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514965859
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
مەال مەحمودی گە ەﯾی
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی پەڕتووک
باشووری کوردستان
و ت:
جﯚری پەڕتووک :ئاﯾين و ئاتەﯾزم
زمان  -ش وەزار :ک .باشوور
پەڕتووکی ژمارە2510 :
تەفسيری زمناکﯚﯾی
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514965910
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
مەال سەعيدی زمناکﯚﯾی
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی پەڕتووک
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باشووری کوردستان
و ت:
جﯚری پەڕتووک :ئاﯾين و ئاتەﯾزم
زمان  -ش وەزار :ک .باشوور
پەڕتووکی ژمارە2511 :
تەفسيری سورەتی )االنفال( ھە نجاو لە تەفسيری رامان
http://www.kurdipedia.org/?q=2013081600145389146
ئامادەﯾە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
ئامادەکردنی باوکی ئەسماء
2010
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی پەڕتووک
جﯚری پەڕتووک :ئاﯾين و ئاتەﯾزم
زمان  -ش وەزار :ک .باشوور
پەڕتووکی ژمارە2512 :
تەفسيری سوورەتی فاتيحە
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514965768
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
ش خ محەمەدی خاڵ
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی پەڕتووک
باشووری کوردستان
و ت:
جﯚری پەڕتووک :ئاﯾين و ئاتەﯾزم
زمان  -ش وەزار :ک .باشوور
پەڕتووکی ژمارە2513 :
تەفسيری سوورەتی نوور
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514965869
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
ئامينە سدﯾق عەبدولعەزﯾز

پەڕتووکی ژمارە2514 :
تەفسيری قورئانی پيرۆز
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514965961
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
عوسمان عەبدولعەزﯾز محەمەد
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پەڕتووکی ژمارە2515 :
تەفسيری قورئانی پيرۆز جوزئی 1ـ30
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514965780
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
عوسمان عەبدولعەزﯾز محەمەد
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی پەڕتووک
باشووری کوردستان
و ت:
جﯚری پەڕتووک :ئاﯾين و ئاتەﯾزم
زمان  -ش وەزار :ک .باشوور
پەڕتووکی ژمارە2516 :
تەفسيری قورئانی پيرۆز :جوزئی عەممە
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514965959
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
دامەزراوەی ئەلبەالغ

پەڕتووکی ژمارە2517 :
تەفسيری گو بژ ر :گو بژ ری تەفسيرە کوردﯾەکانی قورئانی پيرۆزە
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514965963
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
عەبدو مەال ئەحمەد

پەڕتووکی ژمارە2518 :
تەفسيری نامی بﯚ قورئانی پيرۆز
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514965762
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
مودەڕرس ،مەال عەبدولکەرﯾمی

پەڕتووکی ژمارە2519 :
تەفسيری کوردی لە کەالمی خوداوەند
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514965746
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
کﯚﯾی ،مەال محەمەدی
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2520
پەڕتوووکی ژمارە0 :
چووک
ەنار ز ی بچ
تەق تەق پەلکە ز ﯾنەی کە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201312
2151456268
87238
ھ شتا ئامادە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ئاراس ئئيلنجاغی
2007
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
تاﯾبەتمە
و ت:
ستان
شووری کوردس
باش
ەمەجﯚرە
جﯚری پەڕتووک :ھە
زمان  -ش وەزار :ک ..باشوور
2521
پەڕتوووکی ژمارە1 :
تەقرﯾﯾرستان :تەنز
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
68976
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
م عەبدو
سەالم

2522
پەڕتوووکی ژمارە2 :
ی
تەقی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201102
2091335403
33183
يە
شتا ئامادە نييە
ھش
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ھەنگ
فەرھ
ی پەڕتووک
ەتمەندﯾيەکانی
تاﯾبە
و ت :باشووری کوردستان

2523
پەڕتوووکی ژمارە3 :
تەقيننەوە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22214410118704
ئامادەەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
سن شوانی
موحس
ەری رۆشنبيررﯾی و ھونەررﯾی قەرەچوووغ 2007
سەنتە
ی کت بخانەی کوردی
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
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ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
بااشووری کورددستان
و ت:
ھە بەست
ی پەڕتووک :ھ
جﯚری
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
2524
پەڕتوووکی ژمارە4 :
تەقەلالی بژ وی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201111
1141505206
62955
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ەد زەفزاف
محەمە
سا ح عەبدو
وەرگ اننی غەفوور س
ی ئاراس 20 08 -
دەزگای
تاﯾبەتم
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
شووری کوردس
باش
و ت:
ستان
جﯚری پەڕتووک :رۆممان
زمان  -ش وەزار :ک  .باشوور
2525
پەڕتوووکی ژمارە5 :
ن و ئاالن
تەالن
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6202255317
70343
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ف عەبدولقادرر
ﯾوسف
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی پەڕتووک
و ت:
بااشووری کورددستان
مندا ن
ی پەڕتووک :م
جﯚری
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
2526
پەڕتوووکی ژمارە6 :
ھاروکی لوراکاميدا
ی
ئەدەبی
بی
ەوە؛ گەشت ک بە ن و ژﯾان و
سمی گ انە
تەليس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201208
8071451576
67569
شتا ئامادە نيييە
ھش
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
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کامميل محەمەد قەرەداغی
پەڕتووک
ک
تاﯾببەتمەندﯾيەکاانی
باشووری ککوردستان
و ت:
ک :ئەدەبی
جﯚﯚری پەڕتووک
باشوور
ر
زماان  -ش وەزارر :ک.

2527
پەڕتوووکی ژمارە7 :
سمی مانگ
تەليس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201201
1071744146
63687
ئامادەەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
؟
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
چيرۆک
ی پەڕتووک :چ
جﯚری
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
2528
پەڕتوووکی ژمارە8 :
ی خﯚر
تەمی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201111
1142210056
62974
ە
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
ھ رمان شو تز
لە ئە ماانييەوە :ئەنوەەر محەمەد ئئەحمەد
20
دەزگای ئاراس 008 -
تاﯾبەتمە
ەندﯾيەکانی پپەڕتووک
و ت:
ستان
شووری کوردس
باش
جﯚری پپەڕتووک :رۆممان
زمان  -ش وەزار :ک .باشوور
2529
پەڕتوووکی ژمارە9 :
ی سەر خەررەند
تەمی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22214411919315
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
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ەسەن
نووسەرر :ش رزاد حە
س 2003
ڕۆمان ددەزگای ئاراس
تاﯾبەتم
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
ستان
شووری کوردس
باش
و ت:
جﯚری پەڕتووک :رۆممان
زمان  -ش وەزار :ک  .باشوور
2530
پەڕتوووکی ژمارە0 :
ی رۆح
تەمە سپييەکانی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
68377
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
م
کەرﯾم

2531
پەڕتوووکی ژمارە1 :
ژﯾاننامەی باکووری
ی
ﯚشخوانی  -بەشی  1للە
ﯚسيقا و خﯚ
ی ،ئاواز ،مﯚ
تەمەن ک :گﯚرانی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201111
1012218566
62704
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
دەزگای ئارا س 2006 -
تاﯾبەتمەندﯾﯾيەکانی پەڕتوووک
و ت:
کوردستان
ن
باشوورری
ﯾاداشت
ت
جﯚری پەڕتوووک:
شوور
زمان  -ش ووەزار :ک .باش

2532
پەڕتوووکی ژمارە2 :
ژﯾاننامەی باکووری
ی
ﯚشخوانی  -بەشی  2للە
ﯚسيقا و خﯚ
ی ،ئاواز ،مﯚ
تەمەن ک :گﯚرانی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201111
1031100456
62723
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
دەزگای ئارا س 2008 -
تاﯾبەتمەندﯾﯾيەکانی پەڕتوووک
کوردستان
ن
باشوورری
و ت:
ﯾاداشت
ت
جﯚری پەڕتوووک:
شوور
زمان  -ش ووەزار :ک .باش
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2533
پەڕتوووکی ژمارە3 :
شتی
تەندرروستی گش
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
67225
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ەبدو
عەبدوول ەحمان عە

2534
پەڕتوووکی ژمارە4 :
ووی...
المدا :کﯚنگرەی ﯾەکگرتو
تەندرروستيی ژﯾننگە لە تەراززووی ئيسال
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
67271
شتا ئامادە نيييە
ھش
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
نوری فارس حەمە خان

2535
پەڕتوووکی ژمارە5 :
چيرۆک
تەنگانە :کورتە چ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
68798
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
عەتا

2536
پەڕتوووکی ژمارە6 :
ۆرﯾزم
ژەکانی تيرۆ
تەنگژ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
66623
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ی تر
چ رنﯚ ،،بﯚب /ئەوانی

2537
پەڕتوووکی ژمارە7 :
ژەکانی تيرۆ
تەنگژ
ۆرﯾزم
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22702075619902
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
نووسەر
سەر ک
بﯚب چ نرۆ و چەند نووس
وەرگ
مەروان کاککل ،ھ من غە
ەنی
ەڕەکان
ژمارەی الپە
150
پ
سا ی چاپ
2006
کەتەلﯚگ
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سياسەت
ەوەی موکرﯾاننی
سەرچاوە :ما پەڕی دەززگای تو ژﯾنەووە و ب وکردنە
دﯾيەکانی پەڕتتووک
تاﯾبەتمەند
باشوووری کوردستان
و ت:
جﯚری پەڕتتووک :تيرۆرﯾززم
شوور
زمان  -ش وەزار :ک .باش
2538
پەڕتوووکی ژمارە8 :
ی جيھانيی 2008
ژەی داراﯾيی
تەنگژ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201209
9200906327
73205
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
مەسعوود درەخشان
ەحمود
ەوە :ئەمير مە
ن لە فارسييە
وەرگ ان
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
تاﯾبەتمە
و ت:
ستان
شووری کوردس
باش
جﯚری پپەڕتووک :ئابوووری
زمان  -ش وەزار :ک ..باشوور
2539
پەڕتوووکی ژمارە9 :
تەنگژ
ژەی رۆشنبييری
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22214412119398
ئامادەەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ھەندرر ن
مانی 2007
سل ما
ی کت بخانەی کوردی
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
بااشووری کورددستان
و ت:
ی پەڕتووک :وتار و دﯾمانە
جﯚری
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
2540
پەڕتوووکی ژمارە0 :
م نتاليزمی ئئيسالمی
ژەی ف ندەم
تەنگژ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
66551
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
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سا ح
نووسيننی :ھاشم س
ەحمەد
وەرگ اننی :شوان ئە
تاﯾبەتم
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
ستان
شووری کوردس
باش
و ت:
جﯚری پەڕتووک :ئاﯾيين و ئاتەﯾزم
زمان  -ش وەزار :ک  .باشوور
2541
پەڕتوووکی ژمارە1 :
وک
ژەی کەرکوو
تەنگژ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201312
2181229008
87177
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
درسن
ليام ئاند
مان
وەرگ  :ئوم د عوسم
2013
تاﯾبەتم
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
و ت:
ستان
شووری کوردس
باش
جﯚری پەڕتووک :دۆززی کورد
زمان  -ش وەزار :ک  .باشوور
2542
پەڕتوووکی ژمارە2 :
تەنھا بﯚ ژنان
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
66653
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
فەدوا حلمی

2543
پەڕتوووکی ژمارە3 :
محەمەد
تەنھا پ غەمبەر م
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201106
6121611346
60266
ی پی دی ئ ف :ھ شتا ئئامادە نييە
فاﯾلی
ين شوانی
موحسين
لەب وکرراوەکانی ما ی پ غەمبەر 2009 -
ەندﯾيەکانی پپەڕتووک
تاﯾبەتمە
و ت:
ستان
شووری کوردس
باش
جﯚری پپەڕتووک :ھە بەست
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2544
پەڕتوووکی ژمارە4 :
تەنھا رۆژ کی س
سارد
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22702075619791
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
نووسەر
ﯾوسف عيززەدﯾن
ەڕەکان
ژمارەی الپە
92
پ
سا ی چاپ
2008
کەتەلﯚگ
ئەدەبيات
ەوەی موکرﯾاننی
سەرچاوە :ما پەڕی دەززگای تو ژﯾنەووە و ب وکردنە
دﯾيەکانی پەڕتتووک
تاﯾبەتمەند
و ت:
باشوووری کوردستان
جﯚری پەڕتتووک :رۆمان
شوور
زمان  -ش وەزار :ک .باش
2545
پەڕتوووکی ژمارە5 :
تەنھاترﯾن پياوی دنيا
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201403
3271409106
65395
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ی
ھيم ھەورامانی
ئيبراھ
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی پەڕتووک
و ت:
بااشووری کورددستان
ھە بەست
ی پەڕتووک :ھ
جﯚری
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
2546
پەڕتوووکی ژمارە6 :
تەنيا پ غەمبەر
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201112
2082208426
63168
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
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موحسيين شوانی
2009
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
تاﯾبەتمە
ستان
شووری کوردس
باش
و ت:
ە بەست
جﯚری پەڕتووک :ھە
زمان  -ش وەزار :ک ..باشوور
2547
پەڕتوووکی ژمارە7 :
تەنياﯾﯾی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22214411019021
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
سەن
نووسينی :ش رزاد حەس
ەمی ئەم کت ببە لە سا ی 1983دا ب وکراوەتەوە
چاپی ﯾەکە
1983
سل مانی 3
دﯾيەکانی پەڕتتووک
تاﯾبەتمەند
و ت:
باشوووری کوردستان
ک
جﯚری پەڕتتووک :چيرۆک
شوور
زمان  -ش وەزار :ک .باش
2548
پەڕتوووکی ژمارە8 :
کاوا
تەنەک
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201110
0312209116
62686
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ەم اه
رەزا ھە
وەرگ اننی :محەمەدد بەھرەوەر
ی ئاراس 20 05 -
دەزگای
تاﯾبەتم
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
و ت:
ستان
شووری کوردس
باش
جﯚری پەڕتووک :رۆممان
زمان  -ش وەزار :ک  .باشوور
2549
پەڕتوووکی ژمارە9 :
کە
تەنەک
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
69586
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
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ﯾەشار کەمال
مستەفا
وەرگ اننی :شکور مس
تاﯾبەتم
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
ستان
شووری کوردس
باش
و ت:
جﯚری پەڕتووک :رۆممان
زمان  -ش وەزار :ک  .باشوور
2550
پەڕتوووکی ژمارە0 :
تەھا کەرﯾمی ..ئئەفسانەی سپيدار ک
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201307
7291310328
89397
ھ شتا ئامادە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
بوار نورەەدﯾن
2013
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
تاﯾبەتم
و ت:
ستان
شووری کوردس
باش
بلﯚگرافيا
جﯚری پەڕتووک :بيبل
زمان  -ش وەزار :ک  .باشوور
2551
پەڕتوووکی ژمارە1 :
تەواو
وی م ژوو  -بەرگی 1
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201110
0132245516
62357
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ن ئيبن ئەسيير
نوسيننی  :عيزەدﯾن
شيد
محەمەد رەش
وەرگ انی  :زاھر م
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
بااشووری کورددستان
و ت:
ی پەڕتووک :م ژوو
جﯚری
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
2552
پەڕتوووکی ژمارە2 :
وی م ژوو  -بەرگی 2
تەواو
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201110
0132245516
62358
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ن ئيبن ئەسيير
نوسيننی  :عيزەدﯾن
شيد
محەمەد رەش
وەرگ انی  :زاھر م
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تاﯾبەتمەندﯾيەکانی پەڕتووک
باشووری کوردستان
و ت:
جﯚری پەڕتووک :م ژوو
زمان  -ش وەزار :ک .باشوور
پەڕتووکی ژمارە2553 :
تەواوی م ژوو  -بەرگی 3
http://www.kurdipedia.org/?q=2011101322455162359
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
نوسينی  :عيزەدﯾن ئيبن ئەسير
وەرگ انی  :زاھر محەمەد رەشيد
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی پەڕتووک
باشووری کوردستان
و ت:
جﯚری پەڕتووک :م ژوو
زمان  -ش وەزار :ک .باشوور
پەڕتووکی ژمارە2554 :
تەواوی م ژوو  -بەرگی 4
http://www.kurdipedia.org/?q=2011101322455162360
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
نوسينی  :عيزەدﯾن ئيبن ئەسير
وەرگ انی  :زاھر محەمەد رەشيد
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی پەڕتووک
باشووری کوردستان
و ت:
جﯚری پەڕتووک :م ژوو
زمان  -ش وەزار :ک .باشوور
پەڕتووکی ژمارە2555 :
تەواوی م ژوو  -بەرگی 5
http://www.kurdipedia.org/?q=2011101322455162361
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
نوسينی  :عيزەدﯾن ئيبن ئەسير
وەرگ انی  :زاھر محەمەد رەشيد
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی پەڕتووک
باشووری کوردستان
و ت:
جﯚری پەڕتووک :م ژوو
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ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
2556
پەڕتوووکی ژمارە6 :
وی م ژوو  -بەرگی 6
تەواو
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201110
0132245516
62362
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ن ئيبن ئەسيير
نوسيننی  :عيزەدﯾن
شيد
محەمەد رەش
وەرگ انی  :زاھر م
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
بااشووری کورددستان
و ت:
ی پەڕتووک :م ژوو
جﯚری
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
2557
پەڕتوووکی ژمارە7 :
تەواو
وی م ژوو  -بەرگی 7
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201110
0132245516
62363
ھ شتا ئامادە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ی  :عيزەدﯾن ئيبن ئەسير
نوسينی
حەمەد رەشييد
وەرگ اننی  :زاھر مح
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
تاﯾبەتم
و ت:
ستان
شووری کوردس
باش
جﯚری پەڕتووک :م ژژوو
زمان  -ش وەزار :ک  .باشوور
2558
پەڕتوووکی ژمارە8 :
ێ فەھد
کانی ھاوڕێ
وی نوسينەک
تەواو
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
66540
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ل دەباغ
جەالل
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
و ت:
بااشووری کورددستان
ی پەڕتووک :وتار و دﯾمانە
جﯚری
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
2559
پەڕتوووکی ژمارە9 :
ەکردن
تەوبە
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http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514965828
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
عەبدو عەقيل سل مان
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی پەڕتووک
باشووری کوردستان
و ت:
جﯚری پەڕتووک :ئاﯾين و ئاتەﯾزم
زمان  -ش وەزار :ک .باشوور
پەڕتووکی ژمارە2560 :
تەوتەم و تابﯚ
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514965581
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
فرۆﯾد ،سيگمﯚند

پەڕتووکی ژمارە2561 :
تەوحيد و شيرک
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514965893
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
سوبحانی ،سەﯾدا جەعفەر

پەڕتووکی ژمارە2562 :
تەورشی خەﯾاڵ
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514968793
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
ئاسﯚ

پەڕتووکی ژمارە2563 :
تەوزی ناخ :کورتە چيرۆک
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514968461
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
ئەحمەد قادر سەعيد

پەڕتووکی ژمارە2564 :
تەوژمی ئيسالميی و عەلمانی خا ە ھاوبەش و جياوازەکانيان
http://www.kurdipedia.org/?q=2011122316094063497
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ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی

ئامادەﯾﯾە
نووسيننی :عەلی بباپير
سا ی چاپ 2008:
تاﯾبەتم
ی پەڕتووک
مەندﯾيەکانی
و ت:
شووری کوردستان
باش
ئاتەﯾزم
م
جﯚری پەڕتووک :ئاﯾﯾين و
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک

2565
پەڕتوووکی ژمارە5 :
ن
تەون
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201109
9111741236
61151
ھ شتا ئاامادە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ش رکﯚﯚ ب کەس
چاپ)2009 :
لە ب ووکراوەکانی ددەزگای سەردەم  -سل ما نی )سا ی چ
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
بااشووری کورددستان
و ت:
ھە بەست
ی پەڕتووک :ھ
جﯚری
2566
پەڕتوووکی ژمارە6 :
ی جا جا ﯚک
تەونی
کە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201109
9111742026
61152
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
س
م کاکەوەﯾس
حەکيم
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی پەڕتووک
بااشووری کورددستان
و ت:
ی پەڕتووک :رۆۆمان
جﯚری
2567
پەڕتوووکی ژمارە7 :
ی ميژووە س
تەونی
سوتاوەکە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201403
3310040079
93165
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ھەد تﯚفيق مە
سەرھ
ەعروف
مانی2004-
سل ما
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
بااشووری کورددستان
و ت:
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ی پەڕتووک :ھ
جﯚری
ھەمەجﯚرە
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
2568
پەڕتوووکی ژمارە8 :
تەون ک لە شيعر
ر و وشە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201201
1012203296
63617
ئامادەەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ن
مود نەجمەدﯾن
مەحم
کەرکووک 2011 -
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی پەڕتووک
بااشووری کورددستان
و ت:
ەدەبی
ی پەڕتووک :ئە
جﯚری
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
2569
پەڕتوووکی ژمارە9 :
ن :کﯚمە ە چيرۆک
تەڕالن
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
69169
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ەد
ئەحمە

2570
پەڕتوووکی ژمارە0 :
ن
تەکان
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201108
8281355565
58712
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
عيل تەنيا
ئيسماع
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
تاﯾبەتمە
و ت:
ستان
شووری کوردس
باش
ە بەست
جﯚری پەڕتووک :ھە
زمان  -ش وەزار :ک ..باشوور

2571
پەڕتوووکی ژمارە1 :
تەکنييککار
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
67229
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
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عەبدوولخالق مەعرروف
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی پەڕتووک
بااشووری کورددستان
و ت:
ی پەڕتووک :زاانست
جﯚری
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
2572
پەڕتوووکی ژمارە2 :
ی
تەکنييکی نووسيينی ميدﯾاﯾی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201405
5171008527
76346
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ھاوژﯾن عومەر
2013
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
تاﯾبەتم
ستان
شووری کوردس
باش
و ت:
زمان  -ش وەزار :ک  .باشوور
جﯚری پەڕتووک :راگگەﯾاندن
2573
پەڕتوووکی ژمارە3 :
کەو ت
قی پ دەک
س تەنھا )ﯾەک( تە ق
تە قی س بەس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201109
9052253596
60979
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
مستەفا زە می
ی زە می
ی ئەﯾوب عەلی
وەرگ انی
تاﯾبەتمەنندﯾيەکانی پە
ەڕتووک
و ت:
ستان
باشوووری کوردس
ە ﯾەتی
ەڕتووک :کﯚمە
جﯚری پە

2574
پەڕتوووکی ژمارە4 :
س تەنھا ﯾەک تە قی پ دەکەو ت
تە قی س بەس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
66030
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ی ،مستەفا
زە می

2575
پەڕتوووکی ژمارە5 :
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ک
تە ەززگە :چيرۆک
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
68521
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ڵ
ماعيل رەسوڵ
ئيسم

2576
پەڕتوووکی ژمارە6 :
ماعيل چ2
ەکانی ئيسم
تەﯾرە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
68712
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
دالوەرر

2577
پەڕتوووکی ژمارە7 :
راوەکان
ی بەکﯚمە ی ژن و منا ە ئەنفالکر
ور تاکە رزگااربووی گﯚڕی
تەﯾمو
dipedia.org//?q=201311
1252055538
87628
http:///www.kurd
ە
شتا ئامادە نييە
ھش
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ف قوربانی
عارف
2
2013
ی پەڕتووک
ەتمەندﯾيەکانی
تاﯾبە
باشووری کووردستان
و ت:
ی پەڕتووک :ئەنفال و ھە ەبجە
جﯚری
ن  -ش وەزار :ک .باشوور
زمان
2578
پەڕتوووکی ژمارە8 :
کيژان
ی جيھان و ئئەتککەری ک
ووری لەنگ :و رانکەری
تەﯾمو
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651497
70051
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ئونيل ،،کﯚسبرن

2579
پەڕتوووکی ژمارە9 :
گەرە
جادوگ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6202255317
70867
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ن
دەرباز نياز حەسەن
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی پەڕتووک
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ی پەڕتووک:
جﯚری

مندا ن

2580
پەڕتوووکی ژمارە0 :
ک
ی کەرکوک
جارانی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201310
0231031588
88234
ھ شتا ئامادە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
شوکور
زاھير ش
2013
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
تاﯾبەتمە
ستان
شووری کوردس
باش
و ت:
ەمەجﯚرە
جﯚری پەڕتووک :ھە
زمان  -ش وەزار :ک ..باشوور
2581
پەڕتوووکی ژمارە1 :
جارک ژجار
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6202255317
70826
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ی جەعفەر
حەجی
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی پەڕتووک :مندا ن
جﯚری
2582
پەڕتوووکی ژمارە2 :
کبان
جار ک
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6202255317
70412
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
م ع راقی
کەرﯾم
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی پەڕتووک :مندا ن
جﯚری
2583
پەڕتوووکی ژمارە3 :
ستەرە چيرۆۆک
کی تر ...ئاوارەﯾی :پﯚس
جار ک
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
68514
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ئازاد ))ھﯚشمەند)
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
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بااشووری کورددستان
و ت:
چيرۆک
ی پەڕتووک :چ
جﯚری
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
2584
پەڕتوووکی ژمارە4 :
کوردستان
وسی و ...پپاراستنی ئااساﯾشی ک
جاسو
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201109
9101059106
61077
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
ی شەرﯾف
نووسينی -:جەزا عەلی
ﯾەک تی
راگەﯾاندنی مە بەندی ر کخستنی ککەرکوکی ک
ی
ی
لە ب وکراوەەکانی بەشی
نيشتمانی کوردستان.
 199ب وکراوەەتەوە
ی ﯾەکەمی 93
لە کانوونی
مەد(ەوە بﯚ ئنتتەرن ت ئامادەەکراوە
ئەم پەڕتووککە لەالﯾەن ) چاالک محەم
تاﯾبەتمەند
دﯾيەکانی پەڕتتووک
باشوووری کوردستان
و ت:
جﯚری پەڕتتووک :دۆزی کورد
شوور
زمان  -ش وەزار :ک .باش
2585
پەڕتوووکی ژمارە5 :
ش و ئەنفال
جاش
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201210
0061023187
73394
ھ شتا ئامادە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
لەتيف ففاتيح فەرەج
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
تاﯾبەتم
ستان
شووری کوردس
باش
و ت:
جﯚری پەڕتووک :ئەننفال و ھە ەببجە
زمان  -ش وەزار :ک  .باشوور

2586
پەڕتوووکی ژمارە6 :
جاش
ش و جينﯚساﯾﯾد
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201111
1232310446
63010
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
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ستەشارەکان لە ئەنفالدا
سەر رۆ ی مس
کﯚمە ک ددﯾکﯚم نت لەس
سەنگاوی
مەحمود س
2007
دﯾيەکانی پەڕتتووک
تاﯾبەتمەند
و ت:
باشوووری کوردستان
ل و ھە ەبجە
جﯚری پەڕتتووک :ئەنفال
شوور
زمان  -ش وەزار :ک .باش
2587
پەڕتوووکی ژمارە7 :
ەعسی ع رراق
ی رژ می بە
قە ەمەکانی
جاشق
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201109
9191639126
61983
ئاممادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ی
سيم دﯾبەگەﯾی
دەرس
2011
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی پەڕتووک
م ژوو
ی پەڕتووک:
جﯚری
2588
پەڕتوووکی ژمارە8 :
جاشننامەی ھيوا تاب
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201109
9181326566
61735
ئامادەەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ن .ھ
ھـ
2
2010
ی پەڕتووک
ەتمەندﯾيەکانی
تاﯾبە
ی پەڕتووک :ھەمەجﯚرە
جﯚری

2589
پەڕتوووکی ژمارە9 :
ەلەﯾەک ھەﯾە
جاقوربان مەسە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201307
7301046498
89380
ھ شتا ئامادە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
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کەرﯾم ش خاننی
عەبدولک
2013
تاﯾبەتم
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
ستان
شووری کوردس
باش
و ت:
جﯚری پەڕتووک :وتار و دﯾمانە
زمان  -ش وەزار :ک  .باشوور
2590
پەڕتوووکی ژمارە0 :
جاماننەی خو ناوﯾی پ شمەررگەﯾەک
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201309
9280924438
88489
ھ شتا ئامادە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ھەﭬاڵ ئەحمەدی
2013
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
تاﯾبەتم
و ت:
ستان
شووری کوردس
باش
جﯚری پەڕتووک :رۆممان
زمان  -ش وەزار :ک  .باشوور
2591
پەڕتوووکی ژمارە1 :
جاڕنامەی جيھانييی مافەکاننی مرۆڤ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201312
2181130368
87178
ی پی دی ئ ف :ھ شتا ئاماادە نييە
فاﯾلی
عيل
سا ح ئيسماع
ی :ئەبوبەکر س
ن و وەرگ انی
ئامادەکردن
دﯾيەکانی پەڕتتووک
تاﯾبەتمەند
و ت:
دەرەوەە
ی
جﯚری پەڕتتووک :ﯾاساﯾی
شوور
زمان  -ش وەزار :ک .باش

2592
پەڕتوووکی ژمارە2 :
ی مرۆڤ
جاڕنامەی مافی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201110
0112117566
62294
ئامادەەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
نەتەوەە ﯾەکگرتووەککان
ر کخرراوی کﯚمەک وەرﯾگ اوە
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ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی پەڕتووک :ﯾااساﯾی
جﯚری
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
2593
پەڕتوووکی ژمارە3 :
ۆڤ
ی مافی مرۆ
ی گەردونيی
جاڕی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
66201
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ستيتوی کورد لە پارﯾس
ئەنيس

2594
پەڕتوووکی ژمارە4 :
ۆڤ 2
ی مافی مرۆ
ی گەردونيی
جاڕی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
66456
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ی مافەکانی ممرۆڤ
ر کخرراوی چاود ری

2595
پەڕتوووکی ژمارە5 :
ۆڤ 3
ی مافی مرۆ
ی گەردونيی
جاڕی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
66457
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ی روناکبيری ،مەکتەبی ر کخستن
بەشی

2596
پەڕتوووکی ژمارە6 :
جاک درﯾدا  -وتوو
وژ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201201
1021632516
63635
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
جاک دررﯾدا
وەرگ اننی :ر بين رەەسوڵ ئيسمااعيل
ھەول ر 2011 -
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
تاﯾبەتم
و ت:
ستان
شووری کوردس
باش
جﯚری پەڕتووک :فە لسەفە
زمان  -ش وەزار :ک  .باشوور
2597
پەڕتوووکی ژمارە7 :
ی ﯾارﯾکدا
جاکﯚ لەشەقامی
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http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6202255317
70490
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
نوری سەعيد قادر
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی پەڕتووک
ی پەڕتووک :مندا ن
جﯚری
2598
پەڕتوووکی ژمارە8 :
جا جاا ﯚکە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6202336407
70938
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ن نەدار
سﯚران

2599
پەڕتوووکی ژمارە9 :
ە
جرﯾوە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22214412919653
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
شەونم
ع .ع .ش
نی 1965
سل مانی
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
تاﯾبەتم
و ت:
ستان
شووری کوردس
باش
دا ن
جﯚری پەڕتووک :مند

2600
پەڕتوووکی ژمارە0 :
ە2
جرﯾوە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6202336407
70939
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
مەد
بەﯾان ناميق محەم

2601
پەڕتوووکی ژمارە1 :
ە
ەی چﯚلەکە
جرﯾوە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6202336407
70941
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
مەد دارﯾاس
محەم
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2602
پەڕتوووکی ژمارە2 :
ی خاڵ
ە فەرھەنگی
ی دووەم لە
جزمی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201105
5061137045
57471
ھ شتا ئامادە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
39ل.
92 ،(1987)13
محەمەدی سقز366 ،
ی
شی
چ ،2ش خ محەمەددی خاڵ ،سققز :کتابفروش
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی پەڕتووک :ففەرھەنگ
جﯚری
2603
پەڕتوووکی ژمارە3 :
گی خاڵ
ی س ھەم للە فەرھەنگ
جزمی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201105
5061137045
57472
ھ شتا ئامادە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
51ل.
11 ،(1987)13
محەمەدی سقز366 ،
ی
شی
چ ،2ش خ محەمەددی خاڵ ،سققز :کتابفروش
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی پەڕتووک :ففەرھەنگ
جﯚری
2604
پەڕتوووکی ژمارە4 :
ی خاڵ
ە فەرھەنگی
ی ﯾەکەم لە
جزمی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201105
5061137045
57470
ی پی دی ئ ف :ھ شتا ئاماادە نييە
فاﯾلی
،(198
قز87)1367 ،
حەمەدی سق
خاڵ ،سقز :کتتابفروشی مح
چ ،2ش خ ممحەمەدی خ
380ل.
دﯾيەکانی پەڕتتووک
تاﯾبەتمەند
و ت:
رۆژھە تی کوردستتان
ەنگ
جﯚری پەڕتتووک :فەرھە

2605
پەڕتوووکی ژمارە5 :
ﯚ ينەوە
جگەررخو ن :ل کﯚ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
68432
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
سگﭭان عەبدولحەکيم

2606
پەڕتوووکی ژمارە6 :
جگەررگﯚشەکان
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http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6202336407
70942
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ی فەالح
کاکەی

2607
پەڕتوووکی ژمارە7 :
دﯾيە
جگەررە دژی ئازاد
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
65876
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
تەوحييدی ،عەبدولققادر

2608
پەڕتوووکی ژمارە8 :
جگەررەک شان
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22214412819629
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ل ھادی
د .عادل
ەبدو
د نيا عە
200
ی سەردەم 05
دەزگای
تاﯾبەتم
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
و ت:
ستان
شووری کوردس
باش
ست
جﯚری پەڕتووک :زانس
زمان  -ش وەزار :ک  .باشوور
2609
پەڕتوووکی ژمارە9 :
شانی خﯚنەووﯾست
جگەررەک شان و جگەرەک ش
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201112
2261610416
63528
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
ی
ەد خدر دزەﯾی
ﭬيان ئەحمە
200
ھەول ر 09 -
دﯾيەکانی پەڕتتووک
تاﯾبەتمەند
و ت:
باشوووری کوردستان
جﯚری پەڕتتووک :پزﯾشککی  -تەندروس
ستی
شوور
زمان  -ش وەزار :ک .باش
2610
پەڕتوووکی ژمارە0 :
کوژێ!!..
وشندەﯾە :ررۆژانە زﯾاتر لە دە ھەزار کەس دەک
جگەررەک شان کو
dipedia.org//?q=201206
6101651496
67281
http:///www.kurd
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شتا ئامادە نيييە
ھش

ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ی
ماعيل بەرزنجی
ئيسم
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی پەڕتووک
و ت:
بااشووری کورددستان
ی پەڕتووک :زاانست
جﯚری
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک

2611
پەڕتوووکی ژمارە1 :
ت لە پ ناوی ئازادی
ساڵ خەبات
جل س
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201307
7131031508
89584
ئاماددەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
دول ەحمان قااسملو
عەبد
2000
ی پەڕتووک
ەتمەندﯾيەکانی
تاﯾبە
جﯚرری پەڕتووک :دۆزی کورد
ن  -ش وەزار :ک .باشوور
زمان

2612
پەڕتوووکی ژمارە2 :
ە
جليوە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201108
8302247106
60833
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ی پيرۆزی ﯾەزﯾﯾدﯾيەکانە.
کت بی
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی پەڕتووک
م
ی پەڕتووک :ئااﯾين و ئاتەﯾزم
جﯚری
2613
پەڕتوووکی ژمارە3 :
ن و چﯚلەکە
جوان
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6202255317
70314
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ی سەعيد قاادر
و /نوری
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی پەڕتووک
ی پەڕتووک :مندا ن
جﯚری
2614
پەڕتوووکی ژمارە4 :
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ک
ورد :چيرۆک
قارەمانی کو
ن کيژۆ ەی ق
جوان
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
67669
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
موود ئەحمەد
مەحم

2615
پەڕتوووکی ژمارە5 :
جوانتترﯾن دﯾاری
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6202255317
70738
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
سمان دەشتتی
رۆژا عوس
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
تاﯾبەتم
و ت:
ستان
شووری کوردس
باش
دا ن
جﯚری پەڕتووک :مند
زمان  -ش وەزار :ک  .باشوور

2616
پەڕتوووکی ژمارە6 :
جوانتترﯾن دێ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6202255317
70233
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ف ھە مەت
لەتيف
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی پەڕتووک :مندا ن
جﯚری
2617
پەڕتوووکی ژمارە7 :
ن عەرەبی  -کوردی
جوانتترﯾن وتە و پپەندی گەالن
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201401
1101559218
86735
ی پی دی ئ ف :ھ شتا ئاماادە نييە
فاﯾلی
ەد
حەمەد ئەحمە
کﯚکردنەوە و وەرگ انی ::گەرميان مح
دﯾيەکانی پەڕتتووک
تاﯾبەتمەند
باشوووری کوردستان
و ت:
جﯚرە
جﯚری پەڕتتووک :ھەمەج
زمان  -ش وەزار :فرەزماان
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2618
پەڕتوووکی ژمارە8 :
کی کوردی
ری کالسيک
کارﯾی شيعر
جوانک
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201305
5070933177
78661
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
د .ئيدرﯾﯾس عەبدو
2012
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
تاﯾبەتم
و ت:
ستان
شووری کوردس
باش
جﯚری پەڕتووک :ئەددەبی
زمان  -ش وەزار :ک  .باشوور
2619
پەڕتوووکی ژمارە9 :
ە روخسار
ی پ ست و گرنگيدان بە
جوانی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201304
4070915237
78885
ھ شتا ئامادە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
وەرگ اننی :گەرميان
حمەد
ن محەمەد ئەح
2013
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
تاﯾبەتمە
ستان
شووری کوردس
باش
و ت:
ەمەجﯚرە
جﯚری پەڕتووک :ھە
زمان  -ش وەزار :ک ..باشوور
2620
پەڕتوووکی ژمارە0 :
جوانييی ئافرەت
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
68224
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
کامل ژﯾر

2621
پەڕتوووکی ژمارە1 :
ەند وردە باببەت ک
کوردی – چە
جوانييی زمانی ک
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201209
9171634342
29572
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی

ﻻﭘەڕە

710

http://www.kurdipedia.org

شوکور مستەفا
2010
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
تاﯾبەتم
ستان
شووری کوردس
باش
و ت:
جﯚری پەڕتووک :زماانەوانی
زمان  -ش وەزار :ک  .باشوور
2622
پەڕتوووکی ژمارە2 :
کی ژﯾانی ببەفرنووس ﯾابا و با ەکاان
جوانييەکان و چەند الپەڕەﯾەک
dipedia.org//?q=201206
6101651496
68573
http:///www.kurd
ھ شتاا ئامادە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
د شادد عەبدو

2623
پەڕتوووکی ژمارە3 :
وو
جوان کی نوستو
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6202255317
70398
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ف عەبدولقادرر رەسوڵ
ﯾوسف
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
و ت:
بااشووری کورددستان
مندا ن
ی پەڕتووک :م
جﯚری
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
2624
پەڕتوووکی ژمارە4 :
ە گا
جوانە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6202255317
70821
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
سەڵ عارەب ب باس
و/فەﯾس
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی پەڕتووک :مندا ن
جﯚری
2625
پەڕتوووکی ژمارە5 :
جواﯾە
ەز  -بەرگی 1
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22214411119028
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
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ەرگی ﯾەکەم)
بەرھەمی نﯚ شاعيری ھەول ری )بە
نووسينی :نﯚ شاعيری ھەول ری
پەخشی ئاراسەوە
ی
لەالﯾەن دەزگای چاپ و
ن
 199دا
ئەم کت بە للە سا ی 99
ەوە
ب وکراوەتە
تاﯾبەتمەند
دﯾيەکانی پەڕتتووک
و ت:
باشوووری کوردستان
ەست
جﯚری پەڕتتووک :ھە بە
شوور
زمان  -ش وەزار :ک .باش
2626
پەڕتوووکی ژمارە6 :
ەز  -بەرگی 2
جواﯾە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22214411119029
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
)بەرگی دووھەم)
ی
شاعيری ھەوول ری
ەرھەمی نﯚ ش
جواﯾەز ..بە
نووسينی :نﯚ شاعيری ھەول ری
ی
لەالﯾەن دەزگای چاپ و
ن
 199دا
ئەم کت بە للە سا ی 99
پەخشی ئاراسەوە
ەوە
ب وکراوەتە
تاﯾبەتمەند
دﯾيەکانی پەڕتتووک
و ت:
باشوووری کوردستان
ەست
جﯚری پەڕتتووک :ھە بە
شوور
زمان  -ش وەزار :ک .باش
2627
پەڕتوووکی ژمارە7 :
ک
جوتياار کی زﯾرەک
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6202255317
70196
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
عەزﯾز گەردی
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی پەڕتووک :مندا ن
جﯚری
2628
پەڕتوووکی ژمارە8 :
جوجە
ە ە بەخت بباشەکە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6202255317
70604
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
زوھرەە حس ن زادە
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی پەڕتووک
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بااشووری کورددستان
و ت:
مندا ن
ی پەڕتووک :م
جﯚری
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
2629
پەڕتوووکی ژمارە9 :
ە ە ﯾەکی ژژﯾر
جوجە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6202255317
70828
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ی
و/دانا تەﯾب مەنمی
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی پەڕتووک
ی پەڕتووک :مندا ن
جﯚری
2630
پەڕتوووکی ژمارە0 :
ەکە
ە ەکە و مراوﯾە بچکﯚلە
جوجە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22214405518491
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ﭬالدﯾم ر سوتاﯾيﭫ
سەالم
م عەبدو
سەرچاوە :ما پەڕی کت بخانەی ککوردی
تاﯾبەتم
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
و ت:
ستان
شووری کوردس
باش
دا ن
جﯚری پەڕتووک :مند
زمان  -ش وەزار :ک ..باشوور
2631
پەڕتوووکی ژمارە1 :
ی لە ک گە
جودی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6202255317
70857
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
گ شادومان
شەنگ
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی پەڕتووک :مندا ن
جﯚری
2632
پەڕتوووکی ژمارە2 :
ن
ەتی کوشتن
جورئە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201111
1192233354
43998
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
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الش نﯚﯚر ن
وەرگ اننی لە سوﯾدﯾﯾيەوە :ھيوا ققادر
ی ئاراس 20 09 -
دەزگای
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
تاﯾبەتم
و ت:
شووری کوردس
باش
ستان
شانﯚ
جﯚری پەڕتووک :شا
زمان  -ش وەزار :ک  .باشوور
2633
پەڕتوووکی ژمارە3 :
ی تەبارەک
جوزئی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
65848
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
خال  ،ش خ محەمە
ەدی

2634
پەڕتوووکی ژمارە4 :
ی زارﯾات
جوزئی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
65849
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
خال  ،ش خ محەمە
ەدی

2635
پەڕتوووکی ژمارە5 :
ی قورئان
ن ،تەفسيری
ی عەم ،ژﯾاانی ئينسان
جوزئی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
65722
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ی ،حس ن
دزەﯾی

2636
پەڕتوووکی ژمارە6 :
دستانى ئ رران
رافياى كورد
جوغر
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201403
3310040079
94147
ھ شتا ئاممادە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ەغدا1980-
ەمەدانى-كﯚررى زانيارى-بە
شەميمى ھە
ى ئەصغەرى ش
عەلى

2637
پەڕتوووکی ژمارە7 :
رافيای تازە
جوغر
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
69624
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ھ شتا ئاماددە نييە

ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ت
ھيم شەوکەت
ئيبراھ

تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی پەڕتووک
و ت:
بااشووری کورددستان
جوگرافيا
ی پەڕتووک :ج
جﯚری
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
2638
پەڕتوووکی ژمارە8 :
رافيای رۆژئااوای ئ ران؛ چيا نەناسرراوەکانی
جوغر
ستا
ئاو س
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201305
5181157537
78545
ی پی دی ئ ف :ھ شتا ئاممادە نييە
فاﯾلی
ن دەو ەتشاﯾﯾی
عيمادەدﯾن
ی :ب زار
وەرگ انی
ندﯾيەکانی پەڕڕتووک
تاﯾبەتمەند
و ت:
ستان
ە تی کوردس
رۆژھە
جﯚری پەڕڕتووک :جوگررافيا
زمان  -ش وەزار :ک .بااشوور
2639
پەڕتوووکی ژمارە9 :
کی تر
چەند و ت ی
ەڕاست و چ
ھە تی ناوە
رافيای رۆژھ
جوغر
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
69627
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
عومەرر عەلی ئەميين1 /ن

2640
پەڕتوووکی ژمارە0 :
دستانی ئ رران
رافيای کورد
جوغر
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
69731
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ی ئەسغەری شەميمی
عەلی
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
جوگرافيا
ی پەڕتووک :ج
جﯚری
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
2641
پەڕتوووکی ژمارە1 :
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جوغزە گەچينە
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514969351
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
بر خت ،بيرتﯚ د

پەڕتووکی ژمارە2642 :
جوگرافيا و فەلسەفەی جوگرافيا
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514970025
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
حوس ن شکﯚئی
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی پەڕتووک
باشووری کوردستان
و ت:
جﯚری پەڕتووک :جوگرافيا
زمان  -ش وەزار :ک .باشوور
پەڕتووکی ژمارە2643 :
جوگرافياى ئابوورى نەفە لە كوردستاندا
http://www.kurdipedia.org/?q=2014033100400794155
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
د  .عەبدو غەفور-ھاشم-ھەول ر2010-

پەڕتووکی ژمارە2644 :
جوگرافياى ئابوورى نەفە لە كوردستاندا
http://www.kurdipedia.org/?q=2014033100400794156
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
د .عەبدو ال غەفور-و.رۆشنبيرى-سل مانى2002-

پەڕتووکی ژمارە2645 :
جوگرافياى ئابوورى نەفە لە كوردستاندا
http://www.kurdipedia.org/?q=2014033100400794157
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
د  .عەبدو ال غەفور-ھاشم-ھەول ر2010-

پەڕتووکی ژمارە2646 :
جوگرافياى كوردستان
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http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201403
3310040079
94153
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ھەول ر2005-
بدو غەفور-و.پەروەردە-ھ
د.عەبد

2647
پەڕتوووکی ژمارە7 :
دستان
رافياى كورد
جوگر
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201403
3310040079
94154
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ك2008-
ەبدو ال غەفورر-خانى-دھﯚك
د  .عە

2648
پەڕتوووکی ژمارە8 :
وری نەفت للە کوردستاندا
رافيای ئابوو
جوگر
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201302
2011044187
75476
ھ شتا ئامادە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
چاپی س يەم
نووسيننی :د .عەبدوو غەفوور
ھەول ر
ل
ھاشم -
ەی حاجی ھ
چاپخانە
الپەڕە).
سا ی  305) 2010ال
تاﯾبەتم
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
و ت:
ستان
شووری کوردس
باش
جﯚری پەڕتووک :جووگرافيا
زمان  -ش وەزار :ک  .باشوور
2649
پەڕتوووکی ژمارە9 :
ھەوا
رافيای ئاووھ
جوگر
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201205
5282127216
64932
ھ شتا ئامادە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
م
عەلی ئئەحمەد غانم
ئيمامی
ی
وەرگ اننی :گﯚران رەەشيد
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
تاﯾبەتم
ستان
شووری کوردس
باش
و ت:
جﯚری پەڕتووک :جووگرافيا
زمان  -ش وەزار :ک  .باشوور
2650
پەڕتوووکی ژمارە0 :
رافيای دانيش
جوگر
شتوان
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http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22702075619998
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
نووسەر
حە
عەبودە سمح
ە  -د.موسا ع
عەبد سھاونە
د .فەوزی ع
وەرگ
ن شوانی
ھيوا ئەمين
ەڕەکان
ژمارەی الپە
232
پ
سا ی چاپ
2009
دﯾزاﯾنی بەرگ
ەسەنی
چيمەن حە
کەتەلﯚگ
جوگرافيا
ەوەی موکرﯾاننی
سەرچاوە :ما پەڕی دەززگای تو ژﯾنەووە و ب وکردنە
دﯾيەکانی پەڕتتووک
تاﯾبەتمەند
و ت:
باشوووری کوردستان
جﯚری پەڕتتووک :جوگراففيا
شوور
زمان  -ش وەزار :ک .باش
2651
پەڕتوووکی ژمارە1 :
وردستان
شتووانی کو
رافيای دانيش
جوگر
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
69764
يە
شتا ئامادە نييە
ھش
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
دو غەفور
عەبد
١٩
ستﯚﯚکھﯚ م ٩٩٤ -
ەتمەندﯾيەکانی
تاﯾبە
ی پەڕتووک
دەرەوە
و ت:
جﯚرری پەڕتووک :جوگرافيا
ن  -ش وەزار :ک .باشوور
زمان
2652
پەڕتوووکی ژمارە2 :
رافيای سوﯾﯾد
جوگر
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
69838
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ە سەعيد حەسەن /لە س
حەمە

2653
پەڕتوووکی ژمارە3 :
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ق
ستانی ع راق
رافيای ھەر می کوردس
جوگر
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
69779
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ی زانکﯚ
مامﯚستای
کﯚمە

2654
پەڕتوووکی ژمارە4 :
رافيای کورد
جوگر
دستان
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
69849
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
گ
ل ئەمين بەگ
جەالل

2655
پەڕتوووکی ژمارە5 :
دستان
رافيای کورد
جوگر
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22702075619922
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
نووسەر
غەفوور
عەبدوو غ
ەڕەکان
ژمارەی الپە
454
پ
سا ی چاپ
2005
کەتەلﯚگ
جوگرافيا
ەوەی موکرﯾاننی
سەرچاوە :ما پەڕی دەززگای تو ژﯾنەووە و ب وکردنە
دﯾيەکانی پەڕتتووک
تاﯾبەتمەند
و ت:
باشوووری کوردستان
جﯚری پەڕتتووک :جوگراففيا
2656
پەڕتوووکی ژمارە6 :
دستان ب1
رافيای کورد
جوگر
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
69769
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
م
کەرﯾم

2657
پەڕتوووکی ژمارە7 :
پﯚلەکانی ناووەندی و با
دستان :بﯚ پﯚ
رافيای کورد
جوگر
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
69954
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فاﯾلی پی دی ئ ف:
ناسری

ھ شتا ئامادە نييە

تاﯾبەتمەندﯾيەکانی پەڕتووک
جﯚری پەڕتووک :جوگرافيا
زمان  -ش وەزار :ک .باشوور
پەڕتووکی ژمارە2658 :
جوگرافيای کوردستان :بيرەوەرﯾەکانم لە شﯚڕشی ئەﯾلوول و نو ی کورد..
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514969899
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
عەبدو غەفور

پەڕتووکی ژمارە2659 :
جوالنەوەى رزگارى نيشەمانى ى كوردستان
http://www.kurdipedia.org/?q=2014033100400794160
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
د.عەزﯾز شەمزﯾنى--سل مانى2006-

پەڕتووکی ژمارە2660 :
جولەكەكانى كوردستان
http://www.kurdipedia.org/?q=2014033100400794161
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
ئەحمەد باوەر-و.رۆشنبيرى-ھەول ر2000-

پەڕتووکی ژمارە2661 :
جومھوورﯾەتی کوردستان :ل کﯚ ينەوەی م ژووﯾی و
سياسيە
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514969970
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
مەحمود مەال عزەت

پەڕتووکی ژمارە2662 :
جووتيار کی زﯾرەک
http://www.kurdipedia.org/?q=2011121015273363200
فاﯾلی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
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حاجی داود
وەرگ انی لە عەرەبييەووە :ئەميری ح
دەزگای ئارراس 2004 -
دﯾيەکانی پەڕتتووک
تاﯾبەتمەند
باشوووری کوردستان
و ت:
جﯚری پەڕتتووک :مندا ن
شوور
زمان  -ش وەزار :ک .باش
2663
پەڕتوووکی ژمارە3 :
جووتييار کی کﯚ ننەدەر
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
67884
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
م عەبدولغەففوور
سەالم
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی پەڕتووک
و ت:
بااشووری کورددستان
چيرۆک
ی پەڕتووک :چ
جﯚری
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
2664
پەڕتوووکی ژمارە4 :
دا
مانی کوردﯾد
ە وشەی ل کدراو لە زم
جووتە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201111
1052024296
62768
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
حمەد گە ی
ەر عەزﯾز ئەحم
کەوسە
ی ئاراس 20 06 -
دەزگای
تاﯾبەتم
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
و ت:
ستان
شووری کوردس
باش
جﯚری پەڕتووک :زماانەوانی
زمان  -ش وەزار :ک  .باشوور
2665
پەڕتوووکی ژمارە5 :
جە ە
جووج
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6202255317
70565
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
پەری کەرﯾمی
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی پەڕتووک :مندا ن
جﯚری
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2666
پەڕتوووکی ژمارە6 :
ک
جە ە و کتک
جووج
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6202255317
70470
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ن حققە مينا
فەردﯾن
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
و ت:
بااشووری کورددستان
مندا ن
ی پەڕتووک :م
جﯚری
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
2667
پەڕتوووکی ژمارە7 :
کﯚچکردنيان
ن
داب و نەرﯾتتيان ،ھﯚی ک
کوردستان :ببنەچەﯾان ،د
ەکەکانی ک
جوولە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
69926
ھ شتا ئامادە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ەد باوەڕ
ئەحمە

2668
پەڕتوووکی ژمارە8 :
كوردستان
ەﯾمانى ى ك
جو ننەوەى رزگارى ى نيشە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201403
3310040079
94162
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ى--سل مانى1998-
د.عەززﯾز شەمزﯾنى

2669
پەڕتوووکی ژمارە9 :
ستان
مانيی کوردس
جو ننەوەی رزگارﯾی نيشتم
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201204
4111010596
64460
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
شەمزﯾنی
د .عەزﯾز ش
وەرگ انی فەرﯾد ئەسەسەرد
چاپی چواررەم
جيی کوردستتان
ەری ل کﯚ ينەووەی ستراتيج
ە ب وکراوەکانی سەنتە
2006
سل مانی 6
دﯾيەکانی پەڕتتووک
تاﯾبەتمەند
و ت:
باشوووری کوردستان
جﯚری پەڕتتووک :م ژوو
شوور
زمان  -ش وەزار :ک .باش
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2670
پەڕتوووکی ژمارە0 :
سولەﯾمانی موعينی
ی
 1968/19و
ەکانی 967
جو ننەوەی سا ە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201112
2081014186
63156
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ن و ئامادەکرددن سيامەند موعينی
نوسين
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی پەڕتووک :م ژوو
جﯚری
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
2671
پەڕتوووکی ژمارە1 :
رەسەندنی
ی
د بنەما و پەر
ەوەﯾی کورد
جو ننەوەی نەتە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201109
9220928326
62040
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ع جوەﯾدە
د.وەدﯾع
سەردەشتی
ی
وەرگ اننی :ﯾاسين س
2008
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
تاﯾبەتم
شووری کوردس
باش
و ت:
ستان
جﯚری پەڕتووک :م ژژوو
زمان  -ش وەزار :ک  .باشوور
2672
پەڕتوووکی ژمارە2 :
دان ))1922 - 1912
ەبەﯾ کورد
جﭭاتاا ھ ﭭی تەلە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201110
0241155576
62515
ئاما دەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ﯾاساﯾی تەلەببەی کورد
م ر کخراوی ﯾا
ﯾەکەم
سانژ
نووسيينی :مالميس
وەرگ انی لە تورکيييەوە :زرﯾان ررۆژھە تی
پ شەکی و پ داچووونەوەی :عەببدو زەنگنە
2
ی ژﯾن 2008 -
بنکەی
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی پەڕتووک
بااشووری کورددستان
و ت:
ی پەڕتووک :م ژوو
جﯚری
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
2673
پەڕتوووکی ژمارە3 :
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وی ر يان ک چ2
ج ەو
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
69138
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ف عومەر
لەتيف

2674
پەڕتوووکی ژمارە4 :
ھاوچەرخی عەرەبی
دﯾﯚلﯚژﯾای ھ
ی و ل کشيتا کردنی ئاﯾد
ج تەرابيشی
جﯚرج
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201109
9132157046
61213
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
سا ح
نووسيننی :ھاشم س
ەحمەد
وەرگ اننی :شوان ئە
مانی
لە ب وککراوەکانی دەەزگای سەردەەم  -سل ی
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
تاﯾبەتم
شووری کوردس
باش
و ت:
ستان
جﯚری پەڕتووک :راممياری
2675
پەڕتوووکی ژمارە5 :
سانه)
ئەکادﯾميی و بەرپرس
ی
ی
جﯚرناليزمی
جﯚرنااليزم )دەروازەﯾەک بﯚ ج
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201108
83009185619751
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
ن
ی:
ی  -پ شەکی
ساقی بارزانی
نووسەر :س
فەلەکەدﯾن کاکەﯾی
بابەت :شييکاری
س
ی دەزگای ئاراس
ب وکراوەی
تاﯾبەتمەند
دﯾيەکانی پەڕتتووک
و ت:
باشوووری کوردستان
جﯚری پەڕتتووک :راگەﯾانندن
2676
پەڕتوووکی ژمارە6 :
ی فيل
جﯚری
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6202255317
70838
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
نوری سەعيد قادر
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی پەڕتووک
ی پەڕتووک :مندا ن
جﯚری
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2677
پەڕتوووکی ژمارە7 :
ەشتی ھەوول ر
نی کار لە دە
ەکانی گﯚرانی
جﯚرە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201011
11117283210680
ی پی دی ئ ف :ھ شتا ئاماادە نييە
فاﯾلی
ھەنگاو ئەنوەر ش خانی
نووسەر  :ھ
سەگرمە.
سەرپەرشتتيار :ع .ج .س
ی ئينستيوتی کەلەپوری کوورد ژمارە ))3
بالوکراوەی
بابەت  :تو ژﯾنەوەی موززﯾکيی
سينەکان  :دﯾارری حەسەن موسا
تاﯾپی نوس
ەمەد عوسما
ی  :دﯾاری محە
خشەسازﯾی
بەرگ و نەخ
مان
تاﯾپی نﯚتەککان  :زۆزک ققەرەداغی
تيراژ 500 :
5
ستانی
ەر می کوردس
حکومەتی ھە
شنبيری لە ح
ژمارەی سپپاردن  290 :وەزارەتی رۆش
ع راق.
20
ساڵ 003 :
تاﯾبەتمەند
دﯾيەکانی پەڕتتووک
باشوووری کوردستان
و ت:
شوور
زمان  -ش وەزار :ک .باش
2678
پەڕتوووکی ژمارە8 :
جﯚالننە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6202336407
70944
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ن نەدار
سﯚران

2679
پەڕتوووکی ژمارە9 :
ە
جﯚالننە و س دارە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
68665
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
کازم

2680
پەڕتوووکی ژمارە0 :
سانی نەورە
جﯚناس
ەس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22214411519174
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
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نووسينی :رﯾجارد باخ
جی
وەرگ انی؛ ئازاد بەرزنجی
ەوە
لەالﯾەن دەزگای چاپ و ب وکردننەوەی ئاراسە
ن
 200دا
ئەم کت بە للە سا ی 02
ەوە
ب وکراوەتە
تاﯾبەتمەند
دﯾيەکانی پەڕتتووک
و ت:
باشوووری کوردستان
جﯚری پەڕتتووک :رۆمان
شوور
زمان  -ش وەزار :ک .باش
2681
پەڕتوووکی ژمارە1 :
چيرۆک
ی و جيوما :چ
جﯚنی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
68071
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ی جيﯚنس
براﯾانی

2682
پەڕتوووکی ژمارە2 :
ە ەکه
ە ە و مامراوﯾيە ب چکە
ج جە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201309
9140922098
88787
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
ﯾيف
الدﯾمير سوتاﯾي
ن سەر :ﭬال
الدﯾمير سوتاﯾﯾيف
نەقاش :ﭬال
سارۆ خوسرەەوی
وەرگ ان :س
www.jiya
ژﯾارکوردarkurd.com
د
وەشنگەی ئينترنتی :ماا پەڕ
 2کوردی
ساڵ چاپ ::نەورۆز 2713
تاﯾبەتمەند
دﯾيەکانی پەڕتتووک
جﯚری پەڕتتووک :مندا ن
لوڕی
زمان  -ش وەزار :ک .لو
2683
پەڕتوووکی ژمارە3 :
ونی زمانی بەﯾسک
سک ف ربوو
دەبليوو بەﯾس
جی د
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101451006
65361
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
محەمەد ئەميين
ئارام م

2684
پەڕتوووکی ژمارە4 :
جياوازﯾيەکانی ئ مە
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http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201205
5212205066
64816
ئاماددەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
سووری حيکمە
مەنس
ەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی پەڕتووک
ەدەبی کر کاری
ی پەڕتووک :ئە
جﯚری
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
2685
پەڕتوووکی ژمارە5 :
ە
جياکاارﯾی دژی ژژن :ر کەوتنننامە و ليژنە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
66451
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ر کخرراویASK
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
و ت:
بااشووری کورددستان
ی پەڕتووک :ژننان
جﯚری
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
2686
پەڕتوووکی ژمارە6 :
جينﯚببژ ر ک لە چ شتی مج وری ھەژارر موکرﯾانيداا :رەخنە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
68838
ھ شتا ئاممادە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
کەندی
ی
شەرەف
محەمەدی شە
حاجی مەال مح
عەبدوول ەحمانی ح

2687
پەڕتوووکی ژمارە7 :
کورد
ل بﯚ سەر ک
ماری ئەنفال
راقدا ..پەالم
ساﯾد لە ع ر
جينﯚس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22214405518512
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
ست وۆچ
ی؛ ميدڵ ئيس
ئامادەکردنی
وەرگ انی لە ئينگليزﯾەووە؛ محەمەد حەمە سا ح تﯚفيق
سل مانيەوە
الﯾەن خانەی وەرگ انی س
ئەم پەڕتووککە لە سا ی  2004دا لەال
ەوە
ب وکراوەتە
سەرچاوە :ما پەڕی کت ببخانەی کورددی
دﯾيەکانی پەڕتتووک
تاﯾبەتمەند
و ت:
باشوووری کوردستان
ل و ھە ەبجە
جﯚری پەڕتتووک :ئەنفال
شوور
زمان  -ش وەزار :ک .باش
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2688
پەڕتوووکی ژمارە8 :
ورد وەک
وەکان و بەن ودەو ەتی کردنی )کو
ەوەﯾەکگرتو
کخراوی نەتە
ساکانی ر کخ
ساﯾد لە ﯾاس
جينﯚس
نمووننە)
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201303
3132050408
80217
ﯾە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ساالر باسيرە
2013
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
تاﯾبەتم
شووری کوردستان
باش
و ت:
ەنفال و ھە ەبجە
جﯚری پەڕتووک :ئە
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
2689
پەڕتوووکی ژمارە9 :
کوردستان
ن
گەلی
ی
می عيراق دژبە
ساﯾد و تاواننەکانی رژ م
جينﯚس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201201
1021816436
63644
ئامادەﯾە
ە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ئامادەەکردنی :ﯾەک تی پەڕ ەمانتتارانی کوردس
ستان
2011
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
بااشووری کورددستان
و ت:
ەبجە
ەنفال و ھە ە
ی پەڕتووک :ئە
جﯚری
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
2690
پەڕتوووکی ژمارە0 :
ن
ی بارزانيەکان
ساﯾدکردنی
جينﯚس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
66953
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ی ،ر کارێ
مزوﯾری

2691
پەڕتوووکی ژمارە1 :
جينﯚس
ساﯾدی ئەرمەنييان
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
66914
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ی ،ئارنﯚ د
توﯾنی
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2692
پەڕتوووکی ژمارە2 :
دا
ی ﯾاسای ن ودەو ەتاند
ساﯾدی گەللی کورد لەببەر رۆشناﯾی
جينﯚس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201111
1041025446
62735
ﯾە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
عومەر گوڵ
مارف ع
200
ی ئاراس 07 -
دەزگای
تاﯾبەتم
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
و ت:
شووری کوردستان
باش
ەنفال و ھە ەبجە
جﯚری پەڕتووک :ئە
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
2693
پەڕتوووکی ژمارە3 :
ڤ
ی نو ی مرۆڤ
کان و ژﯾانی
جينەک
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
67291
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
م
قەرەداغی ،ئەکرەم

2694
پەڕتوووکی ژمارە4 :
ی  (1) -ئەززمونی چين
ەجەمسەری
ن بەرەو فرە
جيھان
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201312
2211524048
87138
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
سەم نەجمەددﯾن
موعتەس
2013
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
تاﯾبەتم
ستان
شووری کوردس
باش
و ت:
جﯚری پەڕتووک :راممياری
زمان  -ش وەزار :ک  .باشوور
2695
پەڕتوووکی ژمارە5 :
جيھاننا خەونان
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201201
1281821386
64104
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
جيھاناا خەونان
ەر  :تەحسين
نﭭ سە
ن ئيبراھيم دوسکی
http:///www.sarezzh.com/web//sites/defau
ult/files/xaw
wn.rar
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ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
و ت:
بااشووری کورددستان
م
ی پەڕتووک :ئااﯾين و ئاتەﯾزم
جﯚری
2696
پەڕتوووکی ژمارە6 :
جيھاننگيری بە چ ئامانج ک؟
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
66615
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
سوئيززی ،پﯚل3 /ن

2697
پەڕتوووکی ژمارە7 :
ەت
ەری دەو ت
سەر سەروە
جيھاننگيری و کاررﯾگەری لەس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6192146337
70172
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
شاکر
سەر -:عوسما ن حەسەن ش
ناوی نووس
کادﯾران
ن
لە ب وکراوەەکانی ئەکادﯾﯾميای ھﯚشيياری و پ گەﯾاندنی
406
زنجيرەی 6
ەم
چاپی ﯾەکە
سا ی 2011
سل مانی س
حەمدی چاپ کراوە
ی
شی
لە دەزگای چاپ و پەخش
دﯾيەکانی پەڕتتووک
تاﯾبەتمەند
و ت:
باشوووری کوردستان
ی
جﯚری پەڕتتووک :رامياری
شوور
زمان  -ش وەزار :ک .باش
2698
پەڕتوووکی ژمارە8 :
: Globaliza
جيھاننگيریation
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
66614
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ی ،ئەمين
سندی

2699
پەڕتوووکی ژمارە9 :
پرۆسەی بەرھەمھ ننان
ی
ی سەرماﯾە و
ەجيھانيبونی
ەرەتاﯾەک بە
جيھاننگيری :سە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
66480
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ميسرری ،فوئاد مەج
جيد

ﻻﭘەڕە

730

http://www.kurdipedia.org

2700
پەڕتوووکی ژمارە0 :
جيھاننگيرﯾيەتی م
ميدﯾا
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22702075619957
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
نووسەر
ەالری
ئا .محەمەدد عەبدو کە
ەڕەکان
ژمارەی الپە
248
پ
سا ی چاپ
2009
پ
نﯚرەی چاپ
ﯾەکەم
دﯾزاﯾنی بەرگ
ئاسﯚ مامزاادە
کەتەلﯚگ
راگەﯾاندن
ەوەی موکرﯾاننی
سەرچاوە :ما پەڕی دەززگای تو ژﯾنەووە و ب وکردنە
دﯾيەکانی پەڕتتووک
تاﯾبەتمەند
و ت:
باشوووری کوردستان
جﯚری پەڕتتووک :راگەﯾانندن
2701
پەڕتوووکی ژمارە1 :
ش نيزم
جيھاننی ئيمپرﯾش
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22214412019361
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
ھانز خاف
ەحمەد رەسووڵ
ن/حەمەی ئە
ل حەمە ئەمين
ئيسماعيل
2
سەردەم 2003
دەزگای س
تاﯾبەتمەند
دﯾيەکانی پەڕتتووک
باشوووری کوردستان
و ت:
ی
جﯚری پەڕتتووک :ھونەری
2702
پەڕتوووکی ژمارە2 :
سان بﯚ ف ربونی ئەنتەرن ت چ8
جيھاننی ئەنتەرن ت :سەرچااوەﯾەکی زانستی و ئاس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101450576
65255
ھ شتا ئاامادە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ەوت
پ نجو نی ،سەرکە
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2703
پەڕتوووکی ژمارە3 :
جيھاننی بورجەکاان
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101536416
65387
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
حەزبوون ،ئيبراھيم

2704
پەڕتوووکی ژمارە4 :
جيھاننی بون و کو
ورد
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
66570
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ن رەوەەﯾی ،ﯾوسف سەبری

2705
پەڕتوووکی ژمارە5 :
ی منداڵ
ست و سﯚزی
جيھاننی پر ھەس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6202336407
70945
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
من دل ر ميرزا
و/ھ م
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
بااشووری کورددستان
و ت:
مندا ن
ی پەڕتووک :م
جﯚری
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
2706
پەڕتوووکی ژمارە6 :
کان
جيھاننی خەونەک
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201401
1051028448
86830
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
مان
ن عەبدول ەحم
سەﯾران
2013
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
تاﯾبەتمە
و ت:
ستان
شووری کوردس
باش
ە بەست
جﯚری پەڕتووک :ھە
زمان  -ش وەزار :ک ..باشوور
2707
پەڕتوووکی ژمارە7 :
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نو ی جيھاندا
شتن لە سييستەمی و
جيھاننی دووەم ،دەسە ت و دەست ۆﯾش
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201312
2262314468
87062
ی پی دی ئ ف :ھ شتا ئاماادە نييە
فاﯾلی
پاراگ خانا
عەبدو
وەرگ انی :ھە کەوت ع
م ،سل مانی2013 .
شی سەردەم
چاپ و پەخش
ەم ،دەزگای چ
چاپی ﯾەکە
دﯾيەکانی پەڕتتووک
تاﯾبەتمەند
و ت:
باشوووری کوردستان
ی
جﯚری پەڕتتووک :رامياری
شوور
زمان  -ش وەزار :ک .باش
2708
پەڕتوووکی ژمارە8 :
جيھاننی ساﯾتی نوێ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101450576
65241
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ب خاڵ ئەحمەد
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ھەمەجﯚرە
ی پەڕتووک :ھ
جﯚری
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
2709
پەڕتوووکی ژمارە9 :
فە چ2
ی فەلسەف
ت بە م ژووی
جيھاننی سووفي ک سەبارەت
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
69378
ھ شتا ئاماادە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
گاردەرر ،ﯾﯚستاﯾن
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی پەڕتووک :رۆۆمان
جﯚری
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
2710
پەڕتوووکی ژمارە0 :
ەلسەفە
ە م ژووی فە
سەبارەت بە
جيھاننی سﯚفيا  -رۆمان ک س
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201112
2101245546
63191
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ن گاردەر
نووسيينی :ﯾﯚستاﯾن
مارکييەوە :بەھرۆز حەسە
وەرگ انی لە دانيم
ەن
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
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ی پەڕتووک :رۆۆمان
جﯚری
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
2711
پەڕتوووکی ژمارە1 :
فەلسەفە
ە
ی
ت بە م ژووی
جيھاننی سﯚفيا ک سەبارەت
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
69133
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ﯾﯚستااﯾن
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی پەڕتووک :رۆۆمان
جﯚری
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
2712
پەڕتوووکی ژمارە2 :
ەدوای رۆژنامەوانی ئازادا
جيھاننی س ھەم و گەڕان بە
dipedia.org//?q=201012
22214412719612
http:///www.kurd
ئاممادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
جﯚن.رر .بيتنەر
مدادی حوس
د .ھيم
سن
2003
ی سەردەم 3
دەزگای
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی پەڕتووک
بااشووری کورددستان
و ت:
ی پەڕتووک :رااگەﯾاندن
جﯚری
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
2713
پەڕتوووکی ژمارە3 :
مﯚد رن
جيھاننی س يەم و جيھانی م
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201207
7081721197
71911
ھ شتا ئامادە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
لوقمان رەئوف
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
تاﯾبەتم
و ت:
ستان
شووری کوردس
باش
جﯚری پەڕتووک :وتار و دﯾمانە
زمان  -ش وەزار :ک  .باشوور

2714
پەڕتوووکی ژمارە4 :
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م
جيھاننی فيمينيزم
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
66672
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ﭬينسننت ،ئاندرۆ /ئئەوانی تر
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
و ت:
بااشووری کورددستان
ی پەڕتووک :ژننان
جﯚری
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
2715
پەڕتوووکی ژمارە5 :
کانی سەر خاک
جيھاننی مردووەک
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201303
3231935488
80087
ھ شتا ئامادە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
جەالن
ب ند باج
ھەول ر 2008 -
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
تاﯾبەتمە
ستان
شووری کوردس
باش
و ت:
ە بەست
جﯚری پەڕتووک :ھە
زمان  -ش وەزار :ک ..باشوور
2716
پەڕتوووکی ژمارە6 :
جيھاننی منا ن
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6202336407
70946
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
غەفورر ئەحمەد بەککر

2717
پەڕتوووکی ژمارە7 :
200
ی 11ی س ت مبەری 01
جيھاننی موس ماانەتی دوای
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201112
2182000356
63365
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
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ی :ئاسﯚ کەرﯾﯾم
ن و وەرگ انی
نووسين
ھەول ر 2009 -
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
تاﯾبەتم
ستان
شووری کوردس
باش
و ت:
جﯚری پەڕتووک :راممياری
زمان  -ش وەزار :ک  .باشوور
2718
پەڕتوووکی ژمارە8 :
جيھاننی ميش ل فﯚگﯚ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651497
70036
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
دۆس ،،فرانسوا2 /ن

2719
پەڕتوووکی ژمارە9 :
جيھاننی ميش ل فﯚکﯚ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101536416
65392
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
دۆس ،،فرانسوا

2720
پەڕتوووکی ژمارە0 :
وتەر چ2
جيھاننی کﯚمپيوو
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101450576
65253
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ی
سەرککەوت پ نجو نی
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی پەڕتووک
و ت:
بااشووری کورددستان
ی پەڕتووک :ککﯚمپيوتەر
جﯚری
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
2721
پەڕتوووکی ژمارە1 :
ەﯾی
شی نەتەوە
ەم و ئاساﯾش
جيھاننيبوون و جييھانی س يە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201112
2171205436
63339
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
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عەبدولعەلی ققەوام
نی :سەﯾد عە
نووسينی
جەعفەری
وەرگ اننی :سە ح ج
ھەول ر 2009 -
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
تاﯾبەتم
و ت:
ستان
شووری کوردس
باش
جﯚری پەڕتووک :راممياری
زمان  -ش وەزار :ک  .باشوور
2722
پەڕتوووکی ژمارە2 :
ەتيی حزبی سﯚسيال
سياسەتی ن ودەو ە
ی
ی
ە  -پ ۆگرامی
جيھانن کی دادپەرروەر شياوە
ﯾد
کراتی سوﯾد
دﯾموک
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201112
2031528336
63078
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ی لە ئينگليزﯾييەوە :کارزان کاوس ن
وەرگ انی
ی 2008 -
سل مانی
ەڕتووک
تاﯾبەتمە ندﯾيەکانی پە
باشوووری کوردس
ستان
و ت:
ەڕتووک :پرۆگررام
جﯚری پە
زمان  -ش وەزار :ک .بباشوور
2723
پەڕتوووکی ژمارە3 :
جيھانن کی ل کترازاو
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22214405618532
ئامادەەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ی گيدنز
ئەنتﯚنی
ی
عەبدوو قەرەداغی
200
ی وەرگ انی سل مانی 03
خانەی
ی کت بخانەی کوردی
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
بااشووری کورددستان
و ت:
ھەمەجﯚرە
ی پەڕتووک :ھ
جﯚری
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
2724
پەڕتوووکی ژمارە4 :
جيھانن کی ھەمە
ەڕەنگ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
2270207562
20044
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
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نووسەر
ئارنﯚ د لﯚب
وەرگ
فاتمە عومە
ەر ر شاوی
ەڕەکان
ژمارەی الپە
32
پ
سا ی چاپ
2010
پ
نﯚرەی چاپ
ﯾەکەم
دﯾزاﯾنی بەرگ
ی
ورﯾا بوداغی
کەتەلﯚگ
فەلسەفە
ەوەی موکرﯾاننی
سەرچاوە :ما پەڕی دەززگای تو ژﯾنەووە و ب وکردنە
دﯾيەکانی پەڕتتووک
تاﯾبەتمەند
و ت:
باشوووری کوردستان
ەفە
جﯚری پەڕتتووک :فەلسە
شوور
زمان  -ش وەزار :ک .باش
2725
پەڕتوووکی ژمارە5 :
گەرﯾی جيھاانی منا ن
جيھاننە جوانەکەمان :ئﯚپەر ت و شانﯚگ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201110
0300805376
62645
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ھەورامی
عوسمان محەمەد ھ
دەزگای
20
ی ئاراس 004 -
تاﯾبەتمە
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
ستان
شووری کوردس
باش
و ت:
جﯚری پپەڕتووک :شاانﯚ
زمان  -ش وەزار :ک ..باشوور
2726
پەڕتوووکی ژمارە6 :
ﯚپنھاوەر
جيھاننەبينی شﯚ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201109
9122126276
61175
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
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ميھردادد ميھرﯾن
ەر عەبدو
و :ھونە
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
تاﯾبەتم
ستان
شووری کوردس
باش
و ت:
جﯚری پەڕتووک :فە لسەفە

2727
پەڕتوووکی ژمارە7 :
جيﭭاررا
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651497
70041
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
سنکليير ،ئاندرۆ

2728
پەڕتوووکی ژمارە8 :
خەباتی شﯚڕڕشگ ک
جيﭭاررا :ژﯾان و خ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651497
70040
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ی ،عەلی
دل ری

2729
پەڕتوووکی ژمارە9 :
جيﭭاررا :شەھيد و ئەفسانە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651497
70042
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
نەبيل زەکی

2730
پەڕتوووکی ژمارە0 :
شگ  :ل کﯚ يننەوەﯾەکی ئەدەبيە
جيﭭاررای شﯚڕش
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
68253
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ەکر
ئەبوبە

2731
پەڕتوووکی ژمارە1 :
ی
ی فﯚلکلﯚری
دی :ت کستی
جيﭭاننﯚک ت کورد
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
69185
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
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ل محەمەد /ئئا ک
جەميل

2732
پەڕتوووکی ژمارە2 :
ﯚلتيک
جيﯚپﯚ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201312
2062033578
87378
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
س دۆدز
د .کالوس
ەلی موراد
وەرگ  :ئيبراھيم عە
2013
تاﯾبەتم
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
ستان
شووری کوردس
باش
و ت:
جﯚری پەڕتووک :راممياری
زمان  -ش وەزار :ک  .باشوور
2733
پەڕتوووکی ژمارە3 :
سی و چوار و ت
ﯚلەتيکی س
جيﯚپﯚ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
66729
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
عومەرر رەسوڵ خدر
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی پەڕتووک
بااشووری کورددستان
و ت:
جوگرافيا
ی پەڕتووک :ج
جﯚری
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
2734
پەڕتوووکی ژمارە4 :
ﯚلەتيکی نو
جيﯚپﯚ
و ی تورکيا
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22214405918635
ئامادەەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
کﯚمە ک نووسەر
عەتا ققەرەداخی
200
ی وەرگ انی سل مانی 06
خانەی
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی پەڕتووک
و ت:
بااشووری کورددستان
ی پەڕتووک :راامياری
جﯚری
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
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2735
پەڕتوووکی ژمارە5 :
ن ،تورکيا
و ی تورکيا :ئاسيای ناووەند ،بە قان
ﯚلەتيکی نو
جيﯚپﯚ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
66731
ھ شتا ئاممادە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ەوانی تر
فﯚللەرر ،گراھام /ئە

2736
پەڕتوووکی ژمارە6 :
گی 1
گرافيا  -بەرگ
جيﯚگ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201110
0112317396
62305
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
دانەری کت ب،
ی
پەخش و
 Arild Skaugپاش مﯚ ەت وەرگرتن لە ددەزگەی خش
لە دانانی g
چەند
بە دەستکارەﯾەوە ئامادەە کراوە و لە ر گەی پەروەدەی گشتی ھەول رەوە چ
پرۆژەکانی کﯚمەکدا
ی
ئەزموون لە
ن
ی ل چاپ کرراوە و ئ ستا ووەک
ژمارەﯾەکی
بەکاردەھ ننر ت.
سەرچاوە :ما پەڕی کﯚممەک
تاﯾبەتمەند
دﯾيەکانی پەڕتتووک
جﯚری پەڕتتووک :پەروەرردە
شوور
زمان  -ش وەزار :ک .باش
2737
پەڕتوووکی ژمارە7 :
گی 2
گرافيا  -بەرگ
جيﯚگ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201110
0112319596
62306
ئامادەەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
دەزگەی پەخش و دانەری کت ب ،بە دەستکارەەﯾەوە
ی
ن لە
 Arildپاش مﯚﯚ ەت وەرگرتن
لە داناانی d Skaug
چەند ژمارەﯾەککی ل چاپ کراوە و ئ ستتا وەک
ئامادەە کراوە و لە ر گەی پەروەددەی گشتی ھەول رەوە چ
ئەزمووون لە پرۆژەکاانی کﯚمەکداا بەکاردەھ نرر ت.
ی کﯚمەک
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی پەڕتووک
ەروەردە
ی پەڕتووک :پە
جﯚری
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
2738
پەڕتوووکی ژمارە8 :
ستا بەرگی A
گرافيا  -ر نو نی مامﯚس
جيﯚگ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201110
0112321096
62307
مادەﯾە
ئاما
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
دەزگەی پەخش و دانەری کت ب ،بە دەستکارەەﯾەوە
ی
ن لە
 Arildپاش مﯚﯚ ەت وەرگرتن
لە داناانی d Skaug
چەند ژمارەﯾەککی ل چاپ کراوە و ئ ستتا وەک
ئامادەە کراوە و لە ر گەی پەروەددەی گشتی ھەول رەوە چ
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ئەزمووون لە پرۆژەکاانی کﯚمەکداا بەکاردەھ نرر ت.
ی کﯚمەک
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی پەڕتووک
ەروەردە
ی پەڕتووک :پە
جﯚری
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
2739
پەڕتوووکی ژمارە9 :
ستانى ع رراق
گرافياى ھەرر مى كوردس
جيﯚگ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201403
3310040079
94203
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ەروەردە-ھەولل ر1998-
كﯚمەلل ك مامﯚسەاى زانكﯚ-و.پە

2740
پەڕتوووکی ژمارە0 :
گرافيای ئابورﯾی دانيشتتوانی جيھا نی ھاوچەررخ
جيﯚگ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
66547
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
عەدنان سەﯾد حس
سن

2741
پەڕتوووکی ژمارە1 :
گرافيای دانيش
جيﯚگ
يشتوان
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201207
7030846407
71645
ھ شتا ئامادە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
محەمەد وھيبە
د
ی :د .عبدالففتاح
نووسينی
حمەد
نی :گەرميان محەمەد ئەح
وەرگ انی
تاﯾبەتمە
ەندﯾيەکانی پپەڕتووک
و ت:
ستان
شووری کوردس
باش
جﯚری پپەڕتووک :جوگرافيا
زمان  -ش وەزار :ک ..باشوور
2742
پەڕتوووکی ژمارە2 :
ج پ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22214410818954
ئامادەەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
نووسيينی :کﯚمە ک نوسەر
ەرانی کورد ،لقی
ەک تی نووسە
سا ی  2006دا لەالﯾەن ﯾە
ەم کت بە لە س
وەرگ انی؛ حەمە کەرﯾم عارفئە
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کەرکووکەوە ب وکراووەتەوە
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
بااشووری کورددستان
و ت:
چيرۆک
ی پەڕتووک :چ
جﯚری
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
2743
پەڕتوووکی ژمارە3 :
ج تەننگی گو ەکاان
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201201
1012243316
63620
ئامادەەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ﯾی
نووسيينی :نەوزاد ﯾﯾوسف کاکەﯾی
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی پەڕتووک :رۆۆمان
جﯚری
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
2744
پەڕتوووکی ژمارە4 :
ی بەتا ی س
ج گای
سلووچ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22702075619856
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
نووسەر
ی
مەحمود دەەو ەت ئابادی
وەرگ
ئەمين گەرردﯾگالنی
ەڕەکان
ژمارەی الپە
428
پ
سا ی چاپ
2006
کەتەلﯚگ
شيعر
ڕۆمان و ش
ەوەی موکرﯾاننی
سەرچاوە :ما پەڕی دەززگای تو ژﯾنەووە و ب وکردنە
دﯾيەکانی پەڕتتووک
تاﯾبەتمەند
باشوووری کوردستان
و ت:
جﯚری پەڕتتووک :رۆمان
2745
پەڕتوووکی ژمارە5 :
ج گاﯾﯾەکی تر
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22214411219084
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
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تەرەقی
گو ی تە
وەرگ  :دالوەر قەرەدداخی
ی ئاراس
دەزگای
2004
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
تاﯾبەتم
و ت:
ستان
شووری کوردس
باش
جﯚری پەڕتووک :چييرۆک
زمان  -ش وەزار :ک  .باشوور
2746
پەڕتوووکی ژمارە6 :
ز جﯚﯾس
ج مز
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651497
70068
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ئستيﯚﯚرانت ،ج.ئی.م

2747
پەڕتوووکی ژمارە7 :
کت بی سوﯾﯾدﯾدا
ەر لە س ک
ج ندە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22214410418797
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
عەبدو
ەوە؛ شﯚخە ع
وەرگ انی لە ئينگليزﯾيە
سل مانی ب وکرراوەتەوە
 200دا لە ل
ئەم کت بە للە سا ی 07
ينەوەی ج ندەر 2007
ی
سەنتەری نيشتمانی بﯚ ل کﯚ
دﯾيەکانی پەڕتتووک
تاﯾبەتمەند
باشوووری کوردستان
و ت:
شارەکان:
سل ماانی
جﯚری پەڕتتووک :ژنان
شوور
زمان  -ش وەزار :ک .باش
2748
پەڕتوووکی ژمارە8 :
ن
جەژن
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6202336407
70948
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ی حەمەڕەشييد بەرزنجی
عەلی
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
و ت:
بااشووری کورددستان
ی پەڕتووک :ککلتوور
جﯚری
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زمان  -ش وەزار :ک .باشوور
پەڕتووکی ژمارە2749 :
جەژنانە
http://www.kurdipedia.org/?q=2012062022553170216
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
د /ع زەدﯾن مستە فا
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی پەڕتووک
جﯚری پەڕتووک :مندا ن
پەڕتووکی ژمارە2750 :
جەژنی لە داﯾک بون
http://www.kurdipedia.org/?q=2012062022553170417
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
الﭬە فەرھاد
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی پەڕتووک
جﯚری پەڕتووک :مندا ن
پەڕتووکی ژمارە2751 :
جەژنی لەداﯾک بونی کەرو شکەخرپن
http://www.kurdipedia.org/?q=2012062022553170300
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
تﯚفيق ئەحمەد عەبدول
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی پەڕتووک
جﯚری پەڕتووک :مندا ن
پەڕتووکی ژمارە2752 :
جەژنی ھە سانەوە
http://www.kurdipedia.org/?q=2011112021151043989
ئامادەﯾە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
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ی
ت سترﯾندب ری
ئﯚگﯚست
خەبات عارف
ت
وەرگ اننی لە سوﯾدﯾﯾيەوە:
20
دەزگای ئاراس 009 -
تاﯾبەتمە
ەندﯾيەکانی پەڕتووک
و ت:
ستان
شووری کوردس
باش
جﯚری پپەڕتووک :شاانﯚ
زمان  -ش وەزار :ک ..باشوور
2753
پەڕتوووکی ژمارە3 :
ستە .دەروون
جەس
ن .عەق
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201209
9221724312
25606
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
پ ش ەوو عەبدو
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
تاﯾبەتمە
و ت:
ستان
شووری کوردس
باش
ەمەجﯚرە
جﯚری پەڕتووک :ھە
زمان  -ش وەزار :ک ..باشوور

2754
پەڕتوووکی ژمارە4 :
ستەی ژن ،رۆحی ژن
جەس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
65636
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ن
پ ،کرﯾستيان
نﯚرترۆپ

2755
پەڕتوووکی ژمارە5 :
ەتووی فرم سک
جەغە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22214410618881
ئامادەەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ن)
نووسيينی :نادر نيرروومەند )بﯚران
ەوە
سا ی  1999ددا ب وکراوەتە
ەڕتووکە لە س
ئەم پە
ی کت بخانەی کوردی
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
بااشووری کورددستان
و ت:
ھە بەست
ی پەڕتووک :ھ
جﯚری
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
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2756
پەڕتوووکی ژمارە6 :
جەالللينامە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201109
9041912146
60953
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
سەن
سەعيد حەس
حەمە س
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
تاﯾبەتم
و ت:
ستان
شووری کوردس
باش
جﯚری پەڕتووک :وتار و دﯾمانە
زمان  -ش وەزار :ک  .باشوور

2757
پەڕتوووکی ژمارە7 :
ودی نەی
می و سروو
جەالللەدﯾنی رۆم
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201111
1141548246
62960
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ئەحمەدد تاقانە
ی ئاراس 20 08 -
دەزگای
تاﯾبەتم
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
ستان
شووری کوردس
باش
و ت:
جﯚری پەڕتووک :ئاﯾيين و ئاتەﯾزم
زمان  -ش وەزار :ک  .باشوور
2758
پەڕتوووکی ژمارە8 :
ودی نەی :ل کﯚ ينەوە
می و سروو
جەالللەدﯾنی رۆم
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
68067
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ەد /ل
ئەحمە

2759
پەڕتوووکی ژمارە9 :
الد
جەلال
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6262208227
71579
ھ شتا ئامادە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
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ەرکﭭيست
پ ر الگە
کەرﯾم تاقانە
م
وەرگ اننی لە سوﯾدﯾﯾيەوە:
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
تاﯾبەتمە
ستان
شووری کوردس
باش
و ت:
جﯚری پەڕتووک :رۆممان
زمان  -ش وەزار :ک ..باشوور
2760
پەڕتوووکی ژمارە0 :
کﯚبەرھەم 7
جەماال نەبەز  -ک
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22214412119403
ئامادەەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ل نەبەز
جەمال
مانی 2006
سل ما
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی پەڕتووک
بااشووری کورددستان
و ت:
ی پەڕتووک :وتار و دﯾمانە
جﯚری
2761
پەڕتوووکی ژمارە1 :
ستان
عالی کوردس
عييەتی تەع
جەمع
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201109
9181531036
61958
ھ شتا ئامادە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ل گو داش
نووسەرر :ئيسماعيل
وەرگ  :زرﯾان رۆژھە تی
ی دەرچوون2011/14/ 4:
م ژووی
بنکەی ژﯾن
تاﯾبەتم
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
ستان
شووری کوردس
باش
و ت:
جﯚری پەڕتووک :م ژژوو
2762
پەڕتوووکی ژمارە2 :
رۆژنامەكەى
ى
قى كوردو ر
عاون وەەرەق
عيەەى ەەع
جەمع
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201403
3310040079
94211
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
20
زرﯾان ڕڕۆژھەالەى007-956.46---

2763
پەڕتوووکی ژمارە3 :
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ژووﯾى و
ى
كﯚلينەوەﯾە كى م
وردستان ل ك
ھورﯾەەى كو
جەمھ
سييە
سياس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201403
3310040079
94212
ھ شتتا ئامادە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
200
سل مانى01-
مود مەال عززەەە-سەردەم-س
مەحم

2764
پەڕتوووکی ژمارە4 :
ژووى
ى
ەكى م
وردستان/ل كﯚلينەوەﯾە
ھورﯾەەى كو
جەمھ
سييە
سياس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201403
3310040079
94213
ھ شتا ئامادە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
مانى2003-
مود مەال عززەەە-قانع-سل م
مەحم

2765
پەڕتوووکی ژمارە5 :
ى مەزن)
كوردستان ))شاكار كى
ھوورﯾەەى ك
جەمھ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201403
3310040079
94214
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
حمود--سل ماانى2006-
عەبدوولال كەرﯾم مح

2766
پەڕتوووکی ژمارە6 :
جەمييل سائيب
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201305
5061123568
82403
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
شەرﯾف
نووسەرر :پ .ی .د ئاازاد حەمە ش
2012
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
تاﯾبەتم
و ت:
ستان
شووری کوردس
باش
جﯚری پەڕتووک :ئەددەبی
زمان  -ش وەزار :ک ..باشوور
2767
پەڕتوووکی ژمارە7 :
جەمييلە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
68124
ھ شتا ئامادە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
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جەنگيزز ئاﯾتماتوف
ەرﯾم عارف
وەرگ اننی حەمە کە
تاﯾبەتم
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
ستان
شووری کوردس
باش
و ت:
جﯚری پەڕتووک :رۆممان
زمان  -ش وەزار :ک  .باشوور
2768
پەڕتوووکی ژمارە8 :
گ
جەنگ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22214411519195
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
مەر
نووسينی :سە ح عومە
لەالﯾەن دەزگای چاپ و پەخشی ئاراسەوە
ن
 200دا
ئەم کت بە للە سا ی 03
ەوە
ب وکراوەتە
تاﯾبەتمەند
دﯾيەکانی پەڕتتووک
و ت:
باشوووری کوردستان
جﯚری پەڕتتووک :رۆمان
شوور
زمان  -ش وەزار :ک .باش
2769
پەڕتوووکی ژمارە9 :
وکە ەکان
گ لەگەڵ بو
جەنگ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6202255317
70548
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
فرنک باتوم
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی پەڕتووک :مندا ن
جﯚری
2770
پەڕتوووکی ژمارە0 :
گاوەری رۆش
جەنگ
شناﯾی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201109
91114342919365
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
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ﯾيلﯚ
سەر :پاو ﯚ کﯚﯾي
ناوی نووس
ەسەن
ناوی وەرگ  :ش رزاد حە
ی سەردەم  -سل مانی ))سا ی چاپ)2007 :
لە ب وکراوەەکانی دەزگای
دﯾيەکانی پەڕتتووک
تاﯾبەتمەند
و ت:
باشوووری کوردستان
جﯚرە
جﯚری پەڕتتووک :ھەمەج
2771
پەڕتوووکی ژمارە1 :
شناﯾی :پەﯾ ەونامە
گاوەری رۆش
جەنگ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
69454
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
کﯚﯾلﯚ ،پاولﯚ

2772
پەڕتوووکی ژمارە2 :
گاوەر کی ﭬ تنامی
جەنگ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
66088
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ترۆی ،نيوﯾن فان

2773
پەڕتوووکی ژمارە3 :
گی جيھانی سفر
جەنگ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
68636
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ەالح جەالل

2774
پەڕتوووکی ژمارە4 :
ی دووەم
گی جيھانيی
جەنگ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651497
70078
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
رەمەززان الوەند

2775
پەڕتوووکی ژمارە5 :
ی ﯾەکەم
گی جيھانيی
جەنگ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651497
70077
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
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ئەلدﯾرراوی ،عومەر

2776
پەڕتوووکی ژمارە6 :
سەردەمی تتيرۆردا
سيەت لە س
ی جيھانی :جاسووسييی دﯾبلﯚماس
گی چوارەمی
جەنگ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
66858
مادە نييە
ھ شتا ئام
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ش ،کانت
دمارانش

2777
پەڕتوووکی ژمارە7 :
ی
گی دەروونی
جەنگ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101536416
65480
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ەکر عەلی
ئەبوبە

2778
پەڕتوووکی ژمارە8 :
ی لە سەردەمی سەال حەددﯾنی ئئەﯾوبييدا
گی دەروونی
جەنگ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
66902
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
ی :ئاراس فەررﯾق زەﯾنەڵ
نووسينی
ی 2008 :
سل مانی
ەڕتووک
ەندﯾيەکانی پە
تاﯾبەتمە
ستان
شووری کوردس
باش
و ت:
ەڕتووک :ھەممەجﯚرە
جﯚری پە
زمان  -ش وەزار :ک .باشوور
2779
پەڕتوووکی ژمارە9 :
ەﯾيووبيدا
دەمی سە حەدﯾنی ئە
ی :لە سەرد
گی دەروونی
جەنگ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
66903
ھ شتا ئامادە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
س فەرﯾق زەﯾنە
ئاراس
ەل

2780
پەڕتوووکی ژمارە0 :
کوردستان
گی شاراوە لە باکوری ک
جەنگ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201112
2141938136
63302
ی پی دی ئ ف :ھ شتا ئاماادە نييە
فاﯾلی
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سەر :کرﯾستيننا کﯚﯾﭭەنەن
ناوی نووس
سەردەشتی
ی
ناوی وەرگ  :د.ﯾاسين س
بابەت :م ژوووﯾی
وەزارەتی رۆشنبيری
ی
خانەی وەرگ ان-
چاپ :لەب وکراوەکانی خ
دﯾيەکانی پەڕتتووک
تاﯾبەتمەند
و ت:
باشوووری کوردستان
ی
جﯚری پەڕتتووک :رامياری
شوور
زمان  -ش وەزار :ک .باش
2781
پەڕتوووکی ژمارە1 :
ەمرﯾکی
ی سەدام و پەﯾامی ئە
گی ع راق :ستەمکارﯾی
جەنگ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
66896
ھ شتا ئاممادە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
يام
ن ،لﯚرانس /کررﯾستﯚل  ،وليا
کاپالن

2782
پەڕتوووکی ژمارە2 :
جەنگ
گی ناوخﯚی ئيسپانيا
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22214411419146
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
ەبدو
نووسينی :ئەردە ن عە
سل مانيەوە
ەمی ئەم کت ببە لە سا ی 2006دا لەالﯾەن بزاﭬی رۆۆشنبيری ل
چاپی ﯾەکە
ەوە
ب وکراوەتە
سەرچاوە :ما پەڕی کت ببخانەی کورددی
دﯾيەکانی پەڕتتووک
تاﯾبەتمەند
و ت:
باشوووری کوردستان
شارەکان:
سل ماانی
جﯚری پەڕتتووک :م ژوو
شوور
زمان  -ش وەزار :ک .باش
2783
پەڕتوووکی ژمارە3 :
ی
گی ناوخﯚﯾی
جەنگ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
66207
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ئەفروزز

2784
پەڕتوووکی ژمارە4 :
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ی
ی و باﯾﯚلﯚجی
گی کيمياﯾی
جەنگ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
67164
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ەت تﯚفيق فييکرەت2 /ن
حيکمە

2785
پەڕتوووکی ژمارە5 :
الن
گيز خان لەنااوبەری گەال
جەنگ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
69644
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ف.

2786
پەڕتوووکی ژمارە6 :
گيزخان
جەنگ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651497
70057
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ﭬاسيللی ﯾان

2787
پەڕتوووکی ژمارە7 :
رۆک
گيزخان :چير
جەنگ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
68955
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ﭬاسيللی

2788
پەڕتوووکی ژمارە8 :
مرانی
ەنگ و حوکم
ەڕاڵ دﯾگول  -پياوی جە
جەنە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201109
9011021456
60863
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ھەرکی
وەرگ اننی  :خاليد ھ
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
تاﯾبەتم
و ت:
ستان
شووری کوردس
باش
جﯚری پەڕتووک :م ژژوو

2789
پەڕتوووکی ژمارە9 :
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ی ھاوچەرخ
الم و دنيای
جەھاالەتی ئيسال
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22214411919346
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ئارام رەەشيد
2008
سەرچاوە :ما پەڕی کت بخانەی ککوردی
تاﯾبەتم
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
و ت:
ستان
شووری کوردس
باش
جﯚری پەڕتووک :ئاﯾيين و ئاتەﯾزم
2790
پەڕتوووکی ژمارە0 :
دا
ی نيشتيماند
و ﯾی خاکی
جەوللەﯾەک بەقو
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201112
2041539156
63102
ئاماددەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ئامادەەکردنی شەرﯾف وەرز ر و مموحەمەد زەررزی
2009
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
بااشووری کورددستان
و ت:
م
ی پەڕتووک :ئااﯾين و ئاتەﯾزم
جﯚری
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
2791
پەڕتوووکی ژمارە1 :
شانﯚى
ى
ھيدانى شاررە د رﯾنەكەى كوردستاان و
ەەفا..شەھ
ھەر باپير و نەوزاد مسە
جەوھ
ى
كوردى
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201403
3310040079
94237
ھ شتا ئامادە ننييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ھەول ر1992-
مەغدﯾد حاجى--ھ

2792
پەڕتوووکی ژمارە2 :
وشانﯚى
ى
ەى كوردستتان
ھيدانى شاررە د رﯾنەكە
سەەفا شەھ
و نەوزاد مس
ھەر باﯾيپيرو
جەوھ
ى
كوردى
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201403
3310040079
94238
ھ شتا ئامادە ننييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ھەول ر1992-
مەغدﯾد حاجى--ھ

2793
پەڕتوووکی ژمارە3 :

ﻻﭘەڕە

755

http://www.kurdipedia.org

ڤ
ھەری مرۆڤ
جەوھ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201303
3282308538
82628
ھ شتا ئامادە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ئەرﯾک ففﯚرم
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
تاﯾبەتمە
و ت:
ستان
شووری کوردس
باش
ەمەجﯚرە
جﯚری پەڕتووک :ھە
زمان  -ش وەزار :ک ..باشوور

2794
پەڕتوووکی ژمارە4 :
ەی ئەو
ھان و ئاﯾيندە
چ دەبب ت؟ قەﯾراننی ئابوری ئئارامی جيھ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
66317
ھ شتا ئاممادە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ت ،موڕتەزا
موحيت

2795
پەڕتوووکی ژمارە5 :
شەسازی
ردن و نەخش
چاپکر
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
67397
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ن ،عەبدولقاددر عەلی
مەردان

2796
پەڕتوووکی ژمارە6 :
ی بەردﯾن
چاخی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22702075619969
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
نووسەر
پاترﯾسيا د..نتسلی
وەرگ
کاميل نەجا
جاڕی
ەڕەکان
ژمارەی الپە
118
پ
سا ی چاپ
2009
پ
نﯚرەی چاپ
ﯾەکەم
دﯾزاﯾنی بەرگ
مراد بەھرامميان
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ەوەی موکرﯾاننی
سەرچاوە :ما پەڕی دەززگای تو ژﯾنەووە و ب وکردنە
دﯾيەکانی پەڕتتووک
تاﯾبەتمەند
و ت:
باشوووری کوردستان
جﯚری پەڕتتووک :م ژوو
شوور
زمان  -ش وەزار :ک .باش
2797
پەڕتوووکی ژمارە7 :
گەی ن تﯚرک
ی
لسی گەشەی کﯚمە
ی
ک بﯚ مانو ل کاست
دەروازەﯾەک
ی زانياری :د
چاخی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
66612
ھ شتا ئامادە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
حەمە
ئازاد ح

2798
پەڕتوووکی ژمارە8 :
کان
کەرو شکەکا
ی ز ﯾنی ک
چاخی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201201
1262100506
64034
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
گو بژ ر ک لە نووسراوەککانی سا ی 2011
عەلی زﯾرەەک
دﯾيەکانی پەڕتتووک
تاﯾبەتمەند
جﯚری پەڕتتووک :وتار و دﯾمانە
شوور
زمان  -ش وەزار :ک .باش

2799
پەڕتوووکی ژمارە9 :
م
سی ﯾەکەم
چارلس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
69660
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
سير پپاترﯾک
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
و ت:
بااشووری کورددستان
ی پەڕتووک :م ژوو
جﯚری
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
2800
پەڕتوووکی ژمارە0 :
کە سوور
چارۆک
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http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6202255317
70764
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
و /مس
ستە فا ئيليخانيزا دە
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی پەڕتووک
ی پەڕتووک :مندا ن
جﯚری
2801
پەڕتوووکی ژمارە1 :
خﯚت بە
ت
سەر بە قەررسيلی گەننم :خﯚت پززﯾشکی
چارەس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
67294
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
و نغموور ،ئان

2802
پەڕتوووکی ژمارە2 :
مەنی
ە و سەوزەم
سەر بەميوە
چارەس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201303
3262023448
80053
ە
شتا ئامادە نييە
ھش
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
يان محەمەد
وەرگ انی :گەرميا
ی پەڕتووک
ەتمەندﯾيەکانی
تاﯾبە
ھەمەجﯚرە
ی پەڕتووک :ھ
جﯚری
ک .باشوور
ن  -ش وەزار :ک
زمان

2803
پەڕتوووکی ژمارە3 :
سەری سرۆشتی بﯚ؟
چارەس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201305
5220050067
78499
ی پی دی ئ ف :ھ شتا ئاماادە نييە
فاﯾلی
ئەحمەد خاالد
ئەکرەم قەرەداغی
م
وەرگ انی :سﯚزان جەممال و
دﯾيەکانی پەڕتتووک
تاﯾبەتمەند
باشوووری کوردستان
و ت:
ستی
جﯚری پەڕتتووک :پزﯾشککی  -تەندروس
شوور
زمان  -ش وەزار :ک .باش
2804
پەڕتوووکی ژمارە4 :
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چارەننووس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
69414
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ﭬﯚ ت ر

2805
پەڕتوووکی ژمارە5 :
چارەننووس 2
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
69078
ھ شتا ئامادە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
جﯚرج بللﯚند
ھەستيار
وەرگ اننی :بەرزان ھ
تاﯾبەتم
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
و ت:
ستان
شووری کوردس
باش
جﯚری پەڕتووک :ﯾادداشت
زمان  -ش وەزار :ک  .باشوور
2806
پەڕتوووکی ژمارە6 :
سملوو
ما ەی قاس
ک و لک و پﯚپپەکانی بنەم
س ک لە سەرر رەچە ەک
چارەننووس؛ باس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
66648
ييە
شتا ئامادە نيي
ھش
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ەتەوی
سينی دوکتووور حسن شە
نووس
20
ە ت  -ھەول ر سا ی 009
خانەی رۆژھە
چاپخ
تاﯾببەتمەندﯾيەکا نی پەڕتووک
باشووری کو
و ت:
کوردستان
جﯚری پەڕتووک  :م ژوو
زمان  -ش وەزار  :ک .باشوور
2807
پەڕتوووکی ژمارە7 :
چارەننووسی ئادەميزاد
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
69540
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
شﯚلﯚخ
خﯚف ،ميخائييل ئەلکساندەەر روﯾچ

2808
پەڕتوووکی ژمارە8 :
وومی ئيمپ اتﯚر ک
چارەننووسی شو
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http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201208
8262057536
63450
ھ شتا ئامادە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
پيرنزلف
ف فرانسوی
جﯚ
وەرگ اننی :ھ من ج
تاﯾبەتم
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
و ت:
ستان
شووری کوردس
باش
جﯚری پەڕتووک :رۆممان
زمان  -ش وەزار :ک  .باشوور
2809
پەڕتوووکی ژمارە9 :
کاندا چ2
ودەو ەتيەک
ە کﯚنگرە و ر کخراوە ن و
چارەننووسی گەلی کورد لە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
69986
شتا ئامادە نيييە
ھش
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ەد باوەڕ
ئەحمە

2810
پەڕتوووکی ژمارە0 :
و کی ھەژارر و ش ر ک :چيرۆک
چارەننووسی الو
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
67756
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ابر گررد

2811
پەڕتوووکی ژمارە1 :
ی مﯚد رنە
چارەننووسەکانی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22214412419501
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
کﯚمە ک نوووسەر
حس ن
محەمەد ح
ەوەی چوارچررا 2007
پ و ب وکردنە
خانەی چاپ
سەرچاوە :ما پەڕی کت ببخانەی کورددی
دﯾيەکانی پەڕتتووک
تاﯾبەتمەند
باشوووری کوردستان
و ت:
ەفە
جﯚری پەڕتتووک :فەلسە
شوور
زمان  -ش وەزار :ک .باش
2812
پەڕتوووکی ژمارە2 :
ی گەل
ﯚکيەکانی ناو رﯾزەکانی
کردنی ناکﯚ
چارەک
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http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514966073
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
تﯚنگ ،ماوتسی

پەڕتووکی ژمارە2813 :
چاالكی و پرۆژەكانى كابينەى س يەمى حكومەەى ھەر مى كوردستان
http://www.kurdipedia.org/?q=2014033100400794259
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
محەمەد خﯚشناو-و.رۆشنبيرى-ھەول ر1999-

پەڕتووکی ژمارە2814 :
چاالكييەكانى وەزارەەى خو ندنى با و ەو ژﯾنەوەى زانسەى لەكابينەى پ نجەمى
حكومەەى ھەر مى كوردستان2006-2009
http://www.kurdipedia.org/?q=2014033100400794260
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
و.خو ندنى با 2009---

پەڕتووکی ژمارە2815 :
چاالكييەكانى وەزارەەى خو ندنى با و ەو ژﯾنەوەى زانسەى لەكابينەى پ نجەمى
حكومەەى ھەر مى كوردستان2007-2009
http://www.kurdipedia.org/?q=2014033100400794261
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
و.خو ندنى با 2009---

پەڕتووکی ژمارە2816 :
چاالک
http://www.kurdipedia.org/?q=2012062022553170274
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
فازل قەفتان
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی پەڕتووک
جﯚری پەڕتووک :مندا ن
پەڕتووکی ژمارە2817 :
چاالکييەکانی سا نەی وەزارەت سا ی 1988
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514966177
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فاﯾلی پی دی ئ ف:
وەزارەتی رۆشنبيری

ھ شتا ئامادە نييە

تاﯾبەتمەندﯾيەکانی پەڕتووک
باشووری کوردستان
و ت:
جﯚری پەڕتووک :ھەمەجﯚرە
زمان  -ش وەزار :ک .باشوور
پەڕتووکی ژمارە2818 :
چاالکييەکانی وەزارەتی رۆشنبيری وەرزی ﯾەکەم و دوەم و س يەم و...
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514966474
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
بەﯾان حەمە رەشيد

پەڕتووکی ژمارە2819 :
چاالکيەکانی وەزارەتی رۆشنبيری 1/7/1998
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514966514
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
محەمەد خدر مەولود

پەڕتووکی ژمارە2820 :
چاالکيەکانی وەزارەتی رۆشنبيری لە 1/1/2001تا 30/6/2001
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514966519
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
چرۆ ئەحمەد

پەڕتووکی ژمارە2821 :
چامەی پەخشان
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122214412519530
ئامادەﯾە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
سﯚزان بيرنار
سە ح محەمەد
دەزگای سەردەم 2002
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی پەڕتووک
باشووری کوردستان
و ت:
جﯚری پەڕتووک :ئەدەبی
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زمان  -ش وەزار :ک .باشوور
پەڕتووکی ژمارە2822 :
چامەی پەخشان :ل کﯚ ينەوە
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514969146
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
سﯚزان

پەڕتووکی ژمارە2823 :
چامەی :بيابان کی دڕندە نەماوە ئافرەت نەب )ھﯚنراوە)
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514969001
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
لەتيف ھە مەت

پەڕتووکی ژمارە2824 :
چاندن و بەرھەمھ نانی چەوەندەری شەکر لە ناوچەی سل مانی
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514967223
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
رەزا سەعيد مەعروف1/ن

پەڕتووکی ژمارە2825 :
چاندنی جﯚ
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514967284
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
بەشی ر نماﯾی کشتوکا ی
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی پەڕتووک
باشووری کوردستان
و ت:
جﯚری پەڕتووک :کشتوکاڵ
زمان  -ش وەزار :ک .باشوور
پەڕتووکی ژمارە2826 :
چاندنی گو ەبەڕۆژە
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514967275
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
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دارا ﯾارە محەمەد

پەڕتووکی ژمارە2827 :
چاندنی گەنم :داﯾەلﯚک ک لە ن وان جووتيار و ر بەری کشتوکا يدا
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514967283
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
بەشی ر نماﯾی کشتوکا ی

پەڕتووکی ژمارە2828 :
چاندنی نﯚک
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514967285
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
بەشی ر نماﯾی کشتوکا ی
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی پەڕتووک
باشووری کوردستان
و ت:
جﯚری پەڕتووک :کشتوکاڵ
زمان  -ش وەزار :ک .باشوور
پەڕتووکی ژمارە2829 :
چاندنی نيسک
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514967286
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
بەشی ر نماﯾی کشتوکا ی

پەڕتووکی ژمارە2830 :
چانووسی ئادەميزاد :چيرۆک
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514968400
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
ميخائيل

پەڕتووکی ژمارە2831 :
چاو و پەناگە ئيمانييەکان
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514965880
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
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خورما ی ،محەمەدد سەعيد

2832
پەڕتوووکی ژمارە2 :
ی
چاو :..شانﯚگەری
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
68289
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ەر مراد
گەوھە

2833
پەڕتوووکی ژمارە3 :
چاواننی باوان
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6202336407
70949
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ەد ھەورامی
مان مە حەمە
عوسم

2834
پەڕتوووکی ژمارە4 :
ﯚشين ک لە ئ ستا و تراجيدﯾاﯾەک ببﯚ سبەی
چاوپﯚ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201109
9031503066
60921
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ھەژ ن
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
تاﯾبەتم
و ت:
ستان
شووری کوردس
باش
جﯚری پەڕتووک :ل ککﯚ ينەوە

2835
پەڕتوووکی ژمارە5 :
ی جيھاندا
چاوپيياخشاندن ک بە م ژووی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
69743
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
جواھرر الل نەھرۆ

2836
پەڕتوووکی ژمارە6 :
چاوپ کەوتن کی تيشکھاو ژ لەگەڵ فەررھاد شاکەللی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
68622
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی

ﻻﭘەڕە

765

http://www.kurdipedia.org

عەزﯾز
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
بااشووری کورددستان
و ت:
ی پەڕتووک :وتار و دﯾمانە
جﯚری
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
2837
پەڕتوووکی ژمارە7 :
ستی گەورە
ی رۆژھە تی ناوەڕاس
ەسەر کرداری گە ەی
خشاندن ک بە
چاوخ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201111
1272115496
63027
ئاماادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ھاددی زەمانی
دی م ھرپەروەەر
وەررگ انی :م ھد
20
009
تاﯾببەتمەندﯾيەکا نی پەڕتووک
و ت:
باشووری ککوردستان
جﯚﯚری پەڕتووک  :رامياری
زماان  -ش وەزار  :ک .باشوور
2838
پەڕتوووکی ژمارە8 :
کار )لە سەرەتاوە
گەشەی چينی کر ک
ی
سەرھە دان و
ەر رەوتی س
خشاندن کی خ را بەسە
چاوخ
ھەتا سەدەی بييستەم)
dipedia.org//?q=201112
2011303526
63058
http:///www.kurd
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
مانی
نووسينی :ببەھرام رەحم
وەرگ انی :ﯾوسف عەليپپوور
تاﯾبەتمەندﯾييەکانی پەڕتوووک
جﯚری پەڕتوووک :م ژوو
شوور
زمان  -ش ووەزار :ک .باش

2839
پەڕتوووکی ژمارە9 :
چاود رﯾکەری ماڵ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6202255317
70556
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
جيل ئئيگلتون
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ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی پەڕتووک :مندا ن
جﯚری
2840
پەڕتوووکی ژمارە0 :
شارک
چاوش
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6202255317
70190
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
و/کانيااو کەرﯾم
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
و ت:
بااشووری کورددستان
مندا ن
ی پەڕتووک :م
جﯚری
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
2841
پەڕتوووکی ژمارە1 :
وردﯾدا
ی ب واتا للە زمانی کو
چاوگی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
66994
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
نەسررﯾن فەخری

2842
پەڕتوووکی ژمارە2 :
ە  -بەرگی ﯾەکەم
چاوگە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201404
4301335107
76023
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
فەتاحی
ی
سوارە
ل وەﯾسی و س
رەسول
2013
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
تاﯾبەتم
و ت:
ستان
شووری کوردس
باش
زمان  -ش وەزار :ک  .باشوور
جﯚری پەڕتووک :کلتتوور
2843
پەڕتوووکی ژمارە3 :
مراتﯚر
ی چەپی ئيم
چاوی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6202336407
70950
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ی
و/ئاماننج شارباژ ری
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ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
بااشووری کورددستان
و ت:
ەدەبی
ی پەڕتووک :ئە
جﯚری
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
2844
پەڕتوووکی ژمارە4 :
چاوەڕڕوانی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6202336407
70951
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ک عەبدو
شلک

2845
پەڕتوووکی ژمارە5 :
چاوەڕڕوانی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201110
0032203106
62202
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ئارام کاکەی فەالح
نەی قە ەم
کراوەکانی ﯾانە
لە چاپک
2009
تاﯾبەتم
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
و ت:
ستان
شووری کوردس
باش
جﯚری پەڕتووک :رۆممان
زمان  -ش وەزار :ک  .باشوور
2846
پەڕتوووکی ژمارە6 :
چاوەڕڕوانی 2
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201111
1071821526
62832
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
کﯚمە ک نووسەر
وەرگ اننی :تاھير عووسمان
ی ئاراس 20 07 -
دەزگای
تاﯾبەتم
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
و ت:
ستان
شووری کوردس
باش
جﯚری پەڕتووک :چييرۆک
زمان  -ش وەزار :ک  .باشوور
2847
پەڕتوووکی ژمارە7 :
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چاوەڕڕوانی :کورتتە چيرۆک
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
68176
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ەد محەمەد ئئيسماعيل
ئەحمە

2848
پەڕتوووکی ژمارە8 :
کانی
چاوەک
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
68711
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
گ
بزورگ
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی پەڕتووک
ی پەڕتووک :رۆۆمان
جﯚری
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
2849
پەڕتوووکی ژمارە9 :
کانی
چاوەک
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
69497
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
عەلەووی ،بزورگ

2850
پەڕتوووکی ژمارە0 :
کانی
چاوەک
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22214411619213
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
نووسەر :بووزورگ عەلەووی
وەرگ  :ئازاد بەرزنجی
سەردەم
م
شی
چاپ و پەخش
دەزگای چاپ :دەزگای چ
کردن2003 :
سا ی چاپک
دﯾيەکانی پەڕتتووک
تاﯾبەتمەند
و ت:
باشوووری کوردستان
جﯚری پەڕتتووک :رۆمان
شوور
زمان  -ش وەزار :ک .باش
2851
پەڕتوووکی ژمارە1 :
چوو
ستا لميان ت چ
کانی ئاﭬ س
چاوەک
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22214411419144
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ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
حمەد
نووسينی :ھەژار ع ئەح
ەمی ئەم کت ببە لە سا ی  2005دا لە ستﯚکھﯚ م ب وکراوەتەوە
چاپی ﯾەکە
سەرچاوە :ما پەڕی کت ببخانەی کورددی
دﯾيەکانی پەڕتتووک
تاﯾبەتمەند
و ت:
دەرەوەە
جﯚری پەڕتتووک :رۆمان
شوور
زمان  -ش وەزار :ک .باش
2852
پەڕتوووکی ژمارە2 :
کانی تابان
چاوەک
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22214412719591
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ی
ﯾاسين قادر بەرزنجی
200
ی سەردەم 07
دەزگای
تاﯾبەتمە
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
ستان
شووری کوردس
باش
و ت:
سلل مانی
شارەکاان:
يرۆک
جﯚری پەڕتووک :چير
زمان  -ش وەزار :ک ..باشوور
2853
پەڕتوووکی ژمارە3 :
ە
کانی د وانە
چاوەک
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
69125
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ساالرر مەحموود

2854
پەڕتوووکی ژمارە4 :
بەخﯚڕاﯾی
ی
ی
رﯾن ر گا بﯚ دروستکردننی ساﯾت کی
چاکتر
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101450586
65274
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
عبدو محەم
دل ر ع
مەد

2855
پەڕتوووکی ژمارە5 :
ی
سازﯾی ئاﯾنی
چاکس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22702075619967

ﻻﭘەڕە

770

http://www.kurdipedia.org

ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
نووسەر
سارا فلﯚوەەرز
وەرگ
ھەژار رەحييمی
ەڕەکان
ژمارەی الپە
154
پ
سا ی چاپ
2009
پ
نﯚرەی چاپ
ﯾەکەم
دﯾزاﯾنی بەرگ
مراد بەھرامميان
کەتەلﯚگ
دﯾن
ەوەی موکرﯾاننی
سەرچاوە :ما پەڕی دەززگای تو ژﯾنەووە و ب وکردنە
دﯾيەکانی پەڕتتووک
تاﯾبەتمەند
و ت:
باشوووری کوردستان
جﯚری پەڕتتووک :ئاﯾين و ئاتەﯾزم
شوور
زمان  -ش وەزار :ک .باش
2856
پەڕتوووکی ژمارە6 :
ە و خراپە
چاکە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201305
5071211477
78660
ھ شتا ئامادە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
کرﯾشناا مﯚرتی
وەرگ اننی :ئازاد بەررزنجی
تاﯾبەتم
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
و ت:
ستان
شووری کوردس
باش
جﯚری پەڕتووک :چييرۆک
زمان  -ش وەزار :ک  .باشوور
2857
پەڕتوووکی ژمارە7 :
ەکان
سەرجەم چيي ۆکە کورتە
چای شيرﯾن – س
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201209
9242209067
73289
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
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دانانی ::حوس ن عاررف
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
تاﯾبەتم
و ت:
ستان
شووری کوردس
باش
جﯚری پەڕتووک :چييرۆک
زمان  -ش وەزار :ک  .باشوور

2858
پەڕتوووکی ژمارە8 :
چرا
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
68697
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
بەﯾان

2859
پەڕتوووکی ژمارە9 :
ەزەنگ
خان و شەوە
چراخ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201209
9272120322
24745
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
سمان
ەحمەد عوس
دانانی ::مەحموود ئە
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
تاﯾبەتم
و ت:
ستان
شووری کوردس
باش
جﯚری پەڕتووک :ﯾادداشت
زمان  -ش وەزار :ک  .باشوور

2860
پەڕتوووکی ژمارە0 :
چراکاان ناکوژ نەوە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22214405918615
ئامادەەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
م عومەر
سەالم
2008
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی پەڕتووک
بااشووری کورددستان
و ت:
ھە بەست
ی پەڕتووک :ھ
جﯚری
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
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2861
پەڕتوووکی ژمارە1 :
کوک)
کراو – کەرک
ھيد و ئەنفالک
چراکاان ناکوژ نەوە )دەفتەری سەروەرری مامﯚستااﯾانی شەھ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201312
2311704128
86996
ی پی دی ئ ف :ھ شتا ئاممادە نييە
فاﯾلی
ئامادەکردننی  /ئەبا بەککر سەعدو زەند
دولقادر – زانا ئەبا بەکر سە
ن  /نەدا عەبد
پيت چنين
ەعدو
دی رەسول
محەمەد مەھد
مﯚنتاژی ککﯚمپيوتەر  /مح
ئﯚفس ت  /چاپخانەی ئئارابخا
 10دانە
تيراژ 000 /
و نەی بەررگ ھونەرمەنندی کﯚچکردوو )غازی مح
حەمەد(
ژمارە سپااردنی ) (3ی سا ی  2012کت بخانەی گشتی کەرکوکی پ دراوەە.
تاﯾبەتمەند
دﯾيەکانی پەڕڕتووک
و ت:
باشوووری کوردستتان
جﯚری پەڕڕتووک :بيبلﯚگگرافيا
زمان  -ش وەزار :ک .بااشوور
2862
پەڕتوووکی ژمارە2 :
ەليم
چراکاانی ئورشە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201205
5280928336
64907
ی پی دی ئ ف :ھ شتا ئاماادە نييە
فاﯾلی
ی بيرمەن ئيدوارد سەعيد
رۆمان ک دەەربارەی ژﯾانی
ەلی بەدر
نوسين :عە
ی
وەرگ ران :ش رزاد ھەﯾنی
ی چاپ ،ئاو ر
لەب وکراوەەکانی ناوەندی
دﯾيەکانی پەڕتتووک
تاﯾبەتمەند
و ت:
باشوووری کوردستان
جﯚری پەڕتتووک :رۆمان
شوور
زمان  -ش وەزار :ک .باش
2863
پەڕتوووکی ژمارە3 :
ھە ە مووت ::پەخشان
چراکاانی سەر ھ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
68799
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ش رکﯚﯚ

2864
پەڕتوووکی ژمارە4 :
ی ئاو
چرای
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http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
68160
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ب
ئەﯾووب

2865
پەڕتوووکی ژمارە5 :
ی ئەفسووناوی
چرای
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651497
70061
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ن ،ئينگمار
ب رمان

2866
پەڕتوووکی ژمارە6 :
ی ئەفسووناوی
چرای
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22214412619571
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
نووسيننی :ئينگمار ب رﯾمان
ەرەداغی
وەرگ اننی :دالوەر قە
ی ئاراس 20 06 -
دەزگای
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
تاﯾبەتم
و ت:
ستان
شووری کوردس
باش
جﯚری پەڕتووک :ﯾادداشت
زمان  -ش وەزار :ک  .باشوور
2867
پەڕتوووکی ژمارە7 :
چرپە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
68921
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
سن
مەد جەزا حس
محەم

2868
پەڕتوووکی ژمارە8 :
چرپە بە دەنگی بەرز
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201111
1012142326
62697
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
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وەرگ اننی :نەجيبە ئئەحمەد
ی ئاراس 20 05 -
دەزگای
تاﯾبەتم
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
ستان
شووری کوردس
باش
و ت:
جﯚری پەڕتووک :چييرۆک
زمان  -ش وەزار :ک  .باشوور
2869
پەڕتوووکی ژمارە9 :
ن
چرپەکانی تەمەن
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22214410218722
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
نووسينی :ئاری رەفيق
ستان چاپ
ە ) 28شيعر پ کھاتووە( و سا ی ) (2006لە کوردس
شيعرﯾيە کە لە
کت ب کی ش
کراوە.
تاﯾبەتمەند
دﯾيەکانی پەڕتتووک
و ت:
باشوووری کوردستان
ەست
جﯚری پەڕتتووک :ھە بە
شوور
زمان  -ش وەزار :ک .باش
2870
پەڕتوووکی ژمارە0 :
چرپەی دل  :نامييلکەی ھﯚنرراوەی بەربا خەل
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
67848
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
مەد کﯚردۆ
محەم

2871
پەڕتوووکی ژمارە1 :
چرپەی ناخ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
69000
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
مەد کﯚردۆ
محەم

2872
پەڕتوووکی ژمارە2 :
ن :کﯚمە ە چيرۆک
ە زﯾندووەکان
چرکە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
68960
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
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جەليل کاکە وەﯾس

پەڕتووکی ژمارە2873 :
چرۆ
http://www.kurdipedia.org/?q=2012062023364070953
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
کاکەی فەالح

پەڕتووکی ژمارە2874 :
چرۆ 2
http://www.kurdipedia.org/?q=2012062023364070952
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
ئاکﯚ محەمەد سابر

پەڕتووکی ژمارە2875 :
چرۆ 3
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514968264
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
گوشاد حەمە سەعيد

پەڕتووکی ژمارە2876 :
چرۆ دەمی بﯚ ماچی رۆژ ئەکاتەوە
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514967905
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
عەبدو

پەڕتووکی ژمارە2877 :
چرۆی باوەڕ
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514968152
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
عوسمان حەمە ئەمين ئەحمەد
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی پەڕتووک
باشووری کوردستان
و ت:
جﯚری پەڕتووک :ئاﯾين و ئاتەﯾزم
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ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
2878
پەڕتوووکی ژمارە8 :
ستان
ەی كوردس
چرﯾكە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201403
3310040079
94303
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ەی كوردسەان--1376-
چرﯾكە

2879
پەڕتوووکی ژمارە9 :
ستان
ەی كوردس
چرﯾكە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201403
3310040079
94304
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ەی كوردسەان--1345-
چرﯾكە

2880
پەڕتوووکی ژمارە0 :
ەی چيرۆکی
چرﯾکە
ی فارسی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22214412119392
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ف عەليخانی
ﯾووسف
حوس ن ش ربەگيدەەزگای ئاراس 2003
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
تاﯾبەتم
و ت:
ستان
شووری کوردس
باش
جﯚری پەڕتووک :وتار و دﯾمانە
زمان  -ش وەزار :ک  .باشوور
2881
پەڕتوووکی ژمارە1 :
ی فارسی  -ل دوان و ووتار
ەی چيرۆکی
چرﯾکە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201403
3310040079
94299
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
س ن ش ر بەگگی
و.حوس
ھەول ر2007-
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی پەڕتووک
بااشووری کورددستان
و ت:
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
ەدەبی
ی پەڕتووک :ئە
جﯚری
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2882
پەڕتوووکی ژمارە2 :
چرﯾکە
ەی خە ج و سيامەند
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201109
9012158036
60883
يە
شتا ئامادە نييە
ھش
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ەمەد رەﯾانی
محە
ی پەڕتووک
ەتمەندﯾيەکانی
تاﯾبە
جﯚرری پەڕتووک :چيرۆک

2883
پەڕتوووکی ژمارە3 :
چيرۆک
ەی خەج و سيامەند :چ
چرﯾکە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
67912
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
عەبدوو  /ک

2884
پەڕتوووکی ژمارە4 :
گﯚرانی
مﯚسيقا و گ
ەی رۆژگار :دەربارەی م
چرﯾکە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
67302
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
حەداد
ئازاد ح
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
و ت:
بااشووری کورددستان
ھونەری
ی پەڕتووک :ھ
جﯚری
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
2885
پەڕتوووکی ژمارە5 :
ەی النەواز
چرﯾکە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
68689
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
سەعيد شوکرری
ابر س

2886
پەڕتوووکی ژمارە6 :
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سەن زﯾرەک
ستانی حەس
ەی کوردس
چرﯾکە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
67403
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ميدﯾا زەندی
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
و ت:
بااشووری کورددستان
ھونەری
ی پەڕتووک :ھ
جﯚری
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
2887
پەڕتوووکی ژمارە7 :
کی کوردﯾە
ە ە چيرۆک ک
کەزی :کﯚمە
چل ک
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
68506
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
تارق

2888
پەڕتوووکی ژمارە8 :
را
چلچر
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201111
1102200056
62894
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
مەھابادد قەرەداغی
ی ئاراس 20 07 -
دەزگای
تاﯾبەتم
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
و ت:
ستان
شووری کوردس
باش
جﯚری پەڕتووک :ﯾادداشت
زمان  -ش وەزار :ک  .باشوور
2889
پەڕتوووکی ژمارە9 :
می چيناﯾەتتی
چمک ک لە ستەم
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
66325
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
مەد خدر
محەم
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
و ت:
بااشووری کورددستان
ی پەڕتووک :ککﯚمە ﯾەتی
جﯚری
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
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2890
پەڕتوووکی ژمارە0 :
نوور..
ر
ەڕەﯾەکە لە کت بی
ن :چەند الپە
ن و مەرﯾوان
ی ھەورامان
چمک کی م ژووی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
69638
ئامادە نييە
ە
ھ شتا
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
مەدی
د عەبدولسەم
سەﯾد

2891
پەڕتوووکی ژمارە1 :
ی شير
چناری
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
68190
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
جەبار جەمال غەرﯾﯾب
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی پەڕتووک
بااشووری کورددستان
و ت:
ی پەڕتووک :رۆۆمان
جﯚری
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
2892
پەڕتوووکی ژمارە2 :
خنەﯾی
وتار کی رەخ
ەوە؛ چەند و
چنينە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201305
5042219267
78679
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
کەمال غەمبار
2012
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
تاﯾبەتم
و ت:
ستان
شووری کوردس
باش
جﯚری پەڕتووک :ئەددەبی
زمان  -ش وەزار :ک  .باشوور
2893
پەڕتوووکی ژمارە3 :
دۆستﯚﯾ ﭭيسکی
ﯾ
ﯚل،
دارک ،گﯚگﯚ
ﯾنفﯚن ،ژان د
چوار بليمەت :زﯾن
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651497
70028
ھ شتا ئاامادە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
تەقی ،جە ل

2894
پەڕتوووکی ژمارە4 :
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چوار چرای مھاباد ب2
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514967836
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
د سووت

پەڕتووکی ژمارە2895 :
چوار چيرۆک بﯚ منا ن
http://www.kurdipedia.org/?q=2012062022553170377
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
حاج عە بدول قادر
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی پەڕتووک
جﯚری پەڕتووک :مندا ن
پەڕتووکی ژمارە2896 :
چوار چ وەى ﯾاساﯾی ئازادﯾی رۆژنامەگەرى لە كوردستانى ع راقدا )ەو ژﯾنەوەﯾەكى
بەراوردكارﯾيە)
http://www.kurdipedia.org/?q=2014033100400794318
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
د.كەمال سەعدى--ھەول ر2006-

پەڕتووکی ژمارە2897 :
چوار چ وەى ﯾاساﯾی ئازادﯾی رۆژنامەگەرى لە كوردستانى ع راقدا )ەو ژﯾنەوەﯾەكى
بەراوردكارﯾيە)
http://www.kurdipedia.org/?q=2014033100400794319
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
د.كمال سەعدی-ئاراس-ھەول ر2006-

پەڕتووکی ژمارە2898 :
چوار دەو ەتی فەرامﯚشکراوی کورد :دونبولی ،شاھ نی ،شوانکارە...،
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514969914
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
مەال جەميل

پەڕتووکی ژمارە2899 :
چوار ساڵ کار و خزمەت و بوژانەوە و ئاشکراکردنی سياسەتی...
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http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514966419
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
راگەﯾاندنی پار زگای کەرکوک

پەڕتووکی ژمارە2900 :
چوار ساڵ کﯚششی ر کخراوەﯾی ﯾەک تی کەمئەندامانی کوردستان
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514966481
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
عومەر کەرﯾم

پەڕتووکی ژمارە2901 :
چوار سا ى سەرۆكاﯾەەى ھەر مى كوردستان ))2009-2005
http://www.kurdipedia.org/?q=2014033100400794322
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
دﯾوانى سەرۆكاﯾەەى ھەر م-ئاراس-ھەول ر2009-

پەڕتووکی ژمارە2902 :
چوار شانﯚنامە
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514969233
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
عەبدولکەرﯾم بەرشيد3 /ن

پەڕتووکی ژمارە2903 :
چوار ھونەرمەندی بليمەت
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514970062
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
محەمەد عارف

پەڕتووکی ژمارە2904 :
چوار وتاری شيشيرۆن
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122214411719253
فاﯾلی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
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ە مقەدەم مراغەای
نووسينی :رحمەت اللە
ميل ئەحمەد بەگ
وەرگ انی لە فارسيەوەە؛ شﯚڕش جووان ۆﯾی و کام
مانيەوە ب وکرراوەتەوە
لەالﯾەن خانەی وەررگ انی سل م
ن
 200دا
ئەم کت بە للە سا ی 04
تاﯾبەتمەند
دﯾيەکانی پەڕتتووک
و ت:
باشوووری کوردستان
ەفە
جﯚری پەڕتتووک :فەلسە
شوور
زمان  -ش وەزار :ک .باش
2905
پەڕتوووکی ژمارە5 :
وردستانى ع راقدا
گەرى لە كو
ى رۆژنامەگ
ساﯾيى ئازادﯾى
چ وەى ﯾاس
چوارچ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201403
3310040079
94328
شتا ئامادە نيييە
ھش
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
مال سەعدى-ئاراس-ھەولل ر2006-
د.كەم

2906
پەڕتوووکی ژمارە6 :
ژﯾنەوە
گەری لە کورردستانی ع راقدا :تو ژ
ی رۆژنامەگە
ساﯾی ئازادﯾی
چ وەی ﯾاس
چوارچ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101450596
65317
مادە نييە
ھ شتا ئام
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ل سەعدی
کەمال

2907
پەڕتوووکی ژمارە7 :
وردستانی ع راقدا
گەری لە کو
ی رۆژنامەگ
ساﯾيی ئازادﯾی
چ وەی ﯾاس
چوارچ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201111
1052027106
62769
ئاماددەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
کەماال سەعدی مستەفا
2006
دەزگگای ئاراس 6 -
ەتمەندﯾيەکانی
تاﯾبە
ی پەڕتووک
باشووری کوردستان
و ت:
ی پەڕتووک :راگەﯾاندن
جﯚری
ن  -ش وەزار :ک .باشوور
زمان
2908
پەڕتوووکی ژمارە8 :
م عومەری خەﯾام
کانی حەکيم
خشتەکييەک
چوارخ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201108
8232216215
59939
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
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خەﯾام
وەرگ اننی :ھەژار مووکرﯾانی
تاﯾبەتمە
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
ستان
شووری کوردس
باش
و ت:
ە بەست
جﯚری پەڕتووک :ھە

2909
پەڕتوووکی ژمارە9 :
شيعر
دە سەرۆک کﯚماری ش
چوارد
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201111
1052002046
62765
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
شاعيرانی سەدەی بييستەم
ی
ەک لە شيعرری
ھە بژاردەﯾە
می
وەرگ انی :کامبيز کەرﯾم
دەزگای ئارراس 2006 -
تاﯾبەتمەند
دﯾيەکانی پەڕتتووک
و ت:
باشوووری کوردستان
ەست
جﯚری پەڕتتووک :ھە بە
شوور
زمان  -ش وەزار :ک .باش
2910
پەڕتوووکی ژمارە0 :
دەچيرۆکی کورت
چوارد
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6202255317
70760
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ن موتابچی
ئەمين
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی پەڕتووک :مندا ن
جﯚری
2911
پەڕتوووکی ژمارە1 :
فەڕەنسە
ە
ی
دەی تەموز الپەڕەﯾەک لە شﯚڕشی
چوارد
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
66074
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
حمان
ئەوڕەح

2912
پەڕتوووکی ژمارە2 :
ێ
ک دەمکوژێ
شەممەﯾەک
چوارش
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http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201109
93023005519370
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ب کەس حەمەد قادرر
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
تاﯾبەتمە
و ت:
ستان
شووری کوردس
باش
ە بەست
جﯚری پەڕتووک :ھە
زمان  -ش وەزار :ک ..باشوور

2913
پەڕتوووکی ژمارە3 :
چوارننان
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201205
5222123186
64836
ئاماددەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
جەزا چنگيانی
ی پەڕتووک
ەتمەندﯾيەکانی
تاﯾبە
دەرەوە
و ت:
جﯚرری پەڕتووک :رۆمان
ن  -ش وەزار :ک .باشوور
زمان

2914
پەڕتوووکی ژمارە4 :
چيرۆک
چوارننان :کورتە چ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
69189
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
جەزا

2915
پەڕتوووکی ژمارە5 :
چوارﯾﯾن و نيگار
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
67877
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ەد
ئەحمە

2916
پەڕتوووکی ژمارە6 :
ورﯾان
چوارﯾﯾنەکانی باباا تاھيری عو
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
68043
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ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ھری ھەمەداانی
بابا تاھ

ھ شتا ئاماددە نييە

تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی پەڕتووک
و ت:
بااشووری کورددستان
ھە بەست
ی پەڕتووک :ھ
جﯚری
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
2917
پەڕتوووکی ژمارە7 :
ەمەدانی
چوارﯾﯾنەکانی بابااتاھيری ھە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201307
7012107199
91137
ھ شتا ئامادە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
مانی
ی بﯚ سﯚرانی ::رەحيم لوقم
گﯚڕﯾنی
تاﯾبەتم
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
جﯚری پەڕتووک :ھە
ە بەست
زمان  -ش وەزار :ک  .باشوور

2918
پەڕتوووکی ژمارە8 :
چوارﯾﯾنەکانی برژژاو
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
68694
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
جی سەﯾد س
د براﯾمی حاج
سەﯾد
سەعيدی
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
بااشووری کورددستان
و ت:
ھە بەست
ی پەڕتووک :ھ
جﯚری
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
2919
پەڕتوووکی ژمارە9 :
چوارﯾﯾنەکانی جاھدی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
68001
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ن
عەبدول ەحمان
ن محەمەد ع
بورھان

2920
پەڕتوووکی ژمارە0 :
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چوارﯾنەکانی خەﯾام
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514968371
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
ئەبولفەتح عومەر

پەڕتووکی ژمارە2921 :
چوارﯾنەکانی فەڕوخی ﯾەزدی
http://www.kurdipedia.org/?q=2011122611224663521
ئامادەﯾە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
وەرگ انی :مەال غەفوور دەباغی  -حافزی مەھابادی
مەھاباد 1387 -
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی پەڕتووک
رۆژھە تی کوردستان
و ت:
جﯚری پەڕتووک :ھە بەست
زمان  -ش وەزار :ک .باشوور
پەڕتووکی ژمارە2922 :
چوارﯾنەکانی نەخەعی
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514967783
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
ش خ سەالم ئەحمەد عەبدولکەرﯾم محەمەد

پەڕتووکی ژمارە2923 :
چوزەرەی بن پەردوو کی کورت
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514968053
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
سەالم عەبدولغەفوور
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی پەڕتووک
جﯚری پەڕتووک :رۆمان
زمان  -ش وەزار :ک .باشوور
پەڕتووکی ژمارە2924 :
چوونی بارزانيانی قارەمان بﯚ ﯾەک تی سﯚﭬيەت چ2،1
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514969734
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
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مەد تﯚفيق
محەم

2925
پەڕتوووکی ژمارە5 :
ەکە
چﯚلە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6202336407
70954
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ن نەدار
سﯚران

2926
پەڕتوووکی ژمارە6 :
ی
ەکە پاساری
چﯚلە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6202336407
70955
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ی فەالح
کاکەی

2927
پەڕتوووکی ژمارە7 :
ەکە و مار
چﯚلە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6202255317
70458
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
غەرﯾب
ئاکﯚ غ
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
و ت:
بااشووری کورددستان
مندا ن
ی پەڕتووک :م
جﯚری
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
2928
پەڕتوووکی ژمارە8 :
ەکەکە بﯚی گ رامەوە
چﯚلە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6202255317
70657
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
فەرھادی
ی
سا ح
وەرگ اننی :حەمەس
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
تاﯾبەتم
و ت:
ستان
شووری کوردس
باش
دا ن
جﯚری پەڕتووک :مند
زمان  -ش وەزار :ک  .باشوور
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پەڕتووکی ژمارە2929 :
چﯚلەکەی بچکﯚلەکە
http://www.kurdipedia.org/?q=2012062022553170255
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
و/کاکەی فەالح
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی پەڕتووک
جﯚری پەڕتووک :مندا ن
پەڕتووکی ژمارە2930 :
چﯚلەکەی سەردارﯾکە
http://www.kurdipedia.org/?q=2012062023364070956
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
لەتيف ھە مەت

پەڕتووکی ژمارە2931 :
چﯚلەکەﯾەکی زﯾرەک
http://www.kurdipedia.org/?q=2012062022553170715
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
ن/لەﯾال عەلی
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی پەڕتووک
جﯚری پەڕتووک :مندا ن
پەڕتووکی ژمارە2932 :
چﯚن ئەبيتە مامﯚستاﯾەکی سەرکەوتووی زمانی ئينگليزی؟
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514967002
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
ھەورامانی ،محەمەد ئەمين

پەڕتووکی ژمارە2933 :
چﯚن باشووری کوردستانم دی پاش چارەکە سەدەﯾ ک دووری
http://www.kurdipedia.org/?q=2011102414083962529
ئامادەﯾە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
جەواد مەال
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی پەڕتووک
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ی پەڕتووک :راپﯚرت
جﯚری
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
2934
پەڕتوووکی ژمارە4 :
؟!
چﯚن بنووسين..؟
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101235146
65205
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ت
مود مەال عزەت
مەحم

2935
پەڕتوووکی ژمارە5 :
چﯚن بنووسين؟
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101450596
65325
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ت
مود مەال عزەت
مەحم

2936
پەڕتوووکی ژمارە6 :
واسک
چﯚن بوومە تيترو
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201208
8111428337
72107
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
عەبدووو سەراج
2012
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
تاﯾبەتم
ستان
شووری کوردس
باش
و ت:
جﯚری پەڕتووک :رۆممان
زمان  -ش وەزار :ک  .باشوور
2937
پەڕتوووکی ژمارە7 :
ﯚماندا زاڵ بيين؟
چﯚن بەسەر خﯚ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
65646
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ژاگﯚ ،پﯚل

2938
پەڕتوووکی ژمارە8 :
ی کﯚمە ە
چﯚن چەپک ک و کام م ژووی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201201
1201349566
63913
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ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی

ھ شتا ئامادە نييە
ەختيار
مەال بە
2012
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
تاﯾبەتم
و ت:
ستان
شووری کوردس
باش
جﯚری پەڕتووک :راممياری
زمان  -ش وەزار :ک  .باشوور

2939
پەڕتوووکی ژمارە9 :
سانترﯾن ر گا بﯚ...
ەﯾت؟! :ئاس
ن رزگار دەکە
گەرەک شان
چﯚن خﯚت لە جگ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
67289
نييە
شتا ئامادە ە
ھش
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ھاوڕاز
کاوە ھ

2940
پەڕتوووکی ژمارە0 :
؟
چﯚن د ت ھات ج م بھ ی؟
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201209
9252036502
24956
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
سەن
سەعيد حەس
حەمەس
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
تاﯾبەتم
ستان
شووری کوردس
باش
و ت:
جﯚری پەڕتووک :ئەددەبی
زمان  -ش وەزار :ک  .باشوور

2941
پەڕتوووکی ژمارە1 :
؟
وڕ ی خﯚت؟
چﯚن دەبيت بە بااشترﯾن ھاو
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22214410818946
ە
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
رکﯚتس
س
ميلدرﯾد نيومان و ب رننارد ب
ش رزاد حەسەن
200
دەزگای سەردەم 02
تاﯾبەتمە
ەندﯾيەکانی پپەڕتووک
ستان
شووری کوردس
باش
و ت:
جﯚری پپەڕتووک :دەرروونناسی
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زمان  -ش وەزار :ک .باشوور
2942
پەڕتوووکی ژمارە2 :
سەرکردە
چﯚن دەبيت بە س
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201109
9111333516
61128
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
مونتگری
ی
شاڵ
سەر :في د مارش
ناوی نووس
سەالم
ناوی وەرگ  :ئەحمەد س
ی سەردەم  -سل مانی ))سا ی چاپ)2007 :
لە ب وکراوەەکانی دەزگای
دﯾيەکانی پەڕتتووک
تاﯾبەتمەند
و ت:
باشوووری کوردستان
ی
جﯚری پەڕتتووک :رامياری
2943
پەڕتوووکی ژمارە3 :
ە رۆژھە ت و رۆژئاوا
سەرکردە لە
چﯚن دەبيت بە س
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
66849
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
مری ،في د ماارشال
مﯚنتگم

2944
پەڕتوووکی ژمارە4 :
بکەن
ن
خﯚتان زﯾاد
ن
وونی
شترﯾن ھاوڕ ی خﯚت؟ :بباوەڕبەخﯚبو
چﯚن دەبيتە باش
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
65615
ھ شتا ئامادە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ن ،ميلدرد2 /ن
نيومن

2945
پەڕتوووکی ژمارە5 :
ەکەت
چﯚن دەبيتە ھاوڕڕ ی مندا ە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6202336407
70957
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
گين عەبدو محەمەد
و/ڕەنگ
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
و ت:
بااشووری کورددستان
ەروەردە
ی پەڕتووک :پە
جﯚری
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
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2946
پەڕتوووکی ژمارە6 :
سەرکەوتوو ئەنجام دەدەﯾت؟
ەوەﯾەکی س
چﯚن دەخو نيت و تاقيکردنە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201208
8151327106
66916
ە
شتا ئامادە نييە
ھش
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ەر :حەﯾدەر ممحەمەد
نوسە
ی پەڕتووک
ەتمەندﯾيەکانی
تاﯾبە
بباشووری کورردستان
و ت:
ی پەڕتووک :پپەروەردە
جﯚری
ک .باشوور
ن  -ش وەزار :ک
زمان

2947
پەڕتوووکی ژمارە7 :
ووسرێ؟
چﯚن رۆمان دەنو
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
69218
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
سيا
مارکيزز ،گابرﯾل گارس

2948
پەڕتوووکی ژمارە8 :
ووسرێ؟
چﯚن رۆمان دەنو
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201201
1021749496
63641
ئامادەەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ل گارسيا مارککيز
گابرﯾل
وەرگ انی لە عەرەەبييەوە :رەوووف ب گەرد
مانی 2003 -
سل ما
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی پەڕتووک
و ت:
بااشووری کورددستان
ەدەبی
ی پەڕتووک :ئە
جﯚری
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
2949
پەڕتوووکی ژمارە9 :
ن بنووسين؟
چﯚن زمانەکەمان
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
67083
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ھيم ئەحمەد
ئيبراھ

2950
پەڕتوووکی ژمارە0 :
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وە چ3
ی مرۆڤ بەرز ئەکەﯾتەو
ەکانی مافی
ی پ ش لکارﯾە
چﯚن سکا دژی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
66826
نييە
شتا ئامادە يە
ھش
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ەر ،ک وس
ھﯚفنە

2951
پەڕتوووکی ژمارە1 :
چﯚن سينارﯾﯚ دە
ەنووسيت؟
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201303
3300004477
79527
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
و.ئازاد ککەرکوکی
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
تاﯾبەتم
و ت:
ستان
شووری کوردس
باش
جﯚری پەڕتووک :ھوونەری
زمان  -ش وەزار :ک  .باشوور

2952
پەڕتوووکی ژمارە2 :
عەرەبی دەبيت؟
ی
کوردی و
ی
مانی
چﯚن ف ری راھ ننان لەسەر ھەردوو زما
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
67011
شتا ئامادە نيييە
ھش
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ی
سابر گرد عازەبانی
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی پەڕتووک
و ت:
بااشووری کورددستان
مانەوانی
ی پەڕتووک :زم
جﯚری
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
2953
پەڕتوووکی ژمارە3 :
چﯚن ف ری رقت دەکەن
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
69542
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
خﯚف ،ميخائييل ئەلکساندەەر روﯾچ
شﯚلﯚخ

2954
پەڕتوووکی ژمارە4 :
چﯚن ف ری رقت دەکەن
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201111
1082149266
62860
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ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی

ە
ئامادەﯾە
نووسيننی :ميخائيل شﯚلﯚخﯚڤ
وەرگ اننی :فەلەکەددﯾن کاکەﯾی
ی ئاراس 20 07 -
دەزگای
تاﯾبەتم
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
و ت:
ستان
شووری کوردس
باش
جﯚری پەڕتووک :چييرۆک
زمان  -ش وەزار :ک  .باشوور

2955
پەڕتوووکی ژمارە5 :
ی ئينگليزی دەبيت؟
چﯚن ف ری زمانی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
67018
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
سابر گردعازەبانی
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
و ت:
بااشووری کورددستان
مانەوانی
ی پەڕتووک :زم
جﯚری
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
2956
پەڕتوووکی ژمارە6 :
الی خوا
چﯚن گەﯾشتمە ال
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201111
1272143536
63029
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
چنگيانی
جەزا چن
1999
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
تاﯾبەتم
ستان
شووری کوردس
باش
و ت:
جﯚری پەڕتووک :رۆممان
زمان  -ش وەزار :ک  .باشوور
2957
پەڕتوووکی ژمارە7 :
ەفتاربکەم؟
چﯚن لەگەڵ مندا ەکەمدا رە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22214405518508
ئاماددەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
د .کاربر
دا سە ح
شەﯾد

ﻻﭘەڕە

795

http://www.kurdipedia.org

200
ی وەرگ انی سل مانی 02
خانەی
ی کت بخانەی کوردی
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
و ت:
بااشووری کورددستان
ەروەردە
ی پەڕتووک :پە
جﯚری
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
2958
پەڕتوووکی ژمارە8 :
؟ چ2
ی دەکەﯾت؟
گەڵ خە کی
چﯚن مامە ە لەگ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
65649
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ی ،دﯾل
کارنگی

2959
پەڕتوووکی ژمارە9 :
نن
وەﯾەکی دروستکەر بەکاربھ ن
ی
ن ھە چووننەکانيان بە ش
ن ف ردەکەﯾن
چﯚن منا ەکانمان
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
65629
شتا ئامادە نييە
ا
ھ
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
نوری سەعيد قادر
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
بااشووری کورددستان
و ت:
ەروەردە
ی پەڕتووک :پە
جﯚری
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
2960
پەڕتوووکی ژمارە0 :
ن
ەست دەکەن و ف ردەبن
چﯚن مندا ن ھە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201307
7260905428
89464
ھ شتا ئامادە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
گ ب رگمان
ﭬﯚلفگانگ
وەرگ  /کامەران چرووستانی
تاﯾبەتم
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
ستان
شووری کوردس
باش
و ت:
جﯚری پەڕتووک :پەرروەردە
زمان  -ش وەزار :ک  .باشوور
2961
پەڕتوووکی ژمارە1 :
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ەکەی؟
ستنيشان دە
چﯚن ھاوسەری ژﯾانت دەس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
66694
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
عاﯾدە ئەحمەد رەوواجبە
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی پەڕتووک
و ت:
بااشووری کورددستان
ی پەڕتووک :ککﯚمە ﯾەتی
جﯚری
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
2962
پەڕتوووکی ژمارە2 :
ست می ف رکااری
چﯚناﯾﯾەتی سيس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201110
0112235556
62298
ئامادەەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ھﯚمەرر قەرەداخی
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
و ت:
بااشووری کورددستان
ەروەردە
ی پەڕتووک :پە
جﯚری
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
2963
پەڕتوووکی ژمارە3 :
ە
ت پ خﯚشە
چﯚنت
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201210
0051507057
73332
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
وﯾليام ش کسپير
شەرﯾف
ف
حەمە
وەرگ اننی :د .ئازاد ح
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
تاﯾبەتم
ستان
شووری کوردس
باش
و ت:
شانﯚ
جﯚری پەڕتووک :شا
زمان  -ش وەزار :ک  .باشوور
2964
پەڕتوووکی ژمارە4 :
کان
ی ھ زە لەڕاادەبەدەرەکا
چﯚن تتی بزواندنی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101536416
65385
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
جەبار عوسمان
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پەڕتووکی ژمارە2965 :
چﯚن تی بەکارھ نانی داتابەﯾس لە دروستکردنی بەرنامەﯾەکدا
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061014505965319
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
کەمال مەجيد

پەڕتووکی ژمارە2966 :
چﯚن تی راپﯚرت نووسين لە راگەﯾاندندا
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061014505765261
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
ئەحمەد تەوەکولی
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی پەڕتووک
باشووری کوردستان
و ت:
جﯚری پەڕتووک :راگەﯾاندن
زمان  -ش وەزار :ک .باشوور
پەڕتووکی ژمارە2967 :
چﯚن تی ف ربوونی ئام ری ساز
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514967353
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
جەالل حس ن وەندی
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی پەڕتووک
باشووری کوردستان
و ت:
جﯚری پەڕتووک :ھونەری
زمان  -ش وەزار :ک .باشوور
پەڕتووکی ژمارە2968 :
چﯚکی
http://www.kurdipedia.org/?q=2012062022553170822
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
و/فەﯾسەڵ عارەب ب باس
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی پەڕتووک
جﯚری پەڕتووک :مندا ن
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پەڕتووکی ژمارە2969 :
چی لە بارەی زمانی کوردﯾەوە نووسراوە؟
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514966996
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
ئەوڕەحمانی حاجی مارف
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی پەڕتووک
باشووری کوردستان
و ت:
جﯚری پەڕتووک :زمانەوانی
زمان  -ش وەزار :ک .باشوور
پەڕتووکی ژمارە2970 :
چی لەژ رخاکداﯾە
http://www.kurdipedia.org/?q=2012062022553170843
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
نوری سەعيد قادر
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی پەڕتووک
جﯚری پەڕتووک :مندا ن
پەڕتووکی ژمارە2971 :
چيا فەرشی جەربەزەﯾە
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514968054
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
محەمەد ئەمين

پەڕتووکی ژمارە2972 :
چيانشينانی زاگرۆس
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514969983
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
حەمەی حەمە سەعيد

پەڕتووکی ژمارە2973 :
چياکانی من
http://www.kurdipedia.org/?q=2013090813203288865
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
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ن ،سا ی چااپ 20012
ھەندر ن
کﯚنس پت.
س
لە ب وککراوەکانی ڕ ککخراوی
ەندﯾيەکانی پەڕتووک
تاﯾبەتمە
شووری کوردس
باش
و ت:
ستان
ە بەست
جﯚری پپەڕتووک :ھە
زمان  -ش وەزار :ک ..باشوور
2974
پەڕتوووکی ژمارە4 :
ی ئاو
چيای
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22214410918966
ئاماددەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
جەالل
نوسيننی :سە ح ج
ەوە
سەر ئينتەرن ت ب وکراوەتە
ەﯾە لە سا ی 2007دا لەس
ئەم شانﯚنامە
چاپی دووھەمی ئە
ی کت بخانەی کوردی
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
بااشووری کورددستان
و ت:
شانﯚ
ی پەڕتووک :ش
جﯚری
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
2975
پەڕتوووکی ژمارە5 :
ی سەگە بازوو
چيای
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
68953
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
جەنگييز
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
و ت:
بااشووری کورددستان
ی پەڕتووک :رۆۆمان
جﯚری
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
2976
پەڕتوووکی ژمارە6 :
چيتر داﯾکم ج ناھ م
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6202255317
70630
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
عەلی
لەﯾال ع
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
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جﯚری پەڕتووک:

مندا ن

پەڕتووکی ژمارە2977 :
چيترا و کەشتيی خەو :ھەمەڕەنگ
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514967738
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
رابەندەر ئەنات

پەڕتووکی ژمارە2978 :
چيرۆكى ئاشەى ى كوردستان
http://www.kurdipedia.org/?q=2014033100400794409
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
محمد صالح سعيد-العربيە-بەغدا1970-

پەڕتووکی ژمارە2979 :
چيرۆكى نوێ ئينسانى ر بازى نوێ
http://www.kurdipedia.org/?q=2014033100400794403
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
حوس ن ش ربەگى2011-848--

پەڕتووکی ژمارە2980 :
چيرۆک بﯚ منا ن
http://www.kurdipedia.org/?q=2012062022553170571
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
ئەحمەد سەﯾد عەلی بەرزنچی
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی پەڕتووک
باشووری کوردستان
و ت:
جﯚری پەڕتووک :مندا ن
زمان  -ش وەزار :ک .باشوور
پەڕتووکی ژمارە2981 :
چيرۆک بﯚ کوڕەکەم
http://www.kurdipedia.org/?q=2014011818010686621
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
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ﯾە ماز گگﯚنای
باﯾەزﯾدی
ی
ەدﯾن
وەرگ اننی :سە حە
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
تاﯾبەتم
شووری کوردس
باش
و ت:
ستان
جﯚری پەڕتووک :چييرۆک
زمان  -ش وەزار :ک  .باشوور
2982
پەڕتوووکی ژمارە2 :
ک بﯚمنا ن
چيرۆک
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6202255317
70256
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
مال غە مبار
و/کەم
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی پەڕتووک :مندا ن
جﯚری
2983
پەڕتوووکی ژمارە3 :
ک و ئەفساانە لە ئەدەببی کوردﯾدا  :چيرۆک
چيرۆک
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
67961
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
سا ح روشدی

2984
پەڕتوووکی ژمارە4 :
ﯾان
ک و ئەفساانەی موکرﯾا
چيرۆک
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201307
7011330428
89716
ھ شتا ئامادە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ھاشم سەليمی
2013
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
تاﯾبەتم
و ت:
ستان
شووری کوردس
باش
جﯚری پەڕتووک :ئەففسانە
زمان  -ش وەزار :ک  .باشوور
2985
پەڕتوووکی ژمارە5 :
فرۆش)
ش
مبيل
ەزاڵ( و )زەم
ک و بەﯾتی )الس و خە
چيرۆک
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
68338
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ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
عيل
دو ئيسماع
سەعد

ھ شتا ئاماددە نييە

تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی پەڕتووک
و ت:
بااشووری کورددستان
ھە بەست
ی پەڕتووک :ھ
جﯚری
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
2986
پەڕتوووکی ژمارە6 :
ک و بەﯾتی کوردی
چيرۆک
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22214412319461
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
شاڕۆخ
عەزﯾز ش
2
ی ئاراس 2002
دەزگای
تاﯾبەتم
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
و ت:
ستان
شووری کوردس
باش
جﯚری پەڕتووک :کلتتوور
زمان  -ش وەزار :ک  .باشوور
2987
پەڕتوووکی ژمارە7 :
وانين
ک و چيرۆکننووس :ت و
چيرۆک
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
68958
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
مەن ووور

2988
پەڕتوووکی ژمارە8 :
ک و گەشە
چيرۆک
ەی مناڵ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6202336407
70958
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ەد قادر سەع
ئەحمە
عيد

2989
پەڕتوووکی ژمارە9 :
ەس
ک و چوار فە
کی ئا ەکﯚک
چيرۆک
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6202255317
70380
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
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عەبدوولقادر قادری
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی پەڕتووک
بااشووری کورددستان
و ت:
مندا ن
ی پەڕتووک :م
جﯚری
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
2990
پەڕتوووکی ژمارە0 :
کی ئاﯾينەکاان
چيرۆک
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6231100016
67934
ھ شتا ئامادە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ەر :سل مان ممەزھەر
نوو سە
حاجی قادر
وەرگ اننی :لوقمان ح
تاﯾبەتم
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
ستان
شووری کوردس
باش
و ت:
جﯚری پەڕتووک :ئاﯾيين و ئاتەﯾزم
زمان  -ش وەزار :ک  .باشوور
2991
پەڕتوووکی ژمارە1 :
رەکان
کی ئەست ر
چيرۆک
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22214412919666
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ەﯾی
ەکەدﯾن کاکە
ناز فەلە
ی ئاراس
دەزگای
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
تاﯾبەتم
و ت:
ستان
شووری کوردس
باش
دا ن
جﯚری پەڕتووک :مند

2992
پەڕتوووکی ژمارە2 :
چيرۆک
کی ئەوﯾندارﯾم
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201105
5152211415
58005
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ی دزەﯾی
نووسيينی :ھﯚمەری
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
کوردستان
و ت :باشووری کو
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پەڕتووکی ژمارە2993 :
چيرۆکی با ندە و گيانلەبەران لە قورئان و فەرموودە پيرۆزەکانی پ غەمبەر
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514965886
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
سا ح محەمەد عەبدولفەتاح
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی پەڕتووک
باشووری کوردستان
و ت:
جﯚری پەڕتووک :ئاﯾين و ئاتەﯾزم
زمان  -ش وەزار :ک .باشوور
پەڕتووکی ژمارە2994 :
چيرۆکی بوون بە فەرمانبەرﯾم
http://www.kurdipedia.org/?q=2013120714581987372
ئامادەﯾە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
عەلی سدﯾق
2011
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی پەڕتووک
باشووری کوردستان
و ت:
جﯚری پەڕتووک :ھەمەجﯚرە
زمان  -ش وەزار :ک .باشوور
پەڕتووکی ژمارە2995 :
چيرۆکی بيانی
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514969247
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
رۆ فﯚ ،خوان

پەڕتووکی ژمارە2996 :
چيرۆکی بيانی :چيرۆک
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514969049
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
خوان7 /ن

پەڕتووکی ژمارە2997 :
چيرۆکی بەرئاگردان
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http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6202255317
70207
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
عەزﯾز گەردی
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی پەڕتووک
ی پەڕتووک :مندا ن
جﯚری
2998
پەڕتوووکی ژمارە8 :
ەم و حەوا
کی دروستببوون و ئادە
چيرۆک
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
65925
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
مەد نادری
محەم
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
و ت:
بااشووری کورددستان
م
ی پەڕتووک :ئااﯾين و ئاتەﯾزم
جﯚری
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
2999
پەڕتوووکی ژمارە9 :
ە
کی دوورگە
چيرۆک
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
69588
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ﯾەشارر کەمال

3000
پەڕتوووکی ژمارە0 :
دا
عيسای کوڕڕی مەرﯾەم لە ئيسالمد
کی ژﯾانی ع
چيرۆک
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201112
2041739386
63107
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
2008
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
تاﯾبەتم
و ت:
ستان
شووری کوردس
باش
جﯚری پەڕتووک :ئاﯾيين و ئاتەﯾزم
زمان  -ش وەزار :ک  .باشوور

3001
پەڕتوووکی ژمارە1 :
ما
کی سينەم
چيرۆک
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http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201111
1292306576
63044
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ن عوسمان
عەدنان
2010
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
تاﯾبەتم
و ت:
ستان
شووری کوردس
باش
جﯚری پەڕتووک :ھوونەری
زمان  -ش وەزار :ک  .باشوور
3002
پەڕتوووکی ژمارە2 :
شتی رانيە
شارەی دەش
کﯚنی شمش
ی م ژووی ک
کی شمشاارە :باس کی
چيرۆک
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
69807
ھ شتا ئامادە ننييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
فازﯾل

3003
پەڕتوووکی ژمارە3 :
کی عيسا س
چيرۆک
سورانی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201208
8202145307
72315
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ھەول ر
ەتی کت بی پييرۆز  -لقی ھ
کﯚمە ەی ن ودەو ە
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
م
ی پەڕتووک :ئااﯾين و ئاتەﯾزم
جﯚری
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
3004
پەڕتوووکی ژمارە4 :
چيرۆک
کی فﯚلکلﯚرری
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201307
7301050228
89379
ی پی دی ئ ف :ھ شتا ئئامادە نييە
فاﯾلی
ەرزنجی
ی عەدنان بە
ەوە و نووسينی
کﯚکردنە
ەندﯾيەکانی پپەڕتووک
تاﯾبەتمە
ستان
شووری کوردس
باش
و ت:
توور
جﯚری پپەڕتووک :کلتو
زمان  -ش وەزار :ک .باشوور
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پەڕتووکی ژمارە3005 :
چيرۆکی قومری ودارفرۆش ھەژار لەسەردارستان کی براﯾانی کەرﯾم
http://www.kurdipedia.org/?q=2012062022553170757
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
و/حاميد بەھرامی
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی پەڕتووک
جﯚری پەڕتووک :مندا ن
پەڕتووکی ژمارە3006 :
چيرۆکی گەرداوەکە
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514967665
فاﯾلی پی دی ئ ف:
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پەڕتووکی ژمارە3007 :
چيرۆکی مارکﯚ بﯚلﯚ
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514969685
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
بابە عەلی

پەڕتووکی ژمارە3008 :
چيرۆکی مانگا ز ﯾنە لە قورئانی پيرۆزدا
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514965754
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
عازەبانی ،سابر گرد

پەڕتووکی ژمارە3009 :
چيرۆکی منا ەکانی دارستانەکانی تاز
http://www.kurdipedia.org/?q=2012062022553170373
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
و /محەمەد رەشيدی دزەی
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی پەڕتووک
باشووری کوردستان
و ت:
جﯚری پەڕتووک :مندا ن
زمان  -ش وەزار :ک .باشوور
پەڕتووکی ژمارە3010 :
چيرۆکی مەرگ کی ئاشکرا
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514969444
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
مارکيز ،گابرﯾل گارسيا

پەڕتووکی ژمارە3011 :
چيرۆکی مەرگ کی ئاشکرا چ :2چيرۆک
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514968890
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
گابرﯾل گارسيا

پەڕتووکی ژمارە3012 :
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حی دەجال
کی مەسيح
چيرۆک
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201201
1281745506
64092
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ی دەجال
چيرۆککی مەسيحی
ەر  :ش خ عببدالطيف
نووسە
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی پەڕتووک
م
ی پەڕتووک :ئااﯾين و ئاتەﯾزم
جﯚری
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
3013
پەڕتوووکی ژمارە3 :
ينەوە)
ە
کی مەم و زﯾن لە تەرازوودا :م ژوووی ژﯾانی ئئەحمەدی)..ليکﯚ
چيرۆک
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
67787
ئامادە نييە
ە
ھ شتا
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
شاکر فەتاح

3014
پەڕتوووکی ژمارە4 :
بازی نوێ
کی نوێ ،ئيينسانی ر با
چيرۆک
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22214412519511
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ئال ن رۆۆب گر ی
حوس ن ش ربەگی
200
تاران 02
سەرچاوە :ما پەڕی کت بخانەی ککوردی
تاﯾبەتم
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
و ت:
ستان
شووری کوردس
باش
جﯚری پەڕتووک :ئەددەبی
زمان  -ش وەزار :ک ..باشوور
3015
پەڕتوووکی ژمارە5 :
ﯚ ينەوە
کوردی :ل کﯚ
کی نو ی ک
چيرۆک
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
68278
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
سەن
حەسە

3016
پەڕتوووکی ژمارە6 :
بونياد
د
ی کوردی  -ش وە و ش واز و
کی ھونەری
چيرۆک
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http://www.kurdipedia.org/?q=2014033100400794405
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
زاھير رۆژبەﯾانی
ھەول ر1997-
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی پەڕتووک
جﯚری پەڕتووک :ئەدەبی
زمان  -ش وەزار :ک .باشوور
باشووری کوردستان
و ت:
پەڕتووکی ژمارە3017 :
چيرۆکی ھونەری کوردی 925ـ :960ل کﯚ ينەوەی چيرۆکی ھونەرﯾی..
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514967922
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
حس ن عارف

پەڕتووکی ژمارە3018 :
چيرۆکی ھونەرﯾی کوردی :ش وە و ش واز و بونياد
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514969168
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
زاھير

پەڕتووکی ژمارە3019 :
چيرۆکی ھونەرﯾی کوردﯾی )ش وە و ش واز و بونياد)
http://www.kurdipedia.org/?q=2014033100400794407
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
زاھير رۆژبەﯾانی
ھەول ر1997-
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی پەڕتووک
باشووری کوردستان
و ت:
جﯚری پەڕتووک :ھونەری
زمان  -ش وەزار :ک .باشوور
پەڕتووکی ژمارە3020 :
چيرۆکی ھەتاو رەشەبا
http://www.kurdipedia.org/?q=2012062022553170528
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
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حەميد بەھرامی
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی پەڕتووک
جﯚری پەڕتووک :مندا ن
پەڕتووکی ژمارە3021 :
چيرۆکی ھەندێ گﯚرانی کوردی رەسەن
http://www.kurdipedia.org/?q=2014033100400794408
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
باکووری
ھەول ر2006-
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی پەڕتووک
باشووری کوردستان
و ت:
جﯚری پەڕتووک :کلتوور
زمان  -ش وەزار :ک .باشوور
پەڕتووکی ژمارە3022 :
چيرۆکی ھە بژاردە
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514968985
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
کﯚمە ەی رۆشنبيری کوردی

پەڕتووکی ژمارە3023 :
چيرۆکی وو تە دورەکان
http://www.kurdipedia.org/?q=2012062022553170369
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
حەمە رەشيد
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی پەڕتووک
جﯚری پەڕتووک :مندا ن
پەڕتووکی ژمارە3024 :
چيرۆکی کەس ک
http://www.kurdipedia.org/?q=2014010322374986863
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
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فەرھاد مستەفا
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
تاﯾبەتم
و ت:
ستان
شووری کوردس
باش
جﯚری پەڕتووک :چييرۆک
زمان  -ش وەزار :ک  .باشوور

3025
پەڕتوووکی ژمارە5 :
ی و تارﯾکی
شەوﯾستی
ک ک لە خﯚش
چيرۆک
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201104
4271307235
57033
يە
شتا ئامادە نييە
ھش
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
س ئﯚز
سينی :ئامووس
نووس
وەرگگ انی ش رزادد ھەﯾنی
ەتمەندﯾيەکانی
تاﯾبە
ی پەڕتووک
و ت :باشووری کوردستان

3026
پەڕتوووکی ژمارە6 :
داودا
ک کی ب نااو لە بەردەم چرای روووناکی روود
چيرۆک
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
68492
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ەکر ش خ جەال
ئەبوبە
الل
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی پەڕتووک
و ت:
بااشووری کورددستان
چيرۆک
ی پەڕتووک :چ
جﯚری
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
3027
پەڕتوووکی ژمارە7 :
کەکانی ئيز
چيرۆک
زۆب
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6202255317
70372
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
عەزﯾز گەردی
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی پەڕتووک :مندا ن
جﯚری
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پەڕتووکی ژمارە3028 :
چيرۆکەکانی ئيزۆب ﯾان لەناو گيانداراندا :چيرۆک
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514968218
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
عەزﯾز

پەڕتووکی ژمارە3029 :
چيرۆکەکانی ئينجيل بﯚ مندا ن
http://www.kurdipedia.org/?q=2012082021453072305
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
کﯚمە ەی ن ودەو ەتی کت بی پيرۆز  -لقی ھەول ر
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی پەڕتووک
جﯚری پەڕتووک :ئاﯾين و ئاتەﯾزم
زمان  -ش وەزار :ک .باشوور
پەڕتووکی ژمارە3030 :
چيرۆکەکانی ئينجيلی پيرۆز
http://www.kurdipedia.org/?q=2012062022553170393
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
و/فەرﯾد فازل
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی پەڕتووک
جﯚری پەڕتووک :مندا ن
پەڕتووکی ژمارە3031 :
چيرۆکەکانی ئينجيلی پيرۆزی و نەدار
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514965916
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
وەرگ راو

پەڕتووکی ژمارە3032 :
چيرۆکەکانی بەرلەخەوتن
http://www.kurdipedia.org/?q=2012062022553170607
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
خانەی سمﯚرە
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ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
بااشووری کورددستان
و ت:
مندا ن
ی پەڕتووک :م
جﯚری
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
3033
پەڕتوووکی ژمارە3 :
ھرەنگ :چيررۆک
کەکانی بەھ
چيرۆک
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
68518
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ەدی
سەمە

3034
پەڕتوووکی ژمارە4 :
ن
کەکانی دۆن
چيرۆک
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
69541
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
خﯚف ،ميخائييل ئەلکساندەەر روﯾچ
شﯚلﯚخ

3035
پەڕتوووکی ژمارە5 :
ن
کەکانی دۆن
چيرۆک
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22214411119050
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
نووسينی :ميخاﯾل شﯚ ﯚخەف
عەلی
ی
وەرگ انی لە عەرەبی و فارسيەوە؛ ئەکرەم
مانييەوە ب وککراوەتەوە
لەالﯾەن خانەی وەررگ انی سل م
ن
 200دا
ئەم کت بە للە سا ی 06
تاﯾبەتمەند
دﯾيەکانی پەڕتتووک
و ت:
باشوووری کوردستان
ک
جﯚری پەڕتتووک :چيرۆک
شوور
زمان  -ش وەزار :ک .باش
3036
پەڕتوووکی ژمارە6 :
ن وباوکم
کەکانی من
چيرۆک
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6202255317
70387
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ئيرش ئوزﯾر
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
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جﯚری پەڕتووک:

مندا ن

پەڕتووکی ژمارە3037 :
چيرۆکەکانی مەم ب :2،1چيرۆک
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514968273
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
محەمەد مەولوود

پەڕتووکی ژمارە3038 :
چيرۆکەکانی ھاﭬی لەمنا ەوەبﯚ مندا ن
http://www.kurdipedia.org/?q=2012062022553170756
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
ھاﭬی حەسەن محەمەد
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی پەڕتووک
جﯚری پەڕتووک :مندا ن
پەڕتووکی ژمارە3039 :
چيرۆکەکانی ھە بژاردە لە کت بی پيرۆز
http://www.kurdipedia.org/?q=2012082021453172326
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
کﯚمە ەی ن ودەو ەتی کت بی پيرۆز  -لقی ھەول ر
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی پەڕتووک
باشووری کوردستان
و ت:
جﯚری پەڕتووک :ئاﯾين و ئاتەﯾزم
زمان  -ش وەزار :ک .باشوور
پەڕتووکی ژمارە3040 :
چيرۆکەکانی کت بی پيرۆز
http://www.kurdipedia.org/?q=2012062022553170467
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
کينيسی ن تيلو ر
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی پەڕتووک
دەرەوە
و ت:
جﯚری پەڕتووک :مندا ن
زمان  -ش وەزار :ک .باشوور
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3041
پەڕتوووکی ژمارە1 :
دی مەزن
شەکانی ش خ مەحمود
دی :شﯚڕش
چيم د
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
69808
ھ شتا ئامادە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ئەحمەدد خواجە
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
تاﯾبەتم
و ت:
ستان
شووری کوردس
باش
جﯚری پەڕتووک :م ژژوو
زمان  -ش وەزار :ک  .باشوور

3042
پەڕتوووکی ژمارە2 :
ەن و چيا :دﯾﯾوان و ھﯚنرراوە
چيمە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
69021
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
د عەبدولقادر
سەﯾد

3043
پەڕتوووکی ژمارە3 :
چين
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201109
9131018546
61197
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ئ رﯾک ئئﯚد نباری
دانا رەئوووف
2
ی ئاراس 2010
دەزگای
تاﯾبەتم
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
و ت:
ستان
شووری کوردس
باش
شانﯚ
جﯚری پەڕتووک :شا
زمان  -ش وەزار :ک  .باشوور
3044
پەڕتوووکی ژمارە4 :
چين چﯚن بيردەک
کاتەوە؟
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201112
2222147396
63472
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
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نووسينی :مارک ليﯚناردد
مام ش خ
ەوە :بەختيار م
وەرگ انی لە ئينگليزﯾيە
2010
دﯾيەکانی پەڕتتووک
تاﯾبەتمەند
و ت:
باشوووری کوردستان
ی
جﯚری پەڕتتووک :رامياری
شوور
زمان  -ش وەزار :ک .باش
3045
پەڕتوووکی ژمارە5 :
چين زلھ زی نو ی جيھان
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201011
10610005710584
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
سر ت ،ئەم ککت بە
تی چين دەنووس
ﯾەکەمين ککت بە کەبە زممانی کوردی لەسەر و ی
ھاتووە.
سراوە و لە پ نچ بەش پ کھ
لەالﯾەن ئەرردە ن عەبدوو  -ەوە نووس
ﯾەتی چينە ،لەبەشی
ی
ی جوگرافی و دﯾمﯚگرافی و کﯚمە
بەشی ﯾەککەم باس کی
ھەتاوەکو ئەم ۆ
سی م ژووی ککﯚنی چين ھ
ەکەشدا باس
دووەم و س ھەمی کت بە
چين -ی
سەر باسی ففەرمان ەوا کﯚﯚنەکانی ن
ەکەشدا نووس
ھەردوو بەشە
دەکات ،لەھ
خيا(  2200پ ش زاﯾن ،ھەتا دواھەمين
ەرمان ەوای )خ
کردووە ،لە ﯾەکەمين فە
 1911ز.
گ(  1644تا 1
ی چين )کينگ
فەرمان ەوای
الﯾەن کﯚلﯚنيالييستی جيھانيييەوە )ئينگلييز،
سی داگيرکردننی چين لەال
پاشان باس
فەرەنسا ،ئئەمەرﯾکا ،ئە مانيا ،روسياا ،ژاپﯚن( ،بەددر ژی باسی ھەردوو جەننگی
ەر چيندا سەپ ندراون.
کە بەزۆر بەسە
ماننامانەی ە
سە و ئەو پەﯾم
ەڕﯾنی بﯚکس
تلياک و راپە
چين،
گی ناوخﯚی چ
چين لەسا ی  1911دا جەنگ
ن کﯚماری ن
سی ﯾەکەمين
پاشان باس
مﯚنيستی
باسی پارتی کﯚم
ی
ەن ژاپﯚنەوە ،للە بەشی س ھەمدا
ی چين لەالﯾە
داگيرکردنی
تی دﯾنگ
گ ،شﯚرشی کلتوری ،گرتننە دەسە ی
ی ماوتسيتونگ
چين و گرتننەدەسە تی
خياپينگ ،ررۆ ی باشی ئەم سەرکرددەﯾە بەدر ژی باس دەکات.
چين بووەتە
بەھ ز و الوازەکاننی چين دەکاات ،چﯚن ن
سی خا ە ھ
چوارەمدا باس
لەبەشی چ
بﯚ جيھان و پەﯾﯾوەندی
شدا باسی گررنگی چين ﯚ
ی پ نچەميش
ھان ،لەبەشی
زلھ زی جيھ
ن دەکات.
کورد و چين
نەخشەی جوگرافی و ئابوری و
ی
ەو
ئەم کت بە للە  248الپەڕەە پ کھاتووە و چەندﯾن و نە
سەربازی ت داﯾە.
بەسەرچاوەی
ی
ەکارھ ناوە و ززﯾاتر پشتی ب
سەرچاوەی بە
نووسەر زﯾااتر لە  100س
ەستووە .
ئە مانی بە
کردنی کوردﯾييە
ئەم کت بە للەالﯾەن دەزگگای ئاراس ،ککە گەورەترﯾن دەزگای چاپک
چاپکراوە.
ک ميدﯾا
سەرچاوە :ما پەڕی پوک
تاﯾبەتمەند
دﯾيەکانی پەڕتتووک
و ت:
باشوووری کوردستان
ی
جﯚری پەڕتتووک :رامياری
شوور
زمان  -ش وەزار :ک .باش
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پەڕتوووکی ژمارە6 :
3046
ی ع راق
ی کر کارانی
چينی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
66155
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
حمەد
ل مەزھەر ئەح
کەمال
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
و ت:
بااشووری کورددستان
ی پەڕتووک :راامياری
جﯚری
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
3047
پەڕتوووکی ژمارە7 :
)20
005 – 1991
ی کوردﯾدا )1
کی مندا ن لە ئەدەبی
چي ۆک
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201302
2011333587
75511
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
سەبری
دانانی :رازاو رەشيد سە
.2010
2
شم – ھەول ر ،سا ی
چاپخانەی حاجی ھاشم
تاﯾبەتمەند
دﯾيەکانی پەڕتتووک
و ت:
باشوووری کوردستان
ی
جﯚری پەڕتتووک :ئەدەبی
شوور
زمان  -ش وەزار :ک .باش
3048
پەڕتوووکی ژمارە8 :
ئافەرﯾن
ن
ﯚش
کە شيعری سو تان ئيببراھيم و نﯚ
چي ۆک
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201209
9270932122
24832
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
خانای قوباددی
ئەمينی
ی
شی
کﯚکردنەوە و داڕشتنەوەەی :حەمەڕەش
دﯾيەکانی پەڕتتووک
تاﯾبەتمەند
و ت:
باشوووری کوردستان
ی
جﯚری پەڕتتووک :ئەدەبی
شوور
زمان  -ش وەزار :ک .باش
3049
پەڕتوووکی ژمارە9 :
گيﭭارا
چ گ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
69910
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
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ئاندرۆ

3050
پەڕتوووکی ژمارە0 :
ی مەرگدۆس
چ ژی
ستی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201105
5141640595
57918
ی پی دی ئ ف :ھ شتا ئاماادە نييە
فاﯾلی
پ ۆژەی کﯚککردنەوەی کﯚﯚی بەرھەمە تيﯚرﯾيەکان
بەرگی ﯾەککەم
ەلی
بەختيار عە
دﯾيەکانی پەڕتتووک
تاﯾبەتمەند
و ت:
باشوووری کوردستان
جﯚرە
جﯚری پەڕتتووک :ھەمەج
شوور
زمان  -ش وەزار :ک .باش
3051
پەڕتوووکی ژمارە1 :
شتی بەرد
چ شت
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6202255317
70534
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ەن قادر
و0عەببدول حەسە
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی پەڕتووک :مندا ن
جﯚری
3052
پەڕتوووکی ژمارە2 :
شتی مج ور
چ شت
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
69841
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
کەندی
ی
شەرەف
محەمەدی شە
حاجی مەال مح
عەبدوول ەحمانی ح

3053
پەڕتوووکی ژمارە3 :
شتی مج وەرر
چ شت
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201204
4191200296
64575
ھ شتا ئامادە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
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نووسەرر :ھەژار موکررﯾانی
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
تاﯾبەتم
و ت:
ستان
شووری کوردس
باش
جﯚری پەڕتووک :ﯾادداشت
زمان  -ش وەزار :ک  .باشوور

3054
پەڕتوووکی ژمارە4 :
ی
ی فﯚلکلﯚری
ک ک چيرۆکی
چە پک
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6202255317
70825
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ەد شادی
ئەحمە
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی پەڕتووک :مندا ن
جﯚری
3055
پەڕتوووکی ژمارە5 :
کردوەکان
سيەت ..خﯚ بەئيسالم ک
پ ..دﯾموکراس
چەپ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
66440
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
دزی ،کﯚڕەک
رەواند

3056
پەڕتوووکی ژمارە6 :
ش
کی وەنەوش
چەپک
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6202336407
70959
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
د نوری قادر
سەﯾد

3057
پەڕتوووکی ژمارە7 :
ی شانﯚﯾی
ک رەخنەی
چەپک
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201110
0022220156
62184
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
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مان
حەﯾدەرر عەبدول ەحم
ی ئاراس
دەزگای
2007
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
تاﯾبەتم
و ت:
ستان
شووری کوردس
باش
شانﯚ
جﯚری پەڕتووک :شا
زمان  -ش وەزار :ک  .باشوور
3058
پەڕتوووکی ژمارە8 :
ەپک ن رگز
ک گوڵ چە
چەپک
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201310
0131228269
92400
ھ شتا ئامادە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ھ من مموکرﯾانی
2013
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
تاﯾبەتم
و ت:
ستان
شووری کوردس
باش
جﯚری پەڕتووک :ئەددەبی
زمان  -ش وەزار :ک  .باشوور
3059
پەڕتوووکی ژمارە9 :
خونچە
ک گوڵ و خ
چەپک
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
68050
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ی
ی عارف ئاغای
عەلی

3060
پەڕتوووکی ژمارە0 :
رەکانی عەبدو حس ن
ک لە شيعر
چەپک
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
68698
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
عەبدوو حس ن

3061
پەڕتوووکی ژمارە1 :
فﯚلکلﯚری...
ﯚرانيەکی ف
ی شارەزوور ::کﯚمە ە گﯚ
ک لە گو ە سوورەی
چەپک
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
67425
ھ شتا ئامادە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
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ی شارەزوری
عەلی
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی پەڕتووک
بااشووری کورددستان
و ت:
ی پەڕتووک :ککلتوور
جﯚری
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
3062
پەڕتوووکی ژمارە2 :
ەوە
گی کوردی :...ل کﯚ ينە
مستەفا بەگ
ونەکراوەی م
بەستی ب و
ک لە ھە بە
چەپک
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
67999
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ەفا بەگی
مستە

3063
پەڕتوووکی ژمارە3 :
ک وەنەوش
چەپک
شە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
68353
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
سەبررﯾە نوری قادرر

3064
پەڕتوووکی ژمارە4 :
وسی :چيرۆۆک
چيرۆکی روو
ک کورتە چ
چەپک
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
68094
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
...

3065
پەڕتوووکی ژمارە5 :
ی کوردی
ی فﯚلکلﯚرﯾی
ک ک چيرۆکی
چەپک
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201011
11512392710726
ی پی دی ئ ف :ھ شتا ئاماادە نييە
فاﯾلی
شادی
ی :ئەحمەد ش
کﯚکردنەوەی
تاﯾپکردنی :بەﯾان محەممەد عەبدو
گ :رۆستەم ئاغالە
تابلﯚی بەرگ
دﯾزاﯾنی بەرگ و مﯚنتاژ :ئاسﯚ مامزاددە
ەم  2005سلل مانی
چاپی ﯾەکە
نرخ 1500 :دﯾنار
کوردستان
حکومەتی ھەر می کو
ی
(20
ژمارەی سپپاردن ) (564سا ی )005
تاﯾبەتمەند
دﯾيەکانی پەڕتتووک
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باشووری کوردستان
و ت:
زمان  -ش وەزار :ک .باشوور
پەڕتووکی ژمارە3066 :
چەپک ک دەقی شانﯚﯾی
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514969230
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
...

پەڕتووکی ژمارە3067 :
چەپک ک شيعری ژاک پر ﭭ ر
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514969391
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
پر ﭭ ر ،ژاک

پەڕتووکی ژمارە3068 :
چەپک ک لە زاراوەگەلی کشتوکاڵ )کوردی -عەرەبی -ئينگليزی)
http://www.kurdipedia.org/?q=2011050611370357407
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
حەمەسا ح فەرھادی
ھەول ر :چاپخانەی دەزگای ئاراس144 ،2007 ،ل.
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی پەڕتووک
باشووری کوردستان
و ت:
جﯚری پەڕتووک :فەرھەنگ
زمان  -ش وەزار :ک .باشوور
پەڕتووکی ژمارە3069 :
چەپک ک لە شيعرەکانی سامی عەودال
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514968212
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
سامی

پەڕتووکی ژمارە3070 :
چەپک ک لە گو زاری نالی
http://www.kurdipedia.org/?q=2011081512463960682
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ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی

ە
ئامادەﯾە
نی مەسعود محەمەد
نووسينی
حەمەد
سەرچاوە :ما پەڕی مەسعود مح
تاﯾبەتم
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
و ت:
ستان
شووری کوردس
باش
جﯚری پەڕتووک :ئەددەبی

3071
پەڕتوووکی ژمارە1 :
ووی کﯚمە ە
ک ک لە م ژو
چەپک
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201306
6270658147
78257
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ەالل
نووسيننی :براﯾم جە
2012
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
تاﯾبەتم
و ت:
ستان
شووری کوردس
باش
جﯚری پەڕتووک :م ژژوو
زمان  -ش وەزار :ک  .باشوور
3072
پەڕتوووکی ژمارە2 :
ەژار
مامﯚستا ھە
جﯚرەکانی م
راوە جﯚربەج
ک ک لە ھﯚنر
چەپک
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22214405918649
ئئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ی کت بخانەی کوردی
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
بااشووری کورددستان
و ت:
ھە بەست
ی پەڕتووک :ھ
جﯚری
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
3073
پەڕتوووکی ژمارە3 :
وە
ی شەق ە
سيحييەکانی
ەپووری مەس
ک ک لە کەلە
چەپک
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201403
3310040079
94452
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ل جەرجيس ش ر
جەالل
ھەول ر2007-
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ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
بااشووری کورددستان
و ت:
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
ی پەڕتووک :ککلتوور
جﯚری
3074
پەڕتوووکی ژمارە4 :
ە
ک ک ھﯚنراوە
چەپک
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
67924
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
10ش
حەت ب خەو0 /
مەدحە
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی پەڕتووک
و ت:
بااشووری کورددستان
ھە بەست
ی پەڕتووک :ھ
جﯚری
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
3075
پەڕتوووکی ژمارە5 :
وو
ەبدول ەحماننی قاسملو
ھيدی گەلی کورد د .عە
گەورە شەھ
کە بﯚچوون ک لەسەر گە
چەپک
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201207
7142234507
72039
ئامادەﯾﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ن و کﯚکردنەووەی :ماردﯾن
نووسين
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
تاﯾبەتم
دەەرەوە
و ت:
مياری
جﯚری پەڕتووک :رام
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک

3076
پەڕتوووکی ژمارە6 :
ی)
کە گوڵ )گﯚررانيی فﯚلکللﯚری کوردی
چەپک
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201011
11512201710722
ی پی دی ئ ف :ھ شتا ئاماادە نييە
فاﯾلی
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ی :کاوە فەق زادە
ئامادەکردنی
ەوکەت
تاﯾپ :سازاان حامد شە
حەمەد
بين فەرھاد مح
دﯾزاﯾنی بەرگ :ئاسﯚ ماام زادە  /ر ن
مانی
 200سل ی
ی ﯾەکەم05 /
چاپ :چاپی
حکومەتی
ی
(20ی وەزارەتتی رۆشنبيرﯾﯾی
ی سا ی )005
ژمارەی سپپاردن )(30ی
ھەر می ککوردستان
دﯾيەکانی پەڕتتووک
تاﯾبەتمەند
و ت:
باشوووری کوردستان
شوور
زمان  -ش وەزار :ک .باش
3077
پەڕتوووکی ژمارە7 :
خﯚش و پ واتتا.
عوسمانی :للە ھﯚنراوە بەسﯚز و خ
لە گو زاری عو
کە گو
چەپک
dipedia.org//?q=201206
6101651496
68014
http:///www.kurd
ئامادە نييە
ە
ھ شتا
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ەدﯾن
سمان سراجە
ش خ محەمەد عوس

3078
پەڕتوووکی ژمارە8 :
کە گو ک
چەپک
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
69245
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ەلی
ل مەحمود عە
جەالل

3079
پەڕتوووکی ژمارە9 :
کان
ی بﯚ خوشک
ی ئامﯚژگاری
ە باخچەکانی
کە گو ک لە
چەپک
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201201
1281823376
64107
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
سوننە
ە
ن موحەمەد -دداﯾکی
ستا فەرەﯾدون
نوسەران :عەدنان بارام -مامﯚس
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی پەڕتووک
بااشووری کورددستان
و ت:
م
ی پەڕتووک :ئااﯾين و ئاتەﯾزم
جﯚری
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
3080
پەڕتوووکی ژمارە0 :
کەگوڵ
چەپک
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201204
4141618446
64512
ی پی دی ئ ف :ھ شتا ئاماادە نييە
فاﯾلی
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يعرەکانی :ش
ەﯾەک لە شيع
چەند پارچە
شامی کرماشاانی
رۆحانی
ی
ی :ماجد مەرردۆخ
ئامادەکردنی
دﯾيەکانی پەڕتتووک
تاﯾبەتمەند
و ت:
باشوووری کوردستان
ەست
جﯚری پەڕتتووک :ھە بە

3081
پەڕتوووکی ژمارە1 :
رەکەم
چەتر
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6202336407
70960
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ن ئەحمەد
بەرزان

3082
پەڕتوووکی ژمارە2 :
شک
رەکەی ژﯾش
چەتر
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6202255317
70348
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
و/عزﯾززی حرﯾری
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی پەڕتووک :مندا ن
جﯚری
3083
پەڕتوووکی ژمارە3 :
ﯚ
چەتﯚ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201109
9011629316
60880
ی پی دی ئ ف :ھ شتا ئاماادە نييە
فاﯾلی
جزﯾری
ن :ئەحمەد ج
بەرھەﭬکرن
ەری :رەشاد ب جرمانی
دﯾزاﯾن و دەەرھ نانا ھونە
ن ئەحمەد
و نەﯾ ن بەررگی :لوقمان
کرن 60 :
ژمارا بەالﭬک
ک
ەوار  /دھوک
چاپخانا :ھە
تيراژ500:
م2007 :
چاپا ﯾەکەم
ستان
ھەر ما کوردس
 20حکومەتا ھ
ژمارا سپارتتن  ( 1112) :ﯾا ساال 007
چەتﯚ!...
ا
ژ ستران ت کﯚچک ودﯾوا نا بو
مستەفا نوری بامەرننی ھاتی ﯾە ئامادەکرن
تاﯾبەتمەند
دﯾيەکانی پەڕتتووک
باشوووری کوردستان
و ت:
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جﯚری پەڕتووک :کلتوور
پەڕتووکی ژمارە3084 :
چەرخ و م ژووی ھونەری مﯚسيقا لە ئەوروپادا
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514967387
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
ئوم د مح دﯾن محەمەد

پەڕتووکی ژمارە3085 :
چەردەباس ک لە بارەی کوردانەوە
http://www.kurdipedia.org/?q=2011120118252663065
ئامادەﯾە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
نووسينی :ميھردادی ئيزەدی
وەرگ انی :ئەمين شوان
سل مانی 2007 -
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی پەڕتووک
باشووری کوردستان
و ت:
جﯚری پەڕتووک :م ژوو
زمان  -ش وەزار :ک .باشوور
پەڕتووکی ژمارە3086 :
چەردەﯾەک لە م ژووی ئ ران :لە کﯚچی ئارﯾاﯾيەکانەوە تا کﯚتاﯾی زنجيرەی..
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514970072
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
نراقی ،حەسەن

پەڕتووکی ژمارە3087 :
چەردەﯾەکی کﯚمە ﯾەتيانە لە م ژووی نو ی عيراق
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122214405618547
فاﯾلی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
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عەلی ووەردی
سا ح عەبدو
ی :غەفور س
وەرگ انی
20
سل مانی 004
خانەی ووەرگ انی س
سەرچاووە :ما پەڕی کت بخانەی ککوردی
تاﯾبەتمە
ەندﯾيەکانی پپەڕتووک
و ت:
ستان
شووری کوردس
باش
جﯚری پپەڕتووک :کﯚممە ناسی
زمان  -ش وەزار :ک .باشوور
3088
پەڕتوووکی ژمارە8 :
 191ب4
راق 1876ـ14
مە ﯾەتيانە لە م ژووی نو ی ع ق
دەﯾەکی کﯚم
چەرد
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651497
70089
شتا ئامادە نيييە
ھش
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ی ،عەلی
وەردی

3089
پەڕتوووکی ژمارە9 :
ەی
راق  1920ب 5وپاشکﯚکە
مە ﯾەتيانە لە م ژووی نو ی ع ق
دەﯾەکی کﯚم
چەرد
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651497
70090
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ی ،عەلی
وەردی

3090
پەڕتوووکی ژمارە0 :
راق ب1
مە ﯾەتيانە لە م ژووی نو ی ع ق
دەﯾەکی کﯚم
چەرد
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651497
70088
ھ شتا ئاماادە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ی ،عەلی
وەردی

3091
پەڕتوووکی ژمارە1 :
راق پاشکﯚی ب6
مە ﯾەتيانە لە م ژووی نو ی ع ق
دەﯾەکی کﯚم
چەرد
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651497
70091
نييە
شتا ئامادە ە
ھش
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ی ،عەلی
وەردی

3092
پەڕتوووکی ژمارە2 :
1
چەماڵ لە ﯾاادەوەرﯾمدا 1960ـ1981
چەمچ
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http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
69896
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
م سەﯾد ئەحم
ھاشم
مەد

3093
پەڕتوووکی ژمارە3 :
با ی رﯾفﯚرم
ﯚرمی ناو ا
ستاندا_رﯾفﯚ
كی چاكساززی لەكوردس
چەمك
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201403
3310040079
94482
ھ شتا ئامادە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ەردەم-سل مانى2008-
س فاﯾەق-سە
ﭬينﯚس

3094
پەڕتوووکی ژمارە4 :
ک و ئيستاتييکای شو ن لە ئەدەبد ا
چەمک
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201111
1202122114
43988
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
سەباح ئيسماعيل
ی ئاراس 20 09 -
دەزگای
تاﯾبەتم
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
ستان
شووری کوردس
باش
و ت:
جﯚری پەڕتووک :ئەددەبی
زمان  -ش وەزار :ک  .باشوور
3095
پەڕتوووکی ژمارە5 :
وکراسی
ک و پرنسيپپەکانی دﯾمو
چەمک
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22214410218734
ئامادەﯾﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
نووسيينی :بەکر س
سدﯾق
شارﯾەوە ب وککراوەتەوە
ئەم کت بە لەسا ی 2003دا لە الﯾەن مەکتە بی بيرو ھﯚش
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی پەڕتووک
بااشووری کورددستان
و ت:
ی پەڕتووک :راامياری
جﯚری
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
3096
پەڕتوووکی ژمارە6 :
گ
ەی فەرھەنگ
ک و پ ناسە
چەمک
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201311
1271345118
87585
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ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی

ە
ئامادەﯾە
شووری
نووسەرر :دارﯾوش ئاش
ەسەن پوور
وەرگ  :ئيبراھيم حە
2013
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
تاﯾبەتم
و ت:
ستان
شووری کوردس
باش
جﯚری پەڕتووک :کلتتوور
زمان  -ش وەزار :ک  .باشوور

3097
پەڕتوووکی ژمارە7 :
دا
ی دەو ەت للە جوگرافياای سياسيد
کی بيرۆکەی
چەمک
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22214410218733
ئامادەەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
نووسيينی :فەرﯾد ئئەسەسەرد
شارﯾەوە ب وککراوەتەوە
ئەم کت ب لەسا ی 2002دا لە الﯾەن مەکتە بی بيرو ھﯚش
ی کت بخانەی کوردی
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
بااشووری کورددستان
و ت:
ی پەڕتووک :راامياری
جﯚری
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
3098
پەڕتوووکی ژمارە8 :
دستاندا
کی چاکساززی لە کورد
چەمک
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201109
9101311166
61086
ی پی دی ئ ف :ھ شتا ئاماادە نييە
فاﯾلی
ق
نووسينی :ﭬينﯚس فاﯾەق
ی سەردەم  -سل مانی ))سا ی چاپ)2008 :
لە ب وکراوەەکانی دەزگای
دﯾيەکانی پەڕتتووک
تاﯾبەتمەند
و ت:
باشوووری کوردستان
جﯚری پەڕتتووک :ل کﯚ يننەوە

3099
پەڕتوووکی ژمارە9 :
ی م ژوو لە کﯚمە گای کوردﯾدا
ت و بزو نەری
کی دەو ەت
چەمک
dipedia.org//?q=201206
6101651496
66399
http:///www.kurd
ھ شتا ئاممادە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
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عەتا ققەرەداغی
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
بااشووری کورددستان
و ت:
ی پەڕتووک :دۆزی کورد
جﯚری
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
3100
پەڕتوووکی ژمارە0 :
گەی کوردﯾدا
ی
ی م ژوو لە کﯚمە
ت و بزو نەری
کی دەو ەت
چەمک
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22214410618865
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
خی
نووسينی :عەتا قەرەداخ
لەالﯾەن دەزگای چاپ و پەخشی ئاراسەوە
ن
 200دا
ئەم کت بە للە سا ی 04
ەوە
ب وکراوەتە
دﯾيەکانی پەڕتتووک
تاﯾبەتمەند
و ت:
باشوووری کوردستان
ی
جﯚری پەڕتتووک :رامياری
شوور
زمان  -ش وەزار :ک .باش
3101
پەڕتوووکی ژمارە1 :
وردﯾدا
ە زمانی کو
کی مردن لە
چەمک
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201308
8210907528
89120
ھ شتا ئامادە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ھەر م عوسمان
2013
ميای کوردی
ئەکادﯾم
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
تاﯾبەتم
ستان
شووری کوردس
باش
و ت:
جﯚری پەڕتووک :زماانەوانی
زمان  -ش وەزار :ک  .باشوور
3102
پەڕتوووکی ژمارە2 :
دﯾی بيروڕا
کی ناسيﯚنااليزم و ئازاد
چەمک
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101536416
65449
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
محەم
مەد سابر کەررﯾم
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3103
پەڕتوووکی ژمارە3 :
ەبجەش لەم م ژووەدا
ش
وردستان و ھە
ساتەکانی کو
ووی کارەس
ک ک لە م ژو
چەمک
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
69785
ھ شتا ئامادە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
حەمەد
حس ن خەليفە مح

3104
پەڕتوووکی ژمارە4 :
ھەموەکی)
ی
)ئابوورﯾی
ی
ی
ستی ئابووری
ەکانی زانس
کە بنەڕەتييە
چەمک
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201405
5172148367
76352
ی پی دی ئ ف :ھ شتا ئاماادە نييە
فاﯾلی
محەمەد موس
ن و حەربی م
ل عەبدول ەمان
ئيسماعيل
سا عرﯾقات
ەلی
وەرگ انی :فەﯾسەڵ عە
2014
تاﯾبەتمەند
دﯾيەکانی پەڕتتووک
باشوووری کوردستان
و ت:
ی
جﯚری پەڕتتووک :ئابووری
شوور
زمان  -ش وەزار :ک .باش
3105
پەڕتوووکی ژمارە5 :
ی
قی ئەدەبی
کە دەروونيييەکان و دەق
چەمک
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201301
1200909377
75007
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ەسەن
نا ە حە
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
تاﯾبەتم
ستان
شووری کوردس
باش
و ت:
جﯚری پەڕتووک :ئەددەبی
زمان  -ش وەزار :ک  .باشوور

3106
پەڕتوووکی ژمارە6 :
ی رەزانی ق
چەمی
قارەمان
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201403
3310040079
94486
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ی ڕەزانی قارەەمان---1972-
چەمی

3107
پەڕتوووکی ژمارە7 :
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قارەمان
ی رەزانی ق
چەمی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
68495
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ش خ حەسەن

3108
پەڕتوووکی ژمارە8 :
ەری خاکی سووتاو
چەمە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
68846
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ل
جەليل

3109
پەڕتوووکی ژمارە9 :
ەوانی  -بەررگی 1
ی تری زمانە
د ئاسﯚﯾەکی
چەند
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201110
0272227226
62612
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ورﯾا عوممەر ئەمين
ی ئاراس 20 04 -
دەزگای
تاﯾبەتم
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
و ت:
ستان
شووری کوردس
باش
جﯚری پەڕتووک :زماانەوانی
زمان  -ش وەزار :ک  .باشوور
3110
پەڕتوووکی ژمارە0 :
ەوەنەری...
جﯚ ،گەنم ،چە
ە :کەتان ،جﯚ
نی دانەو ە
ەک بﯚ چاندنی
د ئامﯚژگارﯾە
چەند
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
67226
ھ شتا ئامادە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
عەبدوولحەميد سو تانی
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
بااشووری کورددستان
و ت:
ی پەڕتووک :ککشتوکاڵ
جﯚری
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
3111
پەڕتوووکی ژمارە1 :
ی باشتر!
د ئاواز ک بﯚ دواڕۆژ کی
چەند
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201112
2222321096
63474
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فاﯾلی پی دی ئ ف:
سەالم عەبدو

ئامادەﯾە

تاﯾبەتمەندﯾيەکانی پەڕتووک
جﯚری پەڕتووک :وتار و دﯾمانە
زمان  -ش وەزار :ک .باشوور
پەڕتووکی ژمارە3112 :
چەند بابەت ک دەربارەی م ژووی کورد
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514969987
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
ئەژی

پەڕتووکی ژمارە3113 :
چەند بابەت ک دەربارەی کەلتوری نەتەوەی کورد
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514966408
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
مەنمی ،سەالم عەبدولغەفور

پەڕتووکی ژمارە3114 :
چەند بابەت ک سەبارەت بە کت بخانە و زانيارﯾەکانی
http://www.kurdipedia.org/?q=2013043013262578712
ئامادەﯾە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
...
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی پەڕتووک
باشووری کوردستان
و ت:
جﯚری پەڕتووک :ھەمەجﯚرە
زمان  -ش وەزار :ک .باشوور
پەڕتووکی ژمارە3115 :
چەند بابەت کی ئ تنﯚ-کﯚمە ﯾەتی  -بەرگی 1
http://www.kurdipedia.org/?q=2011122021490863437
ئامادەﯾە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
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رەشاد مميران
2010
ەندﯾيەکانی پپەڕتووک
تاﯾبەتمە
ستان
شووری کوردس
باش
و ت:
جﯚری پپەڕتووک :کﯚممە ﯾەتی
زمان  -ش وەزار :ک ..باشوور
3116
پەڕتوووکی ژمارە6 :
سی
د بابەت کی ررۆژنامەنووس
چەند
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101235126
65128
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
سا ح
فەرھادی ،حەمە س

3117
پەڕتوووکی ژمارە7 :
ەرەتاﯾی
قﯚناغی سە
د بابەت کی ر زمانی نەرروﯾجی :بﯚ ق
چەند
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
67148
ھ شتا ئاممادە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
مح دﯾن
فەرھاد محەمەد م

3118
پەڕتوووکی ژمارە8 :
ی
مانی کوردی
د بابەت کی ززمان و ر زما
چەند
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22214412319446
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ق شوانی
د .رەفيق
ی موکرﯾانی 2001
دەزگای
تاﯾبەتم
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
و ت:
ستان
شووری کوردس
باش
جﯚری پەڕتووک :زماانەوانی
زمان  -ش وەزار :ک  .باشوور
3119
پەڕتوووکی ژمارە9 :
شانﯚﯾی
د بابەت کی ش
چەند
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
69207
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
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ل عيد
کەمال
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
بااشووری کورددستان
و ت:
شانﯚ
ی پەڕتووک :ش
جﯚری
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
3120
پەڕتوووکی ژمارە0 :
شانﯚﯾی 2
د بابەت کی ش
چەند
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
67427
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
جی
ن قادر بەرزنج
ﯾاسين
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی پەڕتووک
و ت:
بااشووری کورددستان
شانﯚ
ی پەڕتووک :ش
جﯚری
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
3121
پەڕتوووکی ژمارە1 :
فيکری
د بابەت کی ف
چەند
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201208
8071639406
67548
ھ شتا ئامادە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
شوان ئئەحمەد
2012
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
تاﯾبەتم
ستان
شووری کوردس
باش
و ت:
جﯚری پەڕتووک :فە لسەفە
زمان  -ش وەزار :ک  .باشوور
3122
پەڕتوووکی ژمارە2 :
د بابەت کی م ژووی کوررد
چەند
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
69883
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
جەبار قادر

3123
پەڕتوووکی ژمارە3 :
سوننەتدا
قورئان و س
ھونەری لە رۆشناﯾی ق
د بابەت کی ھ
چەند
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http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201112
2062310536
63134
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ی باپير
عەلی
2008
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی پەڕتووک
بااشووری کورددستان
و ت:
م
ی پەڕتووک :ئااﯾين و ئاتەﯾزم
جﯚری
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
3124
پەڕتوووکی ژمارە4 :
ئەدەبی
ی
ەی
ەب و رەخنە
د باس ک دەربارەی ئەدە
چەند
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
68110
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ڵ
ماعيل رەسوڵ
ئيسم
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی پەڕتووک
و ت:
بااشووری کورددستان
ەدەبی
ی پەڕتووک :ئە
جﯚری
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
3125
پەڕتوووکی ژمارە5 :
کوردﯾيەوە
ەنووسيی ک
ووی رۆژنامە
د باس ک لە بارەی م ژو
چەند
dipedia.org//?q=201109
9111215496
61126
http:///www.kurd
ی پی دی ئ ف :ھ شتا ئاماادە نييە
فاﯾلی
سەر :د .فەرھااد پيرباڵ
ناوی نووس
ی سەردەم  -سل مانی ))سا ی چاپ)2007 :
لە ب وکراوەەکانی دەزگای
دﯾيەکانی پەڕتتووک
تاﯾبەتمەند
باشوووری کوردستان
و ت:
جﯚری پەڕتتووک :راگەﯾانندن

3126
پەڕتوووکی ژمارە6 :
ک  -بەرگی 1
کورد و تورک
د باس کی ک
چەند
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201011
11810314010774
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
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چاپی
ان و پەراو ز نوووسينی :ش ررکﯚ ھەژار  -چ
ی  -وەرگ ن
نووسينی ککەنداڵ ،وانلی
200
دووەم 09 -
تاﯾبەتمەند
دﯾيەکانی پەڕتتووک
دەرەوەە
و ت:
جﯚری پەڕتتووک :م ژوو
شوور
زمان  -ش وەزار :ک .باش
3127
پەڕتوووکی ژمارە7 :
ک  -بەرگی 2
کورد و تورک
د باس کی ک
چەند
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201105
5092045525
57814
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
ھﯚ ندا  -وەرگ  :ش رکﯚ ھەژژار -
نووسينی ککەنداڵ ،کﯚمييتەی دژی فاشيزم لە ﯚ
2009
دﯾيەکانی پەڕتتووک
تاﯾبەتمەند
و ت:
دەررەوە
جﯚری پەڕتتووک :م ژژوو

3128
پەڕتوووکی ژمارە8 :
تارب ژی
ی گرنگی وتا
د بنەماﯾەکی
چەند
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201112
2261135576
63522
ئاماددەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ی باپير
عەلی
2007
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی پەڕتووک
بااشووری کورددستان
و ت:
م
ی پەڕتووک :ئااﯾين و ئاتەﯾزم
جﯚری
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
3129
پەڕتوووکی ژمارە9 :
مافەکانی..
ی
کگرتووەکان سەبارەت ببە
ەوتننامەی نەتەوە ﯾەک
د ب ﯾار و ر کە
چەند
dipedia.org//?q=201206
6101651496
66827
http:///www.kurd
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ر کخرراوی ئاسودە
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پەڕتوووکی ژمارە0 :
3130
د بيروڕاﯾەک دەربارەی پپەرلەمان و حکومەتی ھەر م
چەند
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
66248
ھ شتا ئاممادە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
سين قادر
تەحس

3131
پەڕتوووکی ژمارە1 :
ەبيرکراو
ە تراژﯾدﯾای تاوان کی لە
د بەش ک لە
چەند
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
69813
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
زرار ئييبراھيم /لە ع

3132
پەڕتوووکی ژمارە2 :
د پرۆژەﯾەک بﯚ ت کدانی رەوشی ئاو
چەند
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
2270207562
20051
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
نووسەر
تەﯾب جەبار
ەڕەکان
ژمارەی الپە
112
پ
سا ی چاپ
2010
پ
نﯚرەی چاپ
ﯾەکەم
دﯾزاﯾنی بەرگ
ی
ورﯾا بوداغی
کەتەلﯚگ
فەلسەفە
ەوەی موکرﯾاننی
سەرچاوە :ما پەڕی دەززگای تو ژﯾنەووە و ب وکردنە
دﯾيەکانی پەڕتتووک
تاﯾبەتمەند
باشوووری کوردستان
و ت:
ەفە
جﯚری پەڕتتووک :فەلسە
شوور
زمان  -ش وەزار :ک .باش
3133
پەڕتوووکی ژمارە3 :
د پ ۆژەﯾەک بﯚ ت کدانی رەوشتی ئئاو
چەند
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201112
2072209346
63149
ئاماددەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
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نووسينی :تەﯾب جەبار
ھەول ر 2010 -
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی پەڕتووک
باشووری کوردستان
و ت:
جﯚری پەڕتووک :ھەمەجﯚرە
زمان  -ش وەزار :ک .باشوور
پەڕتووکی ژمارە3134 :
چەند تيرۆژەکەک لسەر رۆژنامەﭬانيا کوردی
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061014505865302
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
فندی ،رەشيد

پەڕتووکی ژمارە3135 :
چەند تيﯚر کی زانياری لە ئابوری سياسيدا
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514966065
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
ل سيغال

پەڕتووکی ژمارە3136 :
چەند ت بينييەک سەبارەت بە داڕشتنی پ ۆژەی دەستووری ھەر می کوردستان
http://www.kurdipedia.org/?q=2012052121321064811
ئامادەﯾە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
نوری تا ەبانی
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی پەڕتووک
جﯚری پەڕتووک :ﯾاساﯾی
زمان  -ش وەزار :ک .باشوور
پەڕتووکی ژمارە3137 :
چەند ت کست کی وەرگ او
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122214412019354
ئامادەﯾە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
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کﯚمە ک نووسەر
ھەردی
ر بين ھ
20
سل مانی 008
خانەی وەرگ انی س
سەرچاوە :ما پەڕی کت بخانەی ککوردی
تاﯾبەتم
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
و ت:
ستان
شووری کوردس
باش
جﯚری پەڕتووک :فە لسەفە
زمان  -ش وەزار :ک ..باشوور
3138
پەڕتوووکی ژمارە8 :
ی شيرﯾن بﯚ مندا ن
د چيرۆک کی
چەند
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6202255317
70761
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
سن
و/ئيماان وشيار حس
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی پەڕتووک
ی پەڕتووک :مندا ن
جﯚری
3139
پەڕتوووکی ژمارە9 :
ی
د حەشارگەﯾەکی ر زماانی کوردی
چەند
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
67067
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
مەسععود محەمەد
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی پەڕتووک
و ت:
بااشووری کورددستان
مانەوانی
ی پەڕتووک :زم
جﯚری
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
3140
پەڕتوووکی ژمارە0 :
ێ
د دانە ھاوڕێ
چەند
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6202255317
70600
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
و/فەوززﯾە مەنمی
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی پەڕتووک
ی پەڕتووک :مندا ن
جﯚری
3141
پەڕتوووکی ژمارە1 :
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مرۆﭬەوە  -بەرگی 1
ە
ەی مافەکاننی
د دۆکيﯚم نت کی ن ودەو ەتی لەبارە
چەند
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22214405618534
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
وەرگ انی؛ قادر ورﯾا
شی موکرﯾانيييەوە
دەزگای چاپ و پەخش
ی
الﯾەن
ئەم پەڕتووککە لە سا ی  2006دا لەال
ەوە
ب وکراوەتە
سەرچاوە :ما پەڕی کت ببخانەی کورددی
دﯾيەکانی پەڕتتووک
تاﯾبەتمەند
و ت:
باشوووری کوردستان
ت
جﯚری پەڕتتووک :راپﯚرت
شوور
زمان  -ش وەزار :ک .باش
3142
پەڕتوووکی ژمارە2 :
ش
وليەم راﯾش
سەر ژﯾانی و
د د ک لەس
چەند
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201205
5312054056
64967
ھ شتا ئامادە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ب رند .ئاا .السکا
وەرگ اننی :ئەردە ن عەبدو
تاﯾبەتم
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
ستان
شووری کوردس
باش
و ت:
بلﯚگرافيا
جﯚری پەڕتووک :بيبل
زمان  -ش وەزار :ک  .باشوور
3143
پەڕتوووکی ژمارە3 :
ەی ئيسالمييدا
د دەرس ک للە پەروەردە
چەند
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
65907
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
مەد عەلی قە
محەم
ەرەداغی
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
بااشووری کورددستان
و ت:
م
ی پەڕتووک :ئااﯾين و ئاتەﯾزم
جﯚری
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
3144
پەڕتوووکی ژمارە4 :
د راسەﯾيەكی
چەند
ی ەاڵ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201403
3310040079
94510
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ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
سەﯾد جەالل سالحی2011-891.53--

پەڕتووکی ژمارە3145 :
چەند ر نماﯾەک بﯚ قاچ ب اوان
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514967257
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
ر کخراوی ھاندﯾکاپی جيھانی

پەڕتووکی ژمارە3146 :
چەند زانيارﯾيەک لە بارەی بزووتنەوەی خو ندکارانی کورد لە ھەندەران
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514966307
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
کەمال فوئاد
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی پەڕتووک
باشووری کوردستان
و ت:
جﯚری پەڕتووک :رامياری
زمان  -ش وەزار :ک .باشوور
پەڕتووکی ژمارە3147 :
چەند سەرنج ک دەربارەی ھﯚزەکانی کوردستانی خواروو
http://www.kurdipedia.org/?q=2011102408550862492
ئامادەﯾە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
م جەر ئی .ب .سﯚن
لە ئينگليزﯾيەوە وەرگ انی بﯚ کوردی ،پەراو ز و پ شەکی :نەجاتی عەبدو
بنکەی ژﯾن 2007 -
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی پەڕتووک
باشووری کوردستان
و ت:
جﯚری پەڕتووک :م ژوو
زمان  -ش وەزار :ک .باشوور
پەڕتووکی ژمارە3148 :
چەند شارۆﯾەک لەن و الپەڕەکانی شﯚڕشی ئەﯾلوولدا
http://www.kurdipedia.org/?q=2011101621245019844
ئامادەﯾە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
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ئاسﯚﯚ بيارەﯾی
ی پەڕتووک
ەتمەندﯾيەکانی
تاﯾبە
ی پەڕتووک :م ژوو
جﯚری
ن  -ش وەزار :ک .باشوور
زمان

3149
پەڕتوووکی ژمارە9 :
مەﯾەک بﯚمننا الن
د شانﯚی نام
چەند
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6202336407
70961
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ق ھﯚمەر
فاروق

3150
پەڕتوووکی ژمارە0 :
گەرا
وف کی بوونگ
د فەﯾلەسوو
چەند
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
65539
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
فوئاد کاميل عەبدوولعەزﯾز

3151
پەڕتوووکی ژمارە1 :
چەند
د گوتارەک د رەخنەﯾی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
68386
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ئەنوەرر محەمەد تاھ
ھر

3152
پەڕتوووکی ژمارە2 :
کوردستان
ن
ی
ی رۆژئاوای
ی فﯚلکلﯚرﯾی
د گﯚرانييەکی
چەند
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201011
11710190810754
ی پی دی ئ ف :ھ شتا ئاماادە نييە
فاﯾلی
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ەﯾدۆ
ی :سا ح حە
کﯚکردنەوەی
نووسينەوەەی ميلﯚدﯾيەککان :کﯚميکﯚ ئئﯚکﯚمورا
موتەقيان
ن
الپەڕەکان :مررﯾەم
داڕشتنی ال
دﯾزاﯾنی بەرگ :حەميد ررەزا ئازموودە
شﭭان سل ماننی
چاپخانە :ش
1
تيراژ1000 :
چاپی :ﯾەککەم
نرخ 7500 :دﯾنار
کوردستان
حکومەتی ھەر می کو
ی
(20
ژمارەی سپپاردن ) (234سا ی )006
تاﯾبەتمەند
دﯾيەکانی پەڕتتووک
و ت:
باشوووری کوردستان
شوور
زمان  -ش وەزار :ک .باش
3153
پەڕتوووکی ژمارە3 :
ی
ی دەروونی
د گيروگرفت و دﯾمەن کی
چەند
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101536416
65484
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ئەلقوس
سی ،عەبدوللعزﯾز

3154
پەڕتوووکی ژمارە4 :
ی چ1
ی دەروونی
د گيروگرفت و دﯾمەن کی
چەند
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
65571
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
سی ،عەبدوللعەزﯾز
ئەلقوس

3155
پەڕتوووکی ژمارە5 :
ی چ2
ی دەروونی
د گيروگرفت و دﯾمەن کی
چەند
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
65570
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
سی ،عەبدوللعەزﯾز
ئەلقوس

3156
پەڕتوووکی ژمارە6 :
ماوەى شو نەوارەكانيان
ستان و پاشم
النى كوردس
ى م ژووى د رﯾنى گەال
د الپەرەﯾەكى
چەند
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201403
3310040079
94538
شتا ئامادە نييە
ھ تا
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
2011-9
ل نورى مەعرووف956.71--
كەمال
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3157
پەڕتوووکی ژمارە7 :
شو نەوارەکانييان و
شماوەی و
ەالنی ئاری نەژاد و پاش
د الپەڕەﯾەل لە م ژووی د رﯾنی گە
چەند
ئاﯾنزاﯾان لە کورد
دستاندا
dipedia.org//?q=201311
1181415448
87770
http:///www.kurd
ئامادەەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
کﯚمە ک نووسەر
وەرگ  :کەمال نووری
2
2013
ی
تاﯾبەت
تمەندﯾيەکانی پەڕتووک
باشووری کوردستان
با
و ت:
ی پەڕتووک :م ژوو
جﯚری
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
3158
پەڕتوووکی ژمارە8 :
گەنامە
ە
مان :رووداو و بە
گەلی کوردم
ی خەباتی گە
ک لە م ژووی
د الپەڕەﯾەک
چەند
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
69889
ئامادە نييە
ە
ھ شتا
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
فاتيح رەسوڵ

3159
پەڕتوووکی ژمارە9 :
ی رۆژنامەواننی کوردی 2-1
ک لە م ژووی
د الپەڕەﯾەک
چەند
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101235146
65212
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
...

3160
پەڕتوووکی ژمارە0 :
19
کوردی 1898ـ918
ی
ی رۆژنامەواننيی
ک لە م ژووی
د الپەڕەﯾەک
چەند
dipedia.org//?q=201206
6101450596
65336
http:///www.kurd
ھ شتاا ئامادە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
شيروان مستەففا ئەمين
نەوشي

3161
پەڕتوووکی ژمارە1 :
ی ع راق
ک لە م ژووی
د الپەڕەﯾەک
چەند
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201310
0092051468
88363
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
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چارلز ترﯾب
قادر کە ھوڕ
ەد و عەبدولقا
وەرگ انی :محەمەد حووس ن ئەحمە
ھەول ر 2013 -
دﯾيەکانی پەڕتتووک
تاﯾبەتمەند
و ت:
باشوووری کوردستان
جﯚری پەڕتتووک :م ژوو
شوور
زمان  -ش وەزار :ک .باش
3162
پەڕتوووکی ژمارە2 :
ی گەلی کوررد -بەرگی 2
ک لە م ژووی
د الپەڕەﯾەک
چەند
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22214410918992
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
ەزھەر
نووسينی :د .کەمال مە
پەخشی موکرﯾانييە
ی
لەالﯾەن دەزگای چاپ و
ن
 200دا
ئەم کت بە للە سا ی 01
ەوە
ب وکراوەتە
سەرچاوە :ما پەڕی کت ببخانەی کورددی
دﯾيەکانی پەڕتتووک
تاﯾبەتمەند
و ت:
باشوووری کوردستان
جﯚری پەڕتتووک :م ژوو
شوور
زمان  -ش وەزار :ک .باش
3163
پەڕتوووکی ژمارە3 :
گی 1
ستان  -بەرگ
رۆژھە تی کوردس
ە
ی گەلی کوررد لە
ک لە م ژووی
د الپەڕەﯾەک
چەند
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22214410918961
ئامادەﯾە
ە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
نووسيينی :دکتﯚر ﯾااسين سەرددەشتی
ئەم کت بە لە سا ی 2007دا لە سل مانی ب وبﯚتەوە
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی پەڕتووک
و ت:
بااشووری کورددستان
ی پەڕتووک :م ژوو
جﯚری
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
3164
پەڕتوووکی ژمارە4 :
وردستان
شتمانيی کو
ک لە م ژوی ﯾەک تی نيش
د الپەڕەﯾەک
چەند
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
66563
ھ شتا ئامادە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
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کخستن
ی روناکبيری مەکتەبی ر ک
بەشی

3165
پەڕتوووکی ژمارە5 :
چەرخی عييراق
ک لەم ژووی نوێ و ھاوچ
د الپەڕەﯾەک
چەند
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201403
3310040079
94535
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ەد حەمەد ئە
ئەحمە
ەمين
ھەول ر2010-
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
بااشووری کورددستان
و ت:
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
ی پەڕتووک :م ژوو
جﯚری
3166
پەڕتوووکی ژمارە6 :
ەکان
کﯚمە کوژﯾيە
ی شاراوە للە م ژووی ک
د الپەڕەﯾەکی
چەند
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201106
6021648026
60150
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
مود محەمەد
نووسينی :عەلی مەحم
وکراوەتەوە
ە
سا ی 2006دا لە کەرکوک ب
ئەم کت بە للە کﯚتاﯾی س
تاﯾبەتمەند
دﯾيەکانی پەڕتتووک
باشوووری کوردستان
و ت:
شارەکان:
کەرکو ک
ل و ھە ەبجە
جﯚری پەڕتتووک :ئەنفال
شوور
زمان  -ش وەزار :ک .باش
3167
پەڕتوووکی ژمارە7 :
ەند
گی ھەمەوە
بەگی فەتاح بەگ
ی
کەرﯾم
ی شاراوە للە م ژووی ک
د الپەڕەﯾەکی
چەند
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
69848
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
سەرووەر ئەحمەد ککەرﯾم
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
بااشووری کورددستان
و ت:
ی پەڕتووک :م ژوو
جﯚری
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
3168
پەڕتوووکی ژمارە8 :
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ی گەش لە م ژووی کا ژﯾک
د الپەڕەﯾەکی
چەند
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201312
2271350378
87051
ئاماددەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
عەبدوو ئاگرﯾن
2013
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
بااشووری کورددستان
و ت:
ی پەڕتووک :راامياری
جﯚری
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
3169
پەڕتوووکی ژمارە9 :
ماوەی شو نەوارەکانيان
ستان و پاشم
النی کوردس
ی م ژووی د رﯾنی گەال
د الپەڕەﯾەکی
چەند
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201111
1032044056
62724
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
نووسەرر -:کﯚمە ک نووسەر
ی مەعروف
وەرگ  -:کەمال نوری
کراوەکانی دەەزگای تو ژﯾنەوە و ب وکردننەوەی موکرﯾاانی
لە چاپک
کوردستان 2011
ن
پ-:
ساڵ و شو نی جاپ
تاﯾبەتم
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
ستان
شووری کوردس
باش
و ت:
جﯚری پەڕتووک :م ژژوو
زمان  -ش وەزار :ک  .باشوور
3170
پەڕتوووکی ژمارە0 :
ی
سی کوردی
د الﯾەن کی ررۆژنامەنووس
چەند
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201309
9051322158
88913
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
حەمەسا ح فەرھادی
چاپ دراوە
الوان لە پ
ی گشتيی ررۆشنبيری و ال
ی ئەميندارﯾتی
بە ﯾارمەتيی
چاپخانەی الحوادث
بەغدا 1988
دﯾيەکانی پەڕتتووک
تاﯾبەتمەند
و ت:
ئ اق
جﯚری پەڕتتووک :راگەﯾانندن
شوور
زمان  -ش وەزار :ک .باش
3171
پەڕتوووکی ژمارە1 :
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چەند الﯾەن کی واتاسازی
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122702075619879
ئامادەﯾە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
نووسەر
کوروش سەفەوی
وەرگ
دل ر سادق
ژمارەی الپەڕەکان
72
سا ی چاپ
2006
کەتەلﯚگ
زمان و زمانەوانی
سەرچاوە :ما پەڕی دەزگای تو ژﯾنەوە و ب وکردنەوەی موکرﯾانی
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی پەڕتووک
باشووری کوردستان
و ت:
جﯚری پەڕتووک :زمانەوانی
پەڕتووکی ژمارە3172 :
چەند الﯾەن کی ونبوو لە م ژووی کورد
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514970017
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
عەبدولسەالم محەمەد

پەڕتووکی ژمارە3173 :
چەند ل كﯚلينەوەﯾەك لە بوارى ::سياسەەى دابينكردنى وزەو پاراسەنى ژﯾنگە لە
كوردستاندا
http://www.kurdipedia.org/?q=2014033100400794546
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
د .قەﯾوان سوارە محمد أمين2007---

پەڕتووکی ژمارە3174 :
چەند ل کﯚ ينەوەﯾەک لە م ژووی بابان ..سﯚران ..بﯚتان
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514969704
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
کاوس
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پەڕتووکی ژمارە3175 :
چەند ل کﯚ ينەوەﯾەکی فيلﯚلﯚژی دەربارەی زمانی کوردی )دﯾال کتی سل مانی)
http://www.kurdipedia.org/?q=2011102413065962522
ئامادەﯾە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
ئەليکساندەر خﯚدزکﯚ
نەجاتی عەبدو لە ف انسييەوە کردووﯾە بە کوردی ،پ شەکی و پەراو زی بﯚ نووسيوە
پ داچوونەوەی زمانەوانی و پ شەکی :فەرھاد شاکەلی
بنکەی ژﯾن 2005 -
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی پەڕتووک
باشووری کوردستان
و ت:
جﯚری پەڕتووک :زمانەوانی
زمان  -ش وەزار :ک .باشوور
پەڕتووکی ژمارە3176 :
چەند موحازەرەﯾەک دەربارەی زمانی کوردی و ش وەی وتنەوەی بﯚ...
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514967026
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
جەمال نەبەز

پەڕتووکی ژمارە3177 :
چەند مەسەلەﯾەکی شيعری :ل کﯚ ينەوە
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514967949
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
ش رزاد عەبدول ەحمان

پەڕتووکی ژمارە3178 :
چەند مە وﯾەک لە شارای فﯚلکلﯚری کوردی
http://www.kurdipedia.org/?q=2014033100400794550
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
کەمال عەلی باپير
1986
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی پەڕتووک
باشووری کوردستان
و ت:
زمان  -ش وەزار :ک .باشوور
جﯚری پەڕتووک :کلتوور
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3179
پەڕتوووکی ژمارە9 :
کانمدا
ی نووسينەک
د مە ﯚﯾەک للە خەرمانی
چەند
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
69978
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
غەفورری ميرزا کەرﯾم
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
و ت:
بااشووری کورددستان
ەدەبی
ی پەڕتووک :ئە
جﯚری
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
3180
پەڕتوووکی ژمارە0 :
ﯚ
د نامەﯾەک ببﯚ تارانتابابﯚ
چەند
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22214410118706
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
يکمەت
نازم حيک
ەزﯾز سورم
نەژاد عە
ھەول ر 2005 -
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
تاﯾبەتمە
و ت:
ستان
شووری کوردس
باش
ە بەست
جﯚری پەڕتووک :ھە
زمان  -ش وەزار :ک ..باشوور
3181
پەڕتوووکی ژمارە1 :
کورد
ە بژاردەی ک
د ناو کی ھە
چەند
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
67071
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
مان حاجی م
عوسم
مەحمود ﯾاخياانی
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
بااشووری کورددستان
و ت:
ھەمەجﯚرە
ی پەڕتووک :ھ
جﯚری
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
3182
پەڕتوووکی ژمارە2 :
دەب ت بيزان ت
ەر ژن ک ب
دەربارەی پيياوان کە ھە
د نھ نييەک د
چەند
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
65634
ھ شتا ئامادە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
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ی
س ،باربارادی
ئەنجلس

3183
پەڕتوووکی ژمارە3 :
موختار جاف
ر
حمەد
کراوەی ئەح
د ھﯚنراوەﯾەکی ب ونەک
چەند
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201405
5051425487
76075
ی پی دی ئ ف :ھ شتا ئاماادە نييە
فاﯾلی
ی :کاروان عووسمان خەﯾات )ر بين)
ئامادەکردنی
2014
دﯾيەکانی پەڕتتووک
تاﯾبەتمەند
و ت:
باشوووری کوردستان
ەست
جﯚری پەڕتتووک :ھە بە
شوور
زمان  -ش وەزار :ک .باش
3184
پەڕتوووکی ژمارە4 :
ەﯾاندن
د ھەنگاو ک بەرەو راگە
چەند
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101235126
65143
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ھەﭬالل ئەبوبەکر

3185
پەڕتوووکی ژمارە5 :
شتی
دە و رای گش
ی ،پ وپاگەند
ەﯾاندن ،رۆژننامەنووسی
د ھەنگاو ک بەرەو راگە
چەند
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101451006
65352
ھ شتا ئاماادە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ڵ ئەبوبەکر
ھەﭬاڵ
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی پەڕتووک
بااشووری کورددستان
و ت:
ی پەڕتووک :رااگەﯾاندن
جﯚری
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
3186
پەڕتوووکی ژمارە6 :
سالمی
ە بيری ئيس
د وانەﯾەک لە
چەند
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
65725
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
الغ
دامەزرراوەی ئەلبەال
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پەڕتووکی ژمارە3187 :
چەند وانەﯾەک لە ھﯚشيارﯾی سياسی
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514966492
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
مە بەندی ھيوا بﯚ ف رکردن و راھ نان

پەڕتووکی ژمارە3188 :
چەند وتار و ل کﯚ ينەوەﯾەک لەمەڕ ئيسالمی سياسی
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514966390
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
شوان ئەحمەد

پەڕتووکی ژمارە3189 :
چەند وتار ک
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122214412319432
ئامادەﯾە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
ﯾاسينی فەق سەعی
2004
سەرچاوە :ما پەڕی کت بخانەی کوردی
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی پەڕتووک
باشووری کوردستان
و ت:
جﯚری پەڕتووک :وتار و دﯾمانە
زمان  -ش وەزار :ک .باشوور
پەڕتووکی ژمارە3190 :
چەند وتار ک دەربارەی ئەدەب و رەخنەی کوردی :ل کﯚ ينەوە
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514968099
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
کەمال مەمەند
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی پەڕتووک
باشووری کوردستان
و ت:
جﯚری پەڕتووک :ئەدەبی
زمان  -ش وەزار :ک .باشوور
پەڕتووکی ژمارە3191 :
چەند وتار کی کوردناسی
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http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514969755
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
کﯚمە ەی ھونەرﯾی کورد لە سوﯾد
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی پەڕتووک
دەرەوە
و ت:
جﯚری پەڕتووک :ھەمەجﯚرە
زمان  -ش وەزار :ک .باشوور
پەڕتووکی ژمارە3192 :
چەند وشەﯾەک بﯚ رەنگی خﯚڵ
http://www.kurdipedia.org/?q=2012090815152033404
ئامادەﯾە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
ئ دﯾت ھ نری
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی پەڕتووک
باشووری کوردستان
و ت:
جﯚری پەڕتووک :ھە بەست
زمان  -ش وەزار :ک .باشوور
پەڕتووکی ژمارە3193 :
چەند وﯾستگەﯾەکی فيکری و ئەدەبی
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061015364165494
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
بەرزنجی ،ئازاد

پەڕتووکی ژمارە3194 :
چەند و ستگەﯾەک لە جياوازﯾە فيکرﯾەکان
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514965692
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
محەمەدە رەزا /ئەوانی تر

پەڕتووکی ژمارە3195 :
چەند و ستگەﯾەک لەجياوازﯾيە فيکرﯾيەکان
http://www.kurdipedia.org/?q=2011091112184561127
فاﯾلی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە

ﻻﭘەڕە

857

http://www.kurdipedia.org

سەر :چەند نوووسەر ک
ناوی نووس
ناوی وەرگ  :ر بوار حەممە تﯚفيق
ی سەردەم  -سل مانی ))سا ی چاپ)2007 :
لە ب وکراوەەکانی دەزگای
دﯾيەکانی پەڕتتووک
تاﯾبەتمەند
و ت:
باشوووری کوردستان
ەفە
جﯚری پەڕتتووک :فەلسە
3196
پەڕتوووکی ژمارە6 :
ی و ئەدەبی
ەکی فيکری
د و ستگەﯾە
چەند
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22214412519525
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
عيد،
نووسينی :نيچە ،فﯚکﯚ ،ئەلب رکامﯚ ،ئئەرﯾک فرۆم ،ئ دوارد سەع
کﯚ ،لوسيان گگﯚ دمان....
ئومب رتﯚ ئيک
جی
وەرگ انی :ئازاد بەرزنجی
لە ب وکراوەەکانی دەزگای
ی سەردەم  -سل مانی ))سا ی چاپ)2008 :
دﯾيەکانی پەڕتتووک
تاﯾبەتمەند
و ت:
باشوووری کوردستان
ی
جﯚری پەڕتتووک :ئەدەبی
3197
پەڕتوووکی ژمارە7 :
كوردستانى خواروو
وزەكانى ك
چەند
دسەرنج ك دەربارەى ھ َ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201403
3310040079
94574
ھ شتا ئاممادە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
200
نەجاەى عەبدو 07-920.532--

3198
پەڕتوووکی ژمارە8 :
الش
ەل دانی بەال
چەنە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
69312
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
سبير ،وليەم
شکس

3199
پەڕتوووکی ژمارە9 :
چەوا پال تينکبﯚ م
مر ﯾشک
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6202255317
70468
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی

ﻻﭘەڕە

858

http://www.kurdipedia.org

سەگﭭان ﯾوسفی
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی پەڕتووک
جﯚری پەڕتووک :مندا ن
پەڕتووکی ژمارە3200 :
چەوساوەكانى زەوى ))كوردستان))
http://www.kurdipedia.org/?q=2014033100400794580
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
ئەندەش كونگ و ئوولف گ.ەاندبەرى---

پەڕتووکی ژمارە3201 :
چەوساوەکانی زەوی :کوردستان
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514969772
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
ئەندەش1 /ن

پەڕتووکی ژمارە3202 :
چەک و چيا
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514969319
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
ئﯚ درج ،ج مس

پەڕتووکی ژمارە3203 :
چەککردنی سەربازگەی مھاباد 1979
http://www.kurdipedia.org/?q=2013013115243875459
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
حاميد گەوھەری
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی پەڕتووک
جﯚری پەڕتووک :م ژوو
زمان  -ش وەزار :ک .باشوور
پەڕتووکی ژمارە3204 :
چەکە بە کﯚمەڵ کوژەکان
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514967155
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
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کەمال جەالل غەرﯾب
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی پەڕتووک
باشووری کوردستان
و ت:
جﯚری پەڕتووک :ھەمەجﯚرە
زمان  -ش وەزار :ک .باشوور
پەڕتووکی ژمارە3205 :
چەکە بە کﯚمەڵ کوژەکان چ2
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514966904
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
کەمال جەالل غەرﯾب
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی پەڕتووک
باشووری کوردستان
و ت:
جﯚری پەڕتووک :سەربازی
زمان  -ش وەزار :ک .باشوور
پەڕتووکی ژمارە3206 :
چيرۆکی کورتی کوردﯾە
چەکەرە :کﯚمە
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514968486
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
فوئاد محەمەد ئەمين2 /ن
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی پەڕتووک
باشووری کوردستان
و ت:
جﯚری پەڕتووک :چيرۆک
زمان  -ش وەزار :ک .باشوور
پەڕتووکی ژمارە3207 :
حاجی ئاغا :چيرۆک
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514968308
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
ادقی

پەڕتووکی ژمارە3208 :
حاجی قادر شاعيری شﯚڕشگ و پ شکەوتنخواز و دﯾموکراتی نەتەوەی...
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514969658
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ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
عەبدوولسەتار تاھيرر شەرﯾف

ھ شتا ئاماددە نييە

3209
پەڕتوووکی ژمارە9 :
ﯚﯾی
ی قادری کﯚ
حاجی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22214410618867
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
حەمەد
نووسينی :مەسعود مح
لەالﯾەن کﯚڕی زانيارری کوردەوە ب وکراوەتەوە
ن
 197دا
ئەم کت بە للە سا ی 73
ەد
سعود محەمە
سەرچاوە :ما پەڕی مەس
دﯾيەکانی پەڕتتووک
تاﯾبەتمەند
و ت:
باشوووری کوردستان
ی
جﯚری پەڕتتووک :ئەدەبی
شوور
زمان  -ش وەزار :ک .باش
3210
پەڕتوووکی ژمارە0 :
ی1
ﯚﯾی  -بەشی
ی قادری کﯚ
حاجی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201209
9202126297
73207
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
مەسعوود محەمەد
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
تاﯾبەتم
و ت:
ستان
شووری کوردس
باش
جﯚری پەڕتووک :ئەددەبی
زمان  -ش وەزار :ک  .باشوور

3211
پەڕتوووکی ژمارە1 :
ی2
ﯚﯾی  -بەشی
ی قادری کﯚ
حاجی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201209
9202146257
73208
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
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مەسعوود محەمەد
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
تاﯾبەتم
و ت:
ستان
شووری کوردس
باش
جﯚری پەڕتووک :ئەددەبی
زمان  -ش وەزار :ک  .باشوور

3212
پەڕتوووکی ژمارە2 :
ی3
ﯚﯾی  -بەشی
ی قادری کﯚ
حاجی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201209
9202157067
73210
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
مەسعوود محەمەد
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
تاﯾبەتم
ستان
شووری کوردس
باش
و ت:
جﯚری پەڕتووک :ئەددەبی
زمان  -ش وەزار :ک  .باشوور

3213
پەڕتوووکی ژمارە3 :
ﯚﯾی 2
ی قادری کﯚ
حاجی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22214410618877
ئامادەﯾﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
وەشانی نەفەلەوە ب وکراوەتەوە
ی
سا ی  2004ددا لەالﯾەن چااپ و
ەڕتووکە لە س
ئەم پە
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
بااشووری کورددستان
و ت:
ھە بەست
ی پەڕتووک :ھ
جﯚری
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
3214
پەڕتوووکی ژمارە4 :
کﯚ ينەوە
ی نو يە :ل ک
ﯚﯾی شاعيرری قﯚناغ کی
ی قادری کﯚ
حاجی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
67635
ھ شتا ئامادە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ەرﯾم
مەدی مەال کە
محەم

3215
پەڕتوووکی ژمارە5 :
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ی کرمانج ک لەوپەری مەزنيدا
حاجی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201210
0022038337
73324
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ئاراس ئئيلنجاغی
2
چاپی ﯾﯾەکەم 2012 -
تاﯾبەتم
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
ستان
شووری کوردس
باش
و ت:
جﯚری پەڕتووک :ئەددەبی
زمان  -ش وەزار :ک  .باشوور
3216
پەڕتوووکی ژمارە6 :
شتی ھاموون
يلەکانی دەش
حاجيل
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201110
0300801336
62644
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ئازاد د ززار
20
ی ئاراس 004 -
دەزگای
تاﯾبەتمە
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
و ت:
ستان
شووری کوردس
باش
ە بەست
جﯚری پەڕتووک :ھە
زمان  -ش وەزار :ک ..باشوور
3217
پەڕتوووکی ژمارە7 :
ھاباد
ھەنگی مەھ
حاشييە بەر فەرھ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201105
5061137045
57469
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ەق64 ،1982،ل.
خانەی شەفە
ی،تەور ز :چاپخ
قادر ففەتاحی قازی
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی پەڕتووک :ففەرھەنگ
جﯚری
3218
پەڕتوووکی ژمارە8 :
ی دادپەروەرری
وڕابی پاشای
حاموڕ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201312
2062024348
87381
ھ شتا ئامادە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
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جودﯾت لوﯾن
وەرگ اننی :ب ﯾار بەککر
2013
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
تاﯾبەتم
و ت:
ستان
شووری کوردس
باش
جﯚری پەڕتووک :م ژژوو
زمان  -ش وەزار :ک  .باشوور
3219
پەڕتوووکی ژمارە9 :
س و بينای بەرکار لە زئئازادا
حا ەتتەکانی جنس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
67031
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
کوردۆﯾﯾيﭫ ،کەنات ککە شﯚﭬيج

3220
پەڕتوووکی ژمارە0 :
مودا
ق سينما عام
حرﯾق
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201205
5291240036
64944
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ی
تأليف مال أحمد نامی
ح محەمەد
ترجمة ووتقدﯾم صالح
اليوسف
ف
عة اللغوﯾة إبرا ھيم
المراجعة
االخراج الفنی للطبععة االلکترونية
ن حجی برآو
سيروان
للثقافة الکردﯾة
ة
عامودا
شورات مرآز ع
من منش
ەندﯾيەکانی پپەڕتووک
تاﯾبەتمە
جﯚری پپەڕتووک :م ژوو
عەرەبی
زمان  -ش وەزار :ع
3221
پەڕتوووکی ژمارە1 :
201
ن 10 - 1910
عيراقييەکان
ە سياسيە ع
حزب و ر کخراوە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201205
5141447016
64737
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
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ەد فاتيح
محەمە
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
تاﯾبەتم
و ت:
ستان
شووری کوردس
باش
جﯚری پەڕتووک :راممياری
زمان  -ش وەزار :ک ..باشوور

3222
پەڕتوووکی ژمارە2 :
کانی ميسرر
حزبە سياسييەک
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201201
1012131506
63614
ئاماددەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
سەعيد
حمەد قادر س
ی گﯚران و ئەح
سييەوە :ئەژی
وەرگ انی لە فارس
مانی 2003 -
سل ما
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی پەڕتووک
بااشووری کورددستان
و ت:
ی پەڕتووک :راامياری
جﯚری
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
3223
پەڕتوووکی ژمارە3 :
حزبە سياسيەکاانی ميسر
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
66844
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ئەژی گﯚران /ئەحم
مەد قادر سەعيد
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
بااشووری کورددستان
و ت:
ی پەڕتووک :راامياری
جﯚری
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
3224
پەڕتوووکی ژمارە4 :
ن ل كﯚ ينەووەﯾەكى سيياسى
ى كوردستان
مەەى ميللى
حكوم
وﯾيە
م ژوو
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201403
3310040079
94600
نييە
شتا ئامادە ە
ھش
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ى2011-
م سابير-چواررچرا-سل مانى
رەحيم
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پەڕتووکی ژمارە3225 :
حوكم و ماددەكانى ﯾاساو برﯾارەكانى پەﯾوەسە بەبارى كەساﯾەەﯾى بەركار لەھەر مى
كوردستان
http://www.kurdipedia.org/?q=2014033100400794604
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
حاكم عەونى البزاز-شەھاب-ھەول ر2009-

پەڕتووکی ژمارە3226 :
حوکمی جەژنی نەورۆز لە ئيسالمدا
http://www.kurdipedia.org/?q=2012010820452563723
ئامادەﯾە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
؟
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی پەڕتووک
جﯚری پەڕتووک :ئاﯾين و ئاتەﯾزم
زمان  -ش وەزار :ک .باشوور
پەڕتووکی ژمارە3227 :
حوکمەکانی ھەردوو جەژن لە سوننەتی پاککراوەدا
http://www.kurdipedia.org/?q=2012012818222464105
ئامادەﯾە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
حوکمەکانی ھەردووجەژن لە سوننەتی پاککراوەدا
نوسەر :علی حسن علی عبدالحميد األثری الحلبی
وەرگ  :صالح الدﯾن عبد الکرﯾم
ئەم کت بە باس لە حوکمی ھەردوو جەژنەکان دەکات وە پاشان دەرچوون بﯚ نو ژو گەرانەوەو وە تکبيرو
وە خواردن و خواردنەوەو،خﯚ شوشتن پ س جەژن و وە ئاﯾا بانگ و قامەت ھەﯾە لە جەژندا؟ چەند
ئاگادار کردنەوەﯾکيش بﯚ موسو مانان.
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی پەڕتووک
باشووری کوردستان
و ت:
جﯚری پەڕتووک :ئاﯾين و ئاتەﯾزم
زمان  -ش وەزار :ک .باشوور
پەڕتووکی ژمارە3228 :
حکاﯾەتی مەالی مەشھوور ب2،1
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514967801
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
عەبدولخالق محەمەد ئەمين /چ
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ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
بااشووری کورددستان
و ت:
چيرۆک
ی پەڕتووک :چ
جﯚری
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
3229
پەڕتوووکی ژمارە9 :
ەدر و خو ن
ەتەکانی غە
حکاﯾە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201108
8291634436
60813
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
ە گ انەوەی تيرۆرە گەورەککانی جيھان
بەشيکە لە
نووسينی  :سە ح ئەلئئيمام
ھەﯾنی
وەرگ انی لە عەرەبييەووه :ش رزاد ھ
دﯾيەکانی پەڕتتووک
تاﯾبەتمەند
و ت:
باشوووری کوردستان
جﯚری پەڕتتووک :تيرۆرﯾززم
3230
پەڕتوووکی ژمارە0 :
شتی لە ھەرر می کوردستان
مانی سروش
مەت و سام
حکوم
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201306
6082142067
78329
ی پی دی ئ ف :ھ شتا ئاممادە نييە
فاﯾلی
عەزﯾز
سەردار ع
2013
ەڕتووک
تاﯾبەتمەنندﯾيەکانی پە
باشوووری کوردستتان
و ت:
ەڕتووک :ئابوورری
جﯚری پەڕ
زمان  -ش وەزار :ک .بباشوور
3231
پەڕتوووکی ژمارە1 :
سەر کی رە شتر
المی چارەس
مەتی ئيسال
حکوم
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
66221
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
يار ئەمين
بەختيا
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
بااشووری کورددستان
و ت:
ی پەڕتووک :راامياری
جﯚری
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ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
3232
پەڕتوووکی ژمارە2 :
ی سﯚﭬ تيدا
د لە گەمەی
ستان :کورد
مەتی کوردس
حکوم
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
69757
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
نەوشيرروان مستەفاا ئەمين
2007
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
تاﯾبەتم
ستان
شووری کوردس
باش
و ت:
جﯚری پەڕتووک :دۆززی کورد
زمان  -ش وەزار :ک  .باشوور
3233
پەڕتوووکی ژمارە3 :
ەکەی ئەمرﯾﯾکاC.I.A
مەتە نادﯾارە
حکوم
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
66498
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
فەرھاد حەمزە مح
حەمەد

3234
پەڕتوووکی ژمارە4 :
ی
ب و دەسە تی سياسی
حيزب
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201205
5271513086
64899
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
سور حيکمەت
مەنس
وەرگ انی :ساالر ررەشيد
تمەندﯾيەکانی
تاﯾبەتم
ی پەڕتووک
ەدەبی کر کاری
ی پەڕتووک :ئە
جﯚری
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک

3235
پەڕتوووکی ژمارە5 :
حيزبی
ی شيوعی ع راق
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
66244
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
مەغدﯾد حاجی
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تاﯾبەتمەندﯾيەکانی پەڕتووک
باشووری کوردستان
و ت:
جﯚری پەڕتووک :م ژوو
زمان  -ش وەزار :ک .باشوور
پەڕتووکی ژمارە3236 :
حيزبی شيووعی ع راق دامەزراندن و سەرەتای رەوتی م ژووﯾی ..1934
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514969696
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
مەغدﯾد حاجی

پەڕتووکی ژمارە3237 :
حيزبی مارکسی لينينی و دەورگ انی لە ت کﯚشانی چيناﯾەتيدا
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514966097
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
دەباغ ،جەالل

پەڕتووکی ژمارە3238 :
حيزبی کﯚمﯚنيستی کر کاری ع راق
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514966292
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
رەحمان حس ن زادە

پەڕتووکی ژمارە3239 :
حيزبی کەرامەت و حزبی سەالمەت
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514968244
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
عەزﯾز نەسين
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی پەڕتووک
باشووری کوردستان
و ت:
جﯚری پەڕتووک :چيرۆک
زمان  -ش وەزار :ک .باشوور
پەڕتووکی ژمارە3240 :
حيزبە سياسيەکان لە نيشتمانی عەرەبيدا
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http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6091301296
65083
ھ شتا ئامادە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ەرادات
ی ئەنيس جە
مەھدی
وەرگ اننی :محەمەدد فاتيح
تاﯾبەتم
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
و ت:
ستان
شووری کوردس
باش
جﯚری پەڕتووک :راممياری
زمان  -ش وەزار :ک  .باشوور
3241
پەڕتوووکی ژمارە1 :
ی م ژوو
حيکاﯾﯾەت کردن ﯾﯾا نووسينی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201110
0132223436
62353
ئامادەﯾﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
عەبدو
ەر )نيو سەدەە ت کﯚشان( ننووسينی )ع
ھە و ست ک لەسە
ی
می حيسامی
کەرﯾم
1
ستﯚککھﯚ م 1995 -
حيسامی
ی کەرﯾمی ح
چاوە :ما پەڕی
سەرچ

سەن زادە)
حەس

ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
دەرەوە
و ت:
جﯚری
ی پەڕتووک :رامياری
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
3242
پەڕتوووکی ژمارە2 :
ن و نزای تەﯾﯾرەکان
حيکاﯾﯾەتی بيابان
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22214410718908
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ەد حاجی کەررﯾم
نووسيينی :محەمە
سﯚرانەوە ب وکراوەتەووە
ە
دی رۆشنبيرﯾﯾی
ە الﯾەن ناوەند
ئەم کت بە لە سا ی  2005دا لە
ی کت بخانەی کوردی
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
بااشووری کورددستان
و ت:
ھە بەست
ی پەڕتووک :ھ
جﯚری
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
3243
پەڕتوووکی ژمارە3 :
ە چيرۆک
قازی :کورتە
حيکاﯾﯾەتی دز و ق
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
67899
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ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
مەد ئەمين /چ
عەبدوولخالق محەم

3244
پەڕتوووکی ژمارە4 :
حيکاﯾﯾەتی دزوقازی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6202255317
70195
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ەسری
مەد ئەمين عە
محەم
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی پەڕتووک :مندا ن
جﯚری
3245
پەڕتوووکی ژمارە5 :
حيکاﯾﯾەتی رەشپپﯚشەکان
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22214411119053
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
نووسينی :دانا فاﯾەق
لەالﯾەن دەزگای چاپ و پەخشی سەردەمەووە
ن
 200دا
ئەم کت بە للە سا ی 08
ەوە
ب وکراوەتە
تاﯾبەتمەند
دﯾيەکانی پەڕتتووک
و ت:
باشوووری کوردستان
ک
جﯚری پەڕتتووک :چيرۆک
شوور
زمان  -ش وەزار :ک .باش
3246
پەڕتوووکی ژمارە6 :
حيکاﯾﯾەتی زادﯾج
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
67666
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ﭬﯚ ت ر
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
و ت:
بااشووری کورددستان
چيرۆک
ی پەڕتووک :چ
جﯚری
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
3247
پەڕتوووکی ژمارە7 :
شق
حيکاﯾﯾەتی عەش
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201207
7111010217
71968
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ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی

ھ شتا ئامادە نييە
مستەففا مەستوور
و .جەبار سابير
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
تاﯾبەتم
و ت:
ستان
شووری کوردس
باش
جﯚری پەڕتووک :چييرۆک
زمان  -ش وەزار :ک  .باشوور

3248
پەڕتوووکی ژمارە8 :
مار
حيکاﯾﯾەتی فﯚلکللﯚری گياندارران رمزی م
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6202255317
70861
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
سﯚر شوکرﯾيە
پرۆفيس
ە رەسوڵ
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی پەڕتووک :مندا ن
جﯚری
3249
پەڕتوووکی ژمارە9 :
ی مار
حيکاﯾﯾەتی فﯚلکللﯚرﯾی گيانداران :رەمزی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
66937
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
شوکررﯾە رەسوڵ /ئئا

3250
پەڕتوووکی ژمارە0 :
ی مار)
حيکاﯾﯾەتی گياندااران )رەمزی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201011
12311100510851
ی پی دی ئ ف :ھ شتا ئاماادە نييە
فاﯾلی
سوڵ
ی :پ ۆفيسﯚرر شوکرﯾە رەس
ئامادەکردنی
دﯾزاﯾنی بەرگ و مﯚنتاژ :ئاسﯚ مام زاددە
شﭭان
چاپخانە :ش
1
تيراژ1000 :
نرخ 2000 :دﯾنار
چاپی ﯾەکە
ەم  2005سلل مانی
(2005ی وەزاررەتی رۆشنبييرﯾی حکومەتتی
ژمارەی سپپاردن ) (466ی سا ی )5
ھەر می ککوردستان
دﯾيەکانی پەڕتتووک
تاﯾبەتمەند
و ت:
باشوووری کوردستان
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شوور
زمان  -ش وەزار :ک .باش
3251
پەڕتوووکی ژمارە1 :
ی چينی
حيکاﯾﯾەتی کﯚنی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
66946
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
دەستتەﯾەک لە نوووسەران

3252
پەڕتوووکی ژمارە2 :
ی جولەکە
کانی گەلی
حيکاﯾﯾەتە نەمرەک
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201109
9102136196
61095
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
وەرگ انی :زاگرۆس زەرردەشتی
ی سەردەم  -سل مانی ))سا ی چاپ)2008 :
لە ب وکراوەەکانی دەزگای
دﯾيەکانی پەڕتتووک
تاﯾبەتمەند
و ت:
باشوووری کوردستان
ک
جﯚری پەڕتتووک :چيرۆک

3253
پەڕتوووکی ژمارە3 :
ی جوولەکە
کانی گەلی
حيکاﯾﯾەتە نەمرەک
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
66935
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
س
شتی ،زاگرۆس
زەردەش

3254
پەڕتوووکی ژمارە4 :
ەنفال
حيکاﯾﯾەتەکانی ئە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201205
5281322196
64921
ئاماد ەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
تەھا س مان
2004
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
بااشووری کورددستان
و ت:
ھە بەست
ی پەڕتووک :ھ
جﯚری
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
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3255
پەڕتوووکی ژمارە5 :
حيکاﯾﯾەتەکانی بيينين
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201108
8302211176
60830
ھ شتا ئامادە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ن سوبحان
کامەران
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
تاﯾبەتم
و ت:
ستان
شووری کوردس
باش
جﯚری پەڕتووک :ئەددەبی

3256
پەڕتوووکی ژمارە6 :
و..
م ۆ :ھە بژارردەﯾەک لە حيکاﯾەت و ئەفسانە و
دو ن و ئەم
حيکاﯾﯾەتەکانی د
dipedia.org//?q=201206
6101651496
66942
http:///www.kurd
ئامادە نييە
ە
ھ شتا
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
پاولﯚ ککﯚﯾلﯚ
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
بااشووری کورددستان
و ت:
ەفسانە
ی پەڕتووک :ئە
جﯚری
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
3257
پەڕتوووکی ژمارە7 :
ونم
ە قەرەج بوو
مەتەکانی بە
حيکم
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
68766
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
کازﯾوەە سا ح
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
بااشووری کورددستان
و ت:
چيرۆک
ی پەڕتووک :چ
جﯚری
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
3258
پەڕتوووکی ژمارە8 :
و نەی م ژو ودا
ەقيب لە ئاو
سە خانی نە
حەپس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
69893
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
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رەوف عوسمان
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
بااشووری کورددستان
و ت:
ی پەڕتووک :م ژوو
جﯚری
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
3259
پەڕتوووکی ژمارە9 :
ە ھەنگاو
حەج  -ھەنگاو بە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201111
1202357416
62999
ئامادەەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
نووسيين و ئامادەکرردنی :کوڕی پاک
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
م
ی پەڕتووک :ئااﯾين و ئاتەﯾزم
جﯚری
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
3260
پەڕتوووکی ژمارە0 :
ھەنگاو
ھەنگاو بە ھ
حەج و عومرە ،ھ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201112
2101404536
63198
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
سان بورھانەدﯾن
کردنی :ئيحس
ئامادەکر
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
تاﯾبەتم
و ت:
ستان
شووری کوردس
باش
جﯚری پەڕتووک :ئاﯾيين و ئاتەﯾزم
زمان  -ش وەزار :ک  .باشوور

3261
پەڕتوووکی ژمارە1 :
مترﯾن
حەرام
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22214411119042
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
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نووسينی :عەلی پ نجوو نی
مانی
لەالﯾەن پ ۆژەی کت بی ﯾانەی قە ەم لە سل م
ن
 200دا
ئەم کت بە للە سا ی 08
چاپکراوە
دﯾيەکانی پەڕتتووک
تاﯾبەتمەند
و ت:
باشوووری کوردستان
ک
جﯚری پەڕتتووک :چيرۆک
شوور
زمان  -ش وەزار :ک .باش
3262
پەڕتوووکی ژمارە2 :
حەزررەتی سا ح
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
65827
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ئەبولح
حەسەن نەدەەوی
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی پەڕتووک
بااشووری کورددستان
و ت:
م
ی پەڕتووک :ئااﯾين و ئاتەﯾزم
جﯚری
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
3263
پەڕتوووکی ژمارە3 :
کی ناکام
حەز ک
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
69164
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ورﯾا
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی پەڕتووک :رۆۆمان
جﯚری
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
بااشووری کورددستان
و ت:
3264
پەڕتوووکی ژمارە4 :
م
ەکانی باوکم
سار و سەگە
حەس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201106
6101219296
60257
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
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سەن
نووسينی :ش رزاد حەس
ھەول ر ب وکراوەتەوە
ەمی ئەم کت ببە لە سا ی 1996دا لە ھ
چاپی ﯾەکە
دﯾيەکانی پەڕتتووک
تاﯾبەتمەند
و ت:
باشوووری کوردستان
جﯚری پەڕتتووک :رۆمان
شوور
زمان  -ش وەزار :ک .باش
3265
پەڕتوووکی ژمارە5 :
مان
م :کورتە رۆم
ەکانی باوکم
سار و سەگە
حەس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
68662
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ش رزاد حەسەن

3266
پەڕتوووکی ژمارە6 :
سرەت
حەس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201109
9081350586
61051
ھ شتا ئامادە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
عەزﯾز عەبدو
ئاراس ع
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
تاﯾبەتمە
و ت:
ستان
شووری کوردس
باش
ە بەست
جﯚری پەڕتووک :ھە

3267
پەڕتوووکی ژمارە7 :
سەن زﯾرەک
حەس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201112
2041653236
63105
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ھيوا عوومەر ئەحمەدد
نی 1976 -
سل مانی
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
تاﯾبەتم
و ت:
ستان
شووری کوردس
باش
جﯚری پەڕتووک :ھوونەری
زمان  -ش وەزار :ک  .باشوور
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3268
پەڕتوووکی ژمارە8 :
ووال
سەن زﯾرەک و زمانی دو
حەس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22214412319450
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
فەرشی 2007 -
براﯾم فە
سەرچااوە :ما پەڕی
ی کت بخانەی ککوردی
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
تاﯾبەتم
ددەرەوە
و ت:
ھونەری
جﯚری پەڕتووک :ھ

3269
پەڕتوووکی ژمارە9 :
ھاتەکانی
سەن زﯾرەک و ھەندێ للە بەسەرھ
حەس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
69690
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ميرزا ککەرﯾم

3270
پەڕتوووکی ژمارە0 :
ی بليمەت
سەن زﯾرەکی
حەس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
69664
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ەد
عومەر ئەحمە
ھيوا ع

3271
پەڕتوووکی ژمارە1 :
ن و وەرگ اوەکان
ی بەگی جااف :نووسين
سەن فەھمی
حەس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
69866
مادە نييە
ھ شتا ئاما
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ئوم د ئاشنا /ئا

3272
پەڕتوووکی ژمارە2 :
ف :دەرھ نەری سينەماﯾﯾی
سەن ﯾوسف
حەس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
65817
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ب وکرراوەی پەﯾام
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3273
پەڕتوووکی ژمارە3 :
کان
شری رەنگەک
حەش
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22214410918958
ئامادەەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
مەحمودپوور
نووسيينی :عەزﯾز م
دی کوردﯾکا
ناوەند
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
چيرۆک
ی پەڕتووک :چ
جﯚری
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
3274
پەڕتوووکی ژمارە4 :
ھەرم
شری گو ە ھ
حەش
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201111
1012145006
62698
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
نەجيبە ئەحمەد
ی ئاراس 20 05 -
دەزگای
تاﯾبەتم
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
ستان
شووری کوردس
باش
و ت:
جﯚری پەڕتووک :چييرۆک
زمان  -ش وەزار :ک  .باشوور
3275
پەڕتوووکی ژمارە5 :
ەکان
شيشەک شە
حەش
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201109
9041802506
60952
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
فەرھاد پيربباڵ
ەﯾەکی ﯾەک پەردەﯾی
چەند شانﯚنامە
چيرۆک کی سينارﯾﯚ و چ
دﯾيەکانی پەڕتتووک
تاﯾبەتمەند
و ت:
باشوووری کوردستان
ک
جﯚری پەڕتتووک :چيرۆک
شوور
زمان  -ش وەزار :ک .باش
3276
پەڕتوووکی ژمارە6 :
حەفتتا ھەنگاو
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101235126
65146
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
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شاسواری ،عادل حەمە عارف موئمن

پەڕتووکی ژمارە3277 :
حەقاﯾەتەکانی پ ش نوستن بﯚ مندا ن
http://www.kurdipedia.org/?q=2012062022553170747
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
و/دکتﯚر ئيبراھيم ئەحمەد شوان
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی پەڕتووک
جﯚری پەڕتووک :مندا ن
پەڕتووکی ژمارە3278 :
حەمە ئاغای دەربەند فەقەرە :ل کﯚ ينەوە
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514968853
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
حەمە ئاغای مير سماﯾل بەگی نەوشيروان بەگی زەنگنە

پەڕتووکی ژمارە3279 :
حەمە دۆک
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514969587
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
ﯾەشار کەمال

پەڕتووکی ژمارە3280 :
حەمە دۆک ب1ـ :4چيرۆک
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514968331
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
ﯾەشار

پەڕتووکی ژمارە3281 :
حەمە رەشيد خانی بانە 1898ـ1974
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514969977
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
کەﯾوان ئازاد ئەنوەر
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پەڕتوووکی ژمارە2 :
3282
ەدۆک  -بەررگی 1
حەمە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201205
5292124016
64954
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
نووسينی :ﯾەشار کەمال
ەسەن زادە
وەرگ انی :عەبدو حە
دەزگای تو ژﯾنەوە و ب ووکردنەوەی مووکرﯾانی
ھەول ر 2011 -
دﯾيەکانی پەڕتتووک
تاﯾبەتمەند
و ت:
باشوووری کوردستان
جﯚری پەڕتتووک :رۆمان
شوور
زمان  -ش وەزار :ک .باش
3283
پەڕتوووکی ژمارە3 :
ەدۆک  -بەررگی 2
حەمە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201205
5292128146
64955
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
نووسينی :ﯾەشار کەمال
ەسەن زادە
وەرگ انی :عەبدو حە
دەزگای تو ژﯾنەوە و ب ووکردنەوەی مووکرﯾانی
ھەول ر 2011 -
دﯾيەکانی پەڕتتووک
تاﯾبەتمەند
و ت:
باشوووری کوردستان
جﯚری پەڕتتووک :رۆمان
شوور
زمان  -ش وەزار :ک .باش
3284
پەڕتوووکی ژمارە4 :
ەدۆک  -بەررگی 3
حەمە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201205
5292131496
64956
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
نووسينی :ﯾەشار کەمال
ەسەن زادە
وەرگ انی :عەبدو حە
دەزگای تو ژﯾنەوە و ب ووکردنەوەی مووکرﯾانی
ھەول ر 2011 -
دﯾيەکانی پەڕتتووک
تاﯾبەتمەند
و ت:
باشوووری کوردستان
جﯚری پەڕتتووک :رۆمان
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شوور
زمان  -ش وەزار :ک .باش
3285
پەڕتوووکی ژمارە5 :
ەدۆک  -بەررگی 4
حەمە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201106
6161235476
60299
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
نووسينی :ﯾەشار کەمال
يسماعيلی )ئاشق)
وەرگ انی :عوسمان ئيس
دەزگای تو ژﯾنەوە و ب ووکردنەوەی مووکرﯾانی
ھەول ر 2011 -
دﯾيەکانی پەڕتتووک
تاﯾبەتمەند
و ت:
باشوووری کوردستان
جﯚری پەڕتتووک :رۆمان
شوور
زمان  -ش وەزار :ک .باش
3286
پەڕتوووکی ژمارە6 :
ە
ەغای گەورە
حەمە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201108
8151326016
60684
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
نی :مەسعودد محەمەد
نووسينی
حەمەد
سەرچاوە :ما پەڕی مەسعود مح
تاﯾبەتم
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
و ت:
ستان
شووری کوردس
باش
جﯚری پەڕتووک :م ژژوو
زمان  -ش وەزار :ک ..باشوور
3287
پەڕتوووکی ژمارە7 :
ت برا
حەوت
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6202255317
70625
ئامادەەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ت می
مارگات
وەرگ انی :مستەففا ئيلخانی زاادە
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
بااشووری کورددستان
و ت:
مندا ن
ی پەڕتووک :م
جﯚری
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
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3288
پەڕتوووکی ژمارە8 :
ت پەﯾمان
حەوت
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201208
8202145317
72325
ی پی دی ئ ف :ھ شتا ئاماادە نييە
فاﯾلی
کﯚمە ەی ن ودەو ەتی ککت بی پيرۆز  -لقی ھەول ر
تاﯾبەتمەند
دﯾيەکانی پەڕتتووک
جﯚری پەڕتتووک :ئاﯾين و ئاتەﯾزم
شوور
زمان  -ش وەزار :ک .باش

3289
پەڕتوووکی ژمارە9 :
ە سەرکەوتتووەکان
ت تاﯾبەتمەنندﯾی کەسە
حەوت
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
65648
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ی ،ر
کووﯾی

3290
پەڕتوووکی ژمارە0 :
ت ترﯾنگە
حەوت
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201110
0051127546
62224
ئامادەەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
د رەشيدی زەەرزا
حاميد
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
ی پ شمەرگەکان
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی پەڕتووک :ککﯚمە ﯾەتی
جﯚری
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
3291
پەڕتوووکی ژمارە1 :
ی دا
ڵ قەرەداغی
ت رۆژ لەگەڵ
حەوت
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201207
7141137027
72034
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
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سەعيد
فاﯾەق س
ی سەردەم
دەزگای
2002
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
تاﯾبەتم
و ت:
ستان
شووری کوردس
باش
جﯚری پەڕتووک :ھوونەری
زمان  -ش وەزار :ک  .باشوور
3292
پەڕتوووکی ژمارە2 :
ت شانﯚنامە
حەوت
ە بﯚ منا ن
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201109
9101250356
61081
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
سماعيل
سماعيل ئيس
نووسينی :ئەحمەد ئيس
وەرگ انی :ھەورامان وررﯾا قانع
ی سەردەم  -سل مانی
لە ب وکراوەەکانی دەزگای
دﯾيەکانی پەڕتتووک
تاﯾبەتمەند
باشوووری کوردستان
و ت:
جﯚری پەڕتتووک :شانﯚ
3293
پەڕتوووکی ژمارە3 :
مەن
ەی تاک دﯾم
ت شانﯚنامە
حەوت
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
69308
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
جﯚرج ب رناردشﯚ
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
و ت:
بااشووری کورددستان
شانﯚ
ی پەڕتووک :ش
جﯚری
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
3294
پەڕتوووکی ژمارە4 :
شەکە
ت قەلەرەش
حەوت
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6202255317
70237
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
سا ح
ی محەمەد س
عەلی
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی پەڕتووک
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بااشووری کورددستان
و ت:
مندا ن
ی پەڕتووک :م
جﯚری
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
3295
پەڕتوووکی ژمارە5 :
ەلسەفی
ت وانەی فە
حەوت
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
65511
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
م مستەفا
کەرﯾم

3296
پەڕتوووکی ژمارە6 :
ت وتار دەرباارەی وەرگ ان چ5
حەوت
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
67142
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ەوی ،کﯚرش
سەفە

3297
پەڕتوووکی ژمارە7 :
ەدەغەکراو
ت وتاری قە
حەوت
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
66732
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
عەزﯾز
حوس ن محەمەد ع

3298
پەڕتوووکی ژمارە8 :
قەدەغە
ە
کی
ەند شيعر ک
ت وە م بﯚ پپەش و و چە
حەوت
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201309
9202236488
88621
ھ شتا ئامادە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ھيوای مەال ئادەم
2013
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
تاﯾبەتمە
ستان
شووری کوردس
باش
و ت:
ە بەست
جﯚری پەڕتووک :ھە
زمان  -ش وەزار :ک ..باشوور
3299
پەڕتوووکی ژمارە9 :
ت کە ەش ر
حەوت
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http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22214412919665
ئامادەەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
الکاری ﯾر
ژاک ال
بە ئەحمەد..
نەجيبە
دا سەﯾدا سا ح
زوبەﯾد
سپي ز 2003
چاپ و وەشانی س
ی کت بخانەی کوردی
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
بااشووری کورددستان
و ت:
مندا ن
ی پەڕتووک :م
جﯚری
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
3300
پەڕتوووکی ژمارە0 :
ەوە
مﯚرفﯚلﯚژﯾيە
ی لە رووی م
فی کوردﯾی
حەکاﯾەتی خوراف
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201011
11210544810692
ی پی دی ئ ف :ھ شتا ئاماادە نييە
فاﯾلی
سوڵ
شوکرﯾە رەس
نووسەر  :ش
ی کەلەپوری کورد ژمارە ))2
ی  :ئينستيوتی
ب وکراوەی
بابەت  :تو ژﯾنەوەی و ژەەﯾی
سەن موسا ،دﯾار ئيبراھيم تﯚفيق
کﯚمپوتەر  :دﯾاری حەس
بەرگ  :دﯾارری محەمەد عوسمان
سەگرمە
ە
سەرپەرشتيا ری چاپ  :ع .ج.
ھە ەگر و س
تيراژ 500 :
5
ستانی
ەر می کوردس
حکومەتی ھە
شنبيری لە ح
ژمارەی سپپاردن  160 :وەزارەتی رۆش
ع راق.
20
ساڵ 003 :
تاﯾبەتمەند
دﯾيەکانی پەڕتتووک
باشوووری کوردستان
و ت:
شوور
زمان  -ش وەزار :ک .باش
3301
پەڕتوووکی ژمارە1 :
کﯚﯾليﯚ)
کانی پاولﯚ ک
حەکييمانە )وتەکا
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22214411819295
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ف محەمەد و کارا فاتيح
سيەوە؛ ﯾوسف
وەرگ انی لە فارس
ﯾانييەوە ب وکرراوەتەوە
خشی موکرﯾا
ی چاپ و پەخ
ەالﯾەن دەزگای
ئەم کت بە لە سا ی  2006دا لە
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی پەڕتووک
بااشووری کورددستان
و ت:
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ەلسەفە
ی پەڕتووک :فە
جﯚری
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
3302
پەڕتوووکی ژمارە2 :
ران
حەﯾر
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201101
1020955332
21358
ئامادەەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ک  -ناوەڕۆک  -سەرھە داان
چەمک
مەخمووری
ی
سينی :غەفوورر
نووس
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
و ت :باشووری ککوردستان

3303
پەڕتوووکی ژمارە3 :
ن
سەرھە دان
ران چەمک .ناوەڕۆک .س
حەﯾر
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201108
8191420466
60756
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
نووسيننی :غەفوور ممەخموری
ھەول ر 2001 -
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
تاﯾبەتم
و ت:
ستان
شووری کوردس
باش
جﯚری پەڕتووک :ھوونەری
زمان  -ش وەزار :ک  .باشوور
3304
پەڕتوووکی ژمارە4 :
ران و چەند ببﯚچوون کی تر
حەﯾر
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201108
8191415456
60755
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
جەميل سنجاوی
ھەول ر 2010 -
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
تاﯾبەتم
و ت:
ستان
شووری کوردس
باش
جﯚری پەڕتووک :کلتتوور
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3305
پەڕتوووکی ژمارە5 :
رانﯚك نامەﯾ ن ئەﭬينداراان
حەﯾر
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201403
3310040079
94640
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
20
ادﯾب عەبدو -ھاووار-دھﯚك005-

3306
پەڕتوووکی ژمارە6 :
و ژوليا
خاتوو
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201111
1202044404
43994
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
سترنب ری
ئاوگﯚست س
ﯾاقوب
ب
وەرگ انی لە سوﯾدﯾيەووە :عەلی عووسمان
دانساز
ز
پ داچوونەوەەی :عەبدو قادر
دەزگای ئارراس 2009 -
دﯾيەکانی پەڕتتووک
تاﯾبەتمەند
و ت:
باشوووری کوردستان
جﯚری پەڕتتووک :شانﯚ
شوور
زمان  -ش وەزار :ک .باش
3307
پەڕتوووکی ژمارە7 :
ە
و مەستوورە
خاتوو
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201205
5271443276
64894
ئامادەەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
...
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی پەڕتووک
ھە بەست
ی پەڕتووک :ھ
جﯚری
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
3308
پەڕتوووکی ژمارە8 :
و ک وزەڕ
خاتوو
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
68245
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ف
ە کەرﯾم عارف
حەمە
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی پەڕتووک
بااشووری کورددستان
و ت:
چيرۆک
ی پەڕتووک :چ
جﯚری
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ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
3309
پەڕتوووکی ژمارە9 :
ونT
خاتوو
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22214411719243
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
نووسينی :ميالن کﯚند ررا
وەرگ انی؛ ئەحمەدی ممەال
لەالﯾەن دەزگای چاپ و پەخشی ئاراسەوە
ن
 200دا
ئەم کت بە للە سا ی 03
ەوە
ب وکراوەتە
سەرچاوە :ما پەڕی کت ببخانەی کورددی
دﯾيەکانی پەڕتتووک
تاﯾبەتمەند
باشوووری کوردستان
و ت:
جﯚری پەڕتتووک :رۆمان
شوور
زمان  -ش وەزار :ک .باش
3310
پەڕتوووکی ژمارە0 :
عير ی ھﯚنرااوەﯾی
خاچ و مار و رۆژژژم ری شاعي
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
68717
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ش رکﯚﯚ
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی پەڕتووک
ی پەڕتووک :رۆۆمان
جﯚری
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
3311
پەڕتوووکی ژمارە1 :
ر
ەی خﯚڕاگر
خاسە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201105
5021435405
57206
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ی
سەم سا ەﯾی
موعتەس
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
تاﯾبەتم
ستان
شووری کوردس
باش
و ت:
جﯚری پەڕتووک :رۆممان
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3312
پەڕتوووکی ژمارە2 :
ی و دەنگ و ئاواز
خالقی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
67308
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ەحمود
عەبدوو کەرﯾم مە

3313
پەڕتوووکی ژمارە3 :
ەھيدی فەررماندە خا ە بەکر کە ەکنی
کﯚشانی شە
ە ژﯾان و ت کﯚ
خالە؛؛ بەش ک لە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201312
2241501328
87093
ھ شتا ئامادە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
کﯚکەﯾی
ی
ئاامادەکردنی :ئاوات
پەڕتووک
ک
ەکانی
تتاﯾبەتمەندﯾيە
باشووری کوردستان
ی
و ت:
ک :ﯾاداشت
جﯚری پەڕتووک
ج
ززمان  -ش وەززار :ک .باشوور

3314
پەڕتوووکی ژمارە4 :
خامﯚ
ﯚشيی دەرﯾاا
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
69413
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ﭬ رکﯚر
ساب
وەرگ اننی :فازڵ قەس
تاﯾبەتم
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
ستان
شووری کوردس
باش
و ت:
جﯚری پەڕتووک :رۆممان
زمان  -ش وەزار :ک  .باشوور
3315
پەڕتوووکی ژمارە5 :
شت گو ی زماندا
شنبيری لە پش
ەﯾەکی رۆش
خامە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201109
9241818136
62073
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
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نووسەرر :ھەندر ن
بەڕ وبەراﯾەتی رۆشننبيری سل مانی
2007
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
تاﯾبەتم
و ت:
شووری کوردس
باش
ستان
جﯚری پەڕتووک :ئەددەبی
زمان  -ش وەزار :ک  .باشوور
3316
پەڕتوووکی ژمارە6 :
خان و مان :چيرۆ
ۆک
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
67921
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ادق بەھائەدﯾن

3317
پەڕتوووکی ژمارە7 :
ی :م ژووی سﯚران
خانزاد و لەشکری
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
69617
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
مەد تﯚفيق
محەم

3318
پەڕتوووکی ژمارە8 :
لە الد کانمان دووپات..
شەکەی ە
ەرد و ئەند ش
ە زووزوو دە
خانزاد :چيرۆک کە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
67692
ھ شتا ئامادە ننييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ل عەبدولقادرر
جەمال

3319
پەڕتوووکی ژمارە9 :
ەی
خانم و سەگەکە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
68005
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ن
ئانتوان
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
چيرۆک
ی پەڕتووک :چ
جﯚری
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
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3320
پەڕتوووکی ژمارە0 :
ی خ ن  -ببەرگی 2
خانمی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22214410518850
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
جەدﯾن نەقشببەندی
نووسينی :عابد سيراجە
نەقشبەندی
ی
ی؛ ئەسعەد سيراجەدﯾن
ئامادەکردنی
شی ئاراسەوە
دەزگای چاپ و پەخش
ی
الﯾەن
ئەم پەڕتووککە لە سا ی  2004دا لەال
ەوە
ب وکراوەتە
تاﯾبەتمەند
دﯾيەکانی پەڕتتووک
و ت:
باشوووری کوردستان
ەست
جﯚری پەڕتتووک :ھە بە
شوور
زمان  -ش وەزار :ک .باش
3321
پەڕتوووکی ژمارە1 :
خانم ک لە تارﯾکييدا :کﯚمە ە چيرۆک
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
68529
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ی
ھنری

3322
پەڕتوووکی ژمارە2 :
ەکەی بيارە
خانمە
ە و تەو ە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
67875
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ەب
کەوکە

3323
پەڕتوووکی ژمارە3 :
خانو چکليتی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6202255317
70436
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ی زادە
ستەفا ئيلخانی
و/مس
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی پەڕتووک :مندا ن
جﯚری
3324
پەڕتوووکی ژمارە4 :
وی تازە
خانوو
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6202255317
70287
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فاﯾلی پی دی ئ ف:
و/شاکر فەتاح

ھ شتا ئامادە نييە

تاﯾبەتمەندﯾيەکانی پەڕتووک
جﯚری پەڕتووک :مندا ن
پەڕتووکی ژمارە3325 :
خانووەکەم
http://www.kurdipedia.org/?q=2012062022553170831
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
دەﯾﭭد داﯾﯚ
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی پەڕتووک
جﯚری پەڕتووک :مندا ن
پەڕتووکی ژمارە3326 :
خانوی سەرگردە کە
http://www.kurdipedia.org/?q=2012062022553170732
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
و /درەخشان غەفور مەنمی
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی پەڕتووک
جﯚری پەڕتووک :مندا ن
پەڕتووکی ژمارە3327 :
خانوﯾەک بﯚ مشکيک
http://www.kurdipedia.org/?q=2012062022553170503
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
جيل ئيگلتون
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی پەڕتووک
جﯚری پەڕتووک :مندا ن
پەڕتووکی ژمارە3328 :
خانوە کامەرانەکە
http://www.kurdipedia.org/?q=2012062022553170500
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
جيل ئيگلتون
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تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی پەڕتووک
ی پەڕتووک :مندا ن
جﯚری
3329
پەڕتوووکی ژمارە9 :
دونياﯾەکی تازە
دۆزﯾنەوەی د
سوناوی و د
چکەی ئەفس
خانﯚچ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
69327
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ج ستتەر ،نﯚرتن

3330
پەڕتوووکی ژمارە0 :
دونياﯾەکی تازە
دۆزﯾنەوەی د
سوناوی و د
چکەی ئەفس
خانﯚچ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22214411619238
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
نووسينی :نﯚرتن ج ستتەر
وەرگ انی لە ئينگليزﯾەووە؛ سەباح ﯾاسين
200دا ب وکراووەتەوە
ئەم کت بە للە سا ی 06
تاﯾبەتمەند
دﯾيەکانی پەڕتتووک
باشوووری کوردستان
و ت:
جﯚری پەڕتتووک :مندا ن
شوور
زمان  -ش وەزار :ک .باش
3331
پەڕتوووکی ژمارە1 :
دنيای تازە
ۆزﯾنەوەی د
سوناوی ودۆ
چکەی ئەفس
خانﯚچ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6202255317
70677
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ح ﯾاسين
سەباح
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی پەڕتووک :مندا ن
جﯚری
3332
پەڕتوووکی ژمارە2 :
ەوە
خاک و چەوسانە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
68058
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ش
عەزﯾزی مەالی رەش
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی پەڕتووک
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بااشووری کورددستان
و ت:
ی پەڕتووک :رۆۆمان
جﯚری
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
3333
پەڕتوووکی ژمارە3 :
خاک و خﯚ ەم ش
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201108
8282147565
58589
ھ شتا ئامادە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
عەتيق رەحيمی
وەرگ اننی ئازاد بەرززنجی
تاﯾبەتم
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
و ت:
ستان
شووری کوردس
باش
جﯚری پەڕتووک :چييرۆک
زمان  -ش وەزار :ک  .باشوور
3334
پەڕتوووکی ژمارە4 :
ی
شەوﯾستی
خاک و رۆژ و خﯚش
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
68325
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ھەر
جەوھ

3335
پەڕتوووکی ژمارە5 :
خاک و ھە ﯚ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
68098
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
عەبدوولکەرﯾم

3336
پەڕتوووکی ژمارە6 :
خاک ::س کورتە
ە چيرۆک
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
68688
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
حەمە الو
د ئەحمەدی ح
سەﯾد
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
و ت:
بااشووری کورددستان
چيرۆک
ی پەڕتووک :چ
جﯚری
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زمان  -ش وەزار :ک .باشوور
پەڕتووکی ژمارە3337 :
خاکی داﯾک
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514968777
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
جەنگيز
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی پەڕتووک
باشووری کوردستان
و ت:
جﯚری پەڕتووک :چيرۆک
زمان  -ش وەزار :ک .باشوور
پەڕتووکی ژمارە3338 :
خاکی نەفرەت ل کراو
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514968892
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
عەزﯾز1 /ن
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی پەڕتووک
باشووری کوردستان
و ت:
جﯚری پەڕتووک :چيرۆک
زمان  -ش وەزار :ک .باشوور
پەڕتووکی ژمارە3339 :
خاکی نەفرەت ل کراو
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514969575
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
نەسين ،عەزﯾز /شاھانی ،خوسرەو

پەڕتووکی ژمارە3340 :
خاکەکە ماچ کە
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514969339
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
الﯾارد ،ئەليزاب ت

پەڕتووکی ژمارە3341 :
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ووسی کورردی
ەندی بﯚ ر نو
خا بە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
67037
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
کامل حەسەن عەزﯾز ئەلبەسيرر
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی پەڕتووک
بااشووری کورددستان
و ت:
مانەوانی
ی پەڕتووک :زم
جﯚری
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
3342
پەڕتوووکی ژمارە2 :
خا خاا ﯚکەکان
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201210
0271328117
73544
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
کﯚمە ک نووسەر
مەد
وەرگ  :شادی ئەحم
تاﯾبەتم
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
ستان
شووری کوردس
باش
و ت:
جﯚری پەڕتووک :چييرۆک
زمان  -ش وەزار :ک  .باشوور
3343
پەڕتوووکی ژمارە3 :
خا ی بروسک
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
69386
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ھيگيننز ،جاک

3344
پەڕتوووکی ژمارە4 :
چيرۆک
خا ی بروسک :چ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
68876
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ھيگگينز
جاک ھ

3345
پەڕتوووکی ژمارە5 :
خا ە ساﭬا
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201403
3310040079
94656
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ھ شتا ئاماددە نييە

ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
چيخﯚف
ا.ب .چ
مانی2005-
سل ما

تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی پەڕتووک
بااشووری کورددستان
و ت:
شانﯚ
ی پەڕتووک :ش
جﯚری
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
3346
پەڕتوووکی ژمارە6 :
د کورتە چيررۆک کی تر
خا ە ساﭬا :چەند
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
69522
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ف ،ئەنتوان /ئەوانی تر
چيخﯚف

3347
پەڕتوووکی ژمارە7 :
خا ە ﭬانيا
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201208
8051720136
69361
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
چيخﯚف
ەمەد
مەحمود محە
وەرگ انی لە رووسييەووە :شيروان م
دﯾيەکانی پەڕتتووک
تاﯾبەتمەند
و ت:
باشوووری کوردستان
جﯚری پەڕتتووک :شانﯚ
شوور
زمان  -ش وەزار :ک .باش
3348
پەڕتوووکی ژمارە8 :
ە سور
ختکە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6202255317
70592
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
کﯚکردنەوەی:ڕ بوارر جەمال
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی پەڕتووک :مندا ن
جﯚری
3349
پەڕتوووکی ژمارە9 :
ەسوور
ختکە
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http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201011
11512263410725
ی پی دی ئ ف :ھ شتا ئاماادە نييە
فاﯾلی
چيـرۆکی ممنـداالن
ی :ر بوار جە مال
کﯚکردنەوەی
ھيم ئەحمەد
شادﯾە ئيبراھ
تاﯾپکردن :ش
تابلﯚکان :ئييسماعيل عوومەر حس ن
شەقام)
(13ساڵ ،منداالنی کاززﯾوەی سەرش
دﯾزاﯾنی بەرگ و مﯚنتاژ :ئاسﯚ مامزاددە
ەم  2005سلل مانی
چاپی ﯾەکە
نرخ 1000 :دﯾنار
کوردستان
حکومەتی ھەر می کو
ی
(20
ژمارەی سپپاردن ) (787سا ی )005
تاﯾبەتمەند
دﯾيەکانی پەڕتتووک
ستان
شووری کوردس
و ت :باش
3350
پەڕتوووکی ژمارە0 :
ن :ھﯚشبەر چييە؟
ﯚشبەرەکان
پ بەکارھ ناننی مادە ھﯚ
خراپ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201111
1041444056
62746
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
ھ من ھاددی
دﯾيەکانی پەڕڕتووک
تاﯾبەتمەند
و ت:
باشوووری کوردستاان
ستی
جﯚری پەڕڕتووک :پزﯾشککی  -تەندروس
شوور
زمان  -ش وەزار :ک .باش

3351
پەڕتوووکی ژمارە1 :
خرتﯚلل
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6202255317
70444
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ەد فەرھەنگييان
ئەحمە
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی پەڕتووک
ی پەڕتووک :مندا ن
جﯚری
3352
پەڕتوووکی ژمارە2 :
ن
شان و رامان
خرۆش
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
67911
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
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ی فەتاح
عەلی

3353
پەڕتوووکی ژمارە3 :
خوا للە د مەوە نز
زﯾکە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
68603
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
نەزﯾە

3354
پەڕتوووکی ژمارە4 :
خوا للە روانگەی زانيارﯾيەوە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
65760
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
جاری ،عەبدولل ەحمان
سەنج

3355
پەڕتوووکی ژمارە5 :
مرۆڤ
خوا ،مەزھەب ،م
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201306
6152237257
78305
ە
شتا ئامادە نييە
ھ شت
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
دارا ممەحمود
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی پەڕتووک :ئئاﯾين و ئاتەﯾزم
جﯚری
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک

3356
پەڕتوووکی ژمارە6 :
کدا دەکوژر ت
جە نەسرەدﯾﯾن کە لە پ نناو پ کەنين ک
خواج
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201207
7111010217
71967
ھ شتا ئامادە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
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حەمەد
عەتا مح
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
تاﯾبەتم
و ت:
ستان
شووری کوردس
باش
جﯚری پەڕتووک :رۆممان
زمان  -ش وەزار :ک  .باشوور

3357
پەڕتوووکی ژمارە7 :
جە ﯾەوودە
خواج
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
68669
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
عومەرر عەبدول ەحييم
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی پەڕتووک
و ت:
بااشووری کورددستان
چيرۆک
ی پەڕتووک :چ
جﯚری
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
3358
پەڕتوووکی ژمارە8 :
شتيەکان بﯚ قوتابيان
ی :بنەما گش
دن دروستی
خوارد
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
67261
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ئەکرەم قەرەداغی
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
و ت:
بااشووری کورددستان
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
ەروەردە
ی پەڕتووک :پە
جﯚری
3359
پەڕتوووکی ژمارە9 :
دوو
موونی زﯾند
دنگەی مەﯾم
خوارد
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
69564
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ن ،کونگوﯾر
دﯾلمان

3360
پەڕتوووکی ژمارە0 :
ی
دەمەنی و تتەندروستی
خوارد
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http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201111
1032130336
62730
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
ەمەد پيرﯾادی
زەنون محە
دەزگای ئارراس 2006 -
دﯾيەکانی پەڕتتووک
تاﯾبەتمەند
و ت:
باشوووری کوردستان
جﯚری پەڕتتووک :پزﯾشککی  -تەندروس
ستی
شوور
زمان  -ش وەزار :ک .باش
3361
پەڕتوووکی ژمارە1 :
وردی
دەمەنيی کو
خوارد
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201111
1191145434
44009
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ە رواندزی
عەقيلە
ی ئاراس 20 08 -
دەزگای
تاﯾبەتم
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
ستان
شووری کوردس
باش
و ت:
جﯚری پەڕتووک :کلتتوور
زمان  -ش وەزار :ک  .باشوور
3362
پەڕتوووکی ژمارە2 :
196
ول61-1975
ستان و شﯚڕڕشی ئەﯾلو
ووی کوردس
خوارو
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
69915
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ھيم جەالل
ئيبراھ
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
بااشووری کورددستان
و ت:
ی پەڕتووک :دۆزی کورد
جﯚری
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
3363
پەڕتوووکی ژمارە3 :
قە ەمەوە
ستی خە ک لە زمانی ق
خواس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22214412719593
ئاماددەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
رەووف
ف محمەد ئاالنی
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سل مانی 2007
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی پەڕتووک
باشووری کوردستان
و ت:
جﯚری پەڕتووک :راگەﯾاندن
پەڕتووکی ژمارە3364 :
خوالـ خﯚشبوو
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514969556
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
برانيسالف نوشيفتش
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی پەڕتووک
باشووری کوردستان
و ت:
جﯚری پەڕتووک :چيرۆک
زمان  -ش وەزار :ک .باشوور
پەڕتووکی ژمارە3365 :
خوال خﯚشبوو :شانﯚنامە
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514968438
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
برانيسالف

پەڕتووکی ژمارە3366 :
خوان
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514965675
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
ئەف تون

پەڕتووکی ژمارە3367 :
خواوەند و پا ەوانەکانی گرﯾکالند
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122702075619770
فاﯾلی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
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نووسەر
کسﯚن
ئيرﯾک ئ رﯾک
وەرگ
تەھا ئەمين
ن ھە ەدنی
ەڕەکان
ژمارەی الپە
80
پ
سا ی چاپ
2006
کەتەلﯚگ
م ژوو
ەوەی موکرﯾاننی
سەرچاوە :ما پەڕی دەززگای تو ژﯾنەووە و ب وکردنە
دﯾيەکانی پەڕتتووک
تاﯾبەتمەند
باشوووری کوردستان
و ت:
جﯚری پەڕتتووک :م ژوو
شوور
زمان  -ش وەزار :ک .باش
3368
پەڕتوووکی ژمارە8 :
الند
خواکاان و پا ەواننەکان گر کال
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201112
2180958036
63350
ئامادەەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
نووسيينی :ئ رﯾک ئ رﯾکسﯚن
ێ
و نەکاان :ئ ﭭا ئ دێ
ەدنی
دﯾيەوە :تەھاا ئەمين ھە ە
وەرگ انی لە سوﯾد
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ەفسانە
ی پەڕتووک :ئە
جﯚری
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
3369
پەڕتوووکی ژمارە9 :
خود ننووسينەوە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22214412119391
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ەو
ی رەشی عە
ئەنوەری
2
ی ئاراس 2008
دەزگای
تاﯾبەتم
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
ستان
شووری کوردس
باش
و ت:
جﯚری پەڕتووک :وتار و دﯾمانە

ﻻﭘەڕە

904

http://www.kurdipedia.org

3370
پەڕتوووکی ژمارە0 :
خودا لە سەری مرۆﭬدا
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201201
1121320516
63795
ھ شتا ئامادە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
توانا ئەممين
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
تاﯾبەتم
و ت:
ستان
شووری کوردس
باش
جﯚری پەڕتووک :فە لسەفە
زمان  -ش وەزار :ک  .باشوور

3371
پەڕتوووکی ژمارە1 :
ی ھەژاران
خودای
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6202255317
70264
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
شاکر فتاح
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی پەڕتووک :مندا ن
جﯚری
3372
پەڕتوووکی ژمارە2 :
و
کی پەرتبوو
خود ک
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6301033507
71607
ھ شتا ئامادە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
داستان
ن بەرزان
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
تاﯾبەتمە
و ت:
ستان
شووری کوردس
باش
ە بەست
جﯚری پەڕتووک :ھە
زمان  -ش وەزار :ک ..باشوور

3373
پەڕتوووکی ژمارە3 :
دەم رەشەباادا بچووک
گری لەبەرد
خوراگ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201208
8202145317
72324
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ھەول ر
ەتی کت بی پييرۆز  -لقی ھ
کﯚمە ەی ن ودەو ە
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ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
م
ی پەڕتووک :ئااﯾين و ئاتەﯾزم
جﯚری
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
3374
پەڕتوووکی ژمارە4 :
ە
خورپە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201310
0082108309
92392
ھ شتا ئامادە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
شەم رانی
ئارام ش
2013
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
تاﯾبەتمە
و ت:
ستان
شووری کوردس
باش
ە بەست
جﯚری پەڕتووک :ھە
زمان  -ش وەزار :ک ..باشوور
3375
پەڕتوووکی ژمارە5 :
گەالنی قەووقاز
ەفسانەی گ
ی ز ﯾن :ئە
خورﯾی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
66948
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
مەد حەمە س
محەم
سا ح تﯚفيق

3376
پەڕتوووکی ژمارە6 :
رۆشەکەم
شکﯚلە نان فر
خوش
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
68653
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ف ئەحمەد
ﯾوسف

3377
پەڕتوووکی ژمارە7 :
دو كوردستاان
صەﯾەكى ەاارﯾخى كورد
خوالص
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201403
3310040079
94692
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
پەروەردە-ھەوول ر2006-
مەد ئەمين زەكى بەگ-و.پە
محەم

3378
پەڕتوووکی ژمارە8 :
شدا
ەﯾەکی بﯚش
خوالننەوە لە بازنە
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http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201109
9231403196
62036
ی پی دی ئ ف :ھ شتا ئاماادە نييە
فاﯾلی
دەقی چاوپپ کەوتن و دە مەتەق يەک للەگەڵ جەرجييس فەتحو ی پار زەردا
حەمەد عەزﯾزز
حوس ن مح
محەمەد(ەوە بﯚ ئنتەرن ت ئامادەکراوە
ە
الﯾەن )چاالک
ئەم پە لەال
تاﯾبەتمەند
دﯾيەکانی پەڕتتووک
ياری
جﯚری پەڕتتووک :راميا

3379
پەڕتوووکی ژمارە9 :
رووداوەکانی کوردستاان 84ـ88
ی
ی ناوەوەی
بازنەدا :دﯾوی
خوالننەوە لەناو با
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
69862
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
شيروان مستتەفا ئەمين
نەوش
تاﯾببەتمەندﯾيەکاننی پەڕتووک
باشووری کووردستان
و ت:
جﯚرری پەڕتووک  :ﯾاداشت
زمان  -ش وەزار  :ک .باشوور

3380
پەڕتوووکی ژمارە0 :
ە سپي کان للە چيرۆکی کوردﯾدا
خولياای مەﯾمونە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201201
1042100416
63662
ئاما دەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
رەوف حەسەن
مانی 2006 -
سل ما
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی پەڕتووک
بااشووری کورددستان
و ت:
ەدەبی
ی پەڕتووک :ئە
جﯚری
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
3381
پەڕتوووکی ژمارە1 :
ن
خولياای نووسين
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22214412419480
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
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رەزا بەرراھەنی
ئەمين گەردﯾگالنی
2008
ی موکرﯾانی 8
دەزگای
تاﯾبەتم
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
و ت:
ستان
شووری کوردس
باش
جﯚری پەڕتووک :ئەددەبی
زمان  -ش وەزار :ک  .باشوور
3382
پەڕتوووکی ژمارە2 :
ە ھەستە لە
خولە
ەخەوێ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6202255317
70442
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
سيمای
لەﯾال س
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی پەڕتووک
بااشووری کورددستان
و ت:
مندا ن
ی پەڕتووک :م
جﯚری
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
3383
پەڕتوووکی ژمارە3 :
ەو بلە
خولە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6202255317
70259
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
خاليد د ير
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی پەڕتووک :مندا ن
جﯚری
3384
پەڕتوووکی ژمارە4 :
مپيک
ەکانی ئﯚلەم
خولە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201208
8140913106
67453
ئامادەەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ی
مان نەقشی
ئامادەەکردنی :رەحم
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی پەڕتووک :وەرزش
جﯚری
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
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پەڕتووکی ژمارە3385 :
خومەﯾنی خومە بﯚ گەالنی ئ ران
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514966137
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
عەبدولستار تاھر شەرﯾف
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی پەڕتووک
ئ اق
و ت:
جﯚری پەڕتووک :رامياری
زمان  -ش وەزار :ک .باشوور
پەڕتووکی ژمارە3386 :
خونچە گوڵ
http://www.kurdipedia.org/?q=2012062023364070963
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
عوسمان ھەورامی

پەڕتووکی ژمارە3387 :
خونچە ی وەڕاو
http://www.kurdipedia.org/?q=2012062023364070964
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
ئەسعە دی لوڕی زادە

پەڕتووکی ژمارە3388 :
خونچەکانی گەرووی تەپە
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514967975
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
خالد عەبدولمەجيد فەتحو

پەڕتووکی ژمارە3389 :
خونچەی بەھارستان
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514969622
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
حس ن حوزنی

پەڕتووکی ژمارە3390 :
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ﯚل
چەی سەھﯚ
خونچ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
68161
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ئازاد د زار

3391
پەڕتوووکی ژمارە1 :
شبەرەکان
ە ماددە ھﯚش
خوو پ وەگرتن بە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22214410418803
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
نووسينی :فائيز ئيبراھييم محەمەد
موکرﯾانيەوە
ە
لەالﯾەن دەزگای چاپ و پەخشی
ن
 200دا
ئەم کت بە للە سا ی 07
ەوە
ب وکراوەتە
تاﯾبەتمەند
دﯾيەکانی پەڕتتووک
باشوووری کوردستان
و ت:
جﯚری پەڕتتووک :کﯚمە ﯾەتی
شوور
زمان  -ش وەزار :ک .باش
3392
پەڕتوووکی ژمارە2 :
وارەکانی
کان و ئاسەو
شبەرەکانەووە :ھﯚکارەک
خووپ وەگرتن بە ماددە ھﯚش
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
66952
ھ شتا ئامادە ننييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
فائيز ئئيب اھيم محە
ەمەد

3393
پەڕتوووکی ژمارە3 :
د
سەلەی کورد
سەی مەس
خو س
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
69603
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ق
رەفيق

3394
پەڕتوووکی ژمارە4 :
ەئرﯾخی کو
ستان ب2،1
ورد و کوردس
سەﯾەکی تە
خو س
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
69599
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
مەد ئەمين زەکی
محەم
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3395
پەڕتوووکی ژمارە5 :
دنەوەی کورردی
خوﯾند
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6202255317
70184
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
سين جوامير
موحس
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی پەڕتووک :مندا ن
جﯚری
3396
پەڕتوووکی ژمارە6 :
دنا کوردی
خو ند
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
66975
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
خان ،کامەران
بەدرخ

3397
پەڕتوووکی ژمارە7 :
کەوتن
مە بﯚ سەرک
گاوی ﯾەکەم
دنەوە ھەنگ
خو ند
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201204
4250948446
64620
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
سەعيد
سا ح س
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
تاﯾبەتمە
و ت:
ستان
شووری کوردس
باش
ەمەجﯚرە
جﯚری پەڕتووک :ھە
زمان  -ش وەزار :ک ..باشوور

3398
پەڕتوووکی ژمارە8 :
حەوتەم
شەشەم و ح
دی  -پﯚلی پ نجەم و ش
ھ نانی کورد
دنەوە و راھ
خو ند
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201308
8031723248
89311
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
...
تاﯾبەتمەندﯾييەکانی پەڕتوووک
جﯚری پەڕتوووک :پەروەردە
شوور
زمان  -ش وەزار :ک .باش
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3399
پەڕتوووکی ژمارە9 :
ەمی سەرەتاﯾی
سوود بﯚ پﯚللی شەشە
دنەوەی بەس
خو ند
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201308
8282014118
89044
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
پەروەردە
ە
کﯚماری عييراق – وەزارەەتی
ل ژنەﯾەک لە وەزارەتی پپەروەردە کردووﯾانە بە کورردی
شتەم 1986
چاپی ھەش
چاپخانەی ژمارە 2ی وە زارەتی پەروەەردە  -ھەول ر
تاﯾبەتمەند
دﯾيەکانی پەڕتتووک
و ت:
باشوووری کوردستان
جﯚری پەڕتتووک :پ ۆگراممی خو ندن
شوور
زمان  -ش وەزار :ک .باش
3400
پەڕتوووکی ژمارە0 :
دنەوەی پەرراو ز ،پەراو زی خو ندننەوە
خو ند
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22214410518836
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
نووسينی :عەبدولموتەلليب عەبدو
ەوە
ھەول ر ب وکراوەتە
ل
20دا لە
ئەم کت بە للەسا ی 005
سەرچاوە :ما پەڕی کت ببخانەی کورددی
دﯾيەکانی پەڕتتووک
تاﯾبەتمەند
و ت:
باشوووری کوردستان
جﯚری پەڕتتووک :ل کﯚ يننەوە
شوور
زمان  -ش وەزار :ک .باش
3401
پەڕتوووکی ژمارە1 :
ی ئەدەبی و فيکری
ەند دەق کی
دنەوەی چە
خو ند
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20110
0408161848
84529
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
ەد
سامان محەمە
نووسەر :س
نوسەرانی کورد-لقی ککەرکوک ژماره))108
ی
ی
لە ب وکراوەەکانی ﯾەک تی
دەزگای چاپ :کاردۆ
کردن2010 :
سا ی چاپک
دﯾيەکانی پەڕتتووک
تاﯾبەتمەند
و ت:
باشوووری کوردستان
شارەکان:
کەرکو ک
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ی
جﯚری پەڕتتووک :ئەدەبی
شوور
زمان  -ش وەزار :ک .باش
3402
پەڕتوووکی ژمارە2 :
ی
کی جيھانی
ەند شاکار ک
دنەوەی چە
خو ند
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201109
9111547576
61143
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
ق حەسەن
چنوور ناميق
ی سەردەم  -سل مانی ))سا ی چاپ)2009 :
لە ب وکراوەەکانی دەزگای
دﯾيەکانی پەڕتتووک
تاﯾبەتمەند
و ت:
باشوووری کوردستان
ی
جﯚری پەڕتتووک :ئەدەبی
شوور
زمان  -ش وەزار :ک .باش
3403
پەڕتوووکی ژمارە3 :
ﯚسيﯚلﯚژی بﯚ :ژن ،گەننج ،منداڵ
دنەوەی سﯚ
خو ند
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201306
6272102078
84413
ی پی دی ئ ف :ھ شتا ئئامادە نييە
فاﯾلی
سوڵ
ی ئەحمەد رەس
حەمەی
ەندﯾيەکانی پپەڕتووک
تاﯾبەتمە
و ت:
ستان
شووری کوردس
باش
جﯚری پپەڕتووک :کﯚممە ناسی
زمان  -ش وەزار :ک .باشوور

3404
پەڕتوووکی ژمارە4 :
دنەوەی ميتتافﯚر
خو ند
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
2270207562
20035
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
نووسەر
ستاری پيررداوود
ەڕەکان
ژمارەی الپە
271
پ
سا ی چاپ
2010
پ
نﯚرەی چاپ
دووەم
دﯾزاﯾنی بەرگ
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سفی
حەميدە ﯾوس
کەتەلﯚگ
شيعر
ڕۆمان و ش
ەوەی موکرﯾاننی
سەرچاوە :ما پەڕی دەززگای تو ژﯾنەووە و ب وکردنە
دﯾيەکانی پەڕتتووک
تاﯾبەتمەند
و ت:
باشوووری کوردستان
ی
جﯚری پەڕتتووک :ئەدەبی
شوور
زمان  -ش وەزار :ک .باش
3405
پەڕتوووکی ژمارە5 :
سەرەتاﯾی
دووەمی س
ێ بﯚ پﯚلی د
دنەوەی نوێ
خو ند
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201308
8291948578
89037
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
ل ژنەﯾەک لە وەزارەتی پپەروەردە داﯾنااوە
سا ی 1982
چاپی  21س
دراوە
ە
سية للطباعة لەچاپ
لە چاپخانەی دار القادس
دﯾيەکانی پەڕتتووک
تاﯾبەتمەند
و ت:
ئ اق
جﯚری پەڕتتووک :پ ۆگراممی خو ندن
شوور
زمان  -ش وەزار :ک .باش
3406
پەڕتوووکی ژمارە6 :
ک
دنەوەی کت ب و چيرۆک
خو ند
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
69137
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
جەبار جەمال غەرﯾﯾب
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی پەڕتووک
ی پەڕتووک :رۆۆمان
جﯚری
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
3407
پەڕتوووکی ژمارە7 :
خو ند
دنەوەی کورردی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
66985
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ی
مەد بەھجەت ئەلئەسەری
محەم
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی پەڕتووک
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بااشووری کورددستان
و ت:
مانەوانی
ی پەڕتووک :زم
جﯚری
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
3408
پەڕتوووکی ژمارە8 :
دنەوەی کورردی 2
خو ند
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6202255317
70445
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
م/ودادد خالس
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی پەڕتووک :مندا ن
جﯚری
3409
پەڕتوووکی ژمارە9 :
م
ستی چوارەم
دنەوەی کورردی بﯚ ئاس
خو ند
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6241745107
71178
ە
شتا ئامادە نييە
ھ شت
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
2
ی سو د 2012
چاپی
کاکەﯾی
ی
و نەککان :ھيوا عە بدو ال
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی
ی پەڕتووک
و ت:
ددەرەوە
ی پەڕتووک :پپەروەردە
جﯚری
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
3410
پەڕتوووکی ژمارە0 :
ی بنەڕەتی
ی پ نجەمی
دنەوەی کورردی بﯚ پﯚلی
خو ند
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201310
0140806098
88330
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
...
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
تاﯾبەتم
و ت:
ستان
شووری کوردس
باش
دن
جﯚری پەڕتووک :پ ۆۆگرامی خو ند
زمان  -ش وەزار :ک  .باشوور

3411
پەڕتوووکی ژمارە1 :
ی بنەڕەتی
ی چوارەمی
دنەوەی کورردی بﯚ پﯚلی
خو ند
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http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201310
0150024058
88314
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
...
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
تاﯾبەتم
و ت:
ستان
شووری کوردس
باش
دن
جﯚری پەڕتووک :پ ۆۆگرامی خو ند
زمان  -ش وەزار :ک  .باشوور

3412
پەڕتوووکی ژمارە2 :
ی دووەمی بنەڕەتی
دنەوەی کورردی بﯚ پﯚلی
خو ند
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201310
0142145308
88315
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
...
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
تاﯾبەتم
و ت:
ستان
شووری کوردس
باش
دن
جﯚری پەڕتووک :پ ۆۆگرامی خو ند
زمان  -ش وەزار :ک  .باشوور

3413
پەڕتوووکی ژمارە3 :
ی بنەڕەتی
ی س يەمی
دنەوەی کورردی بﯚ پﯚلی
خو ند
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201310
0150852478
88311
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
...
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
تاﯾبەتم
ستان
شووری کوردس
باش
و ت:
دن
جﯚری پەڕتووک :پ ۆۆگرامی خو ند
زمان  -ش وەزار :ک  .باشوور

3414
پەڕتوووکی ژمارە4 :
سەرەتاﯾی
ی
ی
ی س يەمی
دنەوەی کورردی بﯚ پﯚلی
خو ند
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201308
8291945468
89038
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
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مستەفا،
ستەفا ،ابوزﯾد م
د.کامل حسن بصيرر ،شکور مس
ل
خری،
وەرگ انی :د.نسرﯾن فخ
م
سعيد ناکام
چاپی 16
دﯾيەکانی پەڕتتووک
تاﯾبەتمەند
و ت:
باشوووری کوردستان
جﯚری پەڕتتووک :پ ۆگراممی خو ندن
شوور
زمان  -ش وەزار :ک .باش
3415
پەڕتوووکی ژمارە5 :
ی ﯾەکەمی بنەڕەتی
دنەوەی کورردی بﯚ پﯚلی
خو ند
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201310
0092056478
88362
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
عيراق  -وەزارەتی پەروەردە
ھەر می ککوردستانی ع
2008
تاﯾبەتمەند
دﯾيەکانی پەڕتتووک
و ت:
لوبنان
جﯚری پەڕتتووک :پ ۆگراممی خو ندن
شوور
زمان  -ش وەزار :ک .باش
3416
پەڕتوووکی ژمارە6 :
چيرۆک
دنەوەی کﯚتتاﯾيەکان :چ
خو ند
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
68656
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
سەل
فەﯾس

3417
پەڕتوووکی ژمارە7 :
گوڕانکارﯾيە کﯚمە ﯾەتتيەکان
ە
ی
دنەوەﯾەک ببﯚ رۆشنبيراان و ﯾاسای
خو ند
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
66465
شتا ئامادە نيييە
ھش
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
راوی پترا
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
و ت:
بااشووری کورددستان
ی پەڕتووک :ککﯚمە ناسی
جﯚری
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
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3418
پەڕتوووکی ژمارە8 :
ددە ھﯚشبەرەکان
خو ند
دنەوەﯾەک ببﯚ زﯾان و پ نناسەی ماد
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201307
7181251308
89539
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
مەھدی ببەدری
2012
ەڕتووک
تاﯾبەتمەنندﯾيەکانی پە
و ت:
باشوووری کوردستتان
مەجﯚرە
ەڕتووک :ھەمە
جﯚری پەڕ
زمان  -ش وەزار :ک .بباشوور
3419
پەڕتوووکی ژمارە9 :
ننا
حەسەن بەنن
دنەوەﯾەک ببﯚ فيکری ح
خو ند
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22214411919341
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
عەلی
عادل ع
شياری 2006
بی بيرو ھﯚش
مەکتەبی
تاﯾبەتم
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
ستان
شووری کوردس
باش
و ت:
جﯚری پەڕتووک :ئاﯾيين و ئاتەﯾزم
زمان  -ش وەزار :ک  .باشوور
3420
پەڕتوووکی ژمارە0 :
کاندا
ئيسالمی و مرۆﭬيەک
ی
ە
دنەوەﯾەک ببﯚ مافی مررۆڤ لە دەقە
خو ند
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
65937
نييە
ھ شتتا ئامادە ە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ق
حەمە سدﯾق
بەکر ح

3421
پەڕتوووکی ژمارە1 :
دنەوەﯾەک ببﯚ مەسەلە
لە ع راقدا
ەی گﯚڕانی سياسی ە
خو ند
dipedia.org//?q=201012
22214410218732
http:///www.kurd
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
نووسيينی :ئەنوەر حس ن
شارﯾەوە ب وککراوەتەوە
ئەم کت بە لەسا ی 2003دا لە الﯾەن مەکتە بی بيرو ھﯚش
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی پەڕتووک
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بااشووری کورددستان
و ت:
ی پەڕتووک :راامياری
جﯚری
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
3422
پەڕتوووکی ژمارە2 :
راسييەت
دی و ئەزموونی دﯾموکر
خوازی کورد
وەی رزگارﯾخ
دنەوەﯾەک ببﯚ :بزووتنەو
خو ند
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201205
5212210046
64817
ئاماددەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
تەھا س مان
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
بااشووری کورددستان
و ت:
ی پەڕتووک :راامياری
جﯚری
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
3423
پەڕتوووکی ژمارە3 :
وردی
ی تازەی ھە بەستی کو
دنەوەﯾەکی
خو ند
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201111
1061122186
62792
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
عەبدول ەزاق بيمار
ی ئاراس 20 06 -
دەزگای
تاﯾبەتم
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
ستان
شووری کوردس
باش
و ت:
جﯚری پەڕتووک :ئەددەبی
زمان  -ش وەزار :ک  .باشوور
3424
پەڕتوووکی ژمارە4 :
رەزای تا ەبانی
ی
ی تر بﯚ بيری سياسيی ش خ
دنەوەﯾەکی
خو ند
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
69050
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ستا جەعفەر
نووسيينی -:مامﯚس
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی پەڕتووک :رامياری
جﯚری
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
3425
پەڕتوووکی ژمارە5 :
م
نە بﯚ ئيسالم
ی رەخنەگرانە
دنەوەﯾەکی
خو ند
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http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201208
8261228516
69356
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
خالد النجارر
عوسمان
ن
مەد
مەحمود محەم
وەرگ انی مەرﯾوان ھە ەبجەﯾی و مە
دﯾيەکانی پەڕتتووک
تاﯾبەتمەند
جﯚری پەڕتتووک :ئاﯾين و ئاتەﯾزم
شوور
زمان  -ش وەزار :ک .باش

3426
پەڕتوووکی ژمارە6 :
دەنگيدا
شان لە ن وان ئازار و ب د
نەی پشتئاش
ی رەخنەگرانە
دنەوەﯾەکی
خو ند
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
66103
شتا ئامادە نيييە
ھش
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ل دەباغ
جەالل
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
و ت:
بااشووری کورددستان
ی پەڕتووک :م ژوو
جﯚری
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
3427
پەڕتوووکی ژمارە7 :
چەکدارﯾەکانی کوردستتانی ئ ران لە..
جوو نەوە چ
ی م ژووﯾی ج
دنەوەﯾەکی
خو ند
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
69988
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ن
ﯾاسين

3428
پەڕتوووکی ژمارە8 :
دکا( و
وکراتی کورردستان )حد
حيزبی دﯾمو
خﯚﯾيەکانی ح
ی م ژووﯾی رروداوە ن و خ
دنەوەﯾەکی
خو ند
1968-196ی کوردستانی ئ ران
کدارانەکەی سا نی 67
جو ننەوەی چەک
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22214411319127
ئامادەﯾە
ە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
دکتﯚر ﯾاسين سەرردەشتی
ئەم کت بە لە سا ی 2002دا لە سل مانی ب وبﯚتەوە
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی پەڕتووک
بااشووری کورددستان
و ت:
ی پەڕتووک :م ژوو
جﯚری
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ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
3429
پەڕتوووکی ژمارە9 :
سعود بەرزاانی
ی کت بی مەس
دنەوەﯾەکی
خو ند
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
66312
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
نزار ئاگگری
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
و ت:
بااشووری کورددستان
ھەمەجﯚرە
ی پەڕتووک :ھ
جﯚری
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
3430
پەڕتوووکی ژمارە0 :
دی
دەواری بە ززمانی کورد
خو ند
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22214410418808
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
ەز
نووسينی :جەمال نەبە
بەغداد چاپکراوە و چاپی
ەمی ئەم کت ببە لە سا ی 1957دا لە بە
چاپی ﯾەکە
شی لە سا ی 2007دا ب ووکراوەتەوە
س ھەميش
تاﯾبەتمەند
دﯾيەکانی پەڕتتووک
و ت:
باشوووری کوردستان
جﯚری پەڕتتووک :زمانەووانی
شوور
زمان  -ش وەزار :ک .باش
3431
پەڕتوووکی ژمارە1 :
ستاندا
ەخت و در ژ لە کوردست
ەﯾەکی سە
دەواری ر گە
خو ند
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201111
1142224406
62976
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
حەسەن
غازی ح
20
ی ئاراس 008 -
دەزگای
تاﯾبەتم
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
ستان
شووری کوردس
باش
و ت:
جﯚری پەڕتووک :پەرروەردە
زمان  -ش وەزار :ک ..باشوور
3432
پەڕتوووکی ژمارە2 :
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و
دەوارﯾی باو
خو ند
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
66973
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ی ،تﯚفيق
وەھبی

3433
پەڕتوووکی ژمارە3 :
خو نننامە چ2
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
65927
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
شتی
زەردەش

3434
پەڕتوووکی ژمارە4 :
ەرەوەکە
خو نە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201109
9122200276
61185
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
شلينک
ب رنارد ش
ەوا فەتاح
و :پ شە
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
تاﯾبەتم
و ت:
ستان
شووری کوردس
باش
جﯚری پەڕتووک :رۆممان

3435
پەڕتوووکی ژمارە5 :
خوەررش خانم
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6202336407
70965
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ی
ن موحەمەدی
موژگان

3436
پەڕتوووکی ژمارە6 :
خ ی بز و
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6202255317
70714
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ال عەلی
ن/لەﯾال
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
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ی پەڕتووک:
جﯚری

مندا ن

3437
پەڕتوووکی ژمارە7 :
خ تەی بير کی ژژاراوﯾی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
66487
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
نی :د .حوس ن محەمەد
نووسينی
عەزﯾز
2
ﯾەکەم 2000 -
چاپی ﯾە
ە  -سل مانی
ەی ھەميشە
چاپخانە
ەعب
لە ب وککراوەکانی کتت بخانەی شە
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
تاﯾبەتمە
ستان
شووری کوردس
باش
و ت:
ەمەجﯚرە
جﯚری پەڕتووک :ھە
زمان  -ش وەزار :ک ..باشوور
3438
پەڕتوووکی ژمارە8 :
ن س بەری با ت نيم!
خﯚ من
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
67951
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ەت عەبدو
ھيداﯾە

3439
پەڕتوووکی ژمارە9 :
ەکﯚﯾلەکردن
خﯚبە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22702075619938
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
نووسەر
ئاتين دولبﯚﯚتی
وەرگ
ر بوار سيوەەﯾلی و مراد حەکيم
ەڕەکان
ژمارەی الپە
135
پ
سا ی چاپ
2005
کەتەلﯚگ
سياسەت
ەوەی موکرﯾاننی
سەرچاوە :ما پەڕی دەززگای تو ژﯾنەووە و ب وکردنە
دﯾيەکانی پەڕتتووک
تاﯾبەتمەند
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باشوووری کوردستان
و ت:
ی
جﯚری پەڕتتووک :رامياری
شوور
زمان  -ش وەزار :ک .باش
3440
پەڕتوووکی ژمارە0 :
کان بﯚ قوتاببيان
ەما گشتيەک
خﯚپارراستن و تەندروستيی گشتی :بنە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
67273
نييە
ھ شتتا ئامادە ە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ی پسپﯚڕ
کﯚمە ک پزﯾشکی

3441
پەڕتوووکی ژمارە1 :
خﯚت بناسە و باشتر بژی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
65613
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
عەبدوو تﯚفيق

3442
پەڕتوووکی ژمارە2 :
خﯚر
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6202336407
70967
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
مەد کەساس
محەم

3443
پەڕتوووکی ژمارە3 :
دزﯾن
خﯚر د
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201207
7081853287
71938
ھ شتا ئامادە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
حمەد
ەد ئەمين ئەح
محەمە
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
تاﯾبەتم
و ت:
ستان
شووری کوردس
باش
جﯚری پەڕتووک :چييرۆک
زمان  -ش وەزار :ک  .باشوور

3444
پەڕتوووکی ژمارە4 :
ودا
خ کی شکاو
خﯚر للەناو پەرداخ
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http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201111
1141532236
62959
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
م ئاغالە-قوباددی جەلی زادە
رۆستەم
20
ی ئاراس 008 -
دەزگای
تاﯾبەتمە
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
و ت:
ستان
شووری کوردس
باش
ە بەست
جﯚری پەڕتووک :ھە
زمان  -ش وەزار :ک ..باشوور
3445
پەڕتوووکی ژمارە5 :
خﯚر و الوالو
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22214412919658
ئامادەەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ی
ن گەردﯾگالنی
ئەمين
بﯚکان 2007
ی کت بخانەی کوردی
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
بااشووری کورددستان
و ت:
مندا ن
ی پەڕتووک :م
جﯚری
3446
پەڕتوووکی ژمارە6 :
دا
ھورووژمی باوەڕی نو د
ەی لەگەڵ ھ
ەڕووبوونەوە
خﯚرئااوا لە رووبە
dipedia.org//?q=201012
22214410418815
http:///www.kurd
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
سحاق پەری
نووسينی :کامەران ئيس
ەوە
الﯾەن دەزگای چاپ و ب وکردننەوەی ئاراسە
ن
200دا لە
ئەم کت بە للە سا ی 07
ەوە
ب وکراوەتە
تاﯾبەتمەند
دﯾيەکانی پەڕتتووک
و ت:
باشوووری کوردستان
جﯚری پەڕتتووک :ل کﯚ يننەوە
شوور
زمان  -ش وەزار :ک .باش
3447
پەڕتوووکی ژمارە7 :
گری لەبەر دەم رەشەببادا گورە
خﯚراگ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201208
8202145317
72323
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
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ھەول ر
ەتی کت بی پييرۆز  -لقی ھ
کﯚمە ەی ن ودەو ە
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
م
ی پەڕتووک :ئااﯾين و ئاتەﯾزم
جﯚری
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
3448
پەڕتوووکی ژمارە8 :
ک پ دانی م
خﯚراک
منا ن
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
67279
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ئەلنورری ،لوئەی

3449
پەڕتوووکی ژمارە9 :
ی چ شت ل نان
ک و ھونەری
خﯚراک
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
67233
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ن ،ھﯚشيار
قەفتان

3450
پەڕتوووکی ژمارە0 :
خﯚربااران
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
68145
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ئەنوەرر

3451
پەڕتوووکی ژمارە1 :
ﯚرئاوا
ھە ت و خﯚ
خﯚرھ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22214410718911
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
نووسينی :کﯚمە ک نوووسەر
ل
وەرگ انی؛ ئاسﯚ جەالل
لەالﯾەن سەنتەری ل کﯚ ينەوەی فيکرﯾی ئەدەبی
ن
 200دا
ئەم کت بە للە سا ی 04
نماوە ب وککراوەتەوە
تاﯾبەتمەند
دﯾيەکانی پەڕتتووک
و ت:
باشوووری کوردستان
شارەکان:
سل ماانی
جﯚری پەڕتتووک :ل کﯚ يننەوە
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شوور
زمان  -ش وەزار :ک .باش
3452
پەڕتوووکی ژمارە2 :
ست
ھە تی دەرﯾای ناوەڕاس
خﯚرھ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201304
4081103087
78869
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
مان مونيف
نووسينی :عەبدول ەحم
عەلی قادر
ی
وەرگ انی :سا ح محەممەد ئەمين  -ئەنوەر
تاﯾبەتمەند
دﯾيەکانی پەڕتتووک
باشوووری کوردستان
و ت:
جﯚری پەڕتتووک :رۆمان
شوور
زمان  -ش وەزار :ک .باش
3453
پەڕتوووکی ژمارە3 :
ک
ست :چيرۆک
ھە تی دەرﯾای ناوەڕاس
خﯚرھ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
68101
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
عەبدوول ەحمان

3454
پەڕتوووکی ژمارە4 :
ران
ناوەخﯚی ئ ر
ھە تی کورردستان لە ببە گەنامە ننھ نيەکانی وەزارەتی نا
خﯚرھ
dipedia.org//?q=201307
7312101068
89360
http:///www.kurd
ھ شتا ئامادە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
نوووسين  :کاوەەی بەﯾات
ستەفا غەفور
وەەرگ ان  :مس
ە ب وکراوەکاننی خانەی مووکرﯾانی
لە
201
13
پەڕتووک
ک
تااﯾبەتمەندﯾيەککانی
باشووری کوردستان
و ت:
ەﯾی
ک :بە گەنامە
جﯚری پەڕتووک
ج
زممان  -ش وەز ار :ک .باشووور
3455
پەڕتوووکی ژمارە5 :
ناوخﯚی ئ راندا
ی
ەتی
کانی وەزارە
ھە تی کورردستان؛ لە بە گەنامەک
خﯚرھ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201309
9242018418
88518
ئاماددەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
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کاوەەی بەﯾات
وەرگگ  :مستەفا غەفوور
013
20
نی پەڕتووک
ەتمەندﯾيەکانی
تاﯾبە
باشووری کووردستان
و ت:
گەنامەﯾی
ی
جﯚرری پەڕتووک :بە
ن  -ش وەزار :ک .باشوور
زمان
3456
پەڕتوووکی ژمارە6 :
کەوتن
خﯚرک
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201303
3041846528
80490
ھ شتا ئامادە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ەن
حەمە ففەرﯾق حەسە
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
تاﯾبەتم
و ت:
ستان
شووری کوردس
باش
جﯚری پەڕتووک :چييرۆک
زمان  -ش وەزار :ک  .باشوور

3457
پەڕتوووکی ژمارە7 :
ی ئاوابوو
خﯚری
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
67800
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
س قەفتان
کاوس
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
و ت:
بااشووری کورددستان
چيرۆک
ی پەڕتووک :چ
جﯚری
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
3458
پەڕتوووکی ژمارە8 :
ی سوور
ی تار :کﯚچی
خﯚری
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
68833
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ف حەسەن
رەووف
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
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جﯚری پەڕتووک :رۆمان
زمان  -ش وەزار :ک .باشوور
پەڕتووکی ژمارە3459 :
خﯚری ز رﯾن و ئە فسانەی گەالن
http://www.kurdipedia.org/?q=2012062022553170351
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
و /محەمەد سا ح تﯚفيق
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی پەڕتووک
جﯚری پەڕتووک :مندا ن
پەڕتووکی ژمارە3460 :
خﯚزگە
http://www.kurdipedia.org/?q=2012062022553170800
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
محەمەد بەرزی
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی پەڕتووک
جﯚری پەڕتووک :مندا ن
پەڕتووکی ژمارە3461 :
خﯚزگە با م ھەبواﯾە
http://www.kurdipedia.org/?q=2012062022553170545
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
و/پەروﯾن خدر ئيبراھم
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی پەڕتووک
باشووری کوردستان
و ت:
جﯚری پەڕتووک :مندا ن
زمان  -ش وەزار :ک .باشوور
پەڕتووکی ژمارە3462 :
خﯚزگەکانی بەرد ھە کە ن ک
http://www.kurdipedia.org/?q=2012062022553170320
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
ئا /جەمال عارف ئەمين
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی پەڕتووک
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مندا ن
ی پەڕتووک :م
جﯚری
بااشووری کورددستان
و ت:
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
3463
پەڕتوووکی ژمارە3 :
گەی وەرﯾو
خﯚزگ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6202336407
70968
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ەد محەمەد
ئەحمە
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
و ت:
بااشووری کورددستان
ھە بەست
ی پەڕتووک :ھ
جﯚری
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
3464
پەڕتوووکی ژمارە4 :
چارەسەر
سووتاندن ..ت وانين و چ
خﯚس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201201
1092309326
63742
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ﭬيان دززەﯾی
2008
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
تاﯾبەتم
ستان
شووری کوردس
باش
و ت:
ن
جﯚری پەڕتووک :ژنان
زمان  -ش وەزار :ک  .باشوور
3465
پەڕتوووکی ژمارە5 :
شترﯾن شﯚ ن
خﯚش
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6202336407
70969
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
چاوان عەلی
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
بااشووری کورددستان
و ت:
ھەمەجﯚرە
ی پەڕتووک :ھ
جﯚری
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
3466
پەڕتوووکی ژمارە6 :
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وزارەکانی ،ررەوانکاری ،جوانکاری :رەوانب ژی
شخوانی ،گو
خﯚش
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
68062
ھ شتا ئئامادە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ەدﯾن
عەالئە

3467
پەڕتوووکی ژمارە7 :
وو ،جوگرافياا ،ﯾاداشت
وەتی :م ژو
شناو خﯚشناو
خﯚش
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
69903
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
کەمال
ل خورشيد مييران
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی پەڕتووک
و ت:
بااشووری کورددستان
ھەمەجﯚرە
ی پەڕتووک :ھ
جﯚری
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
3468
پەڕتوووکی ژمارە8 :
شی پيشەی
خﯚش
ی من نييە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201109
9111649016
61149
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
ەلماغوت
محەمەد ئە
ن عەلی
و :حس ن للەتيف ،کارزان
ی سەردەم  -سل مانی ))سا ی چاپ)2009 :
لە ب وکراوەەکانی دەزگای
دﯾيەکانی پەڕتتووک
تاﯾبەتمەند
باشوووری کوردستان
و ت:
ک
جﯚری پەڕتتووک :چيرۆک
شوور
زمان  -ش وەزار :ک .باش
3469
پەڕتوووکی ژمارە9 :
شی پيشەی
خﯚش
ی من نيە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
69287
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
غوت ،محەمە
ئەلماغ
ەد

3470
پەڕتوووکی ژمارە0 :
شيی دەق
خﯚش
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201209
9240857472
25233
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ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
رۆالن بارت
حەمەد رەحيم ئەحمەدی
ە فرەنسييەووە :دوکتﯚر مح
وەرگ ان لە
دﯾيەکانی پەڕتتووک
تاﯾبەتمەند
و ت:
باشوووری کوردستان
ی
جﯚری پەڕتتووک :ئەدەبی
شوور
زمان  -ش وەزار :ک .باش
3471
پەڕتوووکی ژمارە1 :
شەوﯾست
خﯚش
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
67864
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ەوان
ئەرخە

3472
پەڕتوووکی ژمارە2 :
شەوﯾستی
خﯚش
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201104
4021016262
22534
ھ شتا ئامادە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
بەرزنجی.
ی
سمان
ی ھ من عوس
شيعری
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
تاﯾبەتمە
شووری کوردس
باش
و ت:
ستان
ە بەست
جﯚری پەڕتووک :ھە
زمان  -ش وەزار :ک ..باشوور

3473
پەڕتوووکی ژمارە3 :
شەوﯾستی د
خﯚش
دووبرا
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6202255317
70873
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
تی رەحمان
ئا شتی
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی پەڕتووک
ی پەڕتووک :مندا ن
جﯚری
3474
پەڕتوووکی ژمارە4 :
شەوﯾستی لە ناخەوە
خﯚش
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http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
68042
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
نەجم حوسەﯾن

3475
پەڕتوووکی ژمارە5 :
شەوﯾستی لە ن وان دڵ و دەماغدا
خﯚش
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101536416
65462
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
نوری جەعفر

3476
پەڕتوووکی ژمارە6 :
نيشتمان
شەوﯾستی ني
خﯚش
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201111
1022140436
62720
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
نووسيننی :مەغدﯾد رەواندزی
ش :ش روان مموحسين
و نەک ش
ی ئاراس 20 07 -
دەزگای
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
تاﯾبەتم
و ت:
ستان
شووری کوردس
باش
دا ن
جﯚری پەڕتووک :مند
زمان  -ش وەزار :ک  .باشوور
3477
پەڕتوووکی ژمارە7 :
نيشتيمان
شەوﯾستی ني
خﯚش
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6202255317
70487
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
مە کەرﯾم
ەسەعيدحە م
حەمە
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی پەڕتووک :مندا ن
جﯚری
3478
پەڕتوووکی ژمارە8 :
نيشتيمان 2
شەوﯾستی ني
خﯚش
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6202255317
70696
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
مەغد ﯾد رەواندزی
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تاﯾبەتمەندﯾيەکانی پەڕتووک
جﯚری پەڕتووک :مندا ن
پەڕتووکی ژمارە3479 :
خﯚشەوﯾستی و د کی ئاوارە
http://www.kurdipedia.org/?q=2014033100400794742
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
ش روان حەسەن حوسنی
سل مانی1983-
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی پەڕتووک
باشووری کوردستان
و ت:
جﯚری پەڕتووک :ئەدەبی
زمان  -ش وەزار :ک .باشوور
پەڕتووکی ژمارە3480 :
خﯚشەوﯾستی و د کی ئاوارە
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514967822
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
شيروان حەسەن حوسنی

پەڕتووکی ژمارە3481 :
خﯚشەوﯾستی و وزەی دەروونی
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514965599
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
رﯾورﯾکرفی ،ﯾوری

پەڕتووکی ژمارە3482 :
خﯚشەوﯾستی و وزەی دەروونی
http://www.kurdipedia.org/?q=2013052113124178509
فاﯾلی پی دی ئ ف :ھ شتا ئامادە نييە
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ﯾوری رﯾوورﯾکوف
جەمال
ی :سﯚزان ج
وەرگ انی
تاﯾبەتمە
ەندﯾيەکانی پپەڕتووک
ستان
شووری کوردس
باش
و ت:
جﯚری پپەڕتووک :دەرروونناسی
زمان  -ش وەزار :ک .باشوور
3483
پەڕتوووکی ژمارە3 :
کوردستان
شەوﯾستی ک
خﯚش
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6202336407
70970
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ن
حەﯾدەەر سا ح بابان
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی پەڕتووک
و ت:
بااشووری کورددستان
ھەمەجﯚرە
ی پەڕتووک :ھ
جﯚری
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
3484
پەڕتوووکی ژمارە4 :
ە
کﯚتاﯾی ناﯾە
شەوﯾستيت ک
خﯚش
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22214410418796
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ئەشکەنەﯾی
نووسيينی :خاليد ئە
شار لە سل مانی چاپکراوە
ی سەنتەری رۆشنبيری ش
ەسەر ئەرکی
ئەم کت بە لە سا ی  2007دا لە
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی پەڕتووک
بااشووری کورددستان
و ت:
ھە بەست
ی پەڕتووک :ھ
جﯚری
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
3485
پەڕتوووکی ژمارە5 :
ی ترسناک
شەوﯾست کی
خﯚش
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201304
4280934187
78722
ھ شتا ئامادە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
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ی موراکانتی
ھاروکی
وەرگ اننی :ئەردە ن عەبدو
تاﯾبەتم
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
ستان
شووری کوردس
باش
و ت:
جﯚری پەڕتووک :رۆممان
زمان  -ش وەزار :ک  .باشوور
3486
پەڕتوووکی ژمارە6 :
ﯾيدا
خﯚم و دەورووبەر و ھاوڕ کانم لە ب ﯾار کی م ژووﯾي
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
69760
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ب
غەرﯾب

3487
پەڕتوووکی ژمارە7 :
ن
ەی با ندەم!! و پەخشان
خﯚم ..ئەو وەختە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
69124
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ش رکﯚﯚ

3488
پەڕتوووکی ژمارە8 :
گرﯾی دەﭬەری پشدەر
خﯚڕاگ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
2270207562
20059
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
نووسەر
ەتاھير
ستار حەمە
ەڕەکان
ژمارەی الپە
160
پ
سا ی چاپ
2010
پ
نﯚرەی چاپ
ﯾەکەم
دﯾزاﯾنی بەرگ
ی
ورﯾا بوداغی
کەتەلﯚگ
سياسەت
ەوەی موکرﯾاننی
سەرچاوە :ما پەڕی دەززگای تو ژﯾنەووە و ب وکردنە
دﯾيەکانی پەڕتتووک
تاﯾبەتمەند
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باشوووری کوردستان
و ت:
جﯚری پەڕتتووک :م ژوو
شوور
زمان  -ش وەزار :ک .باش
3489
پەڕتوووکی ژمارە9 :
گرەکان
خﯚڕاگ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
69549
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
گﯚرباتﯚﯚڤ ،بﯚرﯾس

3490
پەڕتوووکی ژمارە0 :
ن
ۆشنبيرکردن
خﯚڕۆ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22214405518520
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ەحمودی
ە موسی مە
سەالمە
ی تاھير سادق
وەرگ اننی مەحمودی
20
سل مانی 007
خانەی وەرگ انی س
تاﯾبەتمە
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
شووری کوردس
باش
و ت:
ستان
ەمەجﯚرە
جﯚری پەڕتووک :ھە
زمان  -ش وەزار :ک ..باشوور
3491
پەڕتوووکی ژمارە1 :
وژی مناڵ
خﯚکو
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201310
0152009048
88307
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
سەعيد
فاﯾەق س
2010
ەندﯾيەکانی پپەڕتووک
تاﯾبەتمە
و ت:
ستان
شووری کوردس
باش
جﯚری پپەڕتووک :کﯚممە ﯾەتی
زمان  -ش وەزار :ک ..باشوور
3492
پەڕتوووکی ژمارە2 :
وشتن
خﯚکو
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201305
5220028377
78504
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ھ شتا ئامادە نييە
ئەحمەدد عەﯾاش
جەمال
نی :سﯚزان ج
وەرگ انی

ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی

تاﯾبەتمە
ەندﯾيەکانی پپەڕتووک
و ت:
ستان
شووری کوردس
باش
جﯚری پپەڕتووک :کﯚممە ﯾەتی
زمان  -ش وەزار :ک ..باشوور
3493
پەڕتوووکی ژمارە3 :
دەی ئينسانييە
وشتن د گراانترﯾن دﯾارد
خﯚکو
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101536416
65394
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
م
عەبدولکەرﯾم
رزگار ع

3494
پەڕتوووکی ژمارە4 :
وشتن ک لە پاﯾزدا
خﯚکو
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201109
9041750096
60950
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
ھان قانع
زمناکﯚ بورھ
ی چاپ و ب ووکردنەوەی قاانع 2005 -
لە ب وکراوەەکانی خانەی
دﯾيەکانی پەڕتتووک
تاﯾبەتمەند
و ت:
باشوووری کوردستان
ک
جﯚری پەڕتتووک :چيرۆک
شوور
زمان  -ش وەزار :ک .باش
3495
پەڕتوووکی ژمارە5 :
ی
وون و شﯚڕشی ئاگری
خﯚﯾبو
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
69912
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ت ئاالکﯚم
رۆھات
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی پەڕتووک
ی پەڕتووک :دۆزی کورد
جﯚری
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
3496
پەڕتوووکی ژمارە6 :
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ی کورد
ەتەکانی قياادە مووقت بە نەتەوەی
خيانە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201209
9010943533
34932
ئاماددەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ت
حيزببی دﯾموکرات
ی پەڕتووک
ەتمەندﯾيەکانی
تاﯾبە
جﯚرری پەڕتووک :رامياری
ن  -ش وەزار :ک .باشوور
زمان

3497
پەڕتوووکی ژمارە7 :
سا ی مندا ی
ن و ناسکەس
خ زان
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201110
0122238466
62332
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
لە الﯾەک،
ەﯾوەندی خ زاان و منداڵ ە
دەربارەی چﯚنيەتی پە
ی
کت ب کی تاﯾبەتە بە زانيااری
ەت وەرگرتن لە
ە و دەوروبەر لە الﯾەکی دﯾکە .ئەم کت ببە پاش مﯚ ە
رۆ ی ف رگە
کردوه.
ه
جەمەی
ەکەی ،موحەممەد مودﯾری لە زمانی نﯚررو ژﯾەوە تەرج
وەشانخانە
سەرچاوە :ما پەڕی کﯚممەک
تاﯾبەتمەند
دﯾيەکانی پەڕتتووک
دەرەوەە
و ت:
جﯚری پەڕتتووک :پەروەرردە
شوور
زمان  -ش وەزار :ک .باش
3498
پەڕتوووکی ژمارە8 :
نﯚ چکە ﯾەکی
خ زانﯚ
ی روخﯚش
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6202255317
70413
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
و /ئەووڕەحمانی حااجی عارف
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی پەڕتووک :مندا ن
جﯚری
3499
پەڕتوووکی ژمارە9 :
نی بەختيار و کﯚمە ی کامەران
خ زانی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
66113
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ش خ عەبدولعەزﯾز پارەزانی
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ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
بااشووری کورددستان
و ت:
ی پەڕتووک :ککﯚمە ﯾەتی
جﯚری
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
3500
پەڕتوووکی ژمارە0 :
د چي ۆکەکاانی تر
ی  13و چەند
کەی ژووری
خ وەک
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201209
9241914192
25137
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ب
حمەد حەبيب
ئاوا ئەح
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
تاﯾبەتم
و ت:
ستان
شووری کوردس
باش
جﯚری پەڕتووک :چييرۆک
زمان  -ش وەزار :ک  .باشوور

3501
پەڕتوووکی ژمارە1 :
کوردﯾدا
دەسە تی سياسی ک
ەتەرازووی د
خ و نەتەوە لە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201212
2261456107
74479
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
نەوزادی موھەنديس
چاپی يەککەم
ی 2102 -
سل مانی
ەڕتووک
تاﯾبەتمەنندﯾيەکانی پە
و ت:
ستان
باشوووری کوردس
ی کورد
ەڕتووک :دۆزی
جﯚری پە
زمان  -ش وەزار :ک .بباشوور
3502
پەڕتوووکی ژمارە2 :
)196
 -1962کانوونی دووەمی 64
1
سانی
دستان )نيس
وکراتی کورد
ت ئﯚرگانی پارتی دﯾمو
خەبات
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201109
9192119426
61991
ھ شتا ئامادە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
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نووسەرر :نەوزاد عەللی ئەحمەد،
ی دەرچوون2010/5/ 1:
م ژووی
بنکەی ژﯾن
http://www.binke
eyjin.com/K
Kteb_Direje.aaspx?Jimare
e=143
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
تاﯾبەتم
و ت:
ستان
شووری کوردس
باش
جﯚری پەڕتووک :راگگەﯾاندن
3503
پەڕتوووکی ژمارە3 :
ت لە پ ناوی
خەبات
ی ئازادﯾدا
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201110
0101303196
62273
يە
شتا ئامادە نييە
ھش
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
مستتەفا ھيجری
ی پەڕتووک
ەتمەندﯾيەکانی
تاﯾبە
جﯚرری پەڕتووک :رامياری
ن  -ش وەزار :ک .باشوور
زمان

3504
پەڕتوووکی ژمارە4 :
ی
ﯚنەپەرستی
ملھوڕی و کﯚ
ت لە دژی م
خەبات
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201112
2222140096
63471
ئاما دەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ل سا ح
جەمال
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی پەڕتووک :رامياری
جﯚری
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
3505
پەڕتوووکی ژمارە5 :
کوردستاندا
ت لە ر ی ک
خەبات
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
69640
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
خا فين
ن.ا .خ
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
و ت:
بااشووری کورددستان
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جﯚری پەڕتووک :دۆزی کورد
زمان  -ش وەزار :ک .باشوور
پەڕتووکی ژمارە3506 :
خەبات و ژﯾان
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514967729
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
د زار

پەڕتووکی ژمارە3507 :
خەبات و ژﯾان
http://www.kurdipedia.org/?q=2014033100400794755
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پەڕتوووکی ژمارە8 :
3508
ی
رۆکی کوردی
ت :پ نج چير
خەبات
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
67701
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
عەبدوو

3509
پەڕتوووکی ژمارە9 :
خەباتتنامە  -کورتتە م ژووی پپارتی و کوللتووری بارزانيی نەمر
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201111
1102141396
62891
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
کورتە م ژوووی پارتی و ککولتووری بارززانيی نەمر
محەمەد ممەال قادر
دەزگای ئارراس 2007 -
دﯾيەکانی پەڕڕتووک
تاﯾبەتمەند
باشوووری کوردستاان
و ت:
جﯚری پەڕڕتووک :م ژوو
شوور
زمان  -ش وەزار :ک .باش
3510
پەڕتوووکی ژمارە0 :
رانی
ن کارەسات و ما و ی
خەباتتی پ شمەررگاﯾەتی ﯾان
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201109
9041151236
60942
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
ژووﯾيە لە سەر بزوووتنەوەی
ە
سی و م
ل کﯚلينەوەﯾﯾەکی سياس
ە کوردستان و جيھاندا
پارتيزانی لە
ەبدو
نووسينی :ئەردە ن عە
تاﯾبەتمەند
دﯾيەکانی پەڕتتووک
و ت:
باشوووری کوردستان
ت
جﯚری پەڕتتووک :ﯾاداشت
شوور
زمان  -ش وەزار :ک .باش
3511
پەڕتوووکی ژمارە1 :
وخﯚ
خەباتتی راستەو
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201109
9011025396
60864
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
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نووسيينی: Emilee Pouget
سيەوە :ھەژ ن
وەرگ انی لە فارس
ی پەڕتووک
تمەندﯾيەکانی
تاﯾبەتم
ی پەڕتووک :ئە
جﯚری
ەدەبی کر کاری
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک

3512
پەڕتوووکی ژمارە2 :
خوازی کورد و ئازەر لە ئ ران
خەباتتی رزگارﯾخو
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201110
0282113196
62624
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
حمەد
کەمال مەزھەر ئەحم
وەرگ راننی :ئازاد عوبب د سا ح
ی ئاراس 20 04 -
دەزگای
تاﯾبەتم
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
و ت:
ستان
شووری کوردس
باش
جﯚری پەڕتووک :م ژژوو
زمان  -ش وەزار :ک  .باشوور
3513
پەڕتوووکی ژمارە3 :
ران
خەباتتی رۆشنبير
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
66165
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
شاکر فەتاح
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
و ت:
بااشووری کورددستان
ھەمەجﯚرە
ی پەڕتووک :ھ
جﯚری
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
3514
پەڕتوووکی ژمارە4 :
خەباتتی گەالنی ئەفرﯾقا
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201405
5021043387
76039
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
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ست حس ن
نووسيننی :سەربەس
نی 2014 :
سل مانی
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
تاﯾبەتم
ستان
شووری کوردس
باش
و ت:
جﯚری پەڕتووک :راممياری
زمان  -ش وەزار :ک  .باشوور
3515
پەڕتوووکی ژمارە5 :
قيدا
شتەکانی ئئەحمەد تەق
کورد لە ﯾاداش
خەباتتی گەلی ک
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
69637
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ل
جەالل

3516
پەڕتوووکی ژمارە6 :
ن
خەباتتی کر کاران
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
66091
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ی نەقابەی ککر کارانی سلل مانی
ﯾەک تی

3517
پەڕتوووکی ژمارە7 :
ی
خەباتتی کوردستتان بﯚ ئازادی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201107
7211452306
60470
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ەمين
کاوە ئە
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
تاﯾبەتم
و ت:
ستان
شووری کوردس
باش
جﯚری پەڕتووک :راممياری

3518
پەڕتوووکی ژمارە8 :
ە لە ری ی كوردستان دا
خەباە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201403
3310040079
94753
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
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خەباە لە ری ی كوردسەان دا--1971-

پەڕتووکی ژمارە3519 :
خەبەرناما کورمانجی روسی
http://www.kurdipedia.org/?q=2011050611370357419
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
چەرکەزی بەکﯚ ،مﯚسکﯚ) :ب ،چ(618 ،1957 ،ل.

پەڕتووکی ژمارە3520 :
خەپەووورچ وکەرو شک/النەی کەرو شک
http://www.kurdipedia.org/?q=2012062022553170294
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
و/دانا ماردﯾن
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی پەڕتووک
جﯚری پەڕتووک :مندا ن
پەڕتووکی ژمارە3521 :
خەتی روقعە
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514967407
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
رزگار محەمەد رەشيد

پەڕتووکی ژمارە3522 :
خەتی روقعە ،ف ربوونی خﯚشنووسی بە ب مامﯚستا
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514967391
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
سا ح ئەمين عەزﯾز

پەڕتووکی ژمارە3523 :
خەتەنەکردن و توندوتيژی دژی ژنان
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514966666
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
خاليد مونتەسر
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی پەڕتووک
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و ت:
بااشووری کورددستان
ی پەڕتووک :ژننان
جﯚری
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
3524
پەڕتوووکی ژمارە4 :
لە قورئاندا
کانی و حەراامکردنی ە
ەنەکردنی م ينە زﯾانەکا
خەتە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201403
3310040079
94811
ھ شتا ئامادە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
سين حوس ن
موحس
2011
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
و ت:
بااشووری کورددستان
م
ی پەڕتووک :ئااﯾين و ئاتەﯾزم
جﯚری
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
3525
پەڕتوووکی ژمارە5 :
المەوە
ەنەکردنی م ينە لە رواننگەی ئيسال
خەتە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201112
2171238116
63340
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
محەمەدد سليم العلووا
سين رؤوف
نی :مەال ﯾاس
وەرگ انی
ھەول ر 2009 -
تاﯾبەتمە
ەندﯾيەکانی پپەڕتووک
و ت:
ستان
شووری کوردس
باش
جﯚری پپەڕتووک :کﯚممە ﯾەتی
زمان  -ش وەزار :ک ..باشوور
3526
پەڕتوووکی ژمارە6 :
کچان
ەنەکردنی ک
خەتە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201201
1032328176
63660
ئاماد ەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ئەلمونتەسير
نووسيينی :خاليد ئە
وەرگ ان و پەراو زی
ی :ھيوا سا ح ئەحمەد
مانی 2010 -
سل ما
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی پەڕتووک
بااشووری کورددستان
و ت:
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جﯚری
ی پەڕتووک :ژننان
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
3527
پەڕتوووکی ژمارە7 :
خەج و سيامەند
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
67979
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ی
ەجيد ميسری
فوئاد مە
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
تاﯾبەتم
ستان
شووری کوردس
باش
و ت:
شانﯚ
جﯚری پەڕتووک :شا
زمان  -ش وەزار :ک  .باشوور

3528
پەڕتوووکی ژمارە8 :
مان
خەرم
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201105
5061137035
57405
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ەنگ کی کشتتوکا ی تاﯾبەتتمەندە )کورددی عەرەبی)
فەرھە
125 ،1997ل.
1
ھادی ،ھەول ر :چاپخانەی ووەزارەتی پەرروەردە،
ە سا ح فەرھا
حەمە
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
بااشووری کورددستان
و ت:
ەرھەنگ
ی پەڕتووک :فە
جﯚری
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
3529
پەڕتوووکی ژمارە9 :
مان
خەرم
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6202336407
70971
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
شا و جەعفەر

3530
پەڕتوووکی ژمارە0 :
خﯚشی زاناﯾان
ی
کتەی
کاﯾەت و نوکت
مان ،لﯚغە :پەند و ئامﯚژژگاری ،حيک
خەرم
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
69262
ھ شتا ئامادە ننييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
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مەدی شە ماشی
محەم
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی پەڕتووک
ی پەڕتووک :ککلتوور
جﯚری
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
3531
پەڕتوووکی ژمارە1 :
کوردی عەرەبی)
شتوکا ی تاﯾببەتمەندە )ک
ەنگ کی کش
مان؛ فەرھە
خەرم
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201105
5061137035
57406
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
ی
سا ح فەرھادی
حەمە س
چاپخانەی دەزگای ئاراس125 ،2009 ،ل.
ھەول ر :چ
تاﯾبەتمەنندﯾيەکانی پە
ەڕتووک
و ت:
ستان
باشوووری کوردست
ھەنگ
ەڕتووک :فەرھ
جﯚری پە
زمان  -ش وەزار :ک .بباشوور
3532
پەڕتوووکی ژمارە2 :
مانلﯚغە
خەرم
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6202336407
70972
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
شوان
ھيم ئەحمەد ش
ئيبراھ

3533
پەڕتوووکی ژمارە3 :
خەرم
مانی وشيارری
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201405
5142200017
76315
ھ شتا ئامادە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ئﯚشﯚ
ەمين
وەرگير :ھاوبير کامەرران حەمە ئە
2014
تاﯾبەتمە
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
ستان
شووری کوردس
باش
و ت:
زمان  -ش وەزار :ک ..باشوور
ەمەجﯚرە
جﯚری پەڕتووک :ھە
3534
پەڕتوووکی ژمارە4 :
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ی
کلﯚری کوردی
ەتە ی فﯚلک
مان ک لە مە
خەرم
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201305
5272054317
78430
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
مين
ەوەی :سەرددار فەتاح ئەم
کﯚکردنە
نی 1977 -
سل مانی
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
تاﯾبەتم
ستان
شووری کوردس
باش
و ت:
جﯚری پەڕتووک :کلتتوور
زمان  -ش وەزار :ک  .باشوور
3535
پەڕتوووکی ژمارە5 :
ەکانی وەزاررەتی ناوخﯚ
چاالکييە خززمەتگوزارﯾە
مانە :کار و چ
خەرم
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
66398
ھ شتا ئئامادە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
وەزارەەتی ناوخﯚ

3536
پەڕتوووکی ژمارە6 :
نکرد
ەکانم شەنک
مانەی خەمە
خەرم
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201403
3081908243
34269
ی پی دی ئ ف :ھ شتا ئاماادە نييە
فاﯾلی
شەھيد فەرھاد خەفاف
ەرھەمە ئەدەەبييەکانی ش
رۆژژم ر و بە
دﯾيەکانی پەڕتتووک
تاﯾبەتمەند
و ت:
باشوووری کوردستان
ی
جﯚری پەڕتتووک :ئەدەبی
ت
جﯚری پەڕتتووک :ﯾاداشت
شوور
زمان  -ش وەزار :ک .باش
3537
پەڕتوووکی ژمارە7 :
ی چەند دەننگ کی تووڕەﯾە
ە :ھەناسەی
مانەی وشە
خەرم
dipedia.org//?q=201206
6101651496
67859
http:///www.kurd
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
دو 5 /ن
سەعد
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ھە بەست
ی پەڕتووک :ھ
جﯚری
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
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3538
پەڕتوووکی ژمارە8 :
کوردﯾيە چ2
ی عەرەبی ک
مانەی ﯾاسا  -کﯚمە ە ززاراوەﯾەکی
خەرم
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201105
5061137055
57527
ھ شتا ئئامادە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
223 ،199ل.
ھەول رر :چاپخانەی زانکﯚی سە حەدﯾن99 ،
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی پەڕتووک
بااشووری کورددستان
و ت:
ی پەڕتووک :ﯾااساﯾی
جﯚری
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
3539
پەڕتوووکی ژمارە9 :
ەند :چيرۆک
خەرە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
68500
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
عەبدو
زاﯾەر ع

3540
پەڕتوووکی ژمارە0 :
ق
خەزانی عەشق
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22214405918637
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
تەھا عوومەر رەسوڵ
200
ەی تيشک 04
چاپخانە
تاﯾبەتمە
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
و ت:
ستان
شووری کوردس
باش
ە بەست
جﯚری پەڕتووک :ھە
زمان  -ش وەزار :ک ..باشوور
3541
پەڕتوووکی ژمارە1 :
کان
فە راشيدەک
خەليف
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
65933
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
عەمرۆۆ خالد

3542
پەڕتوووکی ژمارە2 :
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شەھيدبووندا
شدﯾن :لە ن وان ج نشيينبوون و شە
فەکانی راش
خەليف
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
69997
ھ شتا ئامادە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
سە ح عەبدولفەتااح

3543
پەڕتوووکی ژمارە3 :
ووندا
شين بوون و و شەھيدبو
شيدﯾن :لە ن وان ج نش
فەکانی راش
خەليف
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
65932
نييە
شتا ئامادە ە
ھش
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ئەلخاللدی ،سە ح عەبدول فەتتاح

3544
پەڕتوووکی ژمارە4 :
فەی نو خواز و چاکساز عومەری کوڕی
خەليف
عەبدولعەزﯾز
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
65988
ھ شتا ئاممادە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ە بی ،عەلی
ئەلسە
ی محەمەد ممحەمەد

3545
پەڕتوووکی ژمارە5 :
ی
ەکانی چارەسەرکردنی
ﯚکی و ر گە
خەمﯚ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201405
5161938547
76337
ی پی دی ئ ف :ھ شتا ئئامادە نييە
فاﯾلی
2014
ەندﯾيەکانی پپەڕتووک
تاﯾبەتمە
جﯚری پپەڕتووک :دەرروونناسی
زمان  -ش وەزار :ک .باشوور
و ت:
ستان
شووری کوردس
باش

3546
پەڕتوووکی ژمارە6 :
م
شت ئەخﯚم
ی غوربەتيش
خەمی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22214405918627
ئامادەەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
دەرباز ﯾونس
چاپخانەی چوارچرا 2008
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ی کت بخانەی کوردی
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
بااشووری کورددستان
و ت:
ھە بەست
ی پەڕتووک :ھ
جﯚری
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
3547
پەڕتوووکی ژمارە7 :
ﯚ ی ﯾەکەم
ی  -کەشکﯚ
ەونی ئازادی
ی نان و خە
خەمی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201312
2042314108
87436
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ھەژ ن
2013
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
تاﯾبەتمە
ستان
شووری کوردس
باش
و ت:
ەمەجﯚرە
جﯚری پەڕتووک :ھە
زمان  -ش وەزار :ک ..باشوور
3548
پەڕتوووکی ژمارە8 :
ە ئا تونيەکانی ژ ر گە کان
خەمە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201403
3310040079
94774
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
خﯚشناو
ل مەدحەت خ
جەالل
ھەول ر2003-
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
بااشووری کورددستان
و ت:
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
ەدەبی
ی پەڕتووک :ئە
جﯚری
3549
پەڕتوووکی ژمارە9 :
ن
مەست بوون
ە تەماوﯾەکاانی دوای م
خەمە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
69142
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ەوان سدﯾق
شاخە
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
و ت:
بااشووری کورددستان

ﻻﭘەڕە

953

http://www.kurdipedia.org

ەدەبی
ی پەڕتووک :ئە
جﯚری
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
3550
پەڕتوووکی ژمارە0 :
چرۆ دەکەن
خی منەوە چ
ەکان لە ناخ
خەمە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22214411019025
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
ی
نووسينی :فەھد شوانی
قی
ەن کﯚمە ەی ھونەر و و ژەەی کوردی لق
 200دا لە الﯾە
ئەم کت بە للە سا ی 05
کەرکوکەوەە ب وکراوەتەووه
تاﯾبەتمەند
دﯾيەکانی پەڕتتووک
و ت:
باشوووری کوردستان
شارەکان:
کەرکو ک
ەست
جﯚری پەڕتتووک :ھە بە
شوور
زمان  -ش وەزار :ک .باش
3551
پەڕتوووکی ژمارە1 :
ەکانم
خەمە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
68862
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ھﯚگر

3552
پەڕتوووکی ژمارە2 :
ی رۆژنامەننووسيدا
مچەماڵ :لە ھەفتەﯾەکی
ەکانی چەم
خەمە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101235136
65181
ھ شتا ئاممادە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ش رزاد حەسەن رەزا
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
بااشووری کورددستان
و ت:
ھەمەجﯚرە
ی پەڕتووک :ھ
جﯚری
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
3553
پەڕتوووکی ژمارە3 :
ەکانی رۆش
خەمە
شنگەری
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22214412219415
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
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ھاشم سا ح
ەحمەد
ئاوات ئە
ﯾانەی ققە ەمی سل مانی 2006
تاﯾبەتم
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
و ت:
ستان
شووری کوردس
باش
جﯚری پەڕتووک :وتار و دﯾمانە
زمان  -ش وەزار :ک  .باشوور
3554
پەڕتوووکی ژمارە4 :
وکەﯾەک بﯚ سەرميناز
خەناو
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22214411519183
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
ن ئەبوبەکر
نووسينی :ئەحمەد خان
وەرگ انی؛ ئەبوبەکر خﯚﯚشناو
مانيەوە ب وکرراوەتەوە
لەالﯾەن خانەی وەررگ انی سل م
ن
 200دا
ئەم کت بە للە سا ی 04
تاﯾبەتمەند
دﯾيەکانی پەڕتتووک
باشوووری کوردستان
و ت:
جﯚری پەڕتتووک :رۆمان
شوور
زمان  -ش وەزار :ک .باش
3555
پەڕتوووکی ژمارە5 :
کەی عومەر قادر
جەرە ز ﯾنەک
خەنج
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22214411319131
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
ی ميولر
نووسينی :جﯚن ھينری
وەرگ انی لە ئە مانيەوەە؛ ناسح ئيبرراھيم دزەﯾی
پەخشی ئاراسەوە
ی
لەالﯾەن دەزگای چاپ و
ن
 200دا
ئەم کت بە للە سا ی 02
ەوە
ب وکراوەتە
دﯾيەکانی پەڕتتووک
تاﯾبەتمەند
و ت:
باشوووری کوردستان
جﯚرە
جﯚری پەڕتتووک :ھەمەج
شوور
زمان  -ش وەزار :ک .باش
3556
پەڕتوووکی ژمارە6 :
دە ل و
خەند
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
68034
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
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فيکتﯚرر
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی پەڕتووک :رۆۆمان
جﯚری
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
3557
پەڕتوووکی ژمارە7 :
ستی
خﯚشەوﯾس
و چيرۆکی خ
کەکانی دوو
دە و فرم سک
خەند
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201104
4081037362
21881
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
نووسەر:
سەنگاوی
عەبدو س
دووﯾی ئاگای ل ی
باسی دوو چيرۆکی خﯚﯚشەوﯾستی دەکات کەنوووسەر بە زﯾند
ھەبووە.
پ2007 :
سا ی چاپ
دﯾيەکانی پەڕتتووک
تاﯾبەتمەند
و ت:
باشوووری کوردستان
ک
جﯚری پەڕتتووک :چيرۆک
3558
پەڕتوووکی ژمارە8 :
دەی ئاوات
خەند
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6202336407
70973
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
شيد بەرزنجی
ی حەمە رەشي
عەلی
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
و ت:
بااشووری کورددستان
ھە بەست
ی پەڕتووک :ھ
جﯚری
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
3559
پەڕتوووکی ژمارە9 :
دەی ھەتاو
خەند
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6202336407
70974
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ی بەختەوەر
عەلی

3560
پەڕتوووکی ژمارە0 :
ەبەندان
خەنە
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http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201208
8071547226
67560
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
ئ رۆژنامەی کوردستانی نو يە بﯚ ر زل ننان لە ھونەررمەندی گەورەی کورد
پاشکپيەکئ
کەرﯾم کابان.
مامﯚستا کە
تاﯾبەتمەند
دﯾيەکانی پەڕتتووک
و ت:
باشوووری کوردستان
ی
جﯚری پەڕتتووک :ھونەری
شوور
زمان  -ش وەزار :ک .باش
3561
پەڕتوووکی ژمارە1 :
ی
خەواندنی خﯚﯾی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
65610
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
جەبار عوسمان

3562
پەڕتوووکی ژمارە2 :
ی
خەواندنی خﯚﯾی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201109
9081304186
61049
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
ن
جەبار عوسمان
نووسەر :ج
خاليد
نەخشەساازی :تەرزە خ
نەخشەساازی بەرگ :ددﯾاری جەمال
مەحمود
د
عەتا
سەرپەرشتتياری چاپ :ع
رۆشنبيری
ی
ی
چاپ:چاپخاانەی وەزارەتی
1دانە
تيراژ1000 :
2004ی وەزاررەتی رۆشنبييری پ دراوە
(6ی سا ی 4
ژمارەی سپپاردنی630) :
سەرچاوە :ما پەڕی دەننگەکان
تاﯾبەتمەند
دﯾيەکانی پەڕتتووک
و ت:
باشوووری کوردستان
نناسی
جﯚری پەڕتتووک :دەروونن
3563
پەڕتوووکی ژمارە3 :
خەواندنی موگنااتيسی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
65609
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
جەبار عوسمان
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3564
پەڕتوووکی ژمارە4 :
ﯚری و پراکتييکی
خەواندنی موگنااتيسی :بە ش وەی تيﯚ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
65612
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
مود کزەڵ
مەحم

3565
پەڕتوووکی ژمارە5 :
خەوببينين
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
65814
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
عوسم
مان محەمەد رەشيد

3566
پەڕتوووکی ژمارە6 :
ن وا خﯚی گ اﯾەوە
خەون
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201110
0282121536
62626
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
سەباح رەنجدەر
20
ی ئاراس 004 -
دەزگای
تاﯾبەتمە
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
و ت:
ستان
شووری کوردس
باش
ە بەست
جﯚری پەڕتووک :ھە
زمان  -ش وەزار :ک ..باشوور
3567
پەڕتوووکی ژمارە7 :
)2002 - 199
کوردستانی عيراق )92
کە! دﯾوی ناوەوەی روووداوەکانی ک
ن ﯾان مﯚتەک
خەون
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201110
0171648096
62406
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
نەوشي
شيروان مستەففا
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی پەڕتووک
ی پەڕتووک :ﯾااداشت
جﯚری
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
3568
پەڕتوووکی ژمارە8 :
2
خەوننامەی بەختتياری ب2،1
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http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101536416
65477
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
سيرﯾن
ئبن س

3569
پەڕتوووکی ژمارە9 :
ی من
خەونناکەﯾەک بﯚ سەر مينازی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
68773
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ەد خان
ئەحمە
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
چيرۆک
ی پەڕتووک :چ
جﯚری
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
3570
پەڕتوووکی ژمارە0 :
رانييەکان
خەوننی پياوە ئ ر
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201108
8282246106
60791
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
ماردﯾن ئيبرراھيم
ەخشی سەرردەم ،سل مانی 2009 -
ی ئاﯾندە ،دەزگگای چاپ و پە
ب وکراوەی
دﯾيەکانی پەڕتتووک
تاﯾبەتمەند
باشوووری کوردستان
و ت:
جﯚری پەڕتتووک :رۆمان
شوور
زمان  -ش وەزار :ک .باش
3571
پەڕتوووکی ژمارە1 :
خەوننی جا جا ﯚک
کەکان
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22214410918985
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
سەن
نووسينی :ش رزاد حەس
ەمی ئەم کت ببە لە سا ی 2006دا ب وکراوەتەوە
چاپی ﯾەکە
2006
سەرچاوە :ما پەڕی کت ببخانەی کورددی
دﯾيەکانی پەڕتتووک
تاﯾبەتمەند
باشوووری کوردستان
و ت:
جﯚری پەڕتتووک :رۆمان
شوور
زمان  -ش وەزار :ک .باش
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3572
پەڕتوووکی ژمارە2 :
ن
خەوننی نووسين
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22214412019384
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
کﯚمە ک نووسەر
د شاد خﯚشناو
200
ی سەردەم 08
دەزگای
تاﯾبەتم
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
ستان
شووری کوردس
باش
و ت:
جﯚری پەڕتووک :وتار و دﯾمانە
3573
پەڕتوووکی ژمارە3 :
کی کوردی
ی دەو ەت ک
خەوننی ھەبوونی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201112
2261717246
63532
ئاماددەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
سەعيد
پﯚ س
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی پەڕتووک :رامياری
جﯚری
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
3574
پەڕتوووکی ژمارە4 :
کﯚلەکان چ 2
ی پياوە بچک
خەونن ک لە و تی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
69242
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
جی ،ئازاد
بەرزنج

3575
پەڕتوووکی ژمارە5 :
جيھانی
ی
کی
کورتە چيرۆک
کﯚلەکاندا :ک
ی پياوە بچک
خەونن ک لە و تی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
68730
ھ شتا ئامادە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
گی .ددۆ4 /ن

3576
پەڕتوووکی ژمارە6 :
خەونن کی سەوزز
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http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201305
5242313087
78471
ئاماددەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
مەد
ھيواا عومەر ئەحم
ی پەڕتووک
ەتمەندﯾيەکانی
تاﯾبە
جﯚرری پەڕتووک :چيرۆک
ن  -ش وەزار :ک .باشوور
زمان

3577
پەڕتوووکی ژمارە7 :
خەوننە سەوزەکاان
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
68511
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
سابيرر رەشيد
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
و ت:
بااشووری کورددستان
چيرۆک
ی پەڕتووک :چ
جﯚری
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
3578
پەڕتوووکی ژمارە8 :
خەوننە نماﯾش ک
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201111
1192222546
62987
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
سترندباری
ئﯚگﯚست س
وەرگ انی لە سوﯾدﯾيەووە :دالوەر قەررەداغی
دەزگای ئارراس 2009 -
دﯾيەکانی پەڕتتووک
تاﯾبەتمەند
و ت:
باشوووری کوردستان
جﯚری پەڕتتووک :شانﯚ
شوور
زمان  -ش وەزار :ک .باش
3579
پەڕتوووکی ژمارە9 :
خەوننە و خەون ننيە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
69166
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
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حەمە کەرﯾمی
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی پەڕتووک
باشووری کوردستان
و ت:
جﯚری پەڕتووک :شانﯚ
زمان  -ش وەزار :ک .باشوور
پەڕتووکی ژمارە3580 :
خەونەکا بنەفشی
http://www.kurdipedia.org/?q=2011092222335562062
ئامادەﯾە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
خەونەکا بنەفشی
نﭭ سەر  :محەمەد بەدەل
وەشان ن ئيکەتيا نﭭ سەر ن کورد  -دھوک
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی پەڕتووک
باشووری کوردستان
و ت:
جﯚری پەڕتووک :چيرۆک
پەڕتووکی ژمارە3581 :
خەونەکان لە ن وان زانست و بيروباوەڕدا
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514965607
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
وەردی ،عەلی

پەڕتووکی ژمارە3582 :
خەونەکانم
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514968274
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
جەوھەر

پەڕتووکی ژمارە3583 :
خەونەکانی ئيقليمی با
http://www.kurdipedia.org/?q=2011110121260462694
ئامادەﯾە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
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ناسر وەەحيدی
ی ئاراس 20 05 -
دەزگای
تاﯾبەتم
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
ستان
شووری کوردس
باش
و ت:
جﯚری پەڕتووک :چييرۆک
زمان  -ش وەزار :ک  .باشوور
3584
پەڕتوووکی ژمارە4 :
خەوننەکانی بلوژژستان
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22214411519190
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
نووسينی :ئەحمەدی ممەال
لەالﯾەن دەزگای چاپ و پەخشی ئاراسەوە
ن
 200دا
ئەم کت بە للە سا ی 04
ەوە
ب وکراوەتە
سەرچاوە :ما پەڕی کت ببخانەی کورددی
دﯾيەکانی پەڕتتووک
تاﯾبەتمەند
و ت:
باشوووری کوردستان
جﯚری پەڕتتووک :رۆمان
شوور
زمان  -ش وەزار :ک .باش
3585
پەڕتوووکی ژمارە5 :
خەوننەکانی د ە گورگ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
69525
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
جەنگييز ئيتماتﯚف
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
و ت:
بااشووری کورددستان
ی پەڕتووک :رۆۆمان
جﯚری
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
3586
پەڕتوووکی ژمارە6 :
خەوننەکانی د ە گورگ :چييرۆک
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
68462
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
جەنگييز
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3587
پەڕتوووکی ژمارە7 :
ەﯾخا
خەوننەکانی زو ە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201104
4081104175
56303
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ئەحمەددی مەال
ەی شﭭان
جاپخانە
2009
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
تاﯾبەتمە
ستان
شووری کوردس
باش
و ت:
ە بەست
جﯚری پەڕتووک :ھە
زمان  -ش وەزار :ک ..باشوور
3588
پەڕتوووکی ژمارە8 :
خەوننەکەی تﯚملليا
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6202255317
70521
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
س کر ستيان
ھانس
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی پەڕتووک
ی پەڕتووک :مندا ن
جﯚری
3589
پەڕتوووکی ژمارە9 :
ی پساوەی قەندﯾل
خەوی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201111
1142147106
62971
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
کەرﯾم ککاکە
ی ئاراس 20 08 -
دەزگای
تاﯾبەتم
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
ستان
شووری کوردس
باش
و ت:
جﯚری پەڕتووک :رۆممان
زمان  -ش وەزار :ک  .باشوور
3590
پەڕتوووکی ژمارە0 :
ی منداڵ
خەوی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6202336407
70975
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
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ھانا لووقمان

3591
پەڕتوووکی ژمارە1 :
ەکە شکاوەک
خەڕە
کە :چيرۆک
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
68448
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ل
جەمال

3592
پەڕتوووکی ژمارە2 :
خە ت
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
69328
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
سﯚن ،سپ نسرر
جانس

3593
پەڕتوووکی ژمارە3 :
خە تتی نﯚب
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
2270207562
20041
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
نووسەر
نيا کاميل
ەڕەکان
ژمارەی الپە
567
پ
سا ی چاپ
2010
پ
نﯚرەی چاپ
دووەم
دﯾزاﯾنی بەرگ
موراد بەھرراميان
کەتەلﯚگ
م ژوو
ەوەی موکرﯾاننی
سەرچاوە :ما پەڕی دەززگای تو ژﯾنەووە و ب وکردنە
دﯾيەکانی پەڕتتووک
تاﯾبەتمەند
باشوووری کوردستان
و ت:
جﯚری پەڕتتووک :م ژوو
شوور
زمان  -ش وەزار :ک .باش
3594
پەڕتوووکی ژمارە4 :
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ی
خە تتی ﯾەکەمی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6202255317
70226
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ەلی
ی مەحمودعە
ئاشتی
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی پەڕتووک
ی پەڕتووک :مندا ن
جﯚری
3595
پەڕتوووکی ژمارە5 :
ی کوژراو
وەی رۆح کی
وەت :الوانەو
خە و
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
68641
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ئوم د ئاشنا
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
و ت:
بااشووری کورددستان
ھە بەست
ی پەڕتووک :ھ
جﯚری
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
3596
پەڕتوووکی ژمارە6 :
خە ک و دەسە ت
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22214412219409
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
سابير
جەبار س
ﯾانەی ققە ەمی سل مانی 2007
تاﯾبەتم
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
و ت:
ستان
شووری کوردس
باش
جﯚری پەڕتووک :وتار و دﯾمانە

3597
پەڕتوووکی ژمارە7 :
می
خەﯾام
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
68217
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
کەندی
ی
شەرەف
محەمەدی شە
حاجی مەال مح
عەبدوول ەحمانی ح

3598
پەڕتوووکی ژمارە8 :

ﻻﭘەڕە

966

http://www.kurdipedia.org

سيەت
خەﯾا تی مارکس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101536416
65441
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
قەرەداغی ،فازل

3599
پەڕتوووکی ژمارە9 :
خو ندنەوە و رەخنە)
خەﯾا ی زمان )خ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22214412519531
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
موتەليب عەببدو
عەبدولم
2003
ی موکرﯾانی 3
دەزگای
تاﯾبەتم
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
و ت:
ستان
شووری کوردس
باش
جﯚری پەڕتووک :ئەددەبی

3600
پەڕتوووکی ژمارە0 :
خەﯾياامی ھەژارانە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6042146026
65032
ە
ھ شتتا ئامادە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ئاشتی
ی
حەدﯾن
ل کﯚ يينەوە :سە ح
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی پەڕتووک :ئئەدەبی
جﯚری
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک

3601
پەڕتوووکی ژمارە1 :
ڤ و مام گوررگ
د ﯾالڤ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6202255317
70411
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ساکارر شرﯾف
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی پەڕتووک :مندا ن
جﯚری

ﻻﭘەڕە

967

http://www.kurdipedia.org

3602
پەڕتوووکی ژمارە2 :
ھەموو سەرردەمەکان
سادق شەرەفکەندی ،ر بەر ک بﯚ ھ
د .سا
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201109
9140926136
61225
ئاماددەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
کوردستان
ن
ی
حيزبی د موکراتی
ەتمەندﯾيەکاننی پەڕتووک
تاﯾبە
جﯚرری پەڕتووک :ﯾاداشت

3603
پەڕتوووکی ژمارە3 :
ف
ەتولمەعارﯾف
دائيرە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101450576
65262
ھ شتا ئاما دە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
خوسررەو جاف
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
و ت:
بااشووری کورددستان
ەنسيکلﯚپيدﯾاا
ی پەڕتووک :ئە
جﯚری
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
3604
پەڕتوووکی ژمارە4 :
وردەکان
داب و نەرﯾتی کو
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
66133
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
مەحمودی باﯾﯾەزﯾدی
مەال م
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
و ت:
بااشووری کورددستان
ی پەڕتووک :ککلتوور
جﯚری
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
3605
پەڕتوووکی ژمارە5 :
لەپ ناوی چييدا؟!
ی کﯚمە گا لە
ن لە حيزب و لەتکردنی
داب ان
dipedia.org//?q=201012
22214405918625
http:///www.kurd
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
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20
ستانی( 007 -
د کاوە )کو س
سەعيد
سەرچاوە :ما پەڕی کت بخانەی ککوردی
تاﯾبەتم
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
شووری کوردس
باش
و ت:
ستان
جﯚری پەڕتووک :راممياری
زمان  -ش وەزار :ک ..باشوور
3606
پەڕتوووکی ژمارە6 :
ن :کورتە چييرۆک
داب ان
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
68361
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
مەد خدر مەوللوود
محەم

3607
پەڕتوووکی ژمارە7 :
سالمدا
شکردنی ئاببوری لە ئيس
دابەش
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
66411
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
الغ
دامەزرراوەی ئەلبەال

3608
پەڕتوووکی ژمارە8 :
ن لە ئ ران
ەسە تەکان
شکردنی دە
دابەش
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22214410618886
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
ن ﯾەرپە
نووسينی :پ ۆفيسﯚر ﯾان
ەعيد
وەرگ انی لە سوﯾدﯾەوەە؛ فاﯾەق سە
لەالﯾەن دەزگای چاپ و پەخشی ئاراسەوە
ن
 200دا
ئەم کت بە للە سا ی 04
ەوە
ب وکراوەتە
تاﯾبەتمەند
دﯾيەکانی پەڕتتووک
و ت:
باشوووری کوردستان
ی
جﯚری پەڕتتووک :رامياری
شوور
زمان  -ش وەزار :ک .باش
3609
پەڕتوووکی ژمارە9 :
ە
داپيرە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6202255317
70504
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
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جيل ئئيگلتون
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی پەڕتووک :مندا ن
جﯚری
3610
پەڕتوووکی ژمارە0 :
ی
داخراانی م ژووﯾی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201208
8062113216
67955
ھ شتا ئامادە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ھاشم سا ح
ەحمەد
وەرگ اننی :شوان ئە
تاﯾبەتمە
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
و ت:
ستان
شووری کوردس
باش
ەمەجﯚرە
جﯚری پەڕتووک :ھە
زمان  -ش وەزار :ک ..باشوور
3611
پەڕتوووکی ژمارە1 :
داخوازﯾنامەی ژننی کورد
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201112
2260140526
60600
ئامادەەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ئامادەەکردنی :پ ۆژەەی ژنی کوردد و پ ۆژەی ممافی مرۆﭬی کورد
سوﯾد 2004 -
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
دەرەوە
و ت:
جﯚری
ی پەڕتووک :ژننان
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
3612
پەڕتوووکی ژمارە2 :
ی دەروون ب2
داخی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
67957
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ب عەلی مەننمی
حەبيب

3613
پەڕتوووکی ژمارە3 :
وی
ەروەری ر و
داد پە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6202255317
70711
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ھ شتا ئاماددە نييە

ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ست حەمەغەررﯾب
و/باس
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی پەڕتووک
ی پەڕتووک :مندا ن
جﯚری

3614
پەڕتوووکی ژمارە4 :
می جيھانگييرﯾدا
ەروەری و ماافی مرۆڤ لە سەردەم
دادپە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
66831
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ەوانی تر
مود شەرﯾف ببەسيﯚنی /ئە
مەحم

3615
پەڕتوووکی ژمارە5 :
دادگای ئەنفال
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201110
0022144176
62176
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
م عەببوود
نووسەرر :زوھ ر کازم
وەرگ  :محەمەد گﯚممەﯾی
2008
تاﯾبەتم
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
و ت:
ستان
شووری کوردس
باش
ساﯾی
جﯚری پەڕتووک :ﯾاس
زمان  -ش وەزار :ک  .باشوور
3616
پەڕتوووکی ژمارە6 :
دادگای م ژوو
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201202
2111829596
64228
ئاماادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
مەد ھاوار
م ئەحمەد و ررەسول محەم
دﯾالﯚگگ کە لەنيوان ئئاپﯚ ،ئيبراھيم
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ستان
رۆۆژئاوای کوردس
و ت:
ی پەڕتووک :م ژوو
جﯚری
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
پارت:
پاارتی ژﯾانی ئاازاد  -پژاک
3617
پەڕتوووکی ژمارە7 :
دادگاﯾی
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http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201108
8271702405
58687
ھ شتا ئامادە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
فرانتس
س کافکا
ھاﯾی
وەرگ اننی :عەتا نەھ
تاﯾبەتم
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
و ت:
ستان
شووری کوردس
باش
جﯚری پەڕتووک :رۆممان
زمان  -ش وەزار :ک  .باشوور
3618
پەڕتوووکی ژمارە8 :
دادگاﯾی ئەنفال
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6302100046
65990
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
زوھ ر ککازم عەببوود
وەرگ اننی :ھ دی گگﯚمەﯾی
2010
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
تاﯾبەتم
و ت:
ستان
شووری کوردس
باش
جﯚری پەڕتووک :ئەننفال و ھە ەببجە
زمان  -ش وەزار :ک  .باشوور
3619
پەڕتوووکی ژمارە9 :
دادگاﯾی کردنی سوکرات
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
65671
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ن ،ای 10ف
ستون

3620
پەڕتوووکی ژمارە0 :
مە ک رەخننە و پرسيار
سەدام و تاواانباران ،کﯚم
دادگاﯾيکردنی س
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22214410118719
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
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شﯚڕش
نووسينی :شاخەوان ش
سا ی  2004دا لەسەر "ئئينتەرن ت"
نگی ﯾانزەی س
ئەم ل کﯚ يننەوەﯾە لە مانگ
ەوە
ب وکراوەتە
دﯾيەکانی پەڕتتووک
تاﯾبەتمەند
و ت:
باشوووری کوردستان
ی
جﯚری پەڕتتووک :رامياری
شوور
زمان  -ش وەزار :ک .باش
3621
پەڕتوووکی ژمارە1 :
کاری
ەتيی تاوانک
ەی ن ودەو ە
دادگە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22702075619921
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
نووسەر
د
ەحمەد السيد
د.مرشد ئە
وەرگ
م
ئاسﯚ کەرﯾم
2005
ەوەی موکرﯾاننی
سەرچاوە :ما پەڕی دەززگای تو ژﯾنەووە و ب وکردنە
دﯾيەکانی پەڕتتووک
تاﯾبەتمەند
باشوووری کوردستان
و ت:
ی
جﯚری پەڕتتووک :ﯾاساﯾی
شوور
زمان  -ش وەزار :ک .باش
3622
پەڕتوووکی ژمارە2 :
دادگەی..
ی
کاری :ل کﯚ يينەوەﯾەکی شرۆﭬەکاررﯾی
ەتيی تاوانک
ەی ن ودەو ە
دادگە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
66881
ھ شتا ئامادە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ەﯾد ،مورشيد
ئەلسە
د ئەحمەد

3623
پەڕتوووکی ژمارە3 :
ەر و جەالدەکەی
دادوە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201305
5162325098
82994
ی پی دی ئ ف :ھ شتا ئئامادە نييە
فاﯾلی

ﻻﭘەڕە

973

http://www.kurdipedia.org

فرﯾدرﯾخ دوﯾرنمات
ی لە ئە مانيييەوە :کەرﯾم پەڕەنگ
وەرگ انی
2013
ەندﯾيەکانی پپەڕتووک
تاﯾبەتمە
و ت:
شووری کوردس
باش
ستان
جﯚری پپەڕتووک :رۆممان
زمان  -ش وەزار :ک .باشوور
3624
پەڕتوووکی ژمارە4 :
ەشی 1
ە عيراق  -بە
ەری ج ندەرری و مافەکاانی ژنان لە
دادوە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201109
9052324426
60982
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
ەرﯾم عەلی
ی سەالم کە
وەرگ انی
ەڕتووک
ەندﯾيەکانی پە
تاﯾبەتمە
و ت:
ستان
شووری کوردس
باش
ن
ەڕتووک :ژنان
جﯚری پە
زمان  -ش وەزار :ک .باشوور

3625
پەڕتوووکی ژمارە5 :
ەشی 2
ە عيراق  -بە
ەری ج ندەرری و مافەکاانی ژنان لە
دادوە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201109
9052329456
60983
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
ەرﯾم عەلی
ی سەالم کە
وەرگ انی
ەڕتووک
ەندﯾيەکانی پە
تاﯾبەتمە
و ت:
ستان
شووری کوردس
باش
ن
ەڕتووک :ژنان
جﯚری پە

3626
پەڕتوووکی ژمارە6 :
ی
ی کﯚمە ﯾەتی
دادی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
66124
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
بەکر ددل ر
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ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
بااشووری کورددستان
و ت:
ھەمەجﯚرە
ی پەڕتووک :ھ
جﯚری
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
3627
پەڕتوووکی ژمارە7 :
دادە شيرﯾن
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
69514
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ی ،ئيب اھيم
ﯾونسی

3628
پەڕتوووکی ژمارە8 :
دادە شيرﯾن
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22702075619827
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
نووسەر
ی ﯾونسی
ئيبراھيمی
وەرگ
غەرﯾب پش
شدەری
ەڕەکان
ژمارەی الپە
388
پ
سا ی چاپ
2008
کەتەلﯚگ
ئەدەبيات
ەوەی موکرﯾاننی
سەرچاوە :ما پەڕی دەززگای تو ژﯾنەووە و ب وکردنە
دﯾيەکانی پەڕتتووک
تاﯾبەتمەند
و ت:
باشوووری کوردستان
جﯚری پەڕتتووک :رۆمان
شوور
زمان  -ش وەزار :ک .باش
3629
پەڕتوووکی ژمارە9 :
ەڕوو
دار بە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
68134
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
مدحە
ەت ب خەو

3630
پەڕتوووکی ژمارە0 :
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دار گو ز
http://www.kurdipedia.org/?q=2012062023364070976
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
سﯚران نەدار

پەڕتووکی ژمارە3631 :
دارا وداربن
http://www.kurdipedia.org/?q=2012062022553170827
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
نوسينی /عاليە عەبدول کەرﯾم
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی پەڕتووک
جﯚری پەڕتووک :مندا ن
پەڕتووکی ژمارە3632 :
دارتاش و مەزنترﯾش
http://www.kurdipedia.org/?q=2012082021453072313
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
کﯚمە ەی ن ودەو ەتی کت بی پيرۆز  -لقی ھەول ر
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی پەڕتووک
جﯚری پەڕتووک :ئاﯾين و ئاتەﯾزم
زمان  -ش وەزار :ک .باشوور
پەڕتووکی ژمارە3633 :
دارتوو
http://www.kurdipedia.org/?q=2012062022553170366
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
ءاکﯚ محەمەد عارف
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی پەڕتووک
جﯚری پەڕتووک :مندا ن
پەڕتووکی ژمارە3634 :
دارتووە تەنياکە
http://www.kurdipedia.org/?q=2011102908274962637
ئامادەﯾە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
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ەن
چنوور نناميق حەسە
ی ئاراس 20 04 -
دەزگای
تاﯾبەتم
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
ستان
شووری کوردس
باش
و ت:
جﯚری پەڕتووک :چييرۆک
زمان  -ش وەزار :ک  .باشوور
3635
پەڕتوووکی ژمارە5 :
دارتووەکەی بەررما ن
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6202255317
70769
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
س عەبدو
ئيدرﯾس
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
و ت:
بااشووری کورددستان
مندا ن
ی پەڕتووک :م
جﯚری
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
3636
پەڕتوووکی ژمارە6 :
ی
ی وھاوکاری
ستانی ئاشتی
دارس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6202255317
70851
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
فەوزﯾييە مەمنی
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی پەڕتووک :مندا ن
جﯚری
3637
پەڕتوووکی ژمارە7 :
ستانی ئەو بننارە
دارس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
67937
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
نەوزادد رفعەت

3638
پەڕتوووکی ژمارە8 :
دارس
ستانی ش رپااشا
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6202255317
70648
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
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ﯾوسف
ف عەبدول قاددر رەسوڵ
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
بااشووری کورددستان
و ت:
مندا ن
ی پەڕتووک :م
جﯚری
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
3639
پەڕتوووکی ژمارە9 :
لئاوا
ستانی گﯚر لئ
دارس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201112
2231240556
63482
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
عەبدولعەزﯾز
نووسيننی :فاروق عە
نی 2008 -
سل مانی
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
تاﯾبەتم
ستان
شووری کوردس
باش
و ت:
دا ن
جﯚری پەڕتووک :مند
زمان  -ش وەزار :ک  .باشوور
3640
پەڕتوووکی ژمارە0 :
ﯾجی
ستانی نەروﯾج
دارس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201309
9102123558
88908
ھ شتا ئامادە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ی مﯚراکامی
ھارۆکی
وەرگ اننی :تارا ش خ عوسمان
2013
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
تاﯾبەتم
و ت:
ستان
شووری کوردس
باش
جﯚری پەڕتووک :رۆممان
زمان  -ش وەزار :ک  .باشوور
3641
پەڕتوووکی ژمارە1 :
س وو مانگا
دارس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6202255317
70469
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
د شادد عەلی
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
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ی پەڕتووک:
جﯚری

مندا ن

3642
پەڕتوووکی ژمارە2 :
وز
دارگو
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6202336407
70977
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
عوسمان ماووەتی
رزگار ع

3643
پەڕتوووکی ژمارە3 :
الس
دارگ ال
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6202255317
70797
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
حەسەن
و/محەممەد فەرﯾق ح
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
تاﯾبەتم
و ت:
ستان
شووری کوردس
باش
دا ن
جﯚری پەڕتووک :مند
زمان  -ش وەزار :ک  .باشوور

3644
پەڕتوووکی ژمارە4 :
دارم و
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6202336407
70978
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ر گا ی مﯚوﯾری

3645
پەڕتوووکی ژمارە5 :
ووی ژﯾرﯾدا
ن لە تەرازو
داروﯾن
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101536416
65418
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ەد سا ح
شارەززوری ،محەمە

3646
پەڕتوووکی ژمارە6 :
ئاسمانە
ە
ی لە
کە و سەری
ەگی لە خاک
داری ماوەران رە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
66386
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
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حەﯾدەری ،مومتاز

پەڕتووکی ژمارە3647 :
دارە ب بە رەکە
http://www.kurdipedia.org/?q=2012062022553170635
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
لەﯾال عەلی
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی پەڕتووک
جﯚری پەڕتووک :مندا ن
پەڕتووکی ژمارە3648 :
دارەوەن
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514968479
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
خورشيدە

پەڕتووکی ژمارە3649 :
دارەکەی بەرما ن :کﯚمە ە چيرۆک
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514967796
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
ئەحمەد محەمەد ئيسماعيل

پەڕتووکی ژمارە3650 :
داستان و گﯚرانی لە فﯚلکلﯚری کوردﯾدا
http://www.kurdipedia.org/?q=2014033100400794852
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
عومەر ش خە دەشتەکی
ھەول ر1998-
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی پەڕتووک
باشووری کوردستان
و ت:
جﯚری پەڕتووک :کلتوور
زمان  -ش وەزار :ک .باشوور
پەڕتووکی ژمارە3651 :
داستان و گﯚرانی لە فﯚلکلﯚری کوردﯾدا :کەلەپوور
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http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
68148
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
عومەرر شيخە

3652
پەڕتوووکی ژمارە2 :
ش و مير مح
داستتانا گلگامش
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201201
1102123096
63768
ی پی دی ئ ف :ھ شتا ئاماادە نييە
فاﯾلی
ی
نﭭ سەر  :ککوﭬان خانکی
وەشان  :ر ﭭەبەرﯾا کارووبار ن ئ زدﯾان – ژمارە 1
ەرا 220 :
ھژمارا الپە
زمان  :کورددی ئەلف و ب ﯾا کوردی و التينی
سەعيد( سەباارەت بە
لەالﯾەن )روژھات س
ن
سەرچاوە :تﯚمار کی تاﯾﯾبەت بﯚ کوردﯾپ دﯾا
20:00:34
)داستانا گللگامش و ميرر مح ( لە4 2012-1-10 :

3653
پەڕتوووکی ژمارە3 :
داستتانی حوس ننی کورد و چەند ھەقاﯾەت کی تر
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201109
9101315376
61087
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
نووسينی :ئەحمەد ئازەەر ئەفشار
ەردی
وەرگ انی لە فارسييەووە  :عەزﯾز گە
ی سەردەم  -سل مانی ))سا ی چاپ)2008 :
لە ب وکراوەەکانی دەزگای
دﯾيەکانی پەڕتتووک
تاﯾبەتمەند
و ت:
باشوووری کوردستان
جﯚری پەڕتتووک :ئەفساانە
شوور
زمان  -ش وەزار :ک .باش
3654
پەڕتوووکی ژمارە4 :
ەﯾن
ەن و حوسە
داستتانی حەسە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201110
02721594918773
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
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ەوەی :ھەردەەو
ساخکردنەوە و ل کﯚ ينە
دەزگای ئارراس 2003 -

کاکەﯾی

دﯾيەکانی پەڕتتووک
تاﯾبەتمەند
باشوووری کوردستان
و ت:
جﯚری پەڕتتووک :ئەفساانە
شوور
زمان  -ش وەزار :ک .باش
3655
پەڕتوووکی ژمارە5 :
ت!..
داستتانی خيانەت
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
68682
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
بەندەرر

3656
پەڕتوووکی ژمارە6 :
وردﯾە
کلﯚر کی کو
مەدی و کەﯾﯾغانی :فﯚلک
داستتانی دوو پا ەوان ئەحم
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
67659
نييە
شتا ئامادە ە
ھش
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ی
رەمزی

3657
پەڕتوووکی ژمارە7 :
گەڵ ئﯚجاالنی کردوە
ی ﯾا چين لەگ
ە :گفتوگﯚی
داستتانی ژﯾانەوە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
66263
ئامادە نييە
ھ شتا ئا
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ک ،ﯾا چين
کوچوک

3658
پەڕتوووکی ژمارە8 :
مەخان
داستتانی سوورم
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
68249
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ابر س
سەعيد شوکرری
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی پەڕتووک
و ت:
بااشووری کورددستان
چيرۆک
ی پەڕتووک :چ
جﯚری
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
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3659
پەڕتوووکی ژمارە9 :
ەر
داستتانی سەفە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201109
9201435566
62005
ئامادەەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ستەفا
عەبدو مست
نووسيينی :باھﯚز ع
2005
ی ئەدەبی 5
ل کﯚ يننەوەی فيکرﯾی
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
بااشووری کورددستان
و ت:
ەدەبی
ی پەڕتووک :ئە
جﯚری
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
3660
پەڕتوووکی ژمارە0 :
کەلەپوور
سيماونە :ک
وڕی قازی س
داستتانی ش خ ببەدرەدﯾن کو
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
68113
ھ شتا ئاممادە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
حيکمەت
نازم ح

3661
پەڕتوووکی ژمارە1 :
وڕی قازﯾی سيماونە
داستتانی ش خ ببەدرەدﯾن کو
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201209
9170950313
31458
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
نازم حييکمەت
وەرگ اننی :شوکور ممستەفا
تاﯾبەتم
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
ستان
شووری کوردس
باش
و ت:
جﯚری پەڕتووک :چييرۆک
زمان  -ش وەزار :ک  .باشوور
3662
پەڕتوووکی ژمارە2 :
ەوە
ق و ل کﯚ ينە
داستتانی قە ی دمدم :دەق
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
68920
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
جووتيار
خالد ج

3663
پەڕتوووکی ژمارە3 :
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داستتانی گلگام ش
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
66938
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
شاملوو ،ئەحمەد

3664
پەڕتوووکی ژمارە4 :
ەر
ی بەختەوە
داستتانی منا يکی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6202255317
70250
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
سابيررگرد ی عازەبا
بانی
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی پەڕتووک
ی پەڕتووک :مندا ن
جﯚری
3665
پەڕتوووکی ژمارە5 :
ن
ی کوردستان
داستتانی نەورۆزز و نەورۆزی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
69639
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ەرﯾف
ی عەلی شە
حيلمی
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی پەڕتووک
و ت:
بااشووری کورددستان
ی پەڕتووک :دۆزی کورد
جﯚری
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
3666
پەڕتوووکی ژمارە6 :
ەحمود
سی خاس و سو تان مە
داستتانی ھەﯾاس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201302
2041321247
75577
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
نووسينی :محەمەد ساا ح سەعيد
 326) ،2009الپەڕڕە).
2
شم – ھەول ر ،سا ی
چاپخانەی حاجی ھاشم
تاﯾبەتمەند
دﯾيەکانی پەڕتتووک
باشوووری کوردستان
و ت:
ی
جﯚری پەڕتتووک :ئەدەبی
شوور
زمان  -ش وەزار :ک .باش
3667
پەڕتوووکی ژمارە7 :
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داستتانی کوڕە و کچە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201211
1201642576
69473
ئامادەەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ن کاروانی
نووسيينی :سيروان
سوﯾد 2001 -
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
دەرەوە
و ت:
چيرۆک
ی پەڕتووک :چ
جﯚری
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
3668
پەڕتوووکی ژمارە8 :
رە
ستانی نەمر
جا و پ نج داس
ە ھەرەگەوررەکان :پەنج
داستتانە جيھانيە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
69148
ھ شتاا ئامادە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
لوﯾس ئونتەر
وەرگ انی :کاوس ققەفتان
مەندﯾيەکانی
تاﯾبەتم
ی پەڕتووک
و ت:
شووری کورددستان
باش
ەفسانە
ی پەڕتووک :ئە
جﯚری
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
3669
پەڕتوووکی ژمارە9 :
داستتانەو دەسک
ک ش وە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201211
1181307407
73792
ی پی دی ئ ف :ھ شتا ئاماادە نييە
فاﯾلی
الن بروگر"ە ککە فەرەشيد شەرفی" لە زاراوەی
بەرھەمی نووسەری داانمارکی " ليال
ھەوارامی
ی
ە سەر زاراوەی
سﯚرانييەوەە وەرﯾگ اوەتە
تاﯾبەتمەند
دﯾيەکانی پەڕتتووک
و ت:
باشوووری کوردستان
جﯚری پەڕتتووک :مندا ن
ەورامی
زمان  -ش وەزار :ک .ھە
3670
پەڕتوووکی ژمارە0 :
داستتانەکا دی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
69171
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
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د ئەمين مووس
حەميد
سا

3671
پەڕتوووکی ژمارە1 :
ن
ى كوردستان
ەانى نەورۆز و نەورۆزى
داسە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201403
3310040079
94869
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ى على شرﯾف
حلمى
ف--بەغدا1991-

3672
پەڕتوووکی ژمارە2 :
ی جيھاندا
ەی سياسی
ەنج لەگەمە
داش کی شەترە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201108
8240911005
58691
ی پی دی ئ ف :ھ شتا ئاماادە نييە
فاﯾلی
مود
زاھير مەحم
چاپی )) 2009
ی
وەرگ رانی بﯚ ھو ندی : Martha Mahmud -
: j.h.p.b
چاپی )) 2010
ی
وەرگ رانی بﯚ ئينگليزی bottenheft -
سا ح -چاپی ))2011
سەربەست س
وەرگ رانی بﯚ کوردی  :س
دﯾيەکانی پەڕتتووک
تاﯾبەتمەند
شت
جﯚری پەڕتتووک :ﯾاداش

3673
پەڕتوووکی ژمارە3 :
ی جيھانيدا
ەی سياسيی
داش کی شەرەننج لە گەمە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201105
5060840525
57317
يە
شتا ئامادە نييە
ھش
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
زاھيرر مەحمود
ی پەڕتووک
ەتمەندﯾيەکانی
تاﯾبە
و ت :باشووری کوردستان

3674
پەڕتوووکی ژمارە4 :
ستانی من :کەلەپوور
داغس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
68060
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
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ڤ
رەسووڵ حەمزە تﯚڤ

3675
پەڕتوووکی ژمارە5 :
رکردنی بەخ
داگير
ختەوەری
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201309
9242007448
88521
ە
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
ب راتراند راس
ی :فەرشيد شەرﯾفی
وەرگ انی
2013
تاﯾبەتمە
ەندﯾيەکانی پپەڕتووک
ستان
شووری کوردس
باش
و ت:
جﯚری پپەڕتووک :کﯚممە ناسی
زمان  -ش وەزار :ک .باشوور
3676
پەڕتوووکی ژمارە6 :
ی ژﯾانی زانا حس ن حوززنی موکرﯾانی
ی :چيرۆکی
وی موکرﯾانی
داماو
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
69645
ھ شتتا ئامادە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
شاکر فەتاح

3677
پەڕتوووکی ژمارە7 :
کی ،شيعە و بەعس)
سوپای ماليک
سوپای نو ی ئ راق )س
دەزگاکانی س
دامود
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201211
1202041406
69379
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ی
سيم دﯾبەگەﯾی
دەرس
٢٠١٢
٢
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی پەڕتووک
سەربازی
ی پەڕتووک :س
جﯚری
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
3678
پەڕتوووکی ژمارە8 :
چيرۆک
فراندن و پ ش ەو ک :چ
دامەززراندن و ئەف
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
69063
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
موود
مەحم
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3679
پەڕتوووکی ژمارە9 :
ی
ستوورەکەی
مرﯾکا و دەس
دامەززراندنی ئەم
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22214405818599
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
جورنلون
ليدﯾا بج
ئەبوبەککر خﯚشناو
20
سل مانی 007
خانەی وەرگ انی س
تاﯾبەتم
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
ستان
شووری کوردس
باش
و ت:
جﯚری پەڕتووک :راممياری
زمان  -ش وەزار :ک  .باشوور
3680
پەڕتوووکی ژمارە0 :
توورەکەی
دامەززرانی ئەمرﯾکا و دەستو
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
66882
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
بجورنللوند ،ليدﯾا

3681
پەڕتوووکی ژمارە1 :
سەرھە داننی کﯚمە نا سی
دامەززر نەران و س
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
66589
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
بﯚتﯚل

3682
پەڕتوووکی ژمارە2 :
دا ئەن م
دان ببە تاوانەکاند
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
66084
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ی ،جەمال
شا ی

3683
پەڕتوووکی ژمارە3 :
چەرموو
دان چ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201108
8161523126
60688
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
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نووسيننی :جاک لەنندن
وەرگ اننی :عەبدو حەسەن زادە
ی ئاراس 20 07 -
دەزگای
تاﯾبەتم
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
و ت:
شووری کوردس
باش
ستان
جﯚری پەڕتووک :رۆممان
زمان  -ش وەزار :ک  .باشوور
3684
پەڕتوووکی ژمارە4 :
شتن
دان ش
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6202255317
70603
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
حەسەن
رۆژە ح
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی پەڕتووک
ی پەڕتووک :مندا ن
جﯚری
3685
پەڕتوووکی ژمارە5 :
ميتافيزﯾکی ئاکار
ی بنەمای م
دانانی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
65654
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
کانت ،ئيمانﯚﯾيل

3686
پەڕتوووکی ژمارە6 :
ەوکەت
ی کو خا شە
دانای
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201201
1021426246
63634
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ی
سەم سا ەﯾی
موعتەس
ک 2011 -
کەرکوک
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
تاﯾبەتم
و ت:
ستان
شووری کوردس
باش
جﯚری پەڕتووک :رۆممان
زمان  -ش وەزار :ک  .باشوور
3687
پەڕتوووکی ژمارە7 :
ی دا پيرە
داناﯾی
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http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6202255317
70182
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
رﯾکخرراویmeds
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی پەڕتووک
ی پەڕتووک :مندا ن
جﯚری
3688
پەڕتوووکی ژمارە8 :
وک
دانپيانانی کوژراو
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201211
1040005207
73586
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ھ رش رەسوڵ
2012
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
تاﯾبەتم
ستان
شووری کوردس
باش
و ت:
جﯚری پەڕتووک :چييرۆک
زمان  -ش وەزار :ک  .باشوور
3689
پەڕتوووکی ژمارە9 :
دانانەکانی رراسپﯚتين
دانپ د
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651497
70043
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
راسپﯚﯚتين

3690
پەڕتوووکی ژمارە0 :
حکومەتەکانی ع راق
ی
نەتەوەﯾی کورد و ح
ی
ی
ستانەکانی بزوتنەوەی رزگارﯾخوازی
دانوس
1968/1
1921
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22214411319123
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
دﯾن
نووسينی :دکتﯚر واحيد عومەر مح د
لەالﯾەن سەنتەری ل کﯚ ينەوەی ستراتيجی
ن
200دا
ئەم کت بە للە سا ی 06
کوردستانەوە ب وبﯚتەوەە
تاﯾبەتمەند
دﯾيەکانی پەڕتتووک
و ت:
باشوووری کوردستان
جﯚری پەڕتتووک :م ژوو
شوور
زمان  -ش وەزار :ک .باش
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3691
پەڕتوووکی ژمارە1 :
ستاندا
ی ئاو لە ھەرر می کوردس
ت و ئەمنيی
داھات
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
66082
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ن
ی ،فەرەﯾدون
کاکەﯾی

3692
پەڕتوووکی ژمارە2 :
ی
داھاتتووی ئازادی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201305
5030042057
78702
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ەرﯾا
نووسەرر :فەرﯾد زەکە
سەن پوور
وەرگ  :عەدنان حەس
2012
تاﯾبەتم
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
ستان
شووری کوردس
باش
و ت:
جﯚری پەڕتووک :راممياری
زمان  -ش وەزار :ک  .باشوور
3693
پەڕتوووکی ژمارە3 :
ن و خەون و دنيابينييە
ە کەشفکردن
داھ ننان سەر بە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201302
2051251187
75593
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
موتە يب عەببدو
عەبدولم
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
تاﯾبەتم
ستان
شووری کوردس
باش
و ت:
جﯚری پەڕتووک :وتار و دﯾمانە
زمان  -ش وەزار :ک  .باشوور

3694
پەڕتوووکی ژمارە4 :
گەی چەند تتيﯚر کەوە
داھ ننان لە روانگ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101536416
65396
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
رۆشناا ئەحمەد رەس
سوڵ

3695
پەڕتوووکی ژمارە5 :
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داھ نان
داھ ننان ھەنگاو بە ھەنگاو ،بە بەکارھ نانی ئامراززەکانی ھ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201207
7011104277
71620
ە
ھ شتتا ئامادە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ق سوﯾدان
د .تارق
وەرگ ررانی خەولە ھەمزە ش خاانی
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی پەڕتووک
با
و ت:
باشووری کوردستان
ھەمەجﯚرە
ی پەڕتووک :ھ
جﯚری
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
3696
پەڕتوووکی ژمارە6 :
ەوە
داھ ننان و دۆزﯾنە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101235146
65191
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
بسن ،،جين لوﯾس

3697
پەڕتوووکی ژمارە7 :
گ
داھ ننان و مەرگ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22214410418793
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
سەن پا ەوان
نووسينی :سە ح حەس
ﯾانەی قە ەمی
ی
ەالﯾەن
ھەمی ئەم کت بە لە سا ی  2008دا لە
چاپی دووھ
ەوە
سل مانييەووە ب وکراوەتە
سەرچاوە :ما پەڕی کت ببخانەی کورددی
دﯾيەکانی پەڕتتووک
تاﯾبەتمەند
و ت:
باشوووری کوردستان
ی
جﯚری پەڕتتووک :ئەدەبی
شوور
زمان  -ش وەزار :ک .باش
3698
پەڕتوووکی ژمارە8 :
ەدەنی
داھ ننانەوەی کﯚمە گەی مە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201209
9300843222
24665
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
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دەﯾﭭيد جی .گرﯾن
سەباح
وەرگ اننی :گﯚران س
تاﯾبەتمە
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
ستان
شووری کوردس
باش
و ت:
ەمەجﯚرە
جﯚری پەڕتووک :ھە
زمان  -ش وەزار :ک ..باشوور
3699
پەڕتوووکی ژمارە9 :
ی ئيس ائيل
داود بنگﯚرﯾﯚن  -دامەزر نەری دەو ەتی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201302
2091845217
75672
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
ەنت ﯾﯚھن
رۆبەرت سە
در
شەفيقی حاجی خد
ی
ەوە:
وەرگ انی لە ھﯚ ەندﯾيە
2011
دﯾيەکانی پەڕتتووک
تاﯾبەتمەند
و ت:
باشوووری کوردستان
ی
جﯚری پەڕتتووک :رامياری
شوور
زمان  -ش وەزار :ک .باش
3700
پەڕتوووکی ژمارە0 :
ب :ھەمەڕەنگ
کانی ئەدەب
شتەی خولياک
داڕش
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
68919
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ەعيد
مەد سا ح سە
محەم

3701
پەڕتوووکی ژمارە1 :
کان
داڕمانی خەونەک
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
68774
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
مەد
محەم

3702
پەڕتوووکی ژمارە2 :
سﯚرەکان
داﯾناس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201208
82321412515832
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
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ن و ئامادەکرددنی :کەرﯾم ددانشيار
وەرگ ان
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
تاﯾبەتم
ست
جﯚری پەڕتووک :زانس
زمان  -ش وەزار :ک ..باشوور

3703
پەڕتوووکی ژمارە3 :
داﯾک
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201110
0131335086
62346
ئاماددەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
سيم گﯚرگی
مەکس
حيسامی
ی
ی
وەرگگ انی کەرﯾمی
ی پەڕتووک
ەتمەندﯾيەکانی
تاﯾبە
ی پەڕتووک :رۆمان
جﯚری
ن  -ش وەزار :ک .باشوور
زمان

3704
پەڕتوووکی ژمارە4 :
ی
داﯾکاﯾﯾەتيی ب وەی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22214410318782
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
دول
وەرگ انی؛ تﯚفيق عەبد
 200دا ب وکرااوەتەوە
ئەم کت بە للە سا ی 06
سەرچاوە :ما پەڕی کت ببخانەی کورددی
دﯾيەکانی پەڕتتووک
تاﯾبەتمەند
و ت:
باشوووری کوردستان
جﯚری پەڕتتووک :پەروەرردە
شوور
زمان  -ش وەزار :ک .باش
3705
پەڕتوووکی ژمارە5 :
م دوو جار گر
داﯾکم
رﯾا
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
69513
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ی ،ئيب اھيم
ﯾونسی
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3706
پەڕتوووکی ژمارە6 :
ک
ی ئازادﯾخواززان :چيرۆک
داﯾکی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
68373
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ليف تﯚﯚلستﯚی3 /ن

3707
پەڕتوووکی ژمارە7 :
ە
ی ھە ەبجە
داﯾکی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201303
3172015538
80111
ئامادەﯾﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
شتی
عەبدوللموئمين دەش
ن 2002 -
بەرلين
ی پەڕتووک
مەندﯾيەکانی
تاﯾبەتم
ەبجە
ەنفال و ھە ە
جﯚری پەڕتووک :ئە
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک

3708
پەڕتوووکی ژمارە8 :
ی ەە ەبجە
داﯾکی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22214412819644
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
شتی
موئمين دەش
عەبدولم
2007
سەرچاوە :ما پەڕی کت بخانەی ککوردی
تاﯾبەتم
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
و ت:
ستان
شووری کوردس
باش
جﯚری پەڕتووک :ئەننفال و ھە ەببجە
زمان  -ش وەزار :ک ..باشوور
3709
پەڕتوووکی ژمارە9 :
ە ئازا
داﯾکە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201111
1202200276
62990
ە
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
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سا ە
رووداوناممەﯾەکی جەننگی سی س
ب رتﯚ ت بر شت
ی لە ئە مانيييەوە :کەرﯾم پەڕەنگ
وەرگ انی
20
دەزگای ئاراس 009 -
تاﯾبەتمە
ەندﯾيەکانی پپەڕتووک
و ت:
ستان
شووری کوردس
باش
جﯚری پپەڕتووک :شا نﯚ
زمان  -ش وەزار :ک .باشوور
3710
پەڕتوووکی ژمارە0 :
راوە؟
داﯾە بباوە ک خر
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
65806
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ی
شەرﯾععەتی ،عەلی

3711
پەڕتوووکی ژمارە1 :
ەم
عي مەت :ژﯾﯾان و بەرھە
داﯾە ع
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
68867
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
عومەرر ئەحمەد
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
و ت:
بااشووری کورددستان
ھە بەست
ی پەڕتووک :ھ
جﯚری
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
3712
پەڕتوووکی ژمارە2 :
شوشە نيم
من بووکە ش
داﯾە م
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6202255317
70480
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
مەد عەبدول ررەحمان زەنگننە
محەم
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی پەڕتووک :مندا ن
جﯚری
3713
پەڕتوووکی ژمارە3 :
م
شووشە نيم
من بووکە ش
داﯾە م
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
68162
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فاﯾلی پی دی ئ ف:
سورەﯾا مح دﯾن ش خولعەرەب

ھ شتا ئامادە نييە

تاﯾبەتمەندﯾيەکانی پەڕتووک
جﯚری پەڕتووک :رۆمان
زمان  -ش وەزار :ک .باشوور
پەڕتووکی ژمارە3714 :
داﯾە مە مدە بەگورگی
http://www.kurdipedia.org/?q=2012062022553170382
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
عە بدول قادر قادری
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی پەڕتووک
جﯚری پەڕتووک :مندا ن
پەڕتووکی ژمارە3715 :
دبلﯚماسيەت و ئەتەکيەت
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514966927
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
ئازاد سدﯾق محەمەد

پەڕتووکی ژمارە3716 :
دبلﯚماسيەتی کورد بە در ژاﯾی م ژو
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514966529
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
مامەس نی ،سابر عومەر

پەڕتووکی ژمارە3717 :
دجلەی ھزرم  -بەرگی 2
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122702075619990
فاﯾلی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
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ھونەری نووسراوە
ی
ئەدەبی -
بی
بيرﯾيە بە ش وواز کی
کﯚمە ە وتارر کی رۆشنبي
نووسەر
ەزنەدار
د .مارف خە
ەڕەکان
ژمارەی الپە
263
پ
سا ی چاپ
2009
پ
نﯚرەی چاپ
ﯾەکەم
دﯾزاﯾنی بەرگ
ئاسﯚ مامزاادە
کەتەلﯚگ
ل کﯚ ينەوەی
ی ئەدەبی
ەوەی موکرﯾاننی
سەرچاوە :ما پەڕی دەززگای تو ژﯾنەووە و ب وکردنە
دﯾيەکانی پەڕتتووک
تاﯾبەتمەند
باشوووری کوردستان
و ت:
ی
جﯚری پەڕتتووک :ئەدەبی
شوور
زمان  -ش وەزار :ک .باش
3718
پەڕتوووکی ژمارە8 :
ن رۆژم ری گەڕەک ک!
ی شار ک ﯾان
درامای رۆژم ری
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201303
3072003058
82498
ئاما دەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
شنە پ نجو نی
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ھونەری
ی پەڕتووک :ھ
جﯚری
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
3719
پەڕتوووکی ژمارە9 :
ی جيھاندا
درامای کوردی للەناو درامای
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201209
9081504233
33406
ئاماددەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ە کەرﯾم ھەوررامی
حەمە
ی ئاراس 2001 -
دەزگای
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی پەڕتووک
بااشووری کورددستان
و ت:
ھونەری
ی پەڕتووک :ھ
جﯚری
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
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3720
پەڕتوووکی ژمارە0 :
ﭭر و کورد
دراﯾﭭر
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201110
0241159456
62516
ئامادەەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
کﯚمە ەی پ نج وتارر
گ .ر .دراﯾﭭر
ی ئﯚکسفﯚرد
ی زانستگەی
ستای پ شووی
مامﯚس
ی سو تانی
وەرگ ان :ئەنوەری
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی پەڕتووک
ی پەڕتووک :وتار و دﯾمانە
جﯚری
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
3721
پەڕتوووکی ژمارە1 :
درز
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201305
5142049187
78600
ھ شتا ئامادە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
کاکەمە
ەم بﯚتانی
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
تاﯾبەتم
و ت:
ستان
شووری کوردس
باش
جﯚری پەڕتووک :رۆممان
زمان  -ش وەزار :ک  .باشوور

3722
پەڕتوووکی ژمارە2 :
ی بەرنابا
درو و ساختە ی نووسراوی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201208
8202145307
72308
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ھەول ر
ەتی کت بی پييرۆز  -لقی ھ
کﯚمە ەی ن ودەو ە
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
م
ی پەڕتووک :ئااﯾين و ئاتەﯾزم
جﯚری
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
3723
پەڕتوووکی ژمارە3 :
سيەکان
حيزبە سياس
ست بونی ح
دروس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
66306
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فاﯾلی پی دی ئ ف:
حس ن جەميل

ھ شتا ئامادە نييە

تاﯾبەتمەندﯾيەکانی پەڕتووک
باشووری کوردستان
و ت:
جﯚری پەڕتووک :رامياری
زمان  -ش وەزار :ک .باشوور
پەڕتووکی ژمارە3724 :
دروست بونی دەو ەتی کوردی
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514966180
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
بەرزنجی ،ﯾاسين قادر

پەڕتووکی ژمارە3725 :
دروستبوونی ھ لکە و کارﯾگەرﯾی رووناکيی لەسەر بەرھەمھ نانی
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514967277
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
کر کار عەبدو حوس ن

پەڕتووکی ژمارە3726 :
دروستکردنی ما پەڕ بەPHP8 MySQL
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061014510065372
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
گروپی کورد ساﯾب ر

پەڕتووکی ژمارە3727 :
دروشمی رمانی رژ می بەعس و مەسەلەی کورد
http://www.kurdipedia.org/?q=2013122813551887026
فاﯾلی پی دی ئ ف :ھ شتا ئامادە نييە
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1
پاسﯚک  -مماﯾسی 1984
دﯾيەکانی پەڕتتووک
تاﯾبەتمەند
و ت:
باشوووری کوردستان
ی
جﯚری پەڕتتووک :رامياری
شوور
زمان  -ش وەزار :ک .باش
پارت:
سﯚک
پارتی سﯚسياليستتی کورد  -پاس
3728
پەڕتوووکی ژمارە8 :
درۆ و دراو
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201306
6210751437
78297
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
نەوشيرروان مستەفاا ئەمين
2011
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
تاﯾبەتم
و ت:
ستان
شووری کوردس
باش
جﯚری پەڕتووک :وتار و دﯾمانە
زمان  -ش وەزار :ک  .باشوور
3729
پەڕتوووکی ژمارە9 :
درۆکاانی موقەدد
دەس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22214411019026
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
نووسينی :سا ح سووززەنی
لەالﯾەن چاپخانەی رۆژانﯚوە ب وککراوەتەوە
ن
 199دا
ئەم کت بە للە سا ی 98
تاﯾبەتمەند
دﯾيەکانی پەڕتتووک
و ت:
باشوووری کوردستان
ەست
جﯚری پەڕتتووک :ھە بە
شوور
زمان  -ش وەزار :ک .باش
3730
پەڕتوووکی ژمارە0 :
ڵ
ردنی منداڵ
درۆکر
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6202336407
70979
ھ شتا ئاما دە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ر بوار سابير
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3731
پەڕتوووکی ژمارە1 :
شتووە
کی نەکوش
ە کاوە زوحاک
درۆﯾە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22214411619212
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
کردنی خوسررەو جاف
ئامادەکر
2009
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
تاﯾبەتم
و ت:
ستان
شووری کوردس
باش
جﯚری پەڕتووک :م ژژوو
زمان  -ش وەزار :ک  .باشوور
3732
پەڕتوووکی ژمارە2 :
رﯾن ساڵ
در ژتر
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201111
1141213016
62942
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ی داودی
زوھدی
وەرگ اننی :سەباح ئئيسماعيل
ی ئاراس 20 08 -
دەزگای
تاﯾبەتم
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
و ت:
ستان
شووری کوردس
باش
جﯚری پەڕتووک :رۆممان
زمان  -ش وەزار :ک  .باشوور
3733
پەڕتوووکی ژمارە3 :
رﯾن نينﯚک لە جيھاندا
در ژتر
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6202255317
70807
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ی سەعيد قاددر
و/نوری
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی پەڕتووک
و ت:
بااشووری کورددستان
مندا ن
ی پەڕتووک :م
جﯚری
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
3734
پەڕتوووکی ژمارە4 :
خت و دار کو نکەرە
درەخ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6202255317
70364
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ھ شتا ئاماددە نييە

ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
حمەد
ھ رۆ ئئيبراھيم ئەح
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی پەڕتووک
ی پەڕتووک :مندا ن
جﯚری

3735
پەڕتوووکی ژمارە5 :
ختی بنکﯚڵ ک
درەخ
کراو
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22214412719597
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
عەزﯾز سورم
نەژاد ع
ھەول ر 2006
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
تاﯾبەتم
و ت:
ستان
شووری کوردس
باش
جﯚری پەڕتووک :راگگەﯾاندن

3736
پەڕتوووکی ژمارە6 :
ستان
ختی چل داس
درەخ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201109
9111352016
61132
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
تەوەححودی )کانيمال)
ی
سەر :کەليمو
ناوی نووس
ناوی وەرگ  :عەزﯾز گەرردی
ی سەردەم  -سل مانی ))سا ی چاپ)2007 :
لە ب وکراوەەکانی دەزگای
دﯾيەکانی پەڕتتووک
تاﯾبەتمەند
و ت:
باشوووری کوردستان
جﯚری پەڕتتووک :ئەفساانە
شوور
زمان  -ش وەزار :ک .باش
3737
پەڕتوووکی ژمارە7 :
ستان
ختی چل داس
درەخ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
66943
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
کانيمال ،کەليمو تەوەحودی

3738
پەڕتوووکی ژمارە8 :
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شی
ختی خامﯚش
درەخ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201108
8221550545
59035
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
کەرﯾم ددەشتی
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
تاﯾبەتمە
و ت:
ستان
شووری کوردس
باش
ە بەست
جﯚری پەڕتووک :ھە

3739
پەڕتوووکی ژمارە9 :
شانەوە
ختی درەوش
درەخ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201105
5111047345
57850
ی پی دی
فاﯾلی
ئامادەﯾە
ئ ف:
الپەرەی قەبارە ناوەنددا چاپکراوە،
م دەشتييە ە
دﯾوانی شييعرﯾی کەرﯾم
کە لە ) (126ال ِ
ی بەرچاو دەککەون" :زمان و زەمان"" ،ککت بی نوور""" ،ک وی
ئەم ت کستتە شيعرﯾانەی
ی"،
شەﯾتان لە زەوی
م"" ،خوا لە ئااسمانەوە ش
سپی"" ،تﯚﯚ بﯚ ئەبەد تﯚ""" ،کت بەکانم
ە کت ب"" ،ژممارەو ئاواز ..دونيای ژمارە و ئاوازە ..فيتاگﯚرس"" ،ئاوازی با"،
"تابووت لە
ی گرﯾان"" ،ئاووازی مەرگ""" ،ئاوازی مەی"" ،ئاوازی
""ئاوازی بووون"" ،ئاوازی
ئاشقان""" ،ئاوازی نەی""" ،ئاوازی تەمتومان"" ،ئاووازی درەختەککان"" ،ئاشکررا"،
"تون ل" و "سفر".
سەرچاوە :ما پەڕی پەﯾاامن ر
تاﯾبەتمەند
دﯾيەکانی پەڕتتووک
و ت:
کوردستان
ن
باشوووری
جﯚری پەڕتتووک :ھە بە ست
3740
پەڕتوووکی ژمارە0 :
چوک
درەختی بچ
ختی گەرەو د
درەخ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6202255317
70345
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
جيبە ئەحمەد
و/نەج
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی پەڕتووک :مندا ن
جﯚری
3741
پەڕتوووکی ژمارە1 :
شەﯾەکی رااگەﯾاندن
چەند ئەند ش
ختی کوفر :چ
درەخ
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http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101235146
65225
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
سەرۆۆ قادر
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی پەڕتووک
بااشووری کورددستان
و ت:
ی پەڕتووک :رااگەﯾاندن
جﯚری
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
3742
پەڕتوووکی ژمارە2 :
ە
ختی کەتناوە
درەخ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201106
6101313496
60259
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
نووسينی :کەرﯾم کاکە
200دا لە کەرککوک ب وکراوەتەوە
ئەم کت بە للە سا ی 07
تاﯾبەتمەند
دﯾيەکانی پەڕتتووک
و ت:
باشوووری کوردستان
شارەکان:
کەرکو ک
جﯚری پەڕتتووک :رۆمان
شوور
زمان  -ش وەزار :ک .باش
3743
پەڕتوووکی ژمارە3 :
وق
رۆری مەرزو
ختەکان و تير
درەخ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22214411419163
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
مان مونيف
نووسينی :عەبدول ەحم
وەرگ انی؛ دالوەر قەرەدداغی
لەالﯾەن چاپەمەنی بابانەوە ب وکراوەتەوە
ن
 199دا
ئەم کت بە للە سا ی 98
تاﯾبەتمەند
دﯾيەکانی پەڕتتووک
باشوووری کوردستان
و ت:
جﯚری پەڕتتووک :رۆمان
شوور
زمان  -ش وەزار :ک .باش
3744
پەڕتوووکی ژمارە4 :
نائوميدی
شانەوەی نا
درەوش
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22214410818930
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
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نووسينی :حەمە کاکەڕڕەش
 200دا ب وکرااوەتەوە
ئەم کت بە للە سا ی 05
سەرچاوە :ما پەڕی کت ببخانەی کورددی
دﯾيەکانی پەڕتتووک
تاﯾبەتمەند
و ت:
باشوووری کوردستان
ەست
جﯚری پەڕتتووک :ھە بە
شوور
زمان  -ش وەزار :ک .باش
3745
پەڕتوووکی ژمارە5 :
سەگەکان
دز و س
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201205
5190809366
64770
ھ شتا ئامادە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ەحفوز
نووسەرر :نەجيب مە
ش
وەرگ ر :بەکر دەروﯾش
تاﯾبەتم
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
و ت:
ستان
شووری کوردس
باش
جﯚری پەڕتووک :رۆممان
زمان  -ش وەزار :ک  .باشوور
3746
پەڕتوووکی ژمارە6 :
ن
ی خەونەکان
دزﯾنی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201108
8221710475
58620
ھ شتا ئامادە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ئارام کاکەی فەالح
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
تاﯾبەتم
و ت:
ستان
شووری کوردس
باش
جﯚری پەڕتووک :چييرۆک

3747
پەڕتوووکی ژمارە7 :
ڵ
ردنی منداڵ
دزﯾکر
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6202336407
70980
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ر بوار سابير
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3748
پەڕتوووکی ژمارە8 :
دزەکاان
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6202255317
70539
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
جيل ئئيگلتون
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی پەڕتووک :مندا ن
جﯚری
3749
پەڕتوووکی ژمارە9 :
دزەکاان
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201112
2031626326
63083
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ئەنتوان چيخﯚف
وەرگ  :ئازاد نەجم
ی چاپ :کاردۆ
دەزگای
201
سا ی چاپکردن11 :
تاﯾبەتم
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
ستان
شووری کوردس
باش
و ت:
جﯚری پەڕتووک :چييرۆک
زمان  -ش وەزار :ک  .باشوور
3750
پەڕتوووکی ژمارە0 :
ەرچی؟
ەر )سالو ل بن( لەبە
ەتی پ غەمبە
دژاﯾە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201201
1242309536
64025
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ن( لەبەرچی؟؟
ی پ غەمبەر )سالو ل بن
دژاﯾەتی
ەر  :داود خاککی
نووسە
http:///www.islam
makam.com//ktab/dijayeti_pexembe
er.pdf
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی پەڕتووک
م
ی پەڕتووک :ئااﯾين و ئاتەﯾزم
جﯚری
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
3751
پەڕتوووکی ژمارە1 :
ەر )ص( لەببەرچی؟
ەتی پ غەمبە
دژاﯾە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22214411919345
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ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی

ە
ئامادەﯾە
مەال ئە
ەحمەدی قامييشی
2007
سەرچاوە :ما پەڕی کت بخانەی ککوردی
تاﯾبەتم
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
و ت:
ستان
شووری کوردس
باش
جﯚری پەڕتووک :ئاﯾيين و ئاتەﯾزم
زمان  -ش وەزار :ک ..باشوور

3752
پەڕتوووکی ژمارە2 :
ەر ژ کرن
دل دە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
69174
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
تەھا

3753
پەڕتوووکی ژمارە3 :
ن :چيرۆک
دلﭭين
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
68390
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
م جەميل
کەرﯾم

3754
پەڕتوووکی ژمارە4 :
ەﯾلەسووف ک
مانەکانی فە
بينی و ت ام
دنيا بي
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
65701
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ھاوەر ،ئارسە
شﯚپنھ
ەر

3755
پەڕتوووکی ژمارە5 :
يرۆک
دنيا ب شەﯾە :چير
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
68830
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
گەالو ژ

3756
پەڕتوووکی ژمارە6 :
دنيا لە کت ب کدا
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http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22214411519175
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
ل غەرﯾب
نووسينی :جەبار جەمال
ەوە
لەالﯾەن دەزگای چاپ و ب وکردننەوەی ئاراسە
ن
 200دا
ئەم کت بە للە سا ی 02
ەوە
ب وکراوەتە
تاﯾبەتمەند
دﯾيەکانی پەڕتتووک
باشوووری کوردستان
و ت:
جﯚری پەڕتتووک :رۆمان
شوور
زمان  -ش وەزار :ک .باش
3757
پەڕتوووکی ژمارە7 :
ﯚ منا ن
دنيا ی چيرۆک بﯚ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6202255317
70230
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
شکوررمستەفا
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی پەڕتووک :مندا ن
جﯚری
3758
پەڕتوووکی ژمارە8 :
وردی
ھونەری ش وەکارﯾی کو
دنيابيينينەکانی ھ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
67592
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
يار سەعيد
بەختيا

3759
پەڕتوووکی ژمارە9 :
شی 1
وردی  -بەش
ھونەری ش وەکاری کو
دنيابيينييەکانی ھ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201204
4241151216
64614
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
يار سەعيد
بەختيا
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
بااشووری کورددستان
و ت:
ھونەری
ی پەڕتووک :ھ
جﯚری
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
3760
پەڕتوووکی ژمارە0 :
شی 2
وردی  -بەش
ھونەری ش وەکاری کو
دنيابيينييەکانی ھ
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http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201204
4241151216
64615
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
يار سەعيد
بەختيا
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی پەڕتووک
بااشووری کورددستان
و ت:
ھونەری
ی پەڕتووک :ھ
جﯚری
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
3761
پەڕتوووکی ژمارە1 :
شی 3
وردی  -بەش
ھونەری ش وەکاری کو
دنيابيينييەکانی ھ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201204
4241151216
64616
ی پی دی ئ ف :ھ شتا ئاممادە نييە
فاﯾلی
سەعيد
بەختيار س
ندﯾيەکانی پەڕڕتووک
تاﯾبەتمەند
و ت:
باشوووری کوردستتان
ەری
جﯚری پەڕڕتووک :ھونە
زمان  -ش وەزار :ک .بااشوور

3762
پەڕتوووکی ژمارە2 :
ەی دﯾموکرراسی
ی راستەقينە
دنيای
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22702075619931
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
نووسەر
سی.بی.ممەکف رسﯚن
وەرگ
ل ئيسماعيل زادە
ئيسماعيل
ەڕەکان
ژمارەی الپە
110
پ
سا ی چاپ
2005
کەتەلﯚگ
سياسەت
ەوەی موکرﯾاننی
سەرچاوە :ما پەڕی دەززگای تو ژﯾنەووە و ب وکردنە
دﯾيەکانی پەڕتتووک
تاﯾبەتمەند
و ت:
باشوووری کوردستان
شارەکان:
ھەول ر
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ی
جﯚری پەڕتتووک :رامياری
شوور
زمان  -ش وەزار :ک .باش
3763
پەڕتوووکی ژمارە3 :
ەی دﯾموکرراسی
ی راستەقينە
دنيای
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
66864
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
مەکف رسﯚن ،سی
ی .بی

3764
پەڕتوووکی ژمارە4 :
ی سوھراب
دنيای
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201208
8301824483
36924
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ەد کوردۆ
محەمە
٢٠١١
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
تاﯾبەتم
ستان
شووری کوردس
باش
و ت:
جﯚری پەڕتووک :ل ککﯚ ينەوە
زمان  -ش وەزار :ک  .باشوور
3765
پەڕتوووکی ژمارە5 :
ی شتە بچوو
دنيای
وکەکان
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101536416
65411
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
سيوەﯾلی ،ر بوار

3766
پەڕتوووکی ژمارە6 :
ﯚمﯚنيستی کر کارﯾی ع راق
ی حيزبی کﯚ
ر  -بەرنامەی
ەکی باشتر
دنياﯾە
dipedia.org//?q=201201
1082136326
63729
http:///www.kurd
ئاماادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
يستی کر کاررﯾی ع راق
حيزبی کﯚمﯚنيس
لەب ووکراوەکانی ح
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی پەڕتووک :پررۆگرام
جﯚری
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
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پەڕتووکی ژمارە3767 :
دنياﯾەکی باشتر :بەرنامەی حزبی کﯚمﯚنيستی کر کاری
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514966395
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
حيزبی کﯚمﯚنيستی کر کاری

پەڕتووکی ژمارە3768 :
دو بابەت دەربارەی تورکيا
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514966320
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
مولحم کەرەم

پەڕتووکی ژمارە3769 :
دو ل کﯚ ينەوەی سياسی
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514966518
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
حيلمی عەلی شەرﯾف

پەڕتووکی ژمارە3770 :
دوا ئ وارە
http://www.kurdipedia.org/?q=2012011321265563814
ئامادەﯾە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
ناسح سەوابی
2004
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی پەڕتووک
باشووری کوردستان
و ت:
جﯚری پەڕتووک :ھە بەست
زمان  -ش وەزار :ک .باشوور
پەڕتووکی ژمارە3771 :
دوا ب ﯾارم :چيرۆک
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514968417
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
حەسەن محەمەد ئەمين
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3772
پەڕتوووکی ژمارە2 :
رۆژە
دوا پر
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
66254
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
عەزﯾز
حوس ن محەمەد ع

3773
پەڕتوووکی ژمارە3 :
دوا تە
ەرم :کورتە چيرۆک
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
68579
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
عەزﯾز
تەھا ع

3774
پەڕتوووکی ژمارە4 :
ن
ەمەوانەکان
سرودی بەلە
دوا س
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201207
7081714537
71909
ھ شتا ئامادە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
د سل مانی)
سەعيد
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
تاﯾبەتمە
ستان
شووری کوردس
باش
و ت:
ە بەست
جﯚری پەڕتووک :ھە
زمان  -ش وەزار :ک ..باشوور

3775
پەڕتوووکی ژمارە5 :
سروودەکانی
دوا س
ی شﯚڕش
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201109
9250028196
62088
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
د شاد مستەفا
ی
چوار دەەقی شانﯚﯾی
ەی کارۆ
چاپخانە
2006
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
تاﯾبەتم
و ت:
ستان
شووری کوردس
باش
شانﯚ
جﯚری پەڕتووک :شا
3776
پەڕتوووکی ژمارە6 :
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گفتوگﯚکانی بﯚرخيس و ئﯚسﭭالدۆ فراری
دوا گف
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22214412619542
ئاماددەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ئﯚسﭭاالدۆ فراری
ف ب گەرد
ڕەووف
ی سەردەم 4
دەزگای
2004
ی کت بخانەی کوردی
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
بااشووری کورددستان
و ت:
ەدەبی
ی پەڕتووک :ئە
جﯚری
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
3777
پەڕتوووکی ژمارە7 :
ماڵ ئاواﯾی :ل کﯚ ينەوە
دوا م
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
68055
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ش رۆ

3778
پەڕتوووکی ژمارە8 :
ی کرﯾست
ەسوەسەی
دوا وە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22702075619905
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
نووسەرر
کازانتزاککی
وەرگ
کەرﯾم ددەشتی
سا ی چاپ
2006
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
تاﯾبەتم
و ت:
ستان
شووری کوردس
باش
جﯚری پەڕتووک :رۆممان
زمان  -ش وەزار :ک  .باشوور
3779
پەڕتوووکی ژمارە9 :
ەی کوردستتاندا
ەدانکردنەوە
شدارﯾی کارﯾﯾگەر لە ئاوە
دوانزە ساڵ بەش
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
66401
نييە
شتا ئامادە ە
ھ شت
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
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د شادد ئەحمەد

3780
پەڕتوووکی ژمارە0 :
دوانزە سوارەی مەرﯾوان
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201208
8192149187
72282
ە
شتا ئامادە نييە
ھش
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ل حسەﯾنی
سەﯾﯾيد ئيسماعيل
ی پەڕتووک
ەتمەندﯾيەکانی
تاﯾبە
ی پەڕتووک :ئەدەبی
جﯚری
ن  -ش وەزار :ک .باشوور
زمان

3781
پەڕتوووکی ژمارە1 :
دوانزە سوارەی مەرﯾوان
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201308
8152110038
89156
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
ی م ژووﯾی کووردە
داستان کی
پيرەم رد
ەم 1983
چاپی س يە
لەسەر ئەررکی کاکەی ففەلالح چاپ کراوەتەوە
مانی
الح  -سل ی
چاپخانەی کاکەی فەلال
تاﯾبەتمەند
دﯾيەکانی پەڕتتووک
و ت:
باشوووری کوردستان
ک
جﯚری پەڕتتووک :چيرۆک
شوور
زمان  -ش وەزار :ک .باش
3782
پەڕتوووکی ژمارە2 :
ەکە
ی سەماکەرە
دوانزە شازادەی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6202255317
70717
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
و/ھيووا قادر
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی پەڕتووک :مندا ن
جﯚری
3783
پەڕتوووکی ژمارە3 :
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ت پ ەوی ميلللييەوە
دوان ک لە بابەت
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
66057
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ھيم
عەبدوولفەتاح ئيبراھ

3784
پەڕتوووکی ژمارە4 :
دواھە
ەمين ھەنارری دونيا
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
69157
ھ شتا ئامادە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
بەختيارر عەلی
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
تاﯾبەتم
و ت:
ستان
شووری کوردس
باش
جﯚری پەڕتووک :رۆممان
زمان  -ش وەزار :ک  .باشوور

3785
پەڕتوووکی ژمارە5 :
کی ھﯚنراوە..
ک :داستان ک
می زۆردار ک
ن سەرەنجام
ی زۆردار ﯾان
ۆژی دەئاکی
دواڕۆ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
67671
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ی ئەحمەد
زەکی

3786
پەڕتوووکی ژمارە6 :
شانﯚگەری
ی بيست سال  :چوار ش
دوای
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
69077
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ن قادر /ئا و
ﯾاسين

3787
پەڕتوووکی ژمارە7 :
ی دۆزەخ
دوای
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201309
9122101068
88800
ھ شتا ئامادە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
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ی
م ھەورامانی
ئيبراھيم
ە /کارۆ
چاپخانە
2013
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
تاﯾبەتم
و ت:
ستان
شووری کوردس
باش
جﯚری پەڕتووک :ئەننفال و ھە ەببجە
زمان  -ش وەزار :ک  .باشوور
3788
پەڕتوووکی ژمارە8 :
دوای
ی ھەژانی دننيا
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201112
2231708146
63499
ئئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
چوونی روناکببيرانی کورد و جيھان سەببارەت بە روودداوی 11ی س پتەمبەر
بەش ک لە را و بﯚچ
ی
وەرگ ان و ئامادەکرردنی :ر بوار کەرﯾم وەلی
2002
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
و ت:
بااشووری کورددستان
ی پەڕتووک :رااپﯚرت
جﯚری
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
3789
پەڕتوووکی ژمارە9 :
ن پەنا
دواﯾين
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201208
8121239516
67473
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ەعجوونی )رووﯾا)
نووسەرر :مەرﯾەم مە
دەری
وەرگ  :غەرﯾب پشد
2011
تاﯾبەتم
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
شووری کوردس
باش
و ت:
ستان
جﯚری پەڕتووک :رۆممان
زمان  -ش وەزار :ک  .باشوور
3790
پەڕتوووکی ژمارە0 :
ﯚلەکەﯾەک :چيرۆک
ی ژﯾانی چﯚ
ن چرکەکانی
دواﯾين
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
68474
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
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کامبيزز

3791
پەڕتوووکی ژمارە1 :
ی جيھان
کان و کﯚتاﯾی
ن رووداوەک
دواﯾين
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
66016
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
محەم
مەد حەسسان

3792
پەڕتوووکی ژمارە2 :
ک و باوکەکە
ە
دوبرای ب داﯾک
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6202255317
70221
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
سەرددار رەزا
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی پەڕتووک :مندا ن
جﯚری
3793
پەڕتوووکی ژمارە3 :
دوتە ەی کرميت
ت فرۆش
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201303
3291345148
80019
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
ھانس کرﯾستييەن ئاند رس ن
نوسەر  :ھ
وەرگ ان  :سارۆ خوسررەوی
و راشتە و پ داچوونەوە  :ژﯾار
: www.jiyarkurd.co
وەشنگەی ئينترنتیom
 27کوردی
ساڵ چاپ  :نەورۆز 713
تاﯾبەتمەند
دﯾيەکانی پەڕتتووک
جﯚری پەڕتتووک :مندا ن
شوور
زمان  -ش وەزار :ک .باش
3794
پەڕتوووکی ژمارە4 :
ەﯾگەنچينە
دورگە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6202255317
70590
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ئەمين
ت حەسەن ئە
و/ئاوات
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی

ﻻﭘەڕە

1018

http://www.kurdipedia.org

جﯚری پەڕتووک:

مندا ن

پەڕتووکی ژمارە3795 :
دوژمنان :گ ڤ پليخانﯚف بەرەو ساﯾکﯚلﯚژﯾی بزووتنەوەی ...شانﯚنامە
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514968126
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
مەکسيم

پەڕتووکی ژمارە3796 :
دوژمنی گەل
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514969382
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
ئيپسن ،ھينرﯾک

پەڕتووکی ژمارە3797 :
دوعا و ئەذکار و ئاداب بﯚ مندا ن
http://www.kurdipedia.org/?q=2011091813153261733
ئامادەﯾە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
ئامادەکردن  :صالح الدﯾن عەبدولکەرﯾم
چاپخانەی  :سيﭭا -سل مانی
سەرچاوە :تﯚمار کی تاﯾبەت بﯚ کوردﯾپ دﯾا لەالﯾەن )روژھات( سەبارەت بە )دوعا و ئەذکار و ئاداب بﯚ
مندا ن( لە10:30:49 2011-9-18 :
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی پەڕتووک
باشووری کوردستان
و ت:
جﯚری پەڕتووک :ئاﯾين و ئاتەﯾزم
زمان  -ش وەزار :ک .باشوور
پەڕتووکی ژمارە3798 :
دولگە لە روانگەی شاعيرانی کورد :ل کﯚ ينەوە
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514968515
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
داود /ئا ل

پەڕتووکی ژمارە3799 :
دومﯚزی مەلەک تاووس
http://www.kurdipedia.org/?q=2012110219524473580
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ی پی دی ئ ف :ھ شتا ئاماادە نييە
فاﯾلی
ل کﯚلينەوەﯾﯾەک لە رەگ و رﯾشەی ئاﯾينی د رﯾنی کوردی
ەليوسف
خورشيد ئە
وەرگ ران :ننەوزادی موھە
ھەندﯾس
تاﯾبەتمەند
دﯾيەکانی پەڕتتووک
و ت:
باشوووری کوردستان
جﯚری پەڕتتووک :ئاﯾين و ئاتەﯾزم
شوور
زمان  -ش وەزار :ک .باش
3800
پەڕتوووکی ژمارە0 :
ئافرەت لە ئاافرەت کدا
دوو ئا
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
69293
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
داوی ،نەوال
سەعد

3801
پەڕتوووکی ژمارە1 :
کﯚﯾييەوە
جی قادری ک
شيعری حاجی
بابەت لە باررەی بير و ش
دوو با
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201111
1132251096
62931
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
ﯾم
محەمەدی مەال کەرﯾم
دەزگای ئئاراس 008 -
20
ەندﯾيەکانی پە
تاﯾبەتمە
ەڕتووک
و ت:
ستان
شووری کوردس
باش
ەڕتووک :ئەدەەبی
جﯚری پە
زمان  -ش وەزار :ک .باشوور
3802
پەڕتوووکی ژمارە2 :
نەماﯾی
بابەتی سينە
دوو با
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
67414
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ی ،ئەبوبەکر
کاروانی

3803
پەڕتوووکی ژمارە3 :
برا
دوو بر
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
69552
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
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ليرمەنتﯚڤ ،ميخائيل

پەڕتووکی ژمارە3804 :
دوو بووک دووزاوا
http://www.kurdipedia.org/?q=2012062022553170433
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
ئازاد بەرزنجی
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی پەڕتووک
باشووری کوردستان
و ت:
جﯚری پەڕتووک :مندا ن
زمان  -ش وەزار :ک .باشوور
پەڕتووکی ژمارە3805 :
دوو بەرھەمی ب ونەکراوەی ز وەر :چيرۆکی حکوومەت کی خەﯾا ی و...،
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514969853
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
عەبدو ی محەمەد ئەفەندی مەال رەسوڵ پشدەری

پەڕتووکی ژمارە3806 :
دوو چامەکەی نالی و سالم :ل کﯚ ينەوە
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514967754
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
عەالئەدﯾن

پەڕتووکی ژمارە3807 :
دوو چاوپ کەوتنی رۆژنامەنوسی
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514966261
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
مەھاباد کوردی
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی پەڕتووک
جﯚری پەڕتووک :وتار و دﯾمانە
زمان  -ش وەزار :ک .باشوور
پەڕتووکی ژمارە3808 :
دوو چەمك ن ھاﭬيبوون ﯾا خيبوون
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http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201403
3310040079
95021
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ئەمين
ن عەبدولقادر-ھاوار-دھوك2005-

3809
پەڕتوووکی ژمارە9 :
شق ک
خەون و عەش
دوو خ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201111
1051930166
62761
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
سە ح مەنوچ ھری
ی ئاراس 20 06 -
دەزگای
تاﯾبەتم
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
و ت:
ستان
شووری کوردس
باش
جﯚری پەڕتووک :چييرۆک
زمان  -ش وەزار :ک  .باشوور
3810
پەڕتوووکی ژمارە0 :
دونيا
دوو د
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22214411619209
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
ی
نووسينی :گو ی تەرەقی
وەرگ انی؛ دالوەر قەرەدداغی
سەوە ب وکراووەتەوە
ەخشی ئاراس
ئەم کت بە للەالﯾەن دەزگگای چاپ و پە
دﯾيەکانی پەڕتتووک
تاﯾبەتمەند
باشوووری کوردستان
و ت:
جﯚری پەڕتتووک :رۆمان
شوور
زمان  -ش وەزار :ک .باش
3811
پەڕتوووکی ژمارە1 :
دوو ررشتە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201105
5061137025
57382
شتا ئامادە نيييە
ھش
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
کەرﯾم مودەڕﯾﯾس ،بەغداد :چاپخانەی ننعمان
ەنگ کی عەرەەبی کوردی ﯾﯾە بە شيعر ،مەال عەبدولک
فەرھە
112ل.
می2 ،1970 ،
االعﭭم
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی پەڕتووک
ی پەڕتووک :ففەرھەنگ
جﯚری
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3812
پەڕتوووکی ژمارە2 :
دوو ژژن لە ژن کداا
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201109
9132230486
61217
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
عداوی
نووسينی :د .نوال سەع
 200دا لەالﯾەن خانەی وەررگ انی
وەرگ انی؛ د نيا عەبدو الئەم کت بە لە سا ی 07
سل مانيەوەە ب وکراوەتە
ەوە
تاﯾبەتمەند
دﯾيەکانی پەڕتتووک
و ت:
باشوووری کوردستان
جﯚری پەڕتتووک :رۆمان
شوور
زمان  -ش وەزار :ک .باش
3813
پەڕتوووکی ژمارە3 :
دوو س
سروودی ک وی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
68109
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ش رکﯚﯚ

3814
پەڕتوووکی ژمارە4 :
گی
سەدە ب دەنگ
دوو س
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22702075619837
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
نووسەر
سەﯾن زەرﯾن کوب
عەبدولحوس
وەرگ
ەفا  -موسا ممحەمەد
ر باز مستە
ەڕەکان
ژمارەی الپە
358
پ
سا ی چاپ
2007
کەتەلﯚگ
م ژوو
ەوەی موکرﯾاننی
سەرچاوە :ما پەڕی دەززگای تو ژﯾنەووە و ب وکردنە
دﯾيەکانی پەڕتتووک
تاﯾبەتمەند
و ت:
باشوووری کوردستان
جﯚری پەڕتتووک :م ژوو
شوور
زمان  -ش وەزار :ک .باش
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3815
پەڕتوووکی ژمارە5 :
کەﯾغان
ن
وردەوە :شااجوانی دەرربەند فەقەررە و
ە م ژووی کو
شانﯚنامە لە
دوو ش
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
68277
ئامادە نييە
ە
ھ شتا
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ن
لەﯾالن
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
بااشووری کورددستان
و ت:
شانﯚ
ی پەڕتووک :ش
جﯚری
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
3816
پەڕتوووکی ژمارە6 :
خانە
ن ،سيکرابخ
کورسييەکان
شانﯚنامە ..ک
دوو ش
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22214411219096
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
سکﯚ  /فرنادۆ ئاراپاڵ
نووسينی :ﯾﯚژﯾن ئيﯚنيس
ھەورامان ورﯾا قانع
ن
وەرگ انی لە عەرەبييەووە؛
پەخشی سەردەمەووە
ی
لەالﯾەن دەزگای چاپ و
ن
 200دا
ئەم کت بە للە سا ی 02
ەوە
ب وکراوەتە
تاﯾبەتمەند
دﯾيەکانی پەڕتتووک
و ت:
باشوووری کوردستان
جﯚری پەڕتتووک :شانﯚ
شوور
زمان  -ش وەزار :ک .باش
3817
پەڕتوووکی ژمارە7 :
ۆژنامەوانی
گفتوگﯚی رۆ
دوو گ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201301
1141217327
74830
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
عيماد ئئەحمەد
نی 2009
سل مانی
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
تاﯾبەتم
ستان
شووری کوردس
باش
و ت:
جﯚری پەڕتووک :وتار و دﯾمانە
زمان  -ش وەزار :ک  .باشوور
3818
پەڕتوووکی ژمارە8 :
ھاوڕێ
دوو ھ
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http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6202255317
70285
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
حمەد عارف
و/ئەح
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی پەڕتووک
ی پەڕتووک :مندا ن
جﯚری
3819
پەڕتوووکی ژمارە9 :
ھاوڕێ و جادووگەر ک
دوو ھ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201109
9171743246
61719
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
سا ح
نووسيننی :کازﯾوە س
موحسين
ن
شانی :ش رووان
و نەک ش
ی ئاراس 20 04 -
دەزگای
تاﯾبەتم
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
و ت:
شووری کوردس
باش
ستان
دا ن
جﯚری پەڕتووک :مند
زمان  -ش وەزار :ک  .باشوور
3820
پەڕتوووکی ژمارە0 :
وانە
دوو و
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6202255317
70766
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
رەسووڵ بەختيار
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی پەڕتووک :مندا ن
جﯚری
3821
پەڕتوووکی ژمارە1 :
وە
ەی شيعرەو
کت ب لە بارە
دوو ک
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201111
1202316466
62997
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
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جدەر
سەباح رەنج
201
دەزگای تو ژﯾنەوە و ب ووکردنەوەی مووکرﯾانی 11 -
دﯾيەکانی پەڕتتووک
تاﯾبەتمەند
و ت:
باشوووری کوردستان
ی
جﯚری پەڕتتووک :ئەدەبی
شوور
زمان  -ش وەزار :ک .باش
3822
پەڕتوووکی ژمارە2 :
دوور لە دەسە ت گفتوگﯚ و دﯾمانەی تتاﯾبەت
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201403
3310040079
95036
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ک
ھﯚشييار نوری لەک
چرا
چوار چ
ھەول ر2008-
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
بااشووری کورددستان
و ت:
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
ی پەڕتووک :وتار و دﯾمانە
جﯚری
3823
پەڕتوووکی ژمارە3 :
ەرگی 1
دوور و نزﯾک  -بە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201112
2182145106
63371
ئامادەەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
شەمزﯾنانی
ستيﭭاان ئەحمەد ش
2009
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی پەڕتووک :وتار و دﯾمانە
جﯚری
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
3824
پەڕتوووکی ژمارە4 :
ەرگی 2
دوور و نزﯾک  -بە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201109
9071053316
61017
ئامادەەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
شەمزﯾنانی
ستيﭭاان ئەحمەد ش
2009
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی

ﻻﭘەڕە

1026

http://www.kurdipedia.org

جﯚری
ی پەڕتووک :وتار و دﯾمانە
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
3825
پەڕتوووکی ژمارە5 :
دوورببين
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201108
8251059105
59638
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
نوسينی؛ ئئينگﭭ ب رگ ر
وەرگ انی لە سوﯾدﯾەوەە؛ سيروان کااروانی
ليژنەی رۆشنبيری لەچاپدراوە
ی
ە ﯾارمەتی کولتور و
ئەم کت بە للە لەندەن بە
دﯾيەکانی پەڕتتووک
تاﯾبەتمەند
و ت:
دەرەوەە
ک
جﯚری پەڕتتووک :چيرۆک
شوور
زمان  -ش وەزار :ک .باش
3826
پەڕتوووکی ژمارە6 :
سوورەچﯚم
ە دەراوی س
دوورە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201307
7120915488
89600
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
مەنسووور حاميدی
2012
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
تاﯾبەتم
و ت:
ستان
شووری کوردس
باش
جﯚری پەڕتووک :رۆممان
زمان  -ش وەزار :ک  .باشوور
3827
پەڕتوووکی ژمارە7 :
ەو ت
دوورە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
69544
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
سمﯚف
ع .قاس

3828
پەڕتوووکی ژمارە8 :
ساڵ لەكوردستان
دووس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201403
3310040079
95039
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
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لوقمان باپير2010-915.671--

پەڕتووکی ژمارە3829 :
دووگو ە بەﯾتی پەر ز ک
http://www.kurdipedia.org/?q=2012062023364070981
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
عەبدول قادرعەزﯾز سەعيد

پەڕتووکی ژمارە3830 :
دووڕ يان :ل دوان لەسەر بارودۆخی سياسيی ئەم ۆ
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514966792
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
د شاد رەشيد

پەڕتووکی ژمارە3831 :
دووکلو وبە فر
http://www.kurdipedia.org/?q=2012062022553170430
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
ھيوا قادر
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی پەڕتووک
جﯚری پەڕتووک :مندا ن
پەڕتووکی ژمارە3832 :
دووکورەکە
http://www.kurdipedia.org/?q=2012062022553170252
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
موحسين جوامير
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی پەڕتووک
جﯚری پەڕتووک :مندا ن
پەڕتووکی ژمارە3833 :
دووەمين مەکتوب
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514969455
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
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کﯚﯾلﯚ ،پاولﯚ

3834
پەڕتوووکی ژمارە4 :
سياسی ئەم ۆ
دوڕ ييان:ل دوان لەسەر باررودۆخی سي
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
66186
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
د شادد رەشيد

3835
پەڕتوووکی ژمارە5 :
رات
ی مﯚد رن و شﯚڕشگ کی دﯾموکر
و ،ر بەر کی
ور قاسملوو
دوکتو
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201109
9291417546
62159
ئاامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
بەھرامی
ی
ئاامادەکردنی ککاوە
پەڕتووک
ک
ەکانی
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ک :رامياری
جﯚری پەڕتووک
ج
ززمان  -ش وەززار :ک .باشووور

3836
پەڕتوووکی ژمارە6 :
ە تييە ک لە ئيرانا
ستان ئازاﯾە
وری کوردوس
دوکتو
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201208
8202145317
72319
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ھەول ر
ەتی کت بی پييرۆز  -لقی ھ
کﯚمە ەی ن ودەو ە
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
م
ی پەڕتووک :ئااﯾين و ئاتەﯾزم
جﯚری
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
3837
پەڕتوووکی ژمارە7 :
دو ن ی سبەﯾن
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
68685
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
د
نەزەند

3838
پەڕتوووکی ژمارە8 :
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دڕک و گول
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
68557
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ھيم ئەحمەد
ئيبراھ
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی پەڕتووک :رۆۆمان
جﯚری
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
3839
پەڕتوووکی ژمارە9 :
دڕک و گول
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
67993
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
دەربەددەر

3840
پەڕتوووکی ژمارە0 :
دکتﯚرر رندۆ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6202255317
70308
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ت عارف مەحم
خەبات
مودالوەند
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی پەڕتووک :مندا ن
جﯚری
3841
پەڕتوووکی ژمارە1 :
دکتﯚرر گالس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201209
9151422076
67187
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
سﯚد رباری
ﯾالمار س
ەرەداغی
وەرگ اننی :دالوەر قە
تاﯾبەتم
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
و ت:
ستان
شووری کوردس
باش
جﯚری پەڕتووک :رۆممان
زمان  -ش وەزار :ک  .باشوور
3842
پەڕتوووکی ژمارە2 :
ەزھەر ئاوڕ للە م ژوو دە داتەوە
دکتﯚرر کەمال مە
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http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201305
5300753477
78406
ھ شتا ئامادە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ی
سەردار ق گەﯾی
زانيار س
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
تاﯾبەتم
و ت:
ستان
شووری کوردس
باش
جﯚری پەڕتووک :م ژژوو
زمان  -ش وەزار :ک  .باشوور

3843
پەڕتوووکی ژمارە3 :
دکتﯚررای ئەوﯾن
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22214410418802
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
ال کەرﯾم بەرزننجی
ھ من مەال
200دا ب وکراووەتەوە
ئەم کت بە للە سا ی 04
تاﯾبەتمەند
دﯾيەکانی پەڕتتووک
ەست
جﯚری پەڕتتووک :ھە بە
شوور
زمان  -ش وەزار :ک .باش

3844
پەڕتوووکی ژمارە4 :
کترە
ە گوڵ ناسک
دڵ لە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6202255317
70266
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
حيم
عومەرر عەبدول رەح
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی پەڕتووک
ی پەڕتووک :مندا ن
جﯚری
3845
پەڕتوووکی ژمارە5 :
م جيھانە ل نادات
ی سنگی ئەم
ەناو سنگی
دڵ لە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201308
8220851198
89115
ھ شتا ئامادە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
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راميار ممەحمود
2013
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
تاﯾبەتمە
ستان
شووری کوردس
باش
و ت:
ە بەست
جﯚری پەڕتووک :ھە
زمان  -ش وەزار :ک ..باشوور
3846
پەڕتوووکی ژمارە6 :
دڵ و گوڵ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
67732
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
م
ن ميرزا کەرﯾم
ئەمين
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی پەڕتووک
و ت:
بااشووری کورددستان
چيرۆک
ی پەڕتووک :چ
جﯚری
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
3847
پەڕتوووکی ژمارە7 :
ھە و ست :ل کﯚ ينەوە
د دار ..شيعر و ھ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
68307
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
حمان
ش رزاد عەبدول ەح

3848
پەڕتوووکی ژمارە8 :
د دار :شاعيری شﯚڕشگ ی کورد
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
69699
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ئەدﯾن
عەبدوولخالق عەالئە
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
و ت:
بااشووری کورددستان
ەدەبی
ی پەڕتووک :ئە
جﯚری
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
3849
پەڕتوووکی ژمارە9 :
د دارانی باران
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http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514967970
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
ئەحمەد ساالر
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی پەڕتووک
باشووری کوردستان
و ت:
جﯚری پەڕتووک :شانﯚ
زمان  -ش وەزار :ک .باشوور
پەڕتووکی ژمارە3850 :
د دارانی شﯚڕش ب :2حەوت کورتە چيرۆک
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514967923
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
د شاد

پەڕتووکی ژمارە3851 :
د داری
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514968179
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
ئەحمەد شوکری
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی پەڕتووک
باشووری کوردستان
و ت:
جﯚری پەڕتووک :ھە بەست
زمان  -ش وەزار :ک .باشوور
پەڕتووکی ژمارە3852 :
د داری و پەﯾمان پەروەری :چيرۆک بﯚ شانﯚ
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514967812
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
ئەبوبەکر ش خ جەالل
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی پەڕتووک
جﯚری پەڕتووک :شانﯚ
زمان  -ش وەزار :ک .باشوور
باشووری کوردستان
و ت:
پەڕتووکی ژمارە3853 :
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ی
د داری ،رەگەزبازی ،ناپاکی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
66166
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
س بيش
لوﯾس
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
و ت:
بااشووری کورددستان
ھەمەجﯚرە
ی پەڕتووک :ھ
جﯚری
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
3854
پەڕتوووکی ژمارە4 :
د دارﯾی ئ مە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
68199
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
عەبدوول زاق بيمار

3855
پەڕتوووکی ژمارە5 :
د دار کی کﯚچ ک
کردوو
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
68384
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
قوباد بەھرەوەر

3856
پەڕتوووکی ژمارە6 :
د دارە ھەرە ئازﯾﯾزەکەم
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22214412419472
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
گا کنيپه
چيخﯚف و ئﯚلگ
شەوﯾستی ن وان ئانتﯚن چ
نامەی خﯚش
رەوف ب گەررد
2
سەردەم 2008
دەزگای س
تاﯾبەتمەند
دﯾيەکانی پەڕتتووک
و ت:
باشوووری کوردستان
ی
جﯚری پەڕتتووک :ئەدەبی
3857
پەڕتوووکی ژمارە7 :
ک نييە..
د دارەکەم پاﯾزە گەوا ەﯾەک
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
68142
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ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
سە ح شوان

ھ شتا ئاماددە نييە

ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
و ت:
بااشووری کورددستان
ھە بەست
ی پەڕتووک :ھ
جﯚری
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
3858
پەڕتوووکی ژمارە8 :
شار کی ترە
د دارەکەم لە ش
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
67929
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ەم
رۆستە

3859
پەڕتوووکی ژمارە9 :
ی کەرکوک بوو
ﯚز ،د سﯚزی
د سﯚ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201109
9291348486
62155
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
شاخی
کردنی کەال ش
ئامادەکر
2
چاپی ﯾﯾەکەم 2007 -
تاﯾبەتم
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
ستان
شووری کوردس
باش
و ت:
جﯚری پەڕتووک :ئەددەبی
زمان  -ش وەزار :ک  .باشوور
3860
پەڕتوووکی ژمارە0 :
ەم
ی  -کﯚبەرھە
د شااد مەرﯾوانی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201111
1151143586
62978
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
د شاد مەرﯾوانی
ی ئاراس 20 09 -
دەزگای
تاﯾبەتم
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
و ت:
ستان
شووری کوردس
باش
جﯚری پەڕتووک :کﯚببەرھەم
زمان  -ش وەزار :ک  .باشوور
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3861
پەڕتوووکی ژمارە1 :
چﯚ ەکانی ننەمری
د شااد :قﯚناغە چ
dipedia.org//?q=201206
6101651496
69286
http:///www.kurd
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
بەرەکاات ،سەليم

3862
پەڕتوووکی ژمارە2 :
د م للەو جﯚرە ش
شو نانەﯾە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201109
9122220136
61189
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
د شاد عەبدو
شی سەردەم
ی چاپو پەخشی
دەزگای
200
سا ی چاپکردن09 :
تاﯾبەتمە
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
ستان
شووری کوردس
باش
و ت:
ە بەست
جﯚری پەڕتووک :ھە
زمان  -ش وەزار :ک ..باشوور
3863
پەڕتوووکی ژمارە3 :
د نياﯾﯾی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
65819
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ەلی
م محەمەد عە
ھاشم

3864
پەڕتوووکی ژمارە4 :
گی
قی و ب دەنگ
د ەق
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22214410518832
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
کييە
نووسينی :کەنعان مەکي
وەرگ انی؛ حەمە رەشييد
لەالﯾەن دەزگای چاپ و پەخشی سەردەمەووە
ن
 200دا
ئەم کت بە للە سا ی 05
ەوە
ب وکراوەتە
سەرچاوە :ما پەڕی کت ببخانەی کورددی
تاﯾبەتمەند
دﯾيەکانی پەڕتتووک
باشوووری کوردستان
و ت:
جﯚری پەڕتتووک :ل کﯚ يننەوە
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شوور
زمان  -ش وەزار :ک .باش
3865
پەڕتوووکی ژمارە5 :
جيھانی عەرەبيدا
ی
راپەڕﯾن لە
ن
گی :جەنگ و ستەمکارری و
قی و ب دەنگ
د ەق
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
66908
ھ شتا ئامادە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ن مەکييە
کەنعان
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
بااشووری کورددستان
و ت:
ی پەڕتووک :راامياری
جﯚری
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
3866
پەڕتوووکی ژمارە6 :
و
د ﯚپ ک لە ھەتاو
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201111
1022045016
62713
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
تيشکە محەمەدپوورر
20
ی ئاراس 005 -
دەزگای
تاﯾبەتمە
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
و ت:
ستان
شووری کوردس
باش
ە بەست
جﯚری پەڕتووک :ھە
زمان  -ش وەزار :ک ..باشوور
3867
پەڕتوووکی ژمارە7 :
ە
د ﯚپە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22214410418813
ئئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
نووسيينی :جەبار س
سابير
ەالﯾەن وەزارەەتی رۆشنبيررﯾيەوە چاپکراووه
ئەم کت بە لە سا ی  2005دا لە
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی پەڕتووک
بااشووری کورددستان
و ت:
ھە بەست
ی پەڕتووک :ھ
جﯚری
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
3868
پەڕتوووکی ژمارە8 :
ھانی
چيرۆکی جيھ
دەﯾەک لە چ
فر :ھە بژارد
ی سەر بەفر
ە خو نەکانی
د ﯚپە
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http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514968136
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
نووسەر
کﯚمە

پەڕتووکی ژمارە3869 :
د ی بای و ئاھو
http://www.kurdipedia.org/?q=2011100321412462198
ئامادەﯾە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
عەباس مەعروفی
وەرگ  :دالوەر قەرەداغی
دەزگای ئاراس
2009
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی پەڕتووک
باشووری کوردستان
و ت:
جﯚری پەڕتووک :شانﯚ
زمان  -ش وەزار :ک .باشوور
پەڕتووکی ژمارە3870 :
د ی تەنياﯾی
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514968657
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
ئيبراھيم ئەحمەد

پەڕتووکی ژمارە3871 :
د ی ز ﯾن
http://www.kurdipedia.org/?q=2011122411063563503
ئامادەﯾە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
نووسينی :ئولف ستارک
وەرگ انی لە سوﯾدﯾيەوە :سيروان کاروانی
سوﯾد 2004 -
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی پەڕتووک
دەرەوە
و ت:
جﯚری پەڕتووک :چيرۆک
زمان  -ش وەزار :ک .باشوور
پەڕتووکی ژمارە3872 :

ﻻﭘەڕە

1038

http://www.kurdipedia.org

د ی ساز و ناسااز
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
65878
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
مەدی
ی زادە ،ئەحم
موفتی

3873
پەڕتوووکی ژمارە3 :
د ی سەرباز
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6021230396
64984
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
ج
نووسينی :دەﯾﭭيد فر نج
ەوە :عەبدو س مان مەشخەڵ
وەرگ انی لە ئينگليزﯾيە
دﯾيەکانی پەڕتتووک
تاﯾبەتمەند
و ت:
باشوووری کوردستان
جﯚری پەڕتتووک :شانﯚ
شوور
زمان  -ش وەزار :ک .باش
3874
پەڕتوووکی ژمارە4 :
د ی کچان
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
67755
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
م
ن ميرزا کەرﯾم
ئەمين

3875
پەڕتوووکی ژمارە5 :
د ی کوڕان
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
67838
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
م
ن ميرزا کەرﯾم
ئەمين

3876
پەڕتوووکی ژمارە6 :
ی دوور
د کی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22214410118692
ئامادەەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
دەرباز ﯾونس
چاپخانەی منارە 07
200
ی کت بخانەی کوردی
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
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ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
بااشووری کورددستان
و ت:
ھە بەست
ی پەڕتووک :ھ
جﯚری
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
3877
پەڕتوووکی ژمارە7 :
دەمدا
د ەڕاوک لە بەررگی سەرد
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
65595
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ف
مەری ،خەﯾرەەدﯾن شەرﯾف
ئەلعوم

3878
پەڕتوووکی ژمارە8 :
ی ژن و ھەزاارەی نوێ
دۆزی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22214405718568
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
سدﯾق
ئارام س
نی 2005
سل مانی
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
تاﯾبەتم
و ت:
ستان
شووری کوردس
باش
ن
جﯚری پەڕتووک :ژنان
زمان  -ش وەزار :ک  .باشوور
3879
پەڕتوووکی ژمارە9 :
ی کورد
دۆزی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201303
3291354598
80018
ھ شتا ئامادە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
جوﯾس بلﯚ
وەرگ اننی :کارزان ممحەمەد
تاﯾبەتم
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
و ت:
ستان
شووری کوردس
باش
جﯚری پەڕتووک :دۆززی کورد
زمان  -ش وەزار :ک  .باشوور
3880
پەڕتوووکی ژمارە0 :
ەﯾوەندﯾيەکانی ع راق  -ئ راندا
ی کورد لە پە
دۆزی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6122135407
70099
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ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی

ھ شتا ئامادە نييە
سر باوەڕ
ئەحمەدد محەمەد ناس
تاﯾبەتم
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
ستان
شووری کوردس
باش
و ت:
جﯚری پەڕتووک :راممياری
زمان  -ش وەزار :ک  .باشوور

3881
پەڕتوووکی ژمارە1 :
)1999 - 1
ورکيا لە سا نی )1980
ی کورد لە تو
دۆزی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201205
5141450436
64694
ھ شتا ئامادە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ليل
ھاوکار مح دﯾن جەلي
ھەول ر 2012 -
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
تاﯾبەتم
و ت:
ستان
شووری کوردس
باش
جﯚری پەڕتووک :م ژژوو
زمان  -ش وەزار :ک  .باشوور
3882
پەڕتوووکی ژمارە2 :
ی م ژووﯾيدا
چەند باس کی
ی کورد لە چ
دۆزی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22702075619764
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
نووسەر
ەمەد ئەمين
ئەحمەد حە
ەڕەکان
ژمارەی الپە
136
پ
سا ی چاپ
2008
کەتەلﯚگ
م ژوو
ەوەی موکرﯾاننی
سەرچاوە :ما پەڕی دەززگای تو ژﯾنەووە و ب وکردنە
دﯾيەکانی پەڕتتووک
تاﯾبەتمەند
و ت:
باشوووری کوردستان
جﯚری پەڕتتووک :م ژوو
شوور
زمان  -ش وەزار :ک .باش
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3883
پەڕتوووکی ژمارە3 :
دوای 2003
ی
کردنی
ی چارەسەرک
ی کورد لە ع راق و ميکاانيزمەکانی
دۆزی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
2270207562
20008
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
نووسەر
ی
دو ھ توتی
نەوزاد عەبد
ەڕەکان
ژمارەی الپە
264
پ
سا ی چاپ
2009
پ
نﯚرەی چاپ
ﯾەکەم
دﯾزاﯾنی بەرگ
ئاسﯚ مامزاادە
کەتەلﯚگ
سياسەت
ەوەی موکرﯾاننی
سەرچاوە :ما پەڕی دەززگای تو ژﯾنەووە و ب وکردنە
دﯾيەکانی پەڕتتووک
تاﯾبەتمەند
و ت:
باشوووری کوردستان
ی
جﯚری پەڕتتووک :رامياری
شوور
زمان  -ش وەزار :ک .باش
3884
پەڕتوووکی ژمارە4 :
گشتيی عەررەبدا
ی کورد لەبەردەم رای گ
دۆزی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201301
1280931557
75389
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
نوسەر :ن لليدا فوکارۆ
وەرگ انی لە عەرەبييەووە :رەسوڵ ئييبراھيم
سل مانی2012 :
دﯾيەکانی پەڕتتووک
تاﯾبەتمەند
و ت:
باشوووری کوردستان
جﯚری پەڕتتووک :دۆزی کورد
شوور
زمان  -ش وەزار :ک .باش
3885
پەڕتوووکی ژمارە5 :
وندی گ او
کوردی لە گو
گەﯾ کی ستت رناسيی ک
دۆزﯾننەوەی روانگ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
69702
ھ شتا ئئامادە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
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سف
عەبدوول ەقيب ﯾوس

3886
پەڕتوووکی ژمارە6 :
دۆزﯾننەوەی شەھ
ھوەت
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201312
2021601508
87491
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
فەزﯾلە الفاروق
وەرگ  :ئاری بابان
2013
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
تاﯾبەتم
ستان
شووری کوردس
باش
و ت:
جﯚری پەڕتووک :رۆممان
زمان  -ش وەزار :ک  .باشوور
3887
پەڕتوووکی ژمارە7 :
خ
دۆزەخ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
68753
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ەمە الو
د ئەحمەد حە
سەﯾد
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی پەڕتووک :رۆۆمان
جﯚری
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
3888
پەڕتوووکی ژمارە8 :
خستان
دۆزەخ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
68975
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ن مستەفا حاجی ابر
کارزان

3889
پەڕتوووکی ژمارە9 :
ەت
خی حەقيقە
دۆزەخ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201204
4251534176
64622
ھ شتا ئامادە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
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جەبار
ئاسﯚ ج
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
تاﯾبەتمە
و ت:
ستان
شووری کوردس
باش
ەمەجﯚرە
جﯚری پەڕتووک :ھە
زمان  -ش وەزار :ک ..باشوور

3890
پەڕتوووکی ژمارە0 :
مان ک ن؟
ت و دوژمنم
دۆست
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
66067
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
تﯚنگ ،ماوتسی

3891
پەڕتوووکی ژمارە1 :
راﯾەتی
دۆستتاﯾەتی و بر
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
65906
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ەد ئەبی حاممد
ئەلغەززالی ،محەمە

3892
پەڕتوووکی ژمارە2 :
شە چاوەڕواننمانە
دۆستت ھەميش
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201201
1042114566
63664
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
کەرﯾم ددەشتی
2003
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
تاﯾبەتمە
و ت:
ستان
شووری کوردس
باش
ە بەست
جﯚری پەڕتووک :ھە
زمان  -ش وەزار :ک ..باشوور
3893
پەڕتوووکی ژمارە3 :
ەب
ەکانی عەرە
ی سەرکردە
دۆسييەی نھ نيی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651497
70050
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
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ساندررا مکی

3894
پەڕتوووکی ژمارە4 :
دۆالر لە ئەمرﯾکا
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201111
1152217126
62982
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
دوو بابەتە لەسەر پارە و سەرماﯾە و بانک لە ئەمررﯾکای نو دا
ەﯾنی
ی :ش رزاد ھە
ن و وەرگ انی
ئامادەکردن
دەزگای ئارراس 2008 -
دﯾيەکانی پەڕتتووک
تاﯾبەتمەند
و ت:
باشوووری کوردستان
ی
جﯚری پەڕتتووک :ئابووری
شوور
زمان  -ش وەزار :ک .باش
3895
پەڕتوووکی ژمارە5 :
وﯾنداری
دۆلﭭيين ماس ئەو
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6202255317
70649
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ن مەھدی
دۆلﭭين
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی پەڕتووک :مندا ن
جﯚری
3896
پەڕتوووکی ژمارە6 :
ەرگی 1
کيشﯚت  -بە
دۆن ک
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201111
1132207486
62921
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
س رﭬانتتس
وەرگ اننی :ئەحمەد قازی
ی ئاراس 20 08 -
دەزگای
تاﯾبەتم
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
ستان
شووری کوردس
باش
و ت:
جﯚری پەڕتووک :ئەففسانە
زمان  -ش وەزار :ک  .باشوور
3897
پەڕتوووکی ژمارە7 :
دۆن
دۆناد
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http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22214411219083
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
نووسينی :حوس ن ش ربەگی
ەوە
بﯚکان ب وکراوەتە
ن
200دا لە
ئەم کت بە للە سا ی 02
سەرچاوە :ما پەڕی کت ببخانەی کورددی
دﯾيەکانی پەڕتتووک
تاﯾبەتمەند
رۆژھە تی کوردست
و ت:
ستان
ک
جﯚری پەڕتتووک :چيرۆک
شوور
زمان  -ش وەزار :ک .باش
3898
پەڕتوووکی ژمارە8 :
ی روبيرت
دۆندررمەخانەکەی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6202255317
70559
ھ شتا ئاما دە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
جيل ئئيگلتون
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
بااشووری کورددستان
و ت:
مندا ن
ی پەڕتووک :م
جﯚری
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
3899
پەڕتوووکی ژمارە9 :
ی ئارام
دۆنی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
69543
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
شﯚلﯚخ
خﯚف ،ميخائييل ئەلکساندەەر روﯾچ

3900
پەڕتوووکی ژمارە0 :
وم نت
دۆکيو
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101450576
65238
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
بازگر ،ئەنوەر حس ن

3901
پەڕتوووکی ژمارە1 :
دﯾاردەگەراﯾی تاراوگە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22214410818932
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
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ر بوار سيوەەﯾلی
وکردنەوەی بارانەوە لە
ی
الﯾەن دەزگای ب
ئەم پەڕتووککە لەسا ی  1995دا لەال
چاپی
ی
 2002دا لەالﯾەن دەزگای
2
ستﯚکھﯚ م ب وکراﯾەوە ،دواترﯾش لە سا ی
چاپی دووھەممی دەرچووە.
ئاراسەوە چ
دﯾيەکانی پەڕتتووک
تاﯾبەتمەند
و ت:
باشوووری کوردستان
جﯚری پەڕتتووک :ل کﯚ يننەوە
شوور
زمان  -ش وەزار :ک .باش
3902
پەڕتوووکی ژمارە2 :
ەركردنى
ھﯚكارەكان و چارەسە
ن
ە ھەر مى كوردستان
دﯾاردەى ەﯾرۆر لە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201403
3310040079
95067
شتا ئامادە نيييە
ھش
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
2
كﯚمەلل ك نووسەر-وو.رۆشنبيرى-ھەول ر2007-

3903
پەڕتوووکی ژمارە3 :
ەوە
کﯚمە ناسيە
ە روانگەی ک
دﯾاردەی تا ن لە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
66911
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ک عەبدو
زﯾرەک

3904
پەڕتوووکی ژمارە4 :
حەسيب قەررەداغيدا
ە شيعری ح
دﯾاردەی خەم لە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201210
0111907022
24630
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
سا ح
ەد محەمەد س
دانانی ::تانيا ئەسعە
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
تاﯾبەتم
ستان
شووری کوردس
باش
و ت:
جﯚری پەڕتووک :ئەددەبی
زمان  -ش وەزار :ک  .باشوور

3905
پەڕتوووکی ژمارە5 :
دﯾاردەی گەندە ی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22702075619933
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
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نووسەر
د الناسر
ناسر عوبيد
وەرگ
سە ح شااکەلی
2005
ەوەی موکرﯾاننی
سەرچاوە :ما پەڕی دەززگای تو ژﯾنەووە و ب وکردنە
دﯾيەکانی پەڕتتووک
تاﯾبەتمەند
و ت:
باشوووری کوردستان
ی
جﯚری پەڕتتووک :رامياری
شوور
زمان  -ش وەزار :ک .باش
3906
پەڕتوووکی ژمارە6 :
سﯚسيﯚئابوورری
ەوتن کی س
ی :تخوونکە
دﯾاردەی گەندە ی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
66892
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
سر ،ناسر عوبەﯾد
ئەلناس

3907
پەڕتوووکی ژمارە7 :
ردنی
چارەسەرکر
ھﯚﯾەکانی ،چ
شانەکانی ،ھ
دﯾاردەی الوازی ئيمان :نيش
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
65833
نييە
شتا ئامادە ە
ھش
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ئەلموننجد ،محەمەد سا ح

3908
پەڕتوووکی ژمارە8 :
-1925
1
وى رۆژنامەننووسى كورردﯾدا )
كى پرشنگد ارە لەم ژوو
ن الپەرەﯾەك
ى كوردستان
دﯾارى
)1
1926
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201403
3310040079
95077
ھ شتا ئامادە ننييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
2
شنبيرى-سلل مانى2004-
ەد باوەر-و.رۆش
ئەحمە

3909
پەڕتوووکی ژمارە9 :
ی
دﯾاری
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
68072
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
کامەران
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3910
پەڕتوووکی ژمارە0 :
ی
دﯾاری
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22214410518820
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
نووسينی :سا ح سووززەنی
198دا ب وکراووەتەوە
ئەم کت بە للە سا ی 89
تاﯾبەتمەند
دﯾيەکانی پەڕتتووک
و ت:
باشوووری کوردستان
ەست
جﯚری پەڕتتووک :ھە بە
شوور
زمان  -ش وەزار :ک .باش
3911
پەڕتوووکی ژمارە1 :
ی ئازادی
دﯾاری
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6272054496
69354
ی پی دی ئ ف :ھ شتا ئاماادە نييە
فاﯾلی
حەمەد
ی ئەميرە مح
کﯚکردنەوە و ئامادەکردنی
دﯾيەکانی پەڕتتووک
تاﯾبەتمەند
و ت:
باشوووری کوردستان
جﯚری پەڕتتووک :م ژوو
شوور
زمان  -ش وەزار :ک .باش

3912
پەڕتوووکی ژمارە2 :
وردﯾدا
ووی رۆنامە نووسی كو
دارە لەميًژو
كی پرشنگد
ن -الپەرەﯾەك
ی كوردستان
دﯾاری
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201403
3310040079
95087
ھ شتا ئاماادە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
2
سلييًمانی2004-
شنبيرى -ل
ەد باوەر-و.رۆش
ئەحمە

3913
پەڕتوووکی ژمارە3 :
ی منا ن
دﯾاری
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6202336407
70982
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ستا محەمەد ساوان
مامﯚس

3914
پەڕتوووکی ژمارە4 :
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دﯾاری و سەردان
http://www.kurdipedia.org/?q=2012062022553170731
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
عەلی حەمە رەشيد بەرزنجی
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی پەڕتووک
جﯚری پەڕتووک :مندا ن
پەڕتووکی ژمارە3915 :
دﯾاری و ﯾادگار
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514967825
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
خورشيدە

پەڕتووکی ژمارە3916 :
دﯾاری ﯾﯚ شانﯚی منا ن
http://www.kurdipedia.org/?q=2012062023364070983
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
عومەر عەلی ئەمين

پەڕتووکی ژمارە3917 :
دﯾارﯾی ئاﯾيندە
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514965857
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
مستەفا عەلی بەرزنجی
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی پەڕتووک
باشووری کوردستان
و ت:
جﯚری پەڕتووک :ھەمەجﯚرە
زمان  -ش وەزار :ک .باشوور
پەڕتووکی ژمارە3918 :
دﯾارﯾی بﯚ شانﯚی منال  :شانﯚگەری
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514968937
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
عومەری عەلی ئەمين
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پەڕتووکی ژمارە3919 :
دﯾارﯾی بﯚ مام ھ من :پەخشانە ھﯚنراوە
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514968118
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
خالد کﯚچەر

پەڕتووکی ژمارە3920 :
دﯾارﯾی سەدەی بيست :ماﯾکرۆسﯚفت ئﯚفيس ،ۆرد
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514967264
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
ر بوار عەلی عەزﯾز قەرەداغی
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی پەڕتووک
باشووری کوردستان
و ت:
جﯚری پەڕتووک :کﯚمپيوتەر
زمان  -ش وەزار :ک .باشوور
پەڕتووکی ژمارە3921 :
دﯾارﯾی شارەزوور
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514967747
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
عەلی باپير ئاغا

پەڕتووکی ژمارە3922 :
دﯾارﯾی شەو
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514968089
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
ئەنوەر محەمەد رشيد

پەڕتووکی ژمارە3923 :
دﯾارﯾی مھاباد
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514969020
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
مەال غەفووری

پەڕتووکی ژمارە3924 :
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دﯾارﯾی نوێ
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514968195
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
ئيبراھيم
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی پەڕتووک
باشووری کوردستان
و ت:
جﯚری پەڕتووک :ھە بەست
زمان  -ش وەزار :ک .باشوور
پەڕتووکی ژمارە3925 :
دﯾارﯾی کوردستان 1926-1925
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061014505865279
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
رەفيق سا ح
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی پەڕتووک
باشووری کوردستان
و ت:
جﯚری پەڕتووک :ھەمەجﯚرە
زمان  -ش وەزار :ک .باشوور
پەڕتووکی ژمارە3926 :
دﯾارﯾيەک بﯚ ﯾادی سەدوﯾەک سا ەی رۆژی رۆژنامەگەرﯾی کوردی
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061012351365157
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
ئوم د ئاشنا

پەڕتووکی ژمارە3927 :
دﯾارﯾيەکانی فەرەح
http://www.kurdipedia.org/?q=2012062022553170354
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
نەجات رەفيق حلميی
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی پەڕتووک
جﯚری پەڕتووک :مندا ن
پەڕتووکی ژمارە3928 :
دﯾالﯚگ
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http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201109
9031551236
60929
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
خﯚشناو
ن عەبدو خﯚ
نەرﯾمان
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
تاﯾبەتم
و ت:
ستان
شووری کوردس
باش
جﯚری پەڕتووک :وتار و دﯾمانە

3929
پەڕتوووکی ژمارە9 :
ی1
گ  -بەرگی
دﯾالﯚگ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22214412519524
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
سماعيل
سەباح ئيس
ﯾەک تی نوووسەرانی کوررد لقی کەرککوک 2005
دﯾيەکانی پەڕتتووک
تاﯾبەتمەند
و ت:
باشوووری کوردستان
جﯚری پەڕتتووک :وتار و دﯾمانە
شوور
زمان  -ش وەزار :ک .باش
3930
پەڕتوووکی ژمارە0 :
گ2
دﯾالﯚگ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201109
9191158456
61974
ئامادەەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ە)
نووسيينی :نادر فەتحی )شوانە
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی پەڕتووک :رامياری
جﯚری
3931
پەڕتوووکی ژمارە1 :
گ لەنيوان ررۆژھە ت و رۆژئاوادا
دﯾالﯚگ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201312
2281324488
87028
ی پی دی ئ ف :ھ شتا ئاماادە نييە
فاﯾلی
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عەبدو
ی :ئەردە ن ع
ن و وەرگ انی
ئامادەکردن
دﯾيەکانی پەڕتتووک
تاﯾبەتمەند
و ت:
باشوووری کوردستان
جﯚرە
جﯚری پەڕتتووک :ھەمەج
شوور
زمان  -ش وەزار :ک .باش

3932
پەڕتوووکی ژمارە2 :
ن
گ و داھ نان
دﯾالﯚگ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22702075619996
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
نووسەر
ق ﯾەعقوبی
عەبدولخالق
ەڕەکان
ژمارەی الپە
230
پ
سا ی چاپ
2009
دﯾزاﯾنی بەرگ
ئاسﯚ مامزاادە
کەتەلﯚگ
ل کﯚ ينەوەی
ی ئەدەبی
ەوەی موکرﯾاننی
سەرچاوە :ما پەڕی دەززگای تو ژﯾنەووە و ب وکردنە
دﯾيەکانی پەڕتتووک
تاﯾبەتمەند
و ت:
باشوووری کوردستان
ی
جﯚری پەڕتتووک :ئەدەبی
3933
پەڕتوووکی ژمارە3 :
گی دەو ەت
دﯾالﯚگ
ت و ئاﯾين
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
66460
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
سەميير ئەمين
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
بااشووری کورددستان
و ت:
م
ی پەڕتووک :ئااﯾين و ئاتەﯾزم
جﯚری
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
3934
پەڕتوووکی ژمارە4 :
ت
گ ک لەمەڕ عەلمانيەت
دﯾالﯚگ
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http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22214411919331
ئامادەەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
د .فەررەج عەلی فووده
عەبدولکەرﯾم شوانی
ئاکﯚ ع
ی وەرگ انی سل مانی
خانەی
ی کت بخانەی کوردی
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
بااشووری کورددستان
و ت:
م
ی پەڕتووک :ئااﯾين و ئاتەﯾزم
جﯚری
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
3935
پەڕتوووکی ژمارە5 :
دﯾبلﯚمات و دﯾبلﯚ
ﯚماسی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
66861
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ی ،بەھرۆز
گە ی

3936
پەڕتوووکی ژمارە6 :
کورداﯾەتی
زووتنەوەی ک
دﯾبلﯚماس تی بز
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
69753
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ت
مود مەال عزەت
مەحم

3937
پەڕتوووکی ژمارە7 :
دﯾداربينييەکانم
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201405
5021023207
76037
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
عەبدو سەڕاج
2013
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
تاﯾبەتم
ستان
شووری کوردس
باش
و ت:
جﯚری پەڕتووک :ﯾادداشت
زمان  -ش وەزار :ک  .باشوور
3938
پەڕتوووکی ژمارە8 :
ک کﯚمار
دﯾداری سەرەک

ﻻﭘەڕە

1055

http://www.kurdipedia.org

http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201110
0022222446
62185
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ف حس ن
رەئووف
ی ئاراس  -ژمارە 227
دەزگای
2008
تاﯾبەتم
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
ستان
شووری کوردس
باش
و ت:
شانﯚ
جﯚری پەڕتووک :شا
زمان  -ش وەزار :ک  .باشوور
3939
پەڕتوووکی ژمارە9 :
شەشکی
ی
ەد
گەڵ ئەحمە
ی جنەوە لەگ
دﯾدار ک لەبارەی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201310
0082108309
92388
ھ شتا ئامادە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
کردنی :ئارام شەم رانی
ئامادەکر
2013
تاﯾبەتم
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
و ت:
ستان
شووری کوردس
باش
جﯚری پەڕتووک :ئەففسانە
زمان  -ش وەزار :ک  .باشوور
3940
پەڕتوووکی ژمارە0 :
دﯾدار کی دوور
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6202255317
70550
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
سەﯾد گوڵ بەررزنجی
روزا س
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی پەڕتووک :مندا ن
جﯚری
3941
پەڕتوووکی ژمارە1 :
ی نەتەوەﯾی و نانەتەوەﯾی :ل کﯚ يننەوە
دﯾدی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
69154
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
عەزﯾز
حوس ن محەمەد ع
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3942
پەڕتوووکی ژمارە2 :
ی کورد
دﯾدی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201209
9301918057
71091
ھ شتا ئامادە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
د مەموزﯾنی
سەعيد
2012
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
تاﯾبەتم
و ت:
ستان
شووری کوردس
باش
جﯚری پەڕتووک :دۆززی کورد
زمان  -ش وەزار :ک  .باشوور
3943
پەڕتوووکی ژمارە3 :
نی جينﯚساﯾد
ی تاوانەکانی
کی نوێ بﯚ ﯾادکردنەوەی
دﯾد ک
dipedia.org//?q=201404
4031512326
68724
http:///www.kurd
ھ شتا ئامادە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
عومەر محەمەد
2013
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
تاﯾبەتم
جﯚری پەڕتووک :ئەننفال و ھە ەببجە
زمان  -ش وەزار :ک  .باشوور
و ت:
ستان
شووری کوردس
باش
3944
پەڕتوووکی ژمارە4 :
ﯚ ينەوە
ﯚنەری :ل کﯚ
کوردی ﯾا ھﯚ
کا :چيرۆکا ک
دﯾرۆک
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
68651
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
شەعببان

3945
پەڕتوووکی ژمارە5 :
دﯾزاﯾننی رۆژنامە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101450596
65346
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ھاونياز سامی ساابير

3946
پەڕتوووکی ژمارە6 :
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دﯾزاﯾيينی مەزن
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201109
9111133156
61120
ی پی دی ئ ف :ھ شتا ئاماادە نييە
فاﯾلی
وە مە ن کاان بﯚ پرسيارەە ھەر رﯾشەﯾﯾيەکان
نووسينی :ست فن ھﯚووکينک و ليﯚناررد ملﯚدﯾنﯚ
ميار سابير
وەرگ انی :حوس ن حووس نی و کامي
دﯾيەکانی پەڕتتووک
تاﯾبەتمەند
و ت:
باشوووری کوردستان
جﯚرە
جﯚری پەڕتتووک :ھەمەج
3947
پەڕتوووکی ژمارە7 :
دﯾزاﯾيينی مەزن
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201112
2062219566
63131
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ن ھاوکينگ
ستيفان
لئونارد مملﯚدﯾنﯚ
حس نی
وەرگ اننی :حس ن ح
تاﯾبەتمە
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
و ت:
ستان
شووری کوردس
باش
ەمەجﯚرە
جﯚری پەڕتووک :ھە
زمان  -ش وەزار :ک ..باشوور
3948
پەڕتوووکی ژمارە8 :
دﯾساان تيرۆر
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201201
1021317216
63627
ئامادەەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ن
ئاگرﯾن
2004
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
بااشووری کورددستان
و ت:
ھە بەست
ی پەڕتووک :ھ
جﯚری
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
3949
پەڕتوووکی ژمارە9 :
دﯾساان چاوەکان
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22214412019367
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ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی

ە
ئامادەﯾە
عەزﯾز سورم
نەژاد ع
دھﯚک 2008
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
تاﯾبەتم
و ت:
ستان
شووری کوردس
باش
جﯚری پەڕتووک :ھوونەری
زمان  -ش وەزار :ک  .باشوور

3950
پەڕتوووکی ژمارە0 :
دﯾساان لەو شەق
قامانەوە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201111
1051853516
62749
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
نەجدی
بيژەن نە
وەرگ اننی :ئەمين گگەردﯾگالانی
ی ئاراس 20 06 -
دەزگای
تاﯾبەتم
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
ستان
شووری کوردس
باش
و ت:
جﯚری پەڕتووک :چييرۆک
زمان  -ش وەزار :ک  .باشوور
3951
پەڕتوووکی ژمارە1 :
عری
ەوەی شيعر
ن و تاقيکردنە
دﯾالن
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201109
9111348526
61131
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
ەمەد
سەر :د .د شادد عەلی محە
ناوی نووس
ی سەردەم  -سل مانی ))سا ی چاپ)2007 :
لە ب وکراوەەکانی دەزگای
دﯾيەکانی پەڕتتووک
تاﯾبەتمەند
و ت:
باشوووری کوردستان
ی
جﯚری پەڕتتووک :ئەدەبی
شوور
زمان  -ش وەزار :ک .باش
3952
پەڕتوووکی ژمارە2 :
راوە)
وە و لەﯾادکرراوی )ھﯚنر
ی ب ونەکراو
ن :بەرھەمی
دﯾالن
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
68661
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
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مەد سا ح
محەم

3953
پەڕتوووکی ژمارە3 :
دی ناوچەی بادﯾنان
کلﯚری کورد
گﯚرانی فﯚلک
ن :چەپک گ
دﯾالن
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
67375
ھ شتا ئاممادە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ەنی ،حەسە
سەربە
ەن

3954
پەڕتوووکی ژمارە4 :
ن :شاعير و ئازادﯾخواز
دﯾالن
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
68127
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
د شادد عەلی
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
و ت:
بااشووری کورددستان
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
ەدەبی
ی پەڕتووک :ئە
جﯚری
3955
پەڕتوووکی ژمارە5 :
ی قەفقاز
دﯾلی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201111
1061802016
62819
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
ليﯚن تﯚلستتﯚی
وەرگ انی :ئەمين گەرددﯾگالنی
وکردنەوەی موکرﯾانی 2011 -
ی
ی تو ژﯾنەوە و ب
لەب وکراوەەکانی دەزگای
دﯾيەکانی پەڕتتووک
تاﯾبەتمەند
و ت:
باشوووری کوردستان
جﯚری پەڕتتووک :رۆمان
شوور
زمان  -ش وەزار :ک .باش
3956
پەڕتوووکی ژمارە6 :
ەنووسی
نەی رۆژنامە
دﯾمانە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22214412719588
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
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نەجات روستی
نی 2008
سل مانی
سەرچاوە :ما پەڕی کت بخانەی ککوردی
تاﯾبەتم
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
و ت:
ستان
شووری کوردس
باش
جﯚری پەڕتووک :وتارر و دﯾمانە
3957
پەڕتوووکی ژمارە7 :
ەنووسی :ررۆژنامە ،تەللەفزﯾﯚن ،رادﯾﯚ
نەی رۆژنامە
دﯾمانە
dipedia.org//?q=201206
6101450586
65277
http:///www.kurd
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ی ،نەجات
روستی

3958
پەڕتوووکی ژمارە8 :
وردستان
باشوورى كو
حكومەەى با
ەرلەمان و ح
كراسيەە پە
دﯾموك
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201403
3310040079
95127
ھ شتا ئاامادە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ر كخرراوى )سيلك((1996---

3959
پەڕتوووکی ژمارە9 :
گەھاندن و پەﯾوەندﯾكررن
كراسەەا راگ
دﯾموك
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201403
3310040079
95128
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
20
مد عەبدولقاددر حاەەم-ھاووار-دھﯚك006-
د.محم

3960
پەڕتوووکی ژمارە0 :
ﯚ
ەنگی ناوخﯚ
دۆلﯚژﯾی جە
کراسی ئاﯾد
دﯾموک
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
66281
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
حوس ن محەمەد ع
عەزﯾز

3961
پەڕتوووکی ژمارە1 :
کراسی بﯚ ھەموان
دﯾموک
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
66787
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
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بەشيرری ،حوس ن

3962
پەڕتوووکی ژمارە2 :
دﯾموک
کراسی بﯚ ھەمووان
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22702075619945
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
نووسەر
سەﯾن بەشيرﯾﯾه
دوکتﯚر حس
وەرگ
حسەﯾن مووحەممەدزادەە
ەڕەکان
ژمارەی الپە
216
پ
سا ی چاپ
2005
کەتەلﯚگ
سياسەت
ەوەی موکرﯾاننی
سەرچاوە :ما پەڕی دەززگای تو ژﯾنەووە و ب وکردنە
دﯾيەکانی پەڕتتووک
تاﯾبەتمەند
و ت:
باشوووری کوردستان
ی
جﯚری پەڕتتووک :رامياری
شوور
زمان  -ش وەزار :ک .باش
3963
پەڕتوووکی ژمارە3 :
ﯚمە ناسيياننەی م ژووﯾﯾيانە
چوون کی کﯚ
کراسی بﯚچ
دﯾموک
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20120
0109221628
81302
ئئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
عەبدولجەبار
فالح ع
وەرگ انی :کاميل محەمەد قەررەداغی
مانی 2008 -
سل ما
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی پەڕتووک
بااشووری کورددستان
و ت:
ی پەڕتووک :ککﯚمە ناسی
جﯚری
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
3964
پەڕتوووکی ژمارە4 :
دﯾموکراسی
ی
ە؟ :شارەزاﯾی لەگەڵ
کراسی چيە
دﯾموک
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
66786
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
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م ،دەﯾﭭد /بو ل  ،ک ﭭين
بيتھام

3965
پەڕتوووکی ژمارە5 :
کراسی دواای جەنگی سارد
دﯾموک
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
66389
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ەد کەرﯾم
مەت محەمە
مەال ببەختيار ،حيکم

3966
پەڕتوووکی ژمارە6 :
سياسی )ﯾﯚرگن ھابرماس(دا
ی
ی
و ژگەری لە فەلسەفەی
کراسی راو
دﯾموک
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201307
7251328128
89467
ئاماادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
شەرەفی
ئيدررﯾس ش خ ش
20
013
تاﯾببەتمەندﯾيەکا نی پەڕتووک
باشووری ککوردستان
و ت:
جﯚﯚری پەڕتووک  :فەلسەفە
زماان  -ش وەزار  :ک .باشوور
3967
پەڕتوووکی ژمارە7 :
وﯾی و تيﯚرﯾﯾيەوە
کراسی لە رووی م ژوو
دﯾموک
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22214410218727
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
الستەر
نووسينی :ئانتﯚنی ئاربال
وەرگ انی؛ ر باز مستەففا
لەالﯾەن خانەی وەررگ انەوە ب ووکراوەتەوە
ن
 200دا
ئەم کت بە للە سا ی 03
سەرچاوە :ما پەڕی کت ببخانەی کورددی
دﯾيەکانی پەڕتتووک
تاﯾبەتمەند
و ت:
باشوووری کوردستان
ی
جﯚری پەڕتتووک :رامياری
شوور
زمان  -ش وەزار :ک .باش
3968
پەڕتوووکی ژمارە8 :
ست مﯚد رن تتەدا
کراسی لە ن وان مﯚد ررنيتە و پﯚس
دﯾموک
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
65558
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
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مەال ببەختيار

3969
پەڕتوووکی ژمارە9 :
ست مﯚد رن تتەدا
کراسی لە ن وان مﯚد ررن تە و پﯚس
دﯾموک
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
66335
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ەد کەرﯾم
مەت محەمە
مەال ببەختيار ،حيکم

3970
پەڕتوووکی ژمارە0 :
سياسی
کراسی و ئييسالمی س
دﯾموک
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22214411919326
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
سدﯾق
فوئاد س
ھەول ر 2005
سەرچاوە :ما پەڕی کت بخانەی ککوردی
تاﯾبەتم
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
و ت:
ستان
شووری کوردس
باش
جﯚری پەڕتووک :ئاﯾيين و ئاتەﯾزم
زمان  -ش وەزار :ک ..باشوور
3971
پەڕتوووکی ژمارە1 :
وخمە پ کھ نەرەکانی
کراسی و تو
دﯾموک
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201109
9131709396
61204
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
نووسەرر
کﯚمە ک نووسەر
وەرگ
مستەففا مەعروفی
ی الپەڕەکان
ژمارەی
112
سا ی چاپ
2011
نﯚرەی چ
چاپ
ﯾەکەم
دﯾزاﯾنی
ی بەرگ
سدﯾق
ھﯚگر س
گ
کەتەلﯚگ
ەت
سياسە
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مەندﯾيەکانی پەڕتووک
تاﯾبەتم
و ت:
ستان
شووری کوردس
باش
جﯚری پەڕتووک :راممياری
زمان  -ش وەزار :ک  .باشوور
3972
پەڕتوووکی ژمارە2 :
کراسی و د
دﯾموک
دوژمنانی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201109
9202049405
57430
ھ شتا ئامادە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ەختيار
مەال بە
2006
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
تاﯾبەتم
و ت:
ستان
شووری کوردس
باش
جﯚری پەڕتووک :راممياری

3973
پەڕتوووکی ژمارە3 :
کﯚمە ک وتاار)
فيدراليزم )ک
کراسی و ف
دﯾموک
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
2270207562
20015
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
نووسەر
کﯚمەل ک نوووسەر
وەرگ
مھدی مھررپەروەر
ەڕەکان
ژمارەی الپە
208
پ
سا ی چاپ
2009
پ
نﯚرەی چاپ
ﯾەکەم
دﯾزاﯾنی بەرگ
ئاسﯚ مامزاادە
کەتەلﯚگ
راگەﯾاندن
ەوەی موکرﯾاننی
سەرچاوە :ما پەڕی دەززگای تو ژﯾنەووە و ب وکردنە
دﯾيەکانی پەڕتتووک
تاﯾبەتمەند
باشوووری کوردستان
و ت:
جﯚری پەڕتتووک :وتار و دﯾمانە

ﻻﭘەڕە

1065

http://www.kurdipedia.org

3974
پەڕتوووکی ژمارە4 :
ڤ
مافی مرۆڤ
کراسی و م
دﯾموک
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
66525
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
خﯚشنناو ،ئەبوبەکر

3975
پەڕتوووکی ژمارە5 :
ی
شارستانی
کﯚمە گەی ش
کراسی و ک
دﯾموک
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
66798
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
سەنا فوئاد عەبدو  /بورھان غ
غەليون

3976
پەڕتوووکی ژمارە6 :
ی
شارستانی
کﯚمە گەی ش
کراسی و ک
دﯾموک
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201109
91321365719393
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
سەنا فوئادد عەبدو
بورھان غلييون
عەبدو
ھە کەوت ع
ی سەردەم  -سل مانی
لە ب وکراوەەکانی دەزگای
دﯾيەکانی پەڕتتووک
تاﯾبەتمەند
و ت:
باشوووری کوردستان
ی
جﯚری پەڕتتووک :رامياری
3977
پەڕتوووکی ژمارە7 :
سەفی
کراسی ..دﯾﯾد کی فەلس
دﯾموک
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201108
8191342346
60752
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
ەبدولفەتاح
نووسينی؛ د .ئيمام عە
وەرگ انی لە عەرەبيەوەە؛ حەسەن ﯾﯾاسين
لەالﯾەن مەکتەبی بير وھﯚشيارﯾﯾيەوە ب وکراووەتەوە
ن
 200دا
ئەم کت بە للە سا ی 05
تاﯾبەتمەند
دﯾيەکانی پەڕتتووک
و ت:
باشوووری کوردستان
ی
جﯚری پەڕتتووک :رامياری
شوور
زمان  -ش وەزار :ک .باش
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پەڕتووکی ژمارە3978 :
دﯾموکراسی :بﯚچوون کی کﯚمە ناسيانەی م ژووﯾيانە
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514966801
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
فالح عەبدولجەبار

پەڕتووکی ژمارە3979 :
دﯾموکراسی :لە رووی م ژووﯾی تيﯚرﯾەوە
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514966785
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
ئاربالستەر ،ئانتﯚنی

پەڕتووکی ژمارە3980 :
دﯾموکراسيی چيە؟ :شارەزاﯾی لەگەڵ دﯾموکراسی 80 ،پرسيار و وە م...
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514966496
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
د ﭭيد ب تھام 1 /ن
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی پەڕتووک
باشووری کوردستان
و ت:
جﯚری پەڕتووک :رامياری
زمان  -ش وەزار :ک .باشوور
پەڕتووکی ژمارە3981 :
دﯾموکراسيەت :پەرلەمان و حکومەتی باشوری کوردستان
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514966284
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
ر کخراوی سەنتەری ليب الی سوﯾدی جيھانی

پەڕتووکی ژمارە3982 :
دﯾموکراسيەتی راگەﯾاندن و پەﯾوەندﯾکردن
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514966834
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
محەمەد عەبدولقادر حاتەم
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی پەڕتووک
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بااشووری کورددستان
و ت:
ی پەڕتووک :راامياری
جﯚری
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
3983
پەڕتوووکی ژمارە3 :
ت :گفتوگﯚﯾە
لەسەر ئيسالميی سياسی للە کورد..
ر
ەکی بەرفراووان
دﯾن و سياسەت
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
66758
ھ شتا ئاامادە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
سەرۆۆ قادر

3984
پەڕتوووکی ژمارە4 :
دﯾوار :کﯚمە ە ھ
ھﯚنراوەﯾە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
68364
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ن ئەحمەد
بورھان

3985
پەڕتوووکی ژمارە5 :
دﯾواری دەسە ت
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201106
6121613466
60267
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
موحسيين شوانی
2009
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
تاﯾبەتمە
و ت:
ستان
شووری کوردس
باش
ە بەست
جﯚری پەڕتووک :ھە
زمان  -ش وەزار :ک ..باشوور
3986
پەڕتوووکی ژمارە6 :
ەکين ﯾان نا؟
ە رەگەزپەررست و خ ە
کان ئاﯾا ئ مە
دﯾوارە نەبينراوەک
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201401
1192100488
86588
ی پی دی ئ ف :ھ شتا ئاماادە نييە
فاﯾلی
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ھاشم سا ح
نووسەر  :ھ
ەورامان ورﯾا ققانع
وەرگ  :ھە
بابەت  :وتار و ل کﯚ نەوەە
ەڕە 300 :
ژمارەی الپە
چاپی ﯾەکەم))
ساڵ و شوو نی ب وکرد نەوە  2013 :سل مانی )چ
پەخشی سەردەم
ی
ب وکەرەوە  :دەزگای چااپ و
دﯾيەکانی پەڕتتووک
تاﯾبەتمەند
و ت:
باشوووری کوردستان
جﯚرە
جﯚری پەڕتتووک :ھەمەج
شوور
زمان  -ش وەزار :ک .باش
3987
پەڕتوووکی ژمارە7 :
ن
دﯾوان
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6161526416
67442
ھ شتا ئامادە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ھيوا قاددر
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
تاﯾبەتمە
و ت:
ستان
شووری کوردس
باش
ە بەست
جﯚری پەڕتووک :ھە
زمان  -ش وەزار :ک ..باشوور

3988
پەڕتوووکی ژمارە8 :
وکرﯾانی
ی کﯚڕی مو
ی حا ی ش خ ئەحمەدی
ن و شەرحی
دﯾوان
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
69022
ھ شتا ئاممادە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ش خ ئەحمەدی مووکرﯾانی
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
و ت:
بااشووری کورددستان
ھە بەست
ی پەڕتووک :ھ
جﯚری
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
3989
پەڕتوووکی ژمارە9 :
ی نا بەند
دﯾواناا ئەحمەدی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
68210
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
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خالد حس ن

پەڕتووکی ژمارە3990 :
دﯾوانا پەرتووﯾ ھەکاری
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514967991
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
ادق بەھائەدﯾن /ل ک

پەڕتووکی ژمارە3991 :
دﯾوانا مەالن
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514968363
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
مەال حس نی باتەﯾی ئەرتووشی

پەڕتووکی ژمارە3992 :
دﯾوانى فەناﯾی
http://www.kurdipedia.org/?q=2014033100400795270
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
عابد عەبدو مصگفى-و.كشەوكاڵ-ھەول ر2006-

پەڕتووکی ژمارە3993 :
دﯾوانی ) ەﯾدی(ی ھەورامی
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514968570
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
سەﯾد محەمەد سل مانی حاجی سەﯾد مەحموود

پەڕتووکی ژمارە3994 :
دﯾوانی ئادەم  -سەفی ئە و سەرئەنجامی قابيل و ھابيل
http://www.kurdipedia.org/?q=2012092520334824961
فاﯾلی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
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سو تانی
مەد عەلی س
پ شەکی و پ داچوونەوەەی :د .محەم
دﯾيەکانی پەڕتتووک
تاﯾبەتمەند
و ت:
باشوووری کوردستان
ەست
جﯚری پەڕتتووک :ھە بە
شوور
زمان  -ش وەزار :ک .باش

3995
پەڕتوووکی ژمارە5 :
ی ئيمامی شافيعی
دﯾوانی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
69015
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
سەردەشت)
مەال ررەسوو ی )س

3996
پەڕتوووکی ژمارە6 :
ح بق ان
ی ئەحمەد بەگی ساح
دﯾوانی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
67634
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ەد بەگی سااح بق ان
ئەحمە

3997
پەڕتوووکی ژمارە7 :
دﯾوانی
ی ئەحمەد محەمەد
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201112
2031602426
63082
ی پی دی ئ ف :ھ شتا ئاماادە نييە
فاﯾلی
حەمەد
ئەحمەد مح
1
تيراژ1000 /
خانەی شەھييد ئازاد ھەوررامی – کەرکووک
چاپ /چاپخ
کراوە 2010 -
ئەم کت بە للە سەر ئەرککی کوردستاننی نوێ چاپک
دﯾيەکانی پەڕتتووک
تاﯾبەتمەند
و ت:
باشوووری کوردستان
ەست
جﯚری پەڕتتووک :ھە بە
شوور
زمان  -ش وەزار :ک .باش
3998
پەڕتوووکی ژمارە8 :
گی جاف
ی ئەحمەد موختار بەگ
دﯾوانی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201403
3310040079
99905
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
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...
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ھە بەست
ی پەڕتووک :ھ
جﯚری
بااشووری کورددستان
و ت:
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
3999
پەڕتوووکی ژمارە9 :
گی جاف چ 2
ی ئەحمەد موختار بەگ
دﯾوانی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
68900
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ەگی
ەد موختار بە
ئەحمە

4000
پەڕتوووکی ژمارە0 :
ف
ی ئەحمەد موختار جاف
دﯾوانی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
67636
ئامادە ﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ەد موختار
ئەحمە

4001
پەڕتوووکی ژمارە1 :
ەوە
ف :ل کﯚ ينە
ی ئەحمەد موختار جاف
دﯾوانی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
68336
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ەد موختار
ئەحمە

4002
پەڕتوووکی ژمارە2 :
ی کﯚڕ
ی ئەحمەدی
دﯾوانی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
67843
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ەدی
ئەحمە
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4003
پەڕتوووکی ژمارە3 :
ی ئەخﯚل
دﯾوانی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
68163
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
عەبدو
ەد دەرو ش ع
ئەحمە

4004
پەڕتوووکی ژمارە4 :
ی ئەدەب
دﯾوانی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
67873
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
عەبدوو بەگی مس
سباح دﯾوان

4005
پەڕتوووکی ژمارە5 :
ی ئەدەب
دﯾوانی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201111
1022027116
62711
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
ح دﯾوان
ەگی ميصباح
عەبدو بە
مەباقی
ساغکردنەوە و فەرھەنگ :محەمەد حەم
کﯚکردنەوە ،،بەراوورد ،س
دەزگای ئارراس 2005 -
دﯾيەکانی پەڕتتووک
تاﯾبەتمەند
و ت:
باشوووری کوردستان
ەست
جﯚری پەڕتتووک :ھە بە
شوور
زمان  -ش وەزار :ک .باش
4006
پەڕتوووکی ژمارە6 :
د مەحوی
ی ئەسعەد
دﯾوانی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201109
9191558536
61980
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
عەبدو ئاگرﯾن
ی ئاراس
چاپ و ب وکردنەوەی
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
تاﯾبەتمە
و ت:
ستان
شووری کوردس
باش
ە بەست
جﯚری پەڕتووک :ھە
4007
پەڕتوووکی ژمارە7 :
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د مەحوﯾی
ی ئەسعەد
دﯾوانی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
68664
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
خالدی ش خ ممحەمەدی
ئەسععەدی مەال خا

4008
پەڕتوووکی ژمارە8 :
ی
ی ئەسيری
دﯾوانی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201111
1060008576
62789
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
ن و پ شەکی  :کوردستان موکرﯾانی
ئامادەکردن
پ داچوونەوەە و بەراوورد :ئەحمەد تاقانە
دەزگای ئارراس 2006 -
تاﯾبەتمەند
دﯾيەکانی پەڕتتووک
و ت:
باشوووری کوردستان
ەست
جﯚری پەڕتتووک :ھە بە
شوور
زمان  -ش وەزار :ک .باش
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پەڕتووکی ژمارە4009 :
دﯾوانی ئەسيری
http://www.kurdipedia.org/?q=2012062023364070984
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
مستەفای عەسکەری

پەڕتووکی ژمارە4010 :
دﯾوانی ئەسيری ب2،1
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514968356
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
ش خ عەبدولخالقی ش خ حوس نی نەقشبەندی

پەڕتووکی ژمارە4011 :
دﯾوانی ئەشعاری مەحوﯾی
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514967655
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
مەال محەمەدی مەال عوسمانی با خی

پەڕتووکی ژمارە4012 :
دﯾوانی ئەفخەمی ﯾا تووربينی شوان
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514967845
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
ئيبراھيم

پەڕتووکی ژمارە4013 :
دﯾوانی ئەوڕەحمان بەگی بابان
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514968537
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
مەحموود ئەحمەد محەمەد /ئا

پەڕتووکی ژمارە4014 :
دﯾوانی بابا تاھيری عورﯾان
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514967740
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
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ی
ھری عورﯾانی
بابا تاھ

4015
پەڕتوووکی ژمارە5 :
ی برووسکە
دﯾوانی
ە چاندن
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22214410518842
ئامادەەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
نووسيينی :عەبدو پەش و
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
ی کت بخانەی کوردی
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ھە بەست
ی پەڕتووک :ھ
جﯚری
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
4016
پەڕتوووکی ژمارە6 :
ی بنەوشەک
دﯾوانی
کان
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
68115
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
عەبدوول ەزاق بيمارر

4017
پەڕتوووکی ژمارە7 :
ی بورھان ئئاغا ھەول رری
دﯾوانی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
68196
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
عەبدول ەحمان
ن محەمەد ع
بورھان
ن جاف

4018
پەڕتوووکی ژمارە8 :
ی ب خود
دﯾوانی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6231737187
71154
ی پی دی ئ ف :ھ شتا ئاماادە نييە
فاﯾلی
مودی موفتی
مەال مەحم
ەرﯾم
مەدی مەال کە
سينی :محەم
کﯚکردنەوەوو لەسەر نوس
ی
چاپی دووەەم  -سل مانی
تاﯾبەتمەند
دﯾيەکانی پەڕتتووک
و ت:
باشوووری کوردستان
ەست
جﯚری پەڕتتووک :ھە بە
شوور
زمان  -ش وەزار :ک .باش
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4019
پەڕتوووکی ژمارە9 :
(170ز
ی )1641ـ02
ی ب سارانی
دﯾوانی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
68207
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ەدﯾن
ەفا مەال قوتبە
مستە

4020
پەڕتوووکی ژمارە0 :
ەندی )ھﯚنراوە)
ی بەرھەمی ژﯾانی ئەميين نەقشبە
ی ب وەی :س
دﯾوانی
سەرجەمی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
68378
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ی
ن نەقشبەندی
ئەمين

4021
پەڕتوووکی ژمارە1 :
ی ب کەس
دﯾوانی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
68818
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
سە
حەمەی ئەلياس
ی عەبدو ببەگی کاکە ح
فاﯾەقی

4022
پەڕتوووکی ژمارە2 :
ی ب کەس
دﯾوانی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201109
9131215386
61200
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ئوم د ئااشنا
ی ئاراس
چاپ و ب وکردنەوەی
تاﯾبەتمە
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
ستان
شووری کوردس
باش
و ت:
ە بەست
جﯚری پەڕتووک :ھە
زمان  -ش وەزار :ک ..باشوور
4023
پەڕتوووکی ژمارە3 :
ی ب کەس چ1ـ3
دﯾوانی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
67806
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
سە
حەمەی ئەلياس
ی عەبدو ببەگی کاکە ح
فاﯾەقی
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4024
پەڕتوووکی ژمارە4 :
دﯾوانی
ی بەختيار ز وەر
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201109
9191547556
61979
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ەوەی مەحموود ز وەر
کﯚکردنە
ی چاپ و ب وککردنەوەی ئاراس
دەزگای
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
تاﯾبەتمە
شووری کوردس
باش
و ت:
ستان
ە بەست
جﯚری پەڕتووک :ھە
4025
پەڕتوووکی ژمارە5 :
د
ی پيرەم رد
دﯾوانی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6202336407
70985
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ق وشيار
فاﯾەق

پەڕتوووکی ژمارە: 4026
ی پيرەم رد
د ب1ـ3
دﯾوانی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
68442
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ە رەفە
ھەمزاغای مە
موود ئاغای ھ
ق کوڕی مەحم
تﯚفيق

4027
پەڕتوووکی ژمارە7 :
ی تاھير بەگ
دﯾوانی
گی جاف
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201207
7042210547
71696
ھ شتا ئامادە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
تاھير بە
ەگی جاف
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
تاﯾبەتمە
و ت:
ستان
شووری کوردس
باش
ە بەست
جﯚری پەڕتووک :ھە
زمان  -ش وەزار :ک ..باشوور
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پەڕتووکی ژمارە4028 :
دﯾوانی تاھير فوئاد
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514967824
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
تاھر فوئاد

پەڕتووکی ژمارە4029 :
دﯾوانی تاﯾەر بەگی جاف
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514967644
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
تاھر بەگی جاف
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی پەڕتووک
باشووری کوردستان
و ت:
جﯚری پەڕتووک :ھە بەست
زمان  -ش وەزار :ک .باشوور
پەڕتووکی ژمارە4030 :
دﯾوانی جاف
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514968437
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
حاجی ئيبراھيمی

پەڕتووکی ژمارە4031 :
دﯾوانی جەفاﯾی
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514968143
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
ش خ عەبدو ی ش خ حەمە ئەمينی عەبابەﯾلـ
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی پەڕتووک
باشووری کوردستان
و ت:
جﯚری پەڕتووک :ھە بەست
زمان  -ش وەزار :ک .باشوور
پەڕتووکی ژمارە4032 :
دﯾوانی جەميل رەنجبەر
http://www.kurdipedia.org/?q=2011121821081963368
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ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی

ە
ئامادەﯾە
ھەر کرمانج
ئامادەکرردنی :جەوھ
ی 2007 -
سل مانی
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
تاﯾبەتمە
و ت:
ستان
شووری کوردس
باش
ە بەست
جﯚری پەڕتووک :ھە
زمان  -ش وەزار :ک ..باشوور

4033
پەڕتوووکی ژمارە3 :
دﯾوانی
ی چروستاننی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
68329
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ەال عەبدول ەح
محەمەدی مە
مەال م
حيمی

4034
پەڕتوووکی ژمارە4 :
ی
قادری کﯚﯾی
ی حاجی ق
دﯾوانی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
67651
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ەحمەد زەنگننە
ی قادر مەال ئە
حاجی

4035
پەڕتوووکی ژمارە5 :
ی :ل کﯚ ينەووە
قادری کﯚﯾی
ی حاجی ق
دﯾوانی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
68312
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ەحمەد زەنگننە
ی قادر مەال ئە
حاجی

4036
پەڕتوووکی ژمارە6 :
ی حس ن بە
دﯾوانی
بەفرﯾن
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
68681
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
حس ن بەفرﯾن
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
و ت:
بااشووری کورددستان
ھە بەست
ی پەڕتووک :ھ
جﯚری
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ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
4037
پەڕتوووکی ژمارە7 :
ی حيلمی
دﯾوانی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
68306
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ش خ محەمەدی ش خ حس ن

4038
پەڕتوووکی ژمارە8 :
ی حەرﯾق
دﯾوانی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201212
2191630436
65555
ی پی دی ئ ف :ھ شتا ئاماادە نييە
فاﯾلی
ئەنيسی
ی
ەدﯾن
سەﯾد نەجمە
ئامادەکار :س
چاپخانەی بيناﯾی
 2012چاپ و
2
بەر وەبەر تتی چاپ و ب وکردنەوەی سل مانی لە سا ی
ِ
ەوە.
ب وﯾکردۆتە
دﯾيەکانی پەڕتتووک
تاﯾبەتمەند
و ت:
باشوووری کوردستان
ەست
جﯚری پەڕتتووک :ھە بە
شوور
زمان  -ش وەزار :ک .باش
4039
پەڕتوووکی ژمارە9 :
ی حەمدی )ھﯚنراوە)
ی بەرھەمی
ی حەمدی ::سەرجەمی
دﯾوانی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
68236
ھ شتا ئئامادە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ەد بەگی
ئەحمە

4040
پەڕتوووکی ژمارە0 :
ی خادﯾم ب2،1
دﯾوانی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
68194
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
حاجی
ی ميرزا عەبدوو کﯚﯾی

4041
پەڕتوووکی ژمارە1 :
ﯾەکەم
م
ەرگی
کاکەﯾی  -بە
منەووەری ک
ی خەليل م
دﯾوانی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201111
1052005236
62766

ﻻﭘەڕە

1081

http://www.kurdipedia.org

ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
78 - 1923
187
ی :ھەردەو
کﯚکردنەوە و ل کﯚ ينەوەی
دەزگای ئارراس 0620 -

کاکەﯾی

دﯾيەکانی پەڕتتووک
تاﯾبەتمەند
و ت:
باشوووری کوردستان
ەست
جﯚری پەڕتتووک :ھە بە
زمان  -ش وەزار :ک .لوڕڕی
4042
پەڕتوووکی ژمارە2 :
شو
ەبدو پەش
ی دکتﯚر عە
دﯾوانی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
69069
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
عەبدوو پەش و

4043
پەڕتوووکی ژمارە3 :
ی د دار
دﯾوانی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
67646
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ی مەال رەئوووف مەحموودد
ﯾونسی
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
بااشووری کورددستان
و ت:
ھە بەست
ی پەڕتووک :ھ
جﯚری
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
4044
پەڕتوووکی ژمارە4 :
ی دﯾالن
دﯾوانی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6202336407
70986
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
الن
مەد سا ح دﯾال
محەم

4045
پەڕتوووکی ژمارە5 :
ی دەشتی
دﯾوانی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22214410618884
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
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کﯚکردنەوەی
ی؛ ئەحمەد ددەشتی
ئەم پەڕتووککە لە سا ی  2005دا ب ووکراوەتەوە
سەرچاوە :ما پەڕی کت ببخانەی کورددی
دﯾيەکانی پەڕتتووک
تاﯾبەتمەند
و ت:
باشوووری کوردستان
ەست
جﯚری پەڕتتووک :ھە بە
شوور
زمان  -ش وەزار :ک .باش
4046
پەڕتوووکی ژمارە6 :
ی راجی
دﯾوانی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201401
1192149208
86585
ھ شتا ئامادە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
2011
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
تاﯾبەتمە
و ت:
ستان
شووری کوردس
باش
ە بەست
جﯚری پەڕتووک :ھە
زمان  -ش وەزار :ک ..باشوور

4047
پەڕتوووکی ژمارە7 :
ی
ی رەنجووری
دﯾوانی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
68250
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ە
عومەر زەنگنە
مەال ع

4048
پەڕتوووکی ژمارە8 :
ی ز وەر
دﯾوانی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22214411219071
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
ی؛ مەحمود ز وەر
ئامادەکردنی
لەالﯾەن دەزگای چاپ و پەخشی ئاراسەوە
ن
 200دا
ئەم کت بە للە سا ی 03
ەوە
ب وکراوەتە
تاﯾبەتمەند
دﯾيەکانی پەڕتتووک
باشوووری کوردستان
و ت:
ەست
جﯚری پەڕتتووک :ھە بە
شوور
زمان  -ش وەزار :ک .باش
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پەڕتووکی ژمارە4049 :
دﯾوانی ز وەر :سﯚزی نيشتمان )ھﯚنراوە)
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514967633
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
عەبدو ی محەمەدی مەال رەسوڵ

پەڕتووکی ژمارە4050 :
دﯾوانی سابيری
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514967642
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
ش خ نەجمەدﯾن عەبدول ەحمان مەحموود بەرزنجی
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی پەڕتووک
باشووری کوردستان
و ت:
جﯚری پەڕتووک :ھە بەست
زمان  -ش وەزار :ک .باشوور
پەڕتووکی ژمارە4051 :
دﯾوانی سالم
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514967647
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
سالم عەبدول ەحمان بەگی محەمەد بەگی قرە جەھەنەم

پەڕتووکی ژمارە4052 :
دﯾوانی سو سنا
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514968699
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
سوارە

پەڕتووکی ژمارە4053 :
دﯾوانی سەفوەت
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514968258
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
مەال مستەفای حاجی مەال رەسوو ی د ل ژە
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4054
پەڕتوووکی ژمارە4 :
ی سەالم
دﯾوانی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
67639
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ەرﯾم محەمەد
مەد عەبدولکە
ش خ سەالم ئەحم

4055
پەڕتوووکی ژمارە5 :
ی سەالم م
دﯾوانی
محەمەد
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201104
4081121463
33457
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
سەالم محەمەد
دﯾوانی شيعر
ی چاپ:
دەزگای
ەی شﭭان
چاپخانە
سا ی چاپکردن:
2009
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
تاﯾبەتمە
ستان
شووری کوردس
باش
و ت:
ە بەست
جﯚری پەڕتووک :ھە
زمان  -ش وەزار :ک ..باشوور
4056
پەڕتوووکی ژمارە6 :
ی
ی سەوداﯾی
دﯾوانی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
68037
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
مان /ک ئا
عوسم

4057
پەڕتوووکی ژمارە7 :
ەقيب :ل کﯚ ينەوە
ەحمەدی نە
ی سەﯾد ئە
دﯾوانی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
68320
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
د ئەحمەدی
سەﯾد

4058
پەڕتوووکی ژمارە8 :
ی شاخی
دﯾوانی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201205
5161518516
64747
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ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی

ە
ئامادەﯾە
شاخی
مەال ش
2009
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
تاﯾبەتمە
و ت:
ستان
شووری کوردس
باش
ە بەست
جﯚری پەڕتووک :ھە
زمان  -ش وەزار :ک ..باشوور

4059
پەڕتوووکی ژمارە9 :
199
ی شاسوارری 1988ـ98
دﯾوانی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
68044
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
عادل حەمە عارف موئمن

4060
پەڕتوووکی ژمارە0 :
وان
ی بەناوبانگ م باحولدﯾو
ی شاعيری
دﯾوانی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
67632
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
عەبدوو بەگی

4061
پەڕتوووکی ژمارە1 :
ی شاھﯚ
دﯾوانی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6202336407
70988
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
مەدئەمين کارردۆخی
محەم

4062
پەڕتوووکی ژمارە2 :
راوە)
ەشتی گەررميان )ھﯚنر
ی گەورەی دە
ی شاکەلی
دﯾوانی
ی :شاعيری
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
68132
نييە
شتا ئامادە ە
ھش
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
حەمەدی گەرميانی
ش خ ئەحمەدی مح

4063
پەڕتوووکی ژمارە3 :
دﯾوانی
ی شوکری فەز ی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22214405918618
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ئامادەەﯾە

ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
شوکرری فەز ی
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
و ت:
بااشووری کورددستان
ھە بەست
ی پەڕتووک :ھ
جﯚری
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک

4064
پەڕتوووکی ژمارە4 :
ﯚ ينەوە
ی شيعری دﯾالن :ل کﯚ
دﯾوانی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
68352
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
مەد سا ح
محەم

4065
پەڕتوووکی ژمارە5 :
وسمان عوزز ری
ی شيعری شەھيد عو
دﯾوانی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6052137296
65053
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
عوز ری
عوسمان ع
ئيبراھيم چەرمەگا
م
ی :بەرزان حاجی
کﯚکردنەوە و ر کخستنی
دﯾيەکانی پەڕتتووک
تاﯾبەتمەند
باشوووری کوردستان
و ت:
ەست
جﯚری پەڕتتووک :ھە بە
شوور
زمان  -ش وەزار :ک .باش
4066
پەڕتوووکی ژمارە6 :
ی
ی ش خ رەززای تا ەبانی
دﯾوانی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22214405918616
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
شنا
ڵ ،ئوم د ئاش
حەمەدی خاڵ
ش خ مح
ی ئاراس
چاپ و ببالوکردنەوەی
تاﯾبەتمە
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
و ت:
ستان
شووری کوردس
باش
ە بەست
جﯚری پەڕتووک :ھە
زمان  -ش وەزار :ک ..باشوور
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4067
پەڕتوووکی ژمارە7 :
ی2
ی ش خ رەززای تا ەبانی
دﯾوانی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201209
9171554586
68233
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
ی :شوکور
ساغکردنەووە و شەرحی
مستەفا
دﯾيەکانی پەڕتتووک
تاﯾبەتمەند
و ت:
باشوووری کوردستان
ەست
جﯚری پەڕتتووک :ھە بە
شوور
زمان  -ش وەزار :ک .باش
4068
پەڕتوووکی ژمارە8 :
سا ح
ی ش خ نورری ش خ س
دﯾوانی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6202336407
70989
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
د
عەبدول واحيد
ئازاد ع

4069
پەڕتوووکی ژمارە9 :
ی1
سا ح  -بەرگی
ی ش خ نورری ش خ س
دﯾوانی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201111
1121554186
62915
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
حيد
ەوە و لەسەرننووسينی :ئاززاد عەبدولواح
کﯚکردنەوە و ساغکردنە
دەزگای ئارراس 2008 -
دﯾيەکانی پەڕتتووک
تاﯾبەتمەند
باشوووری کوردستان
و ت:
ەست
جﯚری پەڕتتووک :ھە بە
شوور
زمان  -ش وەزار :ک .باش
4070
پەڕتوووکی ژمارە0 :
سا ح ب :2،1ل کﯚ ينەوە
ی ش خ نورری ش خ س
دﯾوانی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
68309
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
سا ح
ش خ نوری ش خ س

4071
پەڕتوووکی ژمارە1 :
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دﯾوانی ش رکﯚ ب کەس ،بەرگی پ نجەم ))2003 - 1999
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122214411919312
ئامادەﯾە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
ش رکﯚ ب کەس
سەردەم 2006
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی پەڕتووک
باشووری کوردستان
و ت:
جﯚری پەڕتووک :ھە بەست
پەڕتووکی ژمارە4072 :
دﯾوانی ش رکﯚ ب کەس ،بەرگی چوارەم ))1998 - 1993
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122214411819311
ئامادەﯾە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
ش رکﯚ ب کەس
دەزگای سەردەم
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی پەڕتووک
باشووری کوردستان
و ت:
جﯚری پەڕتووک :ھە بەست
پەڕتووکی ژمارە4073 :
دﯾوانی ش رکﯚ ب کەس ،بەرگی دووھەم ))1986 - 1974
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122214411819309
ئامادەﯾە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
ش رکﯚ ب کەس
دەزگای سەردەم 2006
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی پەڕتووک
باشووری کوردستان
و ت:
جﯚری پەڕتووک :ھە بەست
پەڕتووکی ژمارە4074 :
دﯾوانی ش رکﯚ ب کەس ،بەرگی س يھەم ))1993 - 1971
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122214411819310
ئامادەﯾە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
ش رکﯚ ب کەس
دەزگای سەردەم 2006
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی پەڕتووک
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باشووری کوردستان
و ت:
جﯚری پەڕتووک :ھە بەست
زمان  -ش وەزار :ک .باشوور
پەڕتووکی ژمارە4075 :
دﯾوانی ش رکﯚ ب کەس ،بەرگی شەشەم ))2006 - 2004
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122214411919313
ئامادەﯾە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
ش رکﯚ ب کەس
دەزگای سەردەم 2006
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی پەڕتووک
باشووری کوردستان
و ت:
جﯚری پەڕتووک :ھە بەست
پەڕتووکی ژمارە4076 :
دﯾوانی ش رکﯚ ب کەس ،بەرگی ﯾەکەم ))1980 - 1968
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122214411819308
ئامادەﯾە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
ش رکﯚ ب کەس
دەزگای سەردەم 2006
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی پەڕتووک
باشووری کوردستان
و ت:
جﯚری پەڕتووک :ھە بەست
پەڕتووکی ژمارە4077 :
دﯾوانی شەفيق
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514969122
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
مەال ئەحمەدی مەال عەبدولکەرﯾم
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی پەڕتووک
باشووری کوردستان
و ت:
جﯚری پەڕتووک :ھە بەست
زمان  -ش وەزار :ک .باشوور
پەڕتووکی ژمارە4078 :
دﯾوانی شەھيد مەال عەلی
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http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
68734
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
حسە
ەﯾن مەولوود ئئەحمەد

4079
پەڕتوووکی ژمارە9 :
ی صابری
دﯾوانی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201403
3310040079
95360
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ی)
مەدﯾن )صابری
ن ش خ نەجم
ش خ عبدول ەحمان
ھەول ر1969-
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
بااشووری کورددستان
و ت:
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
ھە بەست
ی پەڕتووک :ھ
جﯚری
4080
پەڕتوووکی ژمارە0 :
ک
ی طاھر بک
دﯾوانی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201310
0170805549
92412
ە
شتا ئامادە نييە
ھش
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
...
ی پەڕتووک
ەتمەندﯾيەکانی
تاﯾبە
ئ اق
و ت:
ھە بەست
ی پەڕتووک :ھ
جﯚری
ک .باشوور
ن  -ش وەزار :ک
زمان

4081
پەڕتوووکی ژمارە1 :
ورفی
ی عارف عو
دﯾوانی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
68296
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ئوم د کاکە رەش /ک ل

4082
پەڕتوووکی ژمارە2 :
ی عاصم
دﯾوانی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201309
9252150139
92364
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ی پی دی ئ ف :ھ شتا ئاماادە نييە
فاﯾلی
ل کﯚ ينەوە و ساغکردنە وەی :کەمال مەعروف
2012
دﯾيەکانی پەڕتتووک
تاﯾبەتمەند
و ت:
باشوووری کوردستان
ەست
جﯚری پەڕتتووک :ھە بە
شوور
زمان  -ش وەزار :ک .باش
4083
پەڕتوووکی ژمارە3 :
ی
ـەردەشانی
ی عەلی بـە
دﯾوانی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201011
11814451510777
ی پی دی ئ ف :ھ شتا ئاماادە نييە
فاﯾلی
ەد ئەمين
مامﯚستا زﯾـاد محەمە
ا
کــﯚکردنەوەە و تـو ژﯾنەوەەی:
پ داچوونەوەەی :بوار نورەەدﯾن
دﯾزاﯾنی بەرگ :حەميد ررەزا ئازموودە
داڕشتن :ممرﯾەم موتەقياان
چاپخانە :وەەزارەتی پەرووەردە ھەول ر
1
تيراژ1500 :
ەم 2006
چاپی ﯾەکە
نرخ 5000 :دﯾنار
کوردستان
حکومەتی ھەر می کو
ی
(20
ژمارەی سپپاردن ) (598سا ی )006
تاﯾبەتمەند
دﯾيەکانی پەڕتتووک
باشوووری کوردستان
و ت:
شوور
زمان  -ش وەزار :ک .باش
4084
پەڕتوووکی ژمارە4 :
گ
ی غەم و پييری و مەرگ
دﯾوانی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
67735
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ەحمەد
عومەرر محەمەد ئە
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
و ت:
بااشووری کورددستان
ھە بەست
ی پەڕتووک :ھ
جﯚری
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
4085
پەڕتوووکی ژمارە5 :
ی فانی
دﯾوانی
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http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
67933
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
سوڵ ئاغای
مەمەنند ئاغای رەس

4086
پەڕتوووکی ژمارە6 :
وساوەکانی کوردستان )ھﯚنراوە)
ی قانع :شااعيری چەو
دﯾوانی
dipedia.org//?q=201206
6101651496
68911
http:///www.kurd
ھ شتا ئئامادە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
سەعيدی دۆ ش
قادری ش خ س
مەدی ش خ قا
محەم

4087
پەڕتوووکی ژمارە7 :
ی گﯚران
دﯾوانی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6202336407
71058
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
بﯚ
ەال کرﯾم کﯚﯾککردوەتەوە و ئئامادەﯾکردوە و پ شەکی و پەراو زی ﯚ
محمدی مە
نووسيوە
لە ب وکراوەەکانی ﯾەک تييی نووسەراننی کورد
ی ع راق
چاپخانەی کﯚڕی زانياری
198
بەغدا – 80
تاﯾبەتمەند
دﯾيەکانی پەڕتتووک
ئ اق
و ت:
ەست
جﯚری پەڕتتووک :ھە بە
شوور
زمان  -ش وەزار :ک .باش
4088
پەڕتوووکی ژمارە8 :
ﯚنراوە)
سەرجەمی بەرھەمی گﯚران )ھﯚ
ی گﯚران :س
دﯾوانی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
68193
ھ شتا ئاماادە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
عەبدوو سل مان

4089
پەڕتوووکی ژمارە9 :
ی گ لە
دﯾوانی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201109
9071551326
61036
ی پی دی ئ ف :ھ شتا ئئامادە نييە
فاﯾلی
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ەمال ش خ نووری ش خ بابااعەلی
ش خ کە
ەندﯾيەکانی پپەڕتووک
تاﯾبەتمە
و ت:
ستان
شووری کوردس
باش
ە بەست
جﯚری پپەڕتووک :ھە

4090
پەڕتوووکی ژمارە0 :
1984ز
ی لوتفی 4
دﯾوانی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
68267
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ی
ش خ لەتيف ش خ رەزا بەرزنجی

4091
پەڕتوووکی ژمارە1 :
ھە مەت ب3
ی لەتيف ھ
دﯾوانی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
68828
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ف ھە مەت
لەتيف

4092
پەڕتوووکی ژمارە2 :
ی منا ن
دﯾوانی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6202336407
70990
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ف ھە مەت
لەتيف
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی پەڕتووک
و ت:
بااشووری کورددستان
ھە بەست
ی پەڕتووک :ھ
جﯚری
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
4093
پەڕتوووکی ژمارە3 :
س
ی موخ يس
دﯾوانی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
68783
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ی مەال رەسوو ی
حاجی
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ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
بااشووری کورددستان
و ت:
ھە بەست
ی پەڕتووک :ھ
جﯚری
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
4094
پەڕتوووکی ژمارە4 :
دﯾوانی
ی موفتی پ نجو نی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
68446
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
عەبدو ی
مەال ع

4095
پەڕتوووکی ژمارە5 :
ی
ەری کاکەﯾی
ەليل منەووە
ی ميرزا خە
دﯾوانی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6202336407
70991
ھ شتا ئامادە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ھەردەوو کاکەﯾی
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
تاﯾبەتمە
ستان
شووری کوردس
باش
و ت:
ە بەست
جﯚری پەڕتووک :ھە
زمان  -ش وەزار :ک ..باشوور

4096
پەڕتوووکی ژمارە6 :
ﯚ ينەوە
ەفوور و ل کﯚ
ی ميرزا غە
دﯾوانی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
69056
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
غەفوور
ميرزا غ

4097
پەڕتوووکی ژمارە7 :
ف
ی مينە جاف
دﯾوانی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
68912
ھ شتا ئاماادە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
سەرۆکی جافە
ی
شای
ی حەمە پاش
ی فەتاح بەگی
ی کەرﯾم بەگی
مينەی
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
بااشووری کورددستان
و ت:
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ھە بەست
ی پەڕتووک :ھ
جﯚری
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
4098
پەڕتوووکی ژمارە8 :
ی ميھری
دﯾوانی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
67891
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
مەد شەرﯾف
محەم
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی پەڕتووک
و ت:
بااشووری کورددستان
ھە بەست
ی پەڕتووک :ھ
جﯚری
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
4099
پەڕتوووکی ژمارە9 :
ی مەحوی
دﯾوانی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201109
9171649326
61713
ھ شتا ئامادە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
...
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
تاﯾبەتمە
و ت:
ستان
شووری کوردس
باش
ە بەست
جﯚری پەڕتووک :ھە
زمان  -ش وەزار :ک ..باشوور

4100
پەڕتوووکی ژمارە0 :
وە
ە و ل کﯚ ينە وە و ھﯚنراو
ی :ل کدانەوە
ی مەحوﯾی
دﯾوانی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
67910
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ی با خی
ەال عوسمانی
محەمەدی مە
مەال م

4101
پەڕتوووکی ژمارە1 :
سای کورد
می ئەردە نی -خەنس
شەرەف خانم
ورە – ماە ش
ی مەستوو
دﯾوانی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201210
0062029466
69539
ئامادەەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
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ەمەد عەلی قەرەداغی
ل کﯚ يينەوەی :محە
ی پەڕتووک
ەتمەندﯾيەکانی
تاﯾبە
بباشووری کورردستان
و ت:
ی پەڕتووک :ئئەدەبی
جﯚری
ک .باشوور
ن  -ش وەزار :ک
زمان

4102
پەڕتوووکی ژمارە2 :
ی مەال ئاوارە
دﯾوانی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22214405918620
ئامادەەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
مەال ئئاوارە
کﯚکردنەوەی :عەو ميناﯾی
ی کت بخانەی کوردی
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ھە بەست
ی پەڕتووک :ھ
جﯚری
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
4103
پەڕتوووکی ژمارە3 :
حی
ی مەال حەسەن نووحی
دﯾوانی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
68549
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
حەسەن نووح
مەال ح
حی

4104
پەڕتوووکی ژمارە4 :
کەﯾی
عرووف کوک
ی مەال مەع
دﯾوانی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
67774
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ی
مارفی کوکەﯾی
مەال م

4105
پەڕتوووکی ژمارە5 :
سمان
ی مەال وەس
دﯾوانی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
67851
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
مەد
جی ئيسماعييل مەال ئەحم
عوسمان حاج
مەال ع
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تاﯾبەتمەندﯾيەکانی پەڕتووک
باشووری کوردستان
و ت:
جﯚری پەڕتووک :ھە بەست
زمان  -ش وەزار :ک .باشوور
پەڕتووکی ژمارە4106 :
دﯾوانی مەالی جەباری
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514967784
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
عەبدولجەبار محەمەد /ک ل ن

پەڕتووکی ژمارە4107 :
دﯾوانی مەوالنا خاليد
http://www.kurdipedia.org/?q=201009031040059334
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
دووەم کت بی چاپکراوی کوردﯾيە لە م ژوودا.
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی پەڕتووک
جﯚری پەڕتووک :ھە بەست
زمان  -ش وەزار :ک .باشوور
پەڕتووکی ژمارە4108 :
دﯾوانی مەولەوی
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514967629
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
سەﯾد عەبدول ەحيمی کوڕی مەال سەعيدی تاوەگﯚزی

پەڕتووکی ژمارە4109 :
دﯾوانی مەولەوی و رۆحی مەولەوی
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514967630
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
سەﯾد عەبدول ەحيمی کوڕی مەال سەعيدی تاوەگﯚزی

پەڕتووکی ژمارە4110 :
دﯾوانی ناری
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514967773
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ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
حەمەی
کاکە ح

ھ شتا ئاماددە نييە

4111
پەڕتوووکی ژمارە1 :
ی نالی
دﯾوانی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
67741
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ی ميکاﯾە ی
ەد شاوەﯾسی
خدری ئەحمە
مەال خ

4112
پەڕتوووکی ژمارە2 :
ی نالی
دﯾوانی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201109
9181534056
61959
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
دالکرﯾم
مدرس و فاتح عبد
س
ی :مەال عبداللکرﯾمی
ل کﯚ ينەوە و ل کدانەوەی
پياچوونەوەی :محمدی مەال کرﯾم
صالحالدﯾن اﯾووبی
انتشارات ص
چاپخانەی سبھر – تھران
چاپ دوەم – 1364
دﯾيەکانی پەڕتتووک
تاﯾبەتمەند
و ت:
ئ ران
ەست
جﯚری پەڕتتووک :ھە بە
شوور
زمان  -ش وەزار :ک .باش
4113
پەڕتوووکی ژمارە3 :
کرﯾانی
ی نالی چاپپی گيو موک
دﯾوانی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201309
9202233488
88622
ئاماددەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
...
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
و ت:
بااشووری کورددستان
ھە بەست
ی پەڕتووک :ھ
جﯚری
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
4114
پەڕتوووکی ژمارە4 :
چاپکراوی دﯾﯾوانی شاعيير
ستنووس و چ
کستی دەس
ی نالی سااغکردنەوە للە سەر ت ک
دﯾوانی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201305
5102141538
82798
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ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی

مادە نييە
ھ شتا ئاما
مارف خەزننەدار
دﯾيەکانی پەڕڕتووک
تاﯾبەتمەند
باشوووری کوردستاان
و ت:
جﯚری پەڕ تووک:
ئەدەبی
ی
شوور
زمان  -ش وەزار :ک .باش

4115
پەڕتوووکی ژمارە5 :
فەرھەنگی نالی :ل کﯚ يينەوە و سااغکردنەوە و ھﯚنراوە
ی نالی و ف
دﯾوانی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
67909
ھ شتا ئامادە ننييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
مارف

4116
پەڕتوووکی ژمارە6 :
ە
ی نالی و ک راستە؟ :ل کﯚ ينەوە
دﯾوانی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
68242
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
سی ميکاﯾە ی
ەدی شاوەﯾس
خدری ئەحمە
مەال خ

4117
پەڕتوووکی ژمارە7 :
ی نوری
دﯾوانی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
68206
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ش خ جەاللی ش خ جەميلی

4118
پەڕتوووکی ژمارە8 :
ی و سا ی
دﯾوانی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
68372
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ەردۆخی
ەحمەدی ش خ تەھای مە
مەدی ش خ ئە
محەم

4119
پەڕتوووکی ژمارە9 :
ی وەفاﯾی
دﯾوانی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
68149
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ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
م ساب غی
عەبدول ەحيم
ميرزا ع

ھ شتا ئاماددە نييە

ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
و ت:
بااشووری کورددستان
ھە بەست
ی پەڕتووک :ھ
جﯚری
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
4120
پەڕتوووکی ژمارە0 :
وانە
ی وەلی د و
دﯾوانی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
67893
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ەد
وەليد کو خا محەمە

4121
پەڕتوووکی ژمارە1 :
وانە چ2
ی وەلی د و
دﯾوانی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
67868
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
موود /ک
مەحم

4122
پەڕتوووکی ژمارە2 :
ی کاتب
دﯾوانی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201111
1141551266
62961
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
دۆزﯾنەوە و پ شک شکرددنی :محەمەد عەلی قەرەەداغی
دەزگای ئارراس 2008 -
دﯾيەکانی پەڕتتووک
تاﯾبەتمەند
و ت:
باشوووری کوردستان
ەست
جﯚری پەڕتتووک :ھە بە
شوور
زمان  -ش وەزار :ک .باش
4123
پەڕتوووکی ژمارە3 :
ی
ی کاردۆخی
دﯾوانی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
68178
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
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محەم
مەد ئەمين

4124
پەڕتوووکی ژمارە4 :
دﯾوانی
ی کامەران موکری
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
68379
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ھا)
کامەران )محەمەد ئەحمەد تەھ

4125
پەڕتوووکی ژمارە5 :
ی کانی
دﯾوانی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
67896
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
مان
ال عەبدول ەحم
ی حاجی مەال
عەبدوولجەبار ئاغای

4126
پەڕتوووکی ژمارە6 :
فەالح
ی کاکەی ف
دﯾوانی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22214405918619
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
دﯾوانی شيعر 2004
سەرچاوە :ما پەڕی کت بخانەی ککوردی
تاﯾبەتمە
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
ستان
شووری کوردس
باش
و ت:
ە بەست
جﯚری پپەڕتووک :ھە
زمان  -ش وەزار :ک ..باشوور
4127
پەڕتوووکی ژمارە7 :
ی کوردی
دﯾوانی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
67654
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ی
ی و مەرﯾوانی
کوردی

4128
پەڕتوووکی ژمارە8 :
کەم
ی کوردی  -بەرگی ﯾەک
دﯾوانی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22214405918617
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی

ﻻﭘەڕە

1102

http://www.kurdipedia.org

ح بقران
مستەففابەگی ساح
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
تاﯾبەتمە
و ت:
ستان
شووری کوردس
باش
ە بەست
جﯚری پەڕتووک :ھە
زمان  -ش وەزار :ک ..باشوور

4129
پەڕتوووکی ژمارە9 :
ی کەمالی
دﯾوانی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
68311
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ی باپير ئاغا
عەلی

4130
پەڕتوووکی ژمارە0 :
ی
ەگی ئيمامی
ی ﯾوسف بە
دﯾوانی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6041400156
65026
ھ شتا ئامادە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
م مەال سا ح
ئامادەکرردنی :حەکيم
2009
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
تاﯾبەتمە
ستان
شووری کوردس
باش
و ت:
ە بەست
جﯚری پەڕتووک :ھە
زمان  -ش وەزار :ک ..باشوور
4131
پەڕتوووکی ژمارە1 :
187ـ1941
ی افی 76
دﯾوانی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
67638
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ەفا
ەفا عەبدو عەلی مستە
مستە

4132
پەڕتوووکی ژمارە2 :
119ـ1265ک
ھەورامی 99
ی ەﯾدی ھ
دﯾوانی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
67820
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
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موود
سەﯾد مەحمو
محەمەد سل مان حاجی س
مەال م

4133
پەڕتوووکی ژمارە3 :
ەکان
نەنووسراوە
کی دﯾکەی حەکاﯾەتە نە
دﯾو ک
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22214411419167
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
نووسەر :ﯾووسف عيزەدﯾﯾن
سل مانی
ی شﭭان ،ل
دەزگای چاپ :چاپخانەی
کردن2006 :
سا ی چاپک
دﯾيەکانی پەڕتتووک
تاﯾبەتمەند
و ت:
باشوووری کوردستان
جﯚری پەڕتتووک :رۆمان
شوور
زمان  -ش وەزار :ک .باش
4134
پەڕتوووکی ژمارە4 :
خان
دﯾوەخ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
68631
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
مەد رەشيد فە
محەم
ەتاح
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی پەڕتووک
بااشووری کورددستان
و ت:
ی پەڕتووک :رۆۆمان
جﯚری
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
4135
پەڕتوووکی ژمارە5 :
رلەندە و بەرەنگارﯾی..
دﯾخوازی ئ ر
شەوای ئازاد
ی ژﯾانی پ ش
دﯾﭭالييرا :چيرۆکی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
69620
ھ شتا ئامادە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
سين

4136
پەڕتوووکی ژمارە6 :
دﯾکاررت
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22214411819285
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
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ن
نووسينی :پﯚڵ ستراترن
ەرد
وەرگ انی لە فارسيەوەە؛ رەووف ب گە
ەوە
 200ەالﯾەن دەەزگای چاپ و ب وکردنەوەەی سەردەمە
ئەم کت بە للە سا ی 01
ەوە
ب وکراوەتە
تاﯾبەتمەند
دﯾيەکانی پەڕتتووک
و ت:
باشوووری کوردستان
ەفە
جﯚری پەڕتتووک :فەلسە
4137
پەڕتوووکی ژمارە7 :
دﯾکاررت و عەقالننييەت
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22702075619981
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
نووسەر
ر بوار سيوەەﯾلی
ەڕەکان
ژمارەی الپە
111
پ
سا ی چاپ
2009
پ
نﯚرەی چاپ
ﯾەکەم
دﯾزاﯾنی بەرگ
ئاسﯚ مامزاادە
کەتەلﯚگ
فەلسەفە
ەوەی موکرﯾاننی
سەرچاوە :ما پەڕی دەززگای تو ژﯾنەووە و ب وکردنە
دﯾيەکانی پەڕتتووک
تاﯾبەتمەند
و ت:
باشوووری کوردستان
ەفە
جﯚری پەڕتتووک :فەلسە
شوور
زمان  -ش وەزار :ک .باش
4138
پەڕتوووکی ژمارە8 :
د رن
سەفەی مﯚد
دﯾکاررت :دامەزر نەری فەلس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
65715
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ەفا غالب
مستە

4139
پەڕتوووکی ژمارە9 :
ە س نتراليززمی خﯚرئاووا
دا ..رەخنە لە
د رﯾد
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22214411719268
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ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
نوسينی :ررەزوان جەودەەت زﯾادە
ەبدو وەرﯾگ اون
کﯚمە ک ووتارە و عەبدولموتەليب عە
مەوە
چاپ و ب وکردنەوەی سەردەم
20دا لەالﯾەن دەزگای پ
ئەم کت بە للەسا ی 005
ەوە
ب وکراوەتە
تاﯾبەتمەند
دﯾيەکانی پەڕتتووک
و ت:
باشوووری کوردستان
ەفە
جﯚری پەڕتتووک :فەلسە
4140
پەڕتوووکی ژمارە0 :
می خﯚرئاوااﯾی
ە س نتراليزم
دا :رەخنە لە
د رﯾد
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
65713
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ەبدو
عەبدوولموتە يب عە

4141
پەڕتوووکی ژمارە1 :
کراسی
د موک
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201109
9191154416
61973
ئامادەەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
)شوانە)
ە
ەتحی
وەرگ انی :نادر فە
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی پەڕتووک :ررامياری
جﯚری
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک

4142
پەڕتوووکی ژمارە2 :
کراسی چيييە؟
د موک
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22214410218751
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی

ﻻﭘەڕە

1106

http://www.kurdipedia.org

بوﯾل
م و ک ﭭين ﯾل
نووسينی :د ﭭيد بيتھام
حسامی
وەرگ انی لە فارسيەوەە؛ کەرﯾمی ح
پەخشی موکرﯾانييەووە
ی
لەالﯾەن دەزگای چاپ و
ن
 200دا
ئەم کت بە للە سا ی 01
ەوە
ب وکراوەتە
تاﯾبەتمەند
دﯾيەکانی پەڕتتووک
و ت:
باشوووری کوردستان
ی
جﯚری پەڕتتووک :رامياری
شوور
زمان  -ش وەزار :ک .باش
4143
پەڕتوووکی ژمارە3 :
وونە)
ەنەتەوەدا ))ئ ران بە نمو
کراسی لە و تانی فرە
د موک
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201208
8222240467
72364
ئامادەەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
حدکا
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی پەڕتووک :ررامياری
جﯚری
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک

4144
پەڕتوووکی ژمارە4 :
د وەززمە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6202255317
70584
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ت عەبدو
و/ئاوات
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی پەڕتووک :مندا ن
جﯚری
4145
پەڕتوووکی ژمارە5 :
مەزنی دۆشت ک بباز و ھەزباننيە
ی
ەتی
ی دوو دەو ە
وتن :م ژووی
کی پ شکەو
د ک
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
69619
ھ شتا ئامادە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
حس ن حوزنی

4146
پەڕتوووکی ژمارە6 :
د کابرف د :چ
د ﭭيد
چيرۆک
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http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
68173
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
چارلز

4147
پەڕتوووکی ژمارە7 :
د کاپرف د
د ﭭيد
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
69330
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
دﯾکنز ،،چارلز

4148
پەڕتوووکی ژمارە8 :
دە ب ۆ ،سەگی ئئازام ،دە ب ۆ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201209
9241655292
25193
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
فەرھاد شاکەلی
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
تاﯾبەتم
و ت:
ستان
شووری کوردس
باش
جﯚری پەڕتووک :ئەددەبی
زمان  -ش وەزار :ک  .باشوور

4149
پەڕتوووکی ژمارە9 :
ە
ە ناسييەوە
دە پرسيار لە رواانگەی کﯚمە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
2270207562
20016
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
نووسەر
جوئ ل شاڕڕۆن
وەرگ
ھەورامان ففەرﯾق
ەڕەکان
ژمارەی الپە
448
پ
سا ی چاپ
2009
پ
نﯚرەی چاپ
ﯾەکەم
دﯾزاﯾنی بەرگ
ئاسﯚ مامزاادە
کەتەلﯚگ
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ی
کﯚمە ناسی
ەوەی موکرﯾاننی
سەرچاوە :ما پەڕی دەززگای تو ژﯾنەووە و ب وکردنە
دﯾيەکانی پەڕتتووک
تاﯾبەتمەند
باشوووری کوردستان
و ت:
جﯚری پەڕتتووک :کﯚمە نناسی
4150
پەڕتوووکی ژمارە0 :
مە ناسی
دە پرسياری کﯚم
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
66593
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ن ،جﯚﯾل
شارۆن

4151
پەڕتوووکی ژمارە1 :
دە پرسياری کﯚم
مە ناسی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201301
1120945067
74794
ە
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
ن
نوسەر :جﯚﯾ شارۆن
شەرﯾف
ی  :ھ من ش
وەرگ انی
تاﯾبەتمە
ەندﯾيەکانی پپەڕتووک
و ت:
ستان
شووری کوردس
باش
جﯚری پپەڕتووک :کﯚممە ناسی
زمان  -ش وەزار :ک .باشوور
4152
پەڕتوووکی ژمارە2 :
دە چييرۆک
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
67776
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
س قەفتان
کاوس
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
و ت:
بااشووری کورددستان
چيرۆک
ی پەڕتووک :چ
جﯚری
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
4153
پەڕتوووکی ژمارە3 :
ۆمانی گەوررەی جيھان
دە رۆ
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http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22702075619866
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
نووسەر
ت مﯚم
سﯚمەرست
وەرگ
ئەسکەندەر مەحمود رەەسول
ەڕەکان
ژمارەی الپە
282
پ
سا ی چاپ
2006
کەتەلﯚگ
شيعر
ڕۆمان و ش
ەوەی موکرﯾاننی
سەرچاوە :ما پەڕی دەززگای تو ژﯾنەووە و ب وکردنە
دﯾيەکانی پەڕتتووک
تاﯾبەتمەند
و ت:
باشوووری کوردستان
ی
جﯚری پەڕتتووک :ئەدەبی
4154
پەڕتوووکی ژمارە4 :
ی
ۆمانی گەوررەی جيھانی
دە رۆ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
69210
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
مﯚم ،سﯚمرست

4155
پەڕتوووکی ژمارە5 :
شانﯚنامە
دە ش
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
69238
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ت /ئەوانی تر
سترنبب ری ،ئوگ ست

4156
پەڕتوووکی ژمارە6 :
شانﯚنامە
دە ش
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22214411319101
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
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نﯚنامە
دە شانﯚ
گ
ت سترنب رگ
ئﯚگ ست
جﯚرج ثييوتوکا
جﯚزﯾف ئوکونور
جەليل محەمەد قولی
ی زادە
ەد موکری
محەمە
وەرگ اننی :موکری
دەزگای
ی ئاراس 20 07 -
تاﯾبەتم
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
ستان
شووری کوردس
باش
و ت:
شانﯚ
جﯚری پەڕتووک :شا
زمان  -ش وەزار :ک  .باشوور
4157
پەڕتوووکی ژمارە7 :
گ و باسی خ
دە نگ
خوەش
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201208
8202145317
72320
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ھەول ر
ەتی کت بی پييرۆز  -لقی ھ
کﯚمە ەی ن ودەو ە
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
م
ی پەڕتووک :ئااﯾين و ئاتەﯾزم
جﯚری
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
4158
پەڕتوووکی ژمارە8 :
دە کلليل بﯚ سەررکەوتن چ2
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
65641
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ھيم فەق
ئيبراھ

4159
پەڕتوووکی ژمارە9 :
کی ناوازە
سا بﯚ ژﯾان ک
دە ﯾاس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201211
1211538006
66719
ھ شتا ئامادە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
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چوپرا
نی :دوﯾيک چ
نووسينی
وەرگ راننی :ميالد ﯾد اللھی
تاﯾبەتمە
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
ستان
شووری کوردس
باش
و ت:
ەمەجﯚرە
جﯚری پەڕتووک :ھە
زمان  -ش وەزار :ک ..باشوور
4160
پەڕتوووکی ژمارە0 :
ھە ب ت
سم خاک ھ
دەترس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201305
5142046247
78601
ھ شتا ئامادە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
سەالم
ھيوا س
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
تاﯾبەتم
ستان
شووری کوردس
باش
و ت:
جﯚری پەڕتووک :رۆممان
زمان  -ش وەزار :ک  .باشوور

4161
پەڕتوووکی ژمارە1 :
ستی بﯚ ھە بژاردرنی.
وێ کوڕت ببب ت ﯾان کچ؟ :تازەترﯾن ر گای زانس
دەتەو
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
67249
ھ شتا ئامادە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ئەنوەرر عەلی

4162
پەڕتوووکی ژمارە2 :
دەچ ن رگز
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6202255317
70527
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
مەد رەحيم رەەمەزان
محەم
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی پەڕتووک :مندا ن
جﯚری
4163
پەڕتوووکی ژمارە3 :
دەچين
ين بﯚ شت ک ﯾن
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6202255317
70611
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ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
و /ئاماانج عومەر

ھ شتا ئاماددە نييە

ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
و ت:
بااشووری کورددستان
مندا ن
ی پەڕتووک :م
جﯚری
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
4164
پەڕتوووکی ژمارە4 :
دەخاللەتی مرۆﭬاانە لە کوردستان
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22214410618856
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
خﯚشناو
و
نووسينی :د .جاسم تﯚﯚفيق
لەالﯾەن دەزگای چاپ و پەخشی ئاراسەوە
ن
 200دا
ئەم کت بە للە سا ی 04
ەوە
ب وکراوەتە
تاﯾبەتمەند
دﯾيەکانی پەڕتتووک
و ت:
باشوووری کوردستان
جﯚری پەڕتتووک :ل کﯚ يننەوە
شوور
زمان  -ش وەزار :ک .باش
4165
پەڕتوووکی ژمارە5 :
ستان
دەخاللەەی مرۆﭬاانە لەكوردس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201403
3310040079
95414
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
20
س-ھەول ر004-
خﯚشناو-ئاراس
سم ەۆفيق خﯚ
د.جاس

4166
پەڕتوووکی ژمارە6 :
دەربار  -بەرگی 1
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201111
1052035496
62771
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
خوسرەەو جاف
ی ئاراس 20 06 -
دەزگای
تاﯾبەتم
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
ستان
شووری کوردس
باش
و ت:
جﯚری پەڕتووک :رۆممان
زمان  -ش وەزار :ک  .باشوور
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4167
پەڕتوووکی ژمارە7 :
دەربار  -بەرگی 2
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201111
1052038116
62772
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
خوسرەەو جاف
ی ئاراس 20 06 -
دەزگای
تاﯾبەتم
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
و ت:
ستان
شووری کوردس
باش
جﯚری پەڕتووک :رۆممان
زمان  -ش وەزار :ک  .باشوور
4168
پەڕتوووکی ژمارە8 :
دەربار  -بەرگی 3
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201111
1052039306
62773
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
خوسرەەو جاف
ی ئاراس 20 06 -
دەزگای
تاﯾبەتم
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
ستان
شووری کوردس
باش
و ت:
جﯚری پەڕتووک :رۆممان
زمان  -ش وەزار :ک  .باشوور
4169
پەڕتوووکی ژمارە9 :
دەربار  -بەرگی 4
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201111
1052042486
62774
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
خوسرەەو جاف
ی ئاراس 20 06 -
دەزگای
تاﯾبەتم
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
و ت:
ستان
شووری کوردس
باش
جﯚری پەڕتووک :رۆممان
زمان  -ش وەزار :ک  .باشوور
4170
پەڕتوووکی ژمارە0 :
دەربار  -بەرگی 5
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201111
1052043396
62775
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ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی

ە
ئامادەﯾە
خوسرەەو جاف
ی ئاراس 20 06 -
دەزگای
تاﯾبەتم
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
و ت:
ستان
شووری کوردس
باش
جﯚری پەڕتووک :رۆممان
زمان  -ش وەزار :ک  .باشوور

4171
پەڕتوووکی ژمارە1 :
دەربار  -بەرگی 6
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201111
1052044286
62776
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
خوسرەەو جاف
ی ئاراس 20 06 -
دەزگای
تاﯾبەتم
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
و ت:
ستان
شووری کوردس
باش
جﯚری پەڕتووک :رۆممان
زمان  -ش وەزار :ک  .باشوور
4172
پەڕتوووکی ژمارە2 :
دەربار  -بەرگی 7
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201111
1052045396
62777
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
خوسرەەو جاف
ی ئاراس 20 06 -
دەزگای
تاﯾبەتم
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
ستان
شووری کوردس
باش
و ت:
جﯚری پەڕتووک :رۆممان
زمان  -ش وەزار :ک  .باشوور
4173
پەڕتوووکی ژمارە3 :
دەربار  -بەرگی 8
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201111
1052046286
62778
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
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خوسرەەو جاف
ی ئاراس 20 06 -
دەزگای
تاﯾبەتم
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
ستان
شووری کوردس
باش
و ت:
جﯚری پەڕتووک :رۆممان
زمان  -ش وەزار :ک  .باشوور
4174
پەڕتوووکی ژمارە4 :
دەربارەی ئەق ی مﯚد رن
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22214412019358
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
ئەحمەد
د
کﯚمە ک نوووسەر ئازاد بەرزنجی و ئااوات
2
سەردەم 2004
دەزگای س
تاﯾبەتمەند
دﯾيەکانی پەڕتتووک
و ت:
باشوووری کوردستان
ەفە
جﯚری پەڕتتووک :فەلسە

4175
پەڕتوووکی ژمارە5 :
کوردستان
ن
ی
ی نيشتمانی
کەی ﯾەک تی
دەربارەی پرۆژەک
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201109
9092158176
61064
ی پی دی ئ ف :ھ شتا ئاماادە نييە
فاﯾلی
نووسينی -:حوسەﯾن ممحەمەد عەزﯾﯾز
199
سا ی ب ووکردنەوە94 -:
ئنتەرن ت ئامادەکراوە
ن
لەالﯾەن چاالک محەمەددەوە بﯚ
http
p://www.callameo.com//books/0007
74730853e0
02fac97c9
دﯾيەکانی پەڕتتووک
تاﯾبەتمەند
ياری
جﯚری پەڕتتووک :راميا

4176
پەڕتوووکی ژمارە6 :
ی کوردستاان
ی نيشتمانيی
کەی ﯾەک تی
دەربارەی پرۆژەک
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
66255
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
عەزﯾز
حوس ن محەمەد ع
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4177
پەڕتوووکی ژمارە7 :
ستی ئ ران
دەربارەی جيابوننەوە لە حيززبی کﯚمﯚنيس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
66231
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ئاوات سەعيد

4178
پەڕتوووکی ژمارە8 :
ەوە
دﯾدی ﯾاسا ن و دەو ەتيەکانە
ی
گەﯾاندنی مررۆڤ دۆستاانە لە
دەربارەی خﯚ ت گ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
66321
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ی
زەنجاننی ،مەنيژە ئئەسکەندەری

4179
پەڕتوووکی ژمارە9 :
دەربارەی دﯾال کتتيکی رۆشننگەری
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101536416
65382
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
موراد فەرھادد
پوور ،م

4180
پەڕتوووکی ژمارە0 :
شنگەری
کتيکی رۆشن
دەربارەی دﯾالەک
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22214411819280
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ەرھاد پوور
نی :موراد فە
نووسينی
وەرگ اننی؛ بەختيار سەجادی
سەرچاوە :ما پەڕی کت بخانەی ککوردی
تاﯾبەتم
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
و ت:
ستان
شووری کوردس
باش
جﯚری پەڕتووک :فە لسەفە
زمان  -ش وەزار :ک ..باشوور
4181
پەڕتوووکی ژمارە1 :
دەربارەی دﯾموکر
راسی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22214410218737
ئئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ت داڵ
نووسيينی :رۆبەرت
ی
ج عەزﯾز کەندی
سيەوە؛ ئامانج
وەرگ انی لە فارس
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انەوە ب وکراوەتەووە
ە
ی وەرگ
ەالﯾەن خانەی
ئەم کت بە لە سا ی  2003دا لە
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی پەڕتووک
بااشووری کورددستان
و ت:
ی پەڕتووک :راامياری
جﯚری
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
4182
پەڕتوووکی ژمارە2 :
راسی
دەربارەی دﯾموکر
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
66790
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
دال  ،ررۆبەرت

4183
پەڕتوووکی ژمارە3 :
دەربارەی راگەﯾاندن
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101451006
65368
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ەد سا ح
ئەحمە
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی پەڕتووک
ی پەڕتووک :راگەﯾاندن
جﯚری
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
4184
پەڕتوووکی ژمارە4 :
دەربارەی رۆژو لە
ە ئيسالمدا
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201208
8051406226
69595
ھ شتا ئامادە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
سەروەر پ نجو نی
2012
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
تاﯾبەتم
و ت:
ستان
شووری کوردس
باش
جﯚری پەڕتووک :ئاﯾيين و ئاتەﯾزم
زمان  -ش وەزار :ک  .باشوور
4185
پەڕتوووکی ژمارە5 :
دەربارەی رۆمان و چيرۆک
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22214412419494
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ئامادەﯾە

فاﯾلی پی دی ئ ف:
حەمە کەرﯾم عارف
2007
سەرچاوە :ما پەڕی کت بخانەی کوردی
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی پەڕتووک
باشووری کوردستان
و ت:
جﯚری پەڕتووک :ئەدەبی
زمان  -ش وەزار :ک .باشوور

پەڕتووکی ژمارە4186 :
دەربارەی ر کخستنە جەماوەرﯾيەکانی چينی کر کار ب 2،1
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514966224
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
مەنسور حيکمەت

پەڕتووکی ژمارە4187 :
دەربارەی رەخنە :ل کﯚ ينەوە
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514967890
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
ف بيلينسکی

پەڕتووکی ژمارە4188 :
دەربارەی سياسەتی رﯾکخستنی کر کارﯾمان
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514966227
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
مەنسور حيکمەت

پەڕتووکی ژمارە4189 :
دەربارەی شيعر و شاعيری
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122214412419487
ئامادەﯾە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
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حەمە ککەرﯾم عارف
2007
سەرچاوە :ما پەڕی کت بخانەی ککوردی
تاﯾبەتم
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
و ت:
ستان
شووری کوردس
باش
جﯚری پەڕتووک :ئەددەبی
زمان  -ش وەزار :ک ..باشوور
4190
پەڕتوووکی ژمارە0 :
دەربارەی عەق ی مﯚد رن
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
65548
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
جی ،ئازاد
بەرزنج

4191
پەڕتوووکی ژمارە1 :
گەری
الم و رۆشنگ
سەفە و ئيسال
دەربارەی فەلسە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22214411919330
ئاماددەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
مەرﯾواان ورﯾا قانع
ن وەند
دی رەھەند 2002
ی کت بخانەی کوردی
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
بااشووری کورددستان
و ت:
ەلسەفە
ی پەڕتووک :فە
جﯚری
4192
پەڕتوووکی ژمارە2 :
می خەباتگ
ی ماترﯾاليزم
دەربارەی گرنگيی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
66156
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
يچ ئيليانﯚف
لينين ،،فالدم ر ئيليچ

4193
پەڕتوووکی ژمارە3 :
دەربارەی گەنجان
ن
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22214410618868
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
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سن
نووسينی :کارزان کاوس
ئەم کت بە للەالﯾەن مەکتتەبی بيروھﯚشيارﯾەوە ب وکراوەتەوە
سەرچاوە :ما پەڕی کت ببخانەی کورددی
دﯾيەکانی پەڕتتووک
تاﯾبەتمەند
و ت:
باشوووری کوردستان
شارەکان:
سل ماانی
جﯚری پەڕتتووک :ل کﯚ يننەوە
شوور
زمان  -ش وەزار :ک .باش
4194
پەڕتوووکی ژمارە4 :
ن
داﯾەتی کردن
دەربارەی ھونەرری سەرکرد
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22214410818943
ئاماادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ج .کوررتوا
سابيرر بﯚکانی
مانی 2001
سل ما
ی کت بخانەی کوردی
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
بااشووری کورددستان
و ت:
ی پەڕتووک :دەروونناسی
جﯚری
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
4195
پەڕتوووکی ژمارە5 :
ن
داﯾەتی کردن
دەربارەی ھونەرری سەرکرد
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
66848
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
کورتوا ،ج

4196
پەڕتوووکی ژمارە6 :
دەربارەی کاد ر
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
66093
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
دﯾمترووف ،گيورکی

4197
پەڕتوووکی ژمارە7 :
دەربارەی کﯚمە گەی مەدەننی
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http://www.kurdipedia.org/?q=2012012820003764111
ئامادەﯾە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
ئامادەکردنی :وەزارەتی وەرزش و الوان
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی پەڕتووک
باشووری کوردستان
و ت:
جﯚری پەڕتووک :ھەمەجﯚرە
زمان  -ش وەزار :ک .باشوور
پەڕتووکی ژمارە4198 :
دەربارەی ﯾەک تی
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514966222
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
...

پەڕتووکی ژمارە4199 :
دەرب ﯾنی ئەند شە لە موزﯾکدا
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514967606
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
فينکلشتاﯾن ،سيدنی

پەڕتووکی ژمارە4200 :
دەربەندی پەپوولە
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514968582
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
ش رکﯚ

پەڕتووکی ژمارە4201 :
دەرچەی پشی کا ستارد
http://www.kurdipedia.org/?q=2012062022553170506
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
جيل ئيگلتون
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی پەڕتووک
جﯚری پەڕتووک :مندا ن
پەڕتووکی ژمارە4202 :
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ماکانی چاررەسەرکردنييان
يەکان و بنەم
ە کشتوکا يە
دەردە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
67278
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ن ئەبوبەکر
سەدررەدﯾن نورەدﯾن
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
و ت:
بااشووری کورددستان
ی پەڕتووک :ککشتوکاڵ
جﯚری
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
4203
پەڕتوووکی ژمارە3 :
ە کورد
دەردە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
69816
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
مود
مەحم

4204
پەڕتوووکی ژمارە4 :
ە کورد
دەردە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201203
3011810126
61949
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
مەحموود ززامدار
پ1997 -:
سا ی چاپ
رۆشنبيری عکومەتی ھەر می کووردستان
ی
لە چاپکراوەەکانی وەزارە تی
ھەول ر
چاپخانەی کرﯾستاڵ  -ھ
الک
سەر ن ت -:چاال
خستنە س
تاﯾبەتمەند
دﯾيەکانی پەڕتتووک
و ت:
باشوووری کوردستان
جﯚرە
جﯚری پەڕتتووک :ھەمەج
شوور
زمان  -ش وەزار :ک .باش
4205
پەڕتوووکی ژمارە5 :
شتوکا يی دااکراو
وبوومی کش
ەکانی بەرو
دەردە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
67262
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ن ئەبوبەکر1/ن
سەدررەدﯾن نورەدﯾن
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی پەڕتووک
و ت:
بااشووری کورددستان
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ی پەڕتووک :ککشتوکاڵ
جﯚری
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
4206
پەڕتوووکی ژمارە6 :
دەرزﯾﯾئاژن
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201108
8282140065
58546
ی پی دی ئ ف :ھ شتا ئاماادە نييە
فاﯾلی
فەرھاد شااکەلی
ھە ت ھەول ر کوردستان
دەزگای چاپەمەنی رۆژھ
20
سا ی 009
دﯾيەکانی پەڕتتووک
تاﯾبەتمەند
و ت:
باشوووری کوردستان
ی
جﯚری پەڕتتووک :رامياری
4207
پەڕتوووکی ژمارە7 :
سی ئەشيا و مەبادئی تەبيعەت
دەرس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
67152
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
غ ،حەسەن
سەباغ

4208
پەڕتوووکی ژمارە8 :
سروشت
سی شت و سەرەتای س
دەرس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
67153
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
محەم
مەد عەلی پژددەر
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی پەڕتووک
بااشووری کورددستان
و ت:
ھەمەجﯚرە
ی پەڕتووک :ھ
جﯚری
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
4209
پەڕتوووکی ژمارە9 :
ستاندا
ووى كوردس
سيم لە م ژو
دەرس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201403
3310040079
95448
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
2
ھەول ر2001-
ى-و.پەروەردە-ھ
ى دەرسيمى
د.نورى
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4210
پەڕتوووکی ژمارە0 :
ستاندا
ووی کوردس
سيم لە م ژو
دەرس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201112
2112057546
63213
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
سيمی
نوری دەرس
ەتاح دزەﯾی
وەرگ انی لە تورکييەوە  :ئەحمەد فە
200
ھەول ر 01 -
تاﯾبەتمەند
دﯾيەکانی پەڕتتووک
باشوووری کوردستان
و ت:
جﯚری پەڕتتووک :م ژوو
شوور
زمان  -ش وەزار :ک .باش
4211
پەڕتوووکی ژمارە1 :
وى كوردستتاندا
سيم لەم ژوو
دەرس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201403
3310040079
95449
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
2
ھەول ر2001-
ى-و.پەروەردە-ھ
ى دەرسيمى
د.نورى

4212
پەڕتوووکی ژمارە2 :
ەکە
س بﯚ چﯚلە
دەرس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6202255317
70457
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
زەکەرﯾا تام ر
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی پەڕتووک :مندا ن
جﯚری
4213
پەڕتوووکی ژمارە3 :
کلﯚر
وردی :فﯚلک
فﯚلکلﯚری کو
ەھەک بﯚ ف
دەرگە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
68339
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
حس ن
خالد ح

4214
پەڕتوووکی ژمارە4 :
دەرماان و مادە س کەرەکان
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22214410618863
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ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی

ە
ئامادەﯾە
ال کەرﯾم
نی :عەتا مەال
نووسينی
سەرچاوە :ما پەڕی کت بخانەی ککوردی
تاﯾبەتم
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
و ت:
ستان
شووری کوردس
باش
ست
جﯚری پەڕتووک :زانس
زمان  -ش وەزار :ک ..باشوور

4215
پەڕتوووکی ژمارە5 :
ت و کەلەپووور
دی :زانست
دەرماانگەی کورد
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
67236
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
عومەر ئەحمە
ھيوا ع
ەد

4216
پەڕتوووکی ژمارە6 :
شتی
دەرماانناسی گش
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201310
0131223048
88343
ی پی دی ئ ف :ھ شتا ئاماادە نييە
فاﯾلی
جبرائيل
ل
ەميل
وەرگ انی لە فارسييەووە :ﯾوسف جە
2013
دﯾيەکانی پەڕتتووک
تاﯾبەتمەند
و ت:
باشوووری کوردستان
ت
جﯚری پەڕتتووک :زانست
شوور
زمان  -ش وەزار :ک .باش
4217
پەڕتوووکی ژمارە7 :
ک
ەوی :چيرۆک
دەرماانی ب خە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
68439
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
عەزﯾز

4218
پەڕتوووکی ژمارە8 :
ی
دەرماانی ب خەوی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
69576
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
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ن ،عەزﯾز
نەسين

4219
پەڕتوووکی ژمارە9 :
ق
دەرماانی عيشق
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201111
1051923376
62759
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
: Birthe
کﯚکردنەوە و داڕشتنەوەەیe kIrknas
ەد فەرﯾق حەسەن
وەرگ انی لە دانيمارکيييەوە :محەمە
دەزگای ئارراس 2006 -
دﯾيەکانی پەڕتتووک
تاﯾبەتمەند
باشوووری کوردستان
و ت:
جﯚری پەڕتتووک :ئەفساانە
شوور
زمان  -ش وەزار :ک .باش
4220
پەڕتوووکی ژمارە0 :
ﯚی مﯚد رن
ن
ھ نان و شانﯚ
دەرھ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201108
8181440516
60722
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
ھەمەالﯾەنە للەگەڵ د .فازﯾﯾل جاف
دﯾدار کی ھ
حس ن
شﯚڕش محەمەد س
ش
حان و
دﯾداری؛ کامەران سوبح
شی
دەزگای چاپ و پەخش
ی
الﯾەن
ەمی ئەم کت ببە لە سا ی  2005دا لەال
چاپی ﯾەکە
ەوە
سەردەمەووە ب وکراوەتە
تاﯾبەتمەند
دﯾيەکانی پەڕتتووک
و ت:
باشوووری کوردستان
جﯚری پەڕتتووک :شانﯚ
4221
پەڕتوووکی ژمارە1 :
ﯚﯾی
ھ نانی شانﯚ
دەرھ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201110
0032134366
62197
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
د .فازڵ جاف
ی ئاراس
دەزگای
2008
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
تاﯾبەتم
و ت:
ستان
شووری کوردس
باش
شانﯚ
جﯚری پەڕتووک :شا
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زمان  -ش وەزار :ک .باشوور
پەڕتووکی ژمارە4222 :
دەرھ نانی فيلم گرتە لەدوای گرتە
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122214412019366
ئامادەﯾە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
ستيﭭن د .کاتز
کاسترۆ مەجيد
خانەی وەرگ انی سل مانی 2008
سەرچاوە :ما پەڕی کت بخانەی کوردی
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی پەڕتووک
باشووری کوردستان
و ت:
جﯚری پەڕتووک :ھونەری
زمان  -ش وەزار :ک .باشوور
پەڕتووکی ژمارە4223 :
دەروازە :چەند ت کست کی وەرگ راو
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061015364165471
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
ھە کەوت عەبدو

پەڕتووکی ژمارە4224 :
دەروازەکانی ئاﯾين لە ن وان زەوی و ئاسماندا
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514965915
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
ھە ەبجەﯾی ،مەرﯾوان ئەبوبەکر

پەڕتووکی ژمارە4225 :
دەروازەکانی ئاﯾين لە ن وان زەوی و ئاسماندا  -بەرگی  1و 2
http://www.kurdipedia.org/?q=2011091822333261776
ئامادەﯾە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
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ەﯾی
مەرﯾووان ھە ەبجە
ی و بوزی
ی ھيندۆسی
ئاﯾينی
ی پەڕتووک
ەتمەندﯾيەکانی
تاﯾبە
ی پەڕتووک :ئاﯾين و ئاتەﯾززم
جﯚری

4226
پەڕتوووکی ژمارە6 :
سماندا  -بەرگی  3و 4
دەرواازەکانی ئاﯾيين لە ن وان زەوی و ئاس
dipedia.org//?q=201109
9201441095
57436
http:///www.kurd
ئاماددەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ەﯾی
مەرﯾووان ھە ەبجە
ی جينی و ممەسيحی
ئاﯾينی
ەتمەندﯾيەکانی
تاﯾبە
ی پەڕتووک
ی پەڕتووک :ئاﯾين و ئاتەﯾززم
جﯚری

4227
پەڕتوووکی ژمارە7 :
دەرواازەکانی کﯚم
مە ناسی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22214405618552
ە
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
چ ھر موحسيينی
د .مەنوچ
200
دەزگای موکرﯾانی 02
تاﯾبەتمە
ەندﯾيەکانی پپەڕتووک
و ت:
ستان
شووری کوردس
باش
جﯚری پپەڕتووک :کﯚممە ناسی
زمان  -ش وەزار :ک .باشوور
4228
پەڕتوووکی ژمارە8 :
مە ناسی
دەرواازەکانی کﯚم
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
66598
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ھر
سنی ،مەنوچھ
موحس

ﻻﭘەڕە

1129

http://www.kurdipedia.org

پەڕتوووکی ژمارە9 :
4229
دەرواازەکە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201201
1081222516
63708
ی پی دی ئ ف :ھ شتا ئاماادە نييە
فاﯾلی
حسەﯾنی لە ئينگليزﯾيەوە بە
کﯚمە ە ش عری دەروازەەکە ،وەرگ درراوی عەلی ح
عری شاعيرانی الو و
گليزﯾی ھەمووو ش عرەکانەوە ،کە لە خﯚﯚگری ش ی
دەقی ئينگل
جيھانە ھاتە ببازاڕی کت بەووە.
نو خوازی ج
دﯾيەکانی پەڕتتووک
تاﯾبەتمەند
ەست
جﯚری پەڕتتووک :ھە بە
شوور
زمان  -ش وەزار :ک .باش
4230
پەڕتوووکی ژمارە0 :
دا
ەی زانستيد
مەی  SPSSللە تو ژﯾنەوە
ی بەکارھ ننانی بەرنامە
دەرواازەی چﯚن تی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101450596
65343
ئامادە نييە
ە
ھ شتا
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
مەد
ی ئەمين محەم
ھادی
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
بااشووری کورددستان
و ت:
ی پەڕتووک :ککﯚمپيوتەر
جﯚری
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
4231
پەڕتوووکی ژمارە1 :
دەرواازەی دراما
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
67312
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ەد ساالر
ئەحمە
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
و ت:
بااشووری کورددستان
شانﯚ
ی پەڕتووک :ش
جﯚری
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
4232
پەڕتوووکی ژمارە2 :
ونزانی
دەرواازەی دەروو
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101536416
65440
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
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قەرەچەتانی ،کەرﯾم شەرﯾف

پەڕتووکی ژمارە4233 :
دەروازەی رۆژنامەنووسی
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061014510065357
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
ئابادی ،رەزا حاجی

پەڕتووکی ژمارە4234 :
دەروازەی رۆژنامەنووسی
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122214412819616
ئامادەﯾە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
رەزا حاجی ئابادی
کارزان محەمەد
دەزگای سەردەم 2005
سەرچاوە :ما پەڕی کت بخانەی کوردی
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی پەڕتووک
باشووری کوردستان
و ت:
جﯚری پەڕتووک :راگەﯾاندن
پەڕتووکی ژمارە4235 :
دەروازەی س يەمی م ژوو
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514968322
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
عەبدولقادر سەعيد

پەڕتووکی ژمارە4236 :
دەروازەی گﯚڕانی کﯚمەڵ
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514966176
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
بەﯾاد عەبدولقادر ئەحمەد
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی پەڕتووک
باشووری کوردستان
و ت:
جﯚری پەڕتووک :کﯚمە ناسی
زمان  -ش وەزار :ک .باشوور
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4237
پەڕتوووکی ژمارە7 :
دەرواازەی گەردو
وون
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
67162
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
مەرﯾواان ئەحمەد ررەشيد

4238
پەڕتوووکی ژمارە8 :
دەرواازەﯾەک بﯚ ئئاواز و گﯚراننيی کوردی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
67319
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
زامدارر ،مەحمود

4239
پەڕتوووکی ژمارە9 :
وزﯾک
دەرواازەﯾەک بﯚ ببﯚتەکانی مو
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22214412319455
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ن فەرەج
غەمگين
کوردستان 2005
ن
ی
ئينستيووتی کەلەپوری
ەندﯾيەکانی پەڕتووک
تاﯾبەتمە
و ت:
ستان
شووری کوردس
باش
جﯚری پپەڕتووک :موززﯾک
زمان  -ش وەزار :ک ..باشوور
4240
پەڕتوووکی ژمارە0 :
ەکان
دەرواازەﯾەک بﯚ پپەﯾوەندﯾيە ن ودەو ەتييە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201112
2121309386
63236
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ەمەد فەرەج
نوسەر ::ئەنوەر محە
نی 2008
سل مانی
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
تاﯾبەتم
و ت:
ستان
شووری کوردس
باش
جﯚری پەڕتووک :راممياری
زمان  -ش وەزار :ک  .باشوور
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4241
پەڕتوووکی ژمارە1 :
مپيووتەر
جيھانی کﯚم
دەرواازەﯾەک بﯚ ج
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101450586
65294
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ی ،سەنگەر
شنﯚﯾی

4242
پەڕتوووکی ژمارە2 :
دەرواازەﯾەک بﯚ رراستی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6122123546
67540
ھ شتا ئامادە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
خشی
سامی رەفعەت بەخ
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
تاﯾبەتم
ستان
شووری کوردس
باش
و ت:
جﯚری پەڕتووک :ئاﯾيين و ئاتەﯾزم
زمان  -ش وەزار :ک  .باشوور

4243
پەڕتوووکی ژمارە3 :
دی
دەبيی کورد
دەرواازەﯾەک بﯚ ررەخنەی ئەد
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22702075619864
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
نووسەر
حوس ن
د.ھيمداد ح
ەڕەکان
ژمارەی الپە
375
پ
سا ی چاپ
2007
کەتەلﯚگ
ل کﯚ ينەوەی
ی ئەدەبی
ەوەی موکرﯾاننی
سەرچاوە :ما پەڕی دەززگای تو ژﯾنەووە و ب وکردنە
دﯾيەکانی پەڕتتووک
تاﯾبەتمەند
و ت:
باشوووری کوردستان
ی
جﯚری پەڕتتووک :ئەدەبی
شوور
زمان  -ش وەزار :ک .باش
4244
پەڕتوووکی ژمارە4 :
ەنتەری زانيياری
دەرواازەﯾەک بﯚ ززانستی کت بخانە و سە
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http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101205076
65107
ی پی دی ئ ف :ھ شتا ئئامادە نييە
فاﯾلی
عوسمان
ئامادەکرردن و وەرگ ا نی :شاھﯚ ع
2011
تاﯾبەتمە
ەندﯾيەکانی پپەڕتووک
و ت:
ستان
شووری کوردس
باش
ەﯾاندن
جﯚری پپەڕتووک :راگە
زمان  -ش وەزار :ک .باشوور
4245
پەڕتوووکی ژمارە5 :
ەنتەری زانيياری
دەرواازەﯾەک بﯚ ززانستی کت بخانە و سە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101451006
65373
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
شاھﯚﯚ عوسمان
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
و ت:
بااشووری کورددستان
ی پەڕتووک :بييبلﯚگرافيا
جﯚری
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
4246
پەڕتوووکی ژمارە6 :
دەرواازەﯾەک بﯚ ززمانەوانی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201109
9031454586
60920
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
خﯚشناو
وەرگ اننی نەرﯾمان خ
2010
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
تاﯾبەتم
ستان
شووری کوردس
باش
و ت:
جﯚری پەڕتووک :زماانەوانی

4247
پەڕتوووکی ژمارە7 :
دەرواازەﯾەک بﯚ ف
فەلسەفە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201209
9242120162
25113
ھ شتا ئامادە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
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جەمال
نەوزاد ج
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
تاﯾبەتم
و ت:
ستان
شووری کوردس
باش
جﯚری پەڕتووک :فە لسەفە
زمان  -ش وەزار :ک  .باشوور

4248
پەڕتوووکی ژمارە8 :
ی دادپەروەرری
فەلسەفەی
دەرواازەﯾەک بﯚ ف
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201207
7081852007
71920
ھ شتا ئامادە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ن بەشيرﯾيە
حسەﯾن
نوچەھری
وەرگ اننی :رەزا مەنو
تاﯾبەتم
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
و ت:
ستان
شووری کوردس
باش
جﯚری پەڕتووک :فە لسەفە
زمان  -ش وەزار :ک  .باشوور
4249
پەڕتوووکی ژمارە9 :
ﯚس ر
ھزرنامەی للوﯾس ئەلتﯚ
دەرواازەﯾەک بﯚ ھ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22214411719258
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
نووسيينی :برتالند ئوجيکفی
وەرگ انی؛ سابير رەشيد
سەردەمەوە ب وکراوەتەوە
ی چاپ و ب ووکردنەوەی س
ەالﯾەن دەزگای
ئەم کت بە لە سا ی  2004دا لە
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی پەڕتووک
بااشووری کورددستان
و ت:
فەلسەفە
ی پەڕتووک :فە
جﯚری
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
4250
پەڕتوووکی ژمارە0 :
دەرواازەﯾەک بﯚ ﯾﯾاسای گشتتيی ن ودەو ەتی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22702075619798
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
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نووسەر
ی
عەلی وەﯾسی
عوسمان ع
ەڕەکان
ژمارەی الپە
202
پ
سا ی چاپ
2008
کەتەلﯚگ
ەتی
ﯾاسا و پ وەەندی ن ودەو ە
ەوەی موکرﯾاننی
سەرچاوە :ما پەڕی دەززگای تو ژﯾنەووە و ب وکردنە
دﯾيەکانی پەڕتتووک
تاﯾبەتمەند
و ت:
باشوووری کوردستان
ی
جﯚری پەڕتتووک :ﯾاساﯾی
شوور
زمان  -ش وەزار :ک .باش
4251
پەڕتوووکی ژمارە1 :
ەو جيھانی کﯚمپيوتەر
دەرواازەﯾەک بەرە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22214412019352
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
سەنگەر شنﯚﯾﯾی
کﯚمە ک نووسەر س
ی موکرﯾانی
دەزگای
سەرچاوە :ما پەڕی کت بخانەی ککوردی
تاﯾبەتم
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
ستان
شووری کوردس
باش
و ت:
جﯚری پەڕتووک :کﯚممپيوتەر
زمان  -ش وەزار :ک ..باشوور
4252
پەڕتوووکی ژمارە2 :
ی
دەرواازەﯾەکی زﯾنندەوەرزانی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
67179
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
مەد وەسمان
محەم

4253
پەڕتوووکی ژمارە3 :
مەی پ غەمببەر د.خ
راوە بﯚ چوونە ن و ت گەﯾﯾشتن لە فييقھی ژﯾاننام
دەرواازەﯾەکی کر
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
65977
مادە نييە
ھ شتا ئام
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
حدح
ی عومەر بادح
عەلی
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4254
پەڕتوووکی ژمارە4 :
دەروننزانى رەفەار بﯚ بەرەو لوەكەى كامەرانى
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201403
3310040079
95477
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
2
ن خورما ى2009-155.2---
سﯚران

4255
پەڕتوووکی ژمارە5 :
دەروننزانی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101536416
65473
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
و.ب گگﯚتەرﯾح

4256
پەڕتوووکی ژمارە6 :
ونزانی
دەروو
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
65568
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
سين
ی ،عومەر ﯾاس
جەباری

4257
پەڕتوووکی ژمارە7 :
ونزانی
دەروو
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22214405518505
ە
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
تەرﯾچ
و.ب گﯚتە
ھيوا عوومەر ئەحمەد
ی 1983
دەروونزانی سل مانی
کوردی
سەرچاووە :ما پەڕی کت بخانەی کو
تاﯾبەتمە
ەندﯾيەکانی پپەڕتووک
و ت:
ستان
شووری کوردس
باش
جﯚری پپەڕتووک :دەرروونناسی
زمان  -ش وەزار :ک .باشوور
4258
پەڕتوووکی ژمارە8 :
و لوتکەی کاامەرانی چ2
ونزانی رەفتتار بﯚ بەرەو
دەروو
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
65650
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
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کاپر ز ،فرانگ .س

4259
پەڕتوووکی ژمارە9 :
ەوە
ە-شيکردنە
ونزانی ،وتارر-ل کﯚ ينەوە
دەروو
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201112
22411435118753
ە
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
مەد
عوسمان حەم
ی :ﯾوسف ع
نووسينی
ھەول ر 2004 -
ەندﯾيەکانی پپەڕتووک
تاﯾبەتمە
و ت:
ستان
شووری کوردس
باش
جﯚری پپەڕتووک :دەرروونناسی
زمان  -ش وەزار :ک .باشوور
4260
پەڕتوووکی ژمارە0 :
ونزانيی تاواان
دەروو
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
66915
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
شيد
ئەکرەم رەحيم رەش

4261
پەڕتوووکی ژمارە1 :
ستمانەی ل ی جيابوونەتەوە
ونشيکاری و ئەو سيس
دەروو
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
65577
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
س ل ،جەی .ئ ف
دۆنس

4262
پەڕتوووکی ژمارە2 :
س
ونناسی ترس
دەروو
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
65601
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ﯾونکەرر ،ھ لمﯚت

4263
پەڕتوووکی ژمارە3 :
س
ونناسی ترس
دەروو
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22214405518493
ە
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
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پ ۆفيسﯚﯚر ھ لمﯚت ﯾوونکەر
سە حی
ناسر س
سل مانی 2008
خانەی ووەرگ انی س
کوردی
سەرچاووە :ما پەڕی کت بخانەی کو
تاﯾبەتمە
ەندﯾيەکانی پپەڕتووک
و ت:
ستان
شووری کوردس
باش
جﯚری پپەڕتووک :دەرروونناسی
زمان  -ش وەزار :ک .باشوور
4264
پەڕتوووکی ژمارە4 :
ەماوەری فاشيزم
ونناسی جە
دەروو
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201302
2251517128
80609
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
ی :وﯾلھلم راﯾﯾش
نووسينی
ەوە :ھەژار جووان ۆﯾی
ی لەفارسييە
وەرگ انی
ی 2007 :
سل مانی
ەڕتووک
ەندﯾيەکانی پە
تاﯾبەتمە
و ت:
ستان
شووری کوردس
باش
ەڕتووک :دەرووونناسی
جﯚری پە
زمان  -ش وەزار :ک .باشوور
4265
پەڕتوووکی ژمارە5 :
ونناسيی مننال  :دەرووننناسيی گە شەکردن
دەروو
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
65623
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
مەزاھرە ،ئەﯾﯾمەن
ملە ،حابس /م
عەوام

4266
پەڕتوووکی ژمارە6 :
دەرو ش
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201108
8281121116
60782
يە
شتا ئامادە نييە
ھش
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی

ﻻﭘەڕە

1139

http://www.kurdipedia.org

ی حەسەنياننی  -ھاوار
عەلی
ەتمەندﯾيەکانی
تاﯾبە
ی پەڕتووک
رۆمان
جﯚرری پەڕتووک:

4267
پەڕتوووکی ژمارە7 :
دەرو شەکان بە دوای راستتيدا ئەگەڕ ن
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
69274
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
فا
ەالج ،مستەفا
ئەلحە

4268
پەڕتوووکی ژمارە8 :
ن :شانﯚگەری
دەرو شەکان بە دوای راستتيدا ئەگەڕ ن
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
68994
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ەفا
مستە

4269
پەڕتوووکی ژمارە9 :
دەرۆﯾﯾن
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6202336407
70993
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
سەرددار رەزا

4270
پەڕتوووکی ژمارە0 :
دەرﯾاچەی قاز
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6202255317
70871
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
و /رئينناس خاليد ع
عوسمان
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی پەڕتووک :مندا ن
جﯚری
4271
پەڕتوووکی ژمارە1 :
شانﯚگەری
ونی ھەﯾە :چيرۆک و ش
دەرﯾاش ھە چوو
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http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
68318
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
خالد ددل ر

4272
پەڕتوووکی ژمارە2 :
ەکە
دەرﯾاوانە خنکاوە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201106
6101331586
60261
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ی؛ گابر ل گاررسيا مارکيز
نوسينی
ھەﯾنی
وەرگ اننی؛ ش رزاد ھ
تاﯾبەتم
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
و ت:
ستان
شووری کوردس
باش
جﯚری پەڕتووک :رۆممان

4273
پەڕتوووکی ژمارە3 :
دەرﯾاﯾەک لە وش
شە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201207
7081851597
71917
ی پی دی ئ ف :ھ شتا ئاماادە نييە
فاﯾلی
ەرەداغی
ڵ مەھاباد قە
دﯾدار لەگەڵ
ەمەالو
دولکەرﯾم حە
ن :خاليد عەبد
ھەﭬپەﯾﭭين
دﯾيەکانی پەڕتتووک
تاﯾبەتمەند
و ت:
باشوووری کوردستان
جﯚری پەڕتتووک :وتار و دﯾمانە
شوور
زمان  -ش وەزار :ک .باش
4274
پەڕتوووکی ژمارە4 :
ھەندسی دامەزراندنی ئارەزووی ئئادەميزادن
دەرەببەگی :ئەدﯾﯾبەکان موھ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
67708
ھ شتا ئامادە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
سا ح ھەژار

4275
پەڕتوووکی ژمارە5 :
ی
يەکانی شارری سل مانی
دەزگاا چاپەمەنييە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22214410518825
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ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
حەمە
نوسين و ئاامادەکردنی؛ عادل شاسوواری /بەناز ح
خورشيد
 200دا ب وکرااوەتەوە
ئەم کت بە للە سا ی 02
تاﯾبەتمەند
دﯾيەکانی پەڕتتووک
و ت:
باشوووری کوردستان
جﯚری پەڕتتووک :م ژوو
شوور
زمان  -ش وەزار :ک .باش
4276
پەڕتوووکی ژمارە6 :
راق
ستان /ع ق
ڤ لە کوردس
ەکانی مرۆڤ
دەسپپ ک بﯚ مافە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
66493
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
عەزﯾز
سە ح محەمەد ع

4277
پەڕتوووکی ژمارە7 :
کی نوێ لە فينالند
دەسپپ کی ژﯾان ک
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201201
1252208166
64028
ئاماددەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
جيد حەقی
مەج
ی پەڕتووک
ەتمەندﯾيەکانی
تاﯾبە
جﯚرری پەڕتووک :م ژوو
ن  -ش وەزار :ک .باشوور
زمان

4278
پەڕتوووکی ژمارە8 :
ەوﯾر
ی ئيشی ھە
ت رەنگينی
دەست
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
67411
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
محەمەد
ن عەبدو م
رەنگين

4279
پەڕتوووکی ژمارە9 :
ستان ـ ع راق
ۆڤ لە کوردس
فەکانی مرۆ
دەستتپ ک بﯚ ماف
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
66813
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
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عەزﯾز
سە ح محەمەد ع

4280
پەڕتوووکی ژمارە0 :
رۆکی کوردﯾدا
دەستتپ ک لە چير
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201202
2082120326
64208
ھ شتا ئامادە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
کان و ھەشتاککان وەک نمووونە
حەفتاکا
سدﯾق
ئارام س
2012
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
تاﯾبەتم
ستان
شووری کوردس
باش
و ت:
جﯚری پەڕتووک :ئەددەبی
زمان  -ش وەزار :ک  .باشوور
4281
پەڕتوووکی ژمارە1 :
ەکەم و پەرتتووکی خەوون
دەستتنووسی ﯾە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201204
4211712586
64589
ی پی دی ئ ف :ھ شتا ئاماادە نييە
فاﯾلی
د شەﯾی
کت بی ئەند
عەتا محەممەد
ەم 2003
چاپی ﯾەکە
خشی سەرددەم
ی چاپ و پەخ
لە ب وکراوەەکانی دەزگای
دﯾيەکانی پەڕتتووک
تاﯾبەتمەند
باشوووری کوردستان
و ت:
جﯚرە
جﯚری پەڕتتووک :ھەمەج
شوور
زمان  -ش وەزار :ک .باش
4282
پەڕتوووکی ژمارە2 :
دەستتنووس کی شاکر فەتاحی شەھييد
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101235126
65123
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ی ،فەلەکەدﯾﯾن1 /ن
کاکەﯾی

4283
پەڕتوووکی ژمارە3 :
ی بيانی
چيرۆکی
ە
دەستتنووس کی کﯚن :کﯚمە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
69259
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ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ن عومەر
ﯾاسين

ھ شتا ئاماددە نييە

4284
پەڕتوووکی ژمارە4 :
دەستتور و ژن
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201111
1230251426
63004
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
نووسينی :رەشيد خەﯾوون
بدور زەکی محەمەد
قەرەداغی
ی
وەرگ انی :کاميل محەممەد
ک( 2007 -
مەکتەبی ببير و ھوشيارری )ی .ن .ک
دﯾيەکانی پەڕتتووک
تاﯾبەتمەند
و ت:
باشوووری کوردستان
ی
جﯚری پەڕتتووک :رامياری
شوور
زمان  -ش وەزار :ک .باش
4285
پەڕتوووکی ژمارە5 :
دەستتوور
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201109
9041234456
60944
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
خﯚ و سکﯚالرﯾﯾست لە
دەستووری کوردستان کی سەربەخ
ی
ی پ شنيارکراو بﯚ
پرۆژەﯾەکی
ستوری ھەر می کوردستتان
لە پرۆژەی دەس
گەڵ چەند ت بينييەکی ررەخنەگرانە ە
نووسينی ددارا ئەحمەد
دﯾيەکانی پەڕتتووک
تاﯾبەتمەند
ساﯾی
جﯚری پەڕتتووک :ﯾاسا

4286
پەڕتوووکی ژمارە6 :
دەستتوور و ژن
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
66885
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
د خەبون /بدوور زەکی محە
رەشيد
ەمەد

4287
پەڕتوووکی ژمارە7 :
دﯾيەکانە
دەستتوور کليلی ماف و ئازاد
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201403
3310040079
95507
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ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
مەد وەسمان
محەم
ھەول ر2008-

ھ شتا ئاماددە نييە

ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
بااشووری کورددستان
و ت:
ی پەڕتووک :ﯾااساﯾی
جﯚری
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
4288
پەڕتوووکی ژمارە8 :
فيدراليزم و رﯾفراندۆم
ﯚنووسين ،ف
ی چارەی خﯚ
دەستتوور ،مافی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201112
2241100596
63502
ە
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
ەرﯾم
ئاسﯚ کە
2008
ەندﯾيەکانی پپەڕتووک
تاﯾبەتمە
و ت:
ستان
شووری کوردس
باش
جﯚری پپەڕتووک :راميياری
زمان  -ش وەزار :ک .باشوور
4289
پەڕتوووکی ژمارە9 :
ە!
ی خو ندەوە
دەستتوورم واھی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201106
6161037353
32969
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
ەوان
نووسينی :ھاوڕێ باخە
ۆژەی
ی
کﯚمە ک ررەخنە و ت بينييی ﯾاساﯾی ،زمانەوانی و لﯚجيکييە لەسەر پ
200
ی ھەر می کووردستان 09 -
دەستووری
تاﯾبەتمەند
دﯾيەکانی پەڕتتووک
و ت:
دەرەوەە
ی
جﯚری پەڕتتووک :ﯾاساﯾی
شوور
زمان  -ش وەزار :ک .باش
4290
پەڕتوووکی ژمارە0 :
وڕ
و بﯚ کچ و کو
دەستتووری خوو
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101536416
65487
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
چەند خو ندەوار ک
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پەڕتووکی ژمارە4291 :
دەستووری زمانی عەرەبی بە کوردی
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514966992
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
تەرەماخی ،عەلی

پەڕتووکی ژمارە4292 :
دەستووری زمانی کوردی
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514966963
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
وەھبی ،تﯚفيق

پەڕتووکی ژمارە4293 :
دەستووری زمانی کوردی ،عەرەبی ،فارسی
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514966962
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
عەالئەدﯾن سوجادی
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی پەڕتووک
باشووری کوردستان
و ت:
جﯚری پەڕتووک :زمانەوانی
زمان  -ش وەزار :ک .باشوور
پەڕتووکی ژمارە4294 :
دەستووری کﯚماری ع اق
http://www.kurdipedia.org/?q=2011122716504363547
ئامادەﯾە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
...
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی پەڕتووک
جﯚری پەڕتووک :ﯾاساﯾی
زمان  -ش وەزار :ک .باشوور
پەڕتووکی ژمارە4295 :
دەستووری نووسينی زمانی کوردی بە پيتی عەرەبی
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514966989
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فاﯾلی پی دی ئ ف:
ھەوری ،ئەبوبەکر ش خ جەالل

ھ شتا ئامادە نييە

پەڕتووکی ژمارە4296 :
دەستووری کﯚماری ع اق
http://www.kurdipedia.org/?q=2012052523315764883
ئامادەﯾە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
...
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی پەڕتووک
جﯚری پەڕتووک :ﯾاساﯾی
زمان  -ش وەزار :ک .باشوور
پەڕتووکی ژمارە4297 :
دەستکاری ئنجيلی پيرۆز
http://www.kurdipedia.org/?q=2012082021453072307
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
کﯚمە ەی ن ودەو ەتی کت بی پيرۆز  -لقی ھەول ر
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی پەڕتووک
باشووری کوردستان
و ت:
جﯚری پەڕتووک :ئاﯾين و ئاتەﯾزم
زمان  -ش وەزار :ک .باشوور
پەڕتووکی ژمارە4298 :
دەستی ئﯚخەی :کورتە چيرۆک
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514968530
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
ئەحمەد محەمەد ئيسماعيل

پەڕتووکی ژمارە4299 :
دەستە بوخچە
http://www.kurdipedia.org/?q=2012022215411464291
ئامادەﯾە
فاﯾلی پی دی ئ ف:

ﻻﭘەڕە

1147

http://www.kurdipedia.org

زاراوەی ژنانی مووکرﯾان
دی
کﯚکرردنەوەی :ھ د
ن
خانەی ھەرزان
چاپخ
سوﯾﯾد 1999 -
ەتمەندﯾيەکانی
تاﯾبە
ی پەڕتووک
دەرەوە
و ت:
جﯚرری پەڕتووک :کلتوور
ن  -ش وەزار :ک .باشوور
زمان
4300
پەڕتوووکی ژمارە0 :
ن
دەستتە پيسەکان
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201108
8180928346
60716
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
نووسينی :ژان پﯚل ساررتەر
ئەحمەد عومەر
د
سين
ەوە؛ د .موحس
وەرگ انی لە فەڕەنسيە
ەوە
لەالﯾەن دەزگای چاپ و ب وکردننەوەی ئاراسە
ن
 200دا
ئەم کت بە للە سا ی 02
ەوە
ب وکراوەتە
تاﯾبەتمەند
دﯾيەکانی پەڕتتووک
و ت:
باشوووری کوردستان
جﯚری پەڕتتووک :شانﯚ
4301
پەڕتوووکی ژمارە1 :
ەکانی ميدﯾﯾا و پ وەندﯾپپ کردن
دەستتەواژە نو يە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201212
2071149237
74128
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
عزی
ی  :أ.د .عەببدولرەحمان ع
نووسينی
حەو زی
وەرگ اننی:بەھزاد ح
ی – ھەول ر 2012 /
ەی رۆشنبيری
چاپخانە
تاﯾبەتمە
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
و ت:
ستان
شووری کوردس
باش
گەﯾاندن
جﯚری پەڕتووک :راگە
زمان  -ش وەزار :ک ..باشوور
4302
پەڕتوووکی ژمارە2 :
دەستتەواژەکانی
ی مرۆڤ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
67129
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
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د دەوانی ﯾەعقوب /ئا

4303
پەڕتوووکی ژمارە3 :
دەستتەودامانی نالی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22214410718890
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
نی :مەسعودد محەمەد
نووسينی
حەمەد
سەرچاوە :ما پەڕی مەسعود مح
تاﯾبەتم
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
و ت:
ستان
شووری کوردس
باش
جﯚری پەڕتووک :ئەددەبی
زمان  -ش وەزار :ک ..باشوور
4304
پەڕتوووکی ژمارە4 :
چيرۆک
دەستتەوﯾەخە :چ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
68528
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ەلی
ەد سەﯾد عە
ئەحمە

4305
پەڕتوووکی ژمارە5 :
نە
دەستتەکانی نەنە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6202255317
70629
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
نی
لﯚنا د شاد مەرﯾوانی
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی پەڕتووک
و ت:
بااشووری کورددستان
مندا ن
ی پەڕتووک :م
جﯚری
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
4306
پەڕتوووکی ژمارە6 :
ەت
دەستتەی ھە مە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201201
1141026316
63824
ھ شتا ئامادە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
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نی :مﯚرﯾس ففﯚنبﯚر
نووسينی
وەرگ راننی :خاليد رەەسووڵ نيا
تاﯾبەتمە
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
ستان
شووری کوردس
باش
و ت:
ەمەجﯚرە
جﯚری پەڕتووک :ھە
زمان  -ش وەزار :ک ..باشوور
4307
پەڕتوووکی ژمارە7 :
-20
دستان 006
ەر مى كورد
كومەەى ھە
ە كابينەى پ نجەمى حك
ى وەزارەە لە
كەوەەكانى
دەسك
2
2009
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201403
3310040079
95487
ھ شتا ئامادە ننييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
و.خو نندنى با 9---
2009

4308
پەڕتوووکی ژمارە8 :
ما ی سوورر
دەسم
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6202255317
70194
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ھﯚرنبی
جﯚن ھ
مەد عەبدولکە
محەم
ەرﯾم
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی پەڕتووک
بااشووری کورددستان
و ت:
مندا ن
ی پەڕتووک :م
جﯚری
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
4309
پەڕتوووکی ژمارە9 :
دەسەوورى
گاز بەپ ى د
سەر نەوە و گ
دستان بەس
ەر مى كورد
وومەەى ھە
ەالەى حكو
دەسە
قى
ع راق
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201403
3310040079
95495
ھ شتا ئامادە ننييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
200
س-ھەول ر08-
سﯚر ج مس كرۆفورد-ئاراس
پرۆفيس

4310
پەڕتوووکی ژمارە0 :
يھانی عەرەبيدا
ە ت لە جيھ
دەسە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
66862
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
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محەم
مەد فاتح

4311
پەڕتوووکی ژمارە1 :
ە ت و ئازاد
دەسە
دی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22702075619983
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
نووسەر
ھانبەگلوو
رامين جەھ
وەرگ
عەتا جەما ی
ەڕەکان
ژمارەی الپە
248
پ
سا ی چاپ
2009
پ
نﯚرەی چاپ
ﯾەکەم
دﯾزاﯾنی بەرگ
ئاسﯚ مامزاادە
کەتەلﯚگ
فەلسەفە
ەوەی موکرﯾاننی
سەرچاوە :ما پەڕی دەززگای تو ژﯾنەووە و ب وکردنە
دﯾيەکانی پەڕتتووک
تاﯾبەتمەند
باشوووری کوردستان
و ت:
ەفە
جﯚری پەڕتتووک :فەلسە
شوور
زمان  -ش وەزار :ک .باش
4312
پەڕتوووکی ژمارە2 :
ەدا
موکراسييانە
ەﯾەکی دﯾم
ﯚزسيﯚن لە تاقيکردنەوە
ە ت و ئﯚپﯚ
دەسە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201209
9260936112
24929
ئامادەﯾﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ھ من ھەورامی
ی پەڕتووک
مەندﯾيەکانی
تاﯾبەتم
و ت:
شووری کورددستان
باش
ی پەڕتووک :را مياری
جﯚری
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک

4313
پەڕتوووکی ژمارە3 :
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ە ت و تاک
دەسە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201309
9061424318
88902
ئامادەەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ناوی ننووسەر :برترراند ڕسل
جعفر
ناوی ووەرگ ی عەررەبی :نوری ج
عبدالخالق
ناوی ووەرگ ی کورددی :ئەژﯾن ع
پ داچووونەوەی :ر بيين ڕەسوڵ ئييسماعيل
2006
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
و ت:
بااشووری کورددستان
ەلسەفە
ی پەڕتووک :فە
جﯚری
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
4314
پەڕتوووکی ژمارە4 :
ە ت و جياو
دەسە
وازی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
66405
ھ شتا ئامادە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
مەرﯾوان
ن ورﯾا قانع
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
تاﯾبەتم
ستان
شووری کوردس
باش
و ت:
جﯚری پەڕتووک :وتار و دﯾمانە
زمان  -ش وەزار :ک  .باشوور

4315
پەڕتوووکی ژمارە5 :
قيقەت
ە ت و حەق
دەسە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201112
2192228546
63425
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
وەرگ اننی :ئيدرﯾس ش خ شەرەففی
ھەول ر 2004 -
تاﯾبەتمە
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
و ت:
ستان
شووری کوردس
باش
ەمەجﯚرە
جﯚری پەڕتووک :ھە
زمان  -ش وەزار :ک ..باشوور
4316
پەڕتوووکی ژمارە6 :

ﻻﭘەڕە

1152

http://www.kurdipedia.org

ھا
سە تی رەھ
ە ت و دەس
دەسە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201305
5050940347
78675
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
مادلين ئﯚلبراﯾت
وەرگ  :فوئاد ﯾونس فرحان
2012
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
تاﯾبەتم
و ت:
ستان
شووری کوردس
باش
جﯚری پەڕتووک :راممياری
زمان  -ش وەزار :ک  .باشوور
4317
پەڕتوووکی ژمارە7 :
ە ت و ھەق
دەسە
قيقەت
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22214412219427
ئامادەەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
کﯚمە ک نووسەر
س ش خ شەرەفی
ئيدرﯾس
ما 2004
ەوەی فيکری و ئەدەبی نم
ەری ل کﯚ ينە
سەنتە
ی کت بخانەی کوردی
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
بااشووری کورددستان
و ت:
ی پەڕتووک :وتار و دﯾمانە
جﯚری
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
4318
پەڕتوووکی ژمارە8 :
ەی ژنان
ە تی ئ مە
دەسە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
66950
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
رابينز ،ھلن لورنز

4319
پەڕتوووکی ژمارە9 :
ەمب
لەگەڵ جوزﯾف کە
ڵ
موﯾرز
وگﯚی بي م
سانە  -گفتو
ە تی ئەفس
دەسە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201111
1142229136
62977
ﯾە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
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جﯚزﯾف کەمب
ف
گفتوگﯚﯚی بي موﯾرز لەگەڵ
حەسەن پا ەوان
وەرگ انی سە ح ح
200
ی ئاراس 08 -
دەزگای
تاﯾبەتم
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
و ت:
شووری کوردس
باش
ستان
جﯚری پەڕتووک :ئە
ەفسانە
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
4320
پەڕتوووکی ژمارە0 :
دەسە
ە تی چواررەم
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101235136
65154
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
مەد فەرﯾق حە
محەم
ەسەن

4321
پەڕتوووکی ژمارە1 :
ن
ی تەلەفزﯾﯚن
ە تی چواررەم و زمانی
دەسە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201303
3242126068
80069
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
سەن
ەد فەرﯾق حەس
محەمە
تاﯾبەتم
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
ستان
شووری کوردس
باش
و ت:
جﯚری پەڕتووک :راگگەﯾاندن
زمان  -ش وەزار :ک  .باشوور

4322
پەڕتوووکی ژمارە2 :
و ەتی فيدڕ ا يدا
ە تی دادوەری لە دەو
دەسە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201111
1282219476
63039
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ەمحان
ئازاد حەمە گە
گﯚران ئا
2008
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
تاﯾبەتم
و ت:
ستان
شووری کوردس
باش
ساﯾی
جﯚری پەڕتووک :ﯾاس
زمان  -ش وەزار :ک  .باشوور
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4323
پەڕتوووکی ژمارە3 :
دەسە
ە تی دوو ژن
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201205
5232221146
64865
ھ شتا ئامادە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ھەﯾنی
وەرگ اننی :ش رزاد ھ
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
تاﯾبەتم
و ت:
ستان
شووری کوردس
باش
جﯚری پەڕتووک :راممياری
زمان  -ش وەزار :ک  .باشوور

4324
پەڕتوووکی ژمارە4 :
ستدا
ەم لە دووڕﯾﯾانی ھە و س
ە تی سئاﯾﯾەم و چوارە
دەسە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101235126
65136
ھ شتا ئاما دە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
...

4325
پەڕتوووکی ژمارە5 :
ە
دەشتتی بنکوورە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
68523
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ە ئاغای
حەمە

4326
پەڕتوووکی ژمارە6 :
دەشتتی دارێ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201305
5292223387
78408
ھ شتا ئامادە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
مەعروف
ف کەعبی
2013
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
تاﯾبەتمە
و ت:
ستان
شووری کوردس
باش
ەمەجﯚرە
جﯚری پەڕتووک :ھە
زمان  -ش وەزار :ک ..باشوور
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4327
پەڕتوووکی ژمارە7 :
دەشتتی ن رگز
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
68909
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ەد محەمەد
ئەحمە

4328
پەڕتوووکی ژمارە8 :
دو
دەغد
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201405
5161441147
76332
ھ شتا ئامادە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
خوسرەەو جاف
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
تاﯾبەتم
جﯚری پەڕتووک :رۆممان
زمان  -ش وەزار :ک  .باشوور
و ت:
ستان
شووری کوردس
باش

4329
پەڕتوووکی ژمارە9 :
ەری بادﯾنان
ەری شەھييدانی دەﭬە
ەری سەروە
دەفتە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
69851
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ی )ی.ن.ک)
ی شەھيدانی
بەشی

4330
پەڕتوووکی ژمارە0 :
ەری شيعر
دەفتە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
69305
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ﯾن
ن سەعدەدەﯾن
لەﯾالن

4331
پەڕتوووکی ژمارە1 :
وە
ەری ھﯚنراو
دەفتە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
69042
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ن
ن سەعدەدﯾن
لەﯾالن
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ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
بااشووری کورددستان
و ت:
ھە بەست
ی پەڕتووک :ھ
جﯚری
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
4332
پەڕتوووکی ژمارە2 :
دەفتە
ەرەکەی رۆمل
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201111
1082138556
62859
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
نی :ليدڵ ھاررت
ەوە و داڕشتنی
کﯚکردنە
حەمەد
وەرگ راننی :محەمەدد مەسعود مح
20
ی ئاراس 007 -
دەزگای
تاﯾبەتمە
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
ستان
شووری کوردس
باش
و ت:
ەربازی
جﯚری پەڕتووک :سە
زمان  -ش وەزار :ک ..باشوور
4333
پەڕتوووکی ژمارە3 :
ن؟
ە ف ﯾوەکان چين؟ لە کو وە ھاتوون
دەفرە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
67183
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
سا ح محەمەد عە
ەبدولفەتاح

4334
پەڕتوووکی ژمارە4 :
وردستان
سەاﯾانى كو
وەرى مامﯚس
دەفەەرى سەرو
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201403
3310040079
95522
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
1999
جى-و.رۆشنبييرى-ھەول ر9-
وشيارر حەمەد حاج

4335
پەڕتوووکی ژمارە5 :
ن  -بەرگی 1
کوردﯾيەکان
دەقناامە  -بەﯾت و ھﯚنراوە ک
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201111
1141612326
62962
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
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بەﯾت و ھﯚنراوەی کووردی
محەمەد عەلی قەرەەداغی
20
ی ئاراس 008 -
دەزگای
تاﯾبەتمە
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
و ت:
ستان
شووری کوردس
باش
ە بەست
جﯚری پەڕتووک :ھە
زمان  -ش وەزار :ک ..باشوور
4336
پەڕتوووکی ژمارە6 :
ی ئەدەبی :ئەدگار .چ ژژ .بەھا
دەقی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201111
1041502386
62747
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
د .فوئادد رەشيد
ی ئاراس 20 07 -
دەزگای
تاﯾبەتم
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
و ت:
ستان
شووری کوردس
باش
جﯚری پەڕتووک :ئەددەبی
زمان  -ش وەزار :ک  .باشوور
4337
پەڕتوووکی ژمارە7 :
ی قورئان و ئاسﯚکانی نووسين
دەقی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22702075619803
مادەﯾە
ئاما
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ەر
نووسە
ئەدۆنييس
وەرگ
ئوم د عوسمان
ی الپەڕەکان
ژمارەی
168
سا ی چاپ
2008
کەتەلﯚﯚگ
راگەﯾاندن
ی دەزگای تو ژﯾنەوە و ب ووکردنەوەی مووکرﯾانی
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
بااشووری کورددستان
و ت:
ی پەڕتووک :رااگەﯾاندن
جﯚری
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پەڕتوووکی ژمارە8 :
4338
ستەی کﯚنگر سی کرد
ن لە  23/9 /1997ئاراس
ی نامەکەی بيل کلنتﯚن
دەقی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
66329
ھ شتا ئامادە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ەد
سدﯾق ئەحمە
ئازاد س

4339
پەڕتوووکی ژمارە9 :
دەقە کرچەکان :دەق
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
68421
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ف عزەدﯾن
ﯾوسف

4340
پەڕتوووکی ژمارە0 :
ە
دەقەکانی ئەدەببی کوردی :ل کﯚ ينەوە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
67994
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ەدﯾن
عەالئە

4341
پەڕتوووکی ژمارە1 :
تر
ەوەﯾەکی ر
رەی سيﭭەرر و خو ندنە
دەقەکانی کﯚنگر
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201112
2212235216
63464
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
ەوە :سەالم نناوخﯚش
وەرگ انی لە ئينگليزﯾيە
ی :مەسعود
عەبدولخالق
ق
خو ندنەوەی
2009
دﯾيەکانی پەڕتتووک
تاﯾبەتمەند
و ت:
باشوووری کوردستان
ی
جﯚری پەڕتتووک :رامياری
شوور
زمان  -ش وەزار :ک .باش
4342
پەڕتوووکی ژمارە2 :
ی
ی رابەری تتەندروستی
دەليلی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
67242
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ەد رەفيق
ئەلعوبب دی ،محەمە
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4343
پەڕتوووکی ژمارە3 :
مکدار
دەمام
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
69283
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
زەکەرﯾا تامر

4344
پەڕتوووکی ژمارە4 :
شەوﯾستی
دەم خﯚش
دەم مەرگ ..د
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22214411519201
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
نووسينی :ئيرﯾش مارﯾا رﯾمارک
شاوەﯾس
وەرگ انی؛ رزگار نوری ش
پەخشی ئاراسەوە
ی
لەالﯾەن دەزگای چاپ و
ن
 200دا
ئەم کت بە للە سا ی 02
ەوە
ب وکراوەتە
تاﯾبەتمەند
دﯾيەکانی پەڕتتووک
باشوووری کوردستان
و ت:
جﯚری پەڕتتووک :رۆمان
شوور
زمان  -ش وەزار :ک .باش
4345
پەڕتوووکی ژمارە5 :
حوسەﯾن
وە )د.خ( تا کوشتنی ح
دەم ک لە م ژووی ئيسالم :لە وەفاتی پ غەمبەرەو
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651497
70080
ھ شتا ئاامادە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
عوسم
مان محەمەد خەميس

4346
پەڕتوووکی ژمارە6 :
ی زەردەوە
سوخمەﯾەکی
ەتبينم بەس
ەو ئ واران ئە
دەمە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201309
9232300528
88534
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
سەالم محەمەد
ھەول ر 1988 -
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
تاﯾبەتمە
و ت:
ستان
شووری کوردس
باش
ە بەست
جﯚری پەڕتووک :ھە
زمان  -ش وەزار :ک ..باشوور
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پەڕتووکی ژمارە4347 :
دەمەوێ لە داﯾک بم
http://www.kurdipedia.org/?q=2014033100400795544
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
ﯾوسف خەليل حەمەئەمين
ھەول ر1988-
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی پەڕتووک
جﯚری پەڕتووک :ھەمەجﯚرە
زمان  -ش وەزار :ک .باشوور
باشووری کوردستان
و ت:
پەڕتووکی ژمارە4348 :
دەمەوێ ..لەداﯾک بم
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514968780
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
ﯾوسف خەليل حەمە ئەمين

پەڕتووکی ژمارە4349 :
دەنگ خﯚشترﯾن مەلە
http://www.kurdipedia.org/?q=2012062023364070994
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
لەتيف ھە مەت
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی پەڕتووک
باشووری کوردستان
و ت:
جﯚری پەڕتووک :ھە بەست
زمان  -ش وەزار :ک .باشوور
پەڕتووکی ژمارە4350 :
دەنگ و ميلﯚدی
http://www.kurdipedia.org/?q=2012042710193564647
ئامادەﯾە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
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سوەد
وشيار ئئەحمەد ئەس
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
تاﯾبەتم
و ت:
ستان
شووری کوردس
باش
جﯚری پەڕتووک :ھوونەری
زمان  -ش وەزار :ک  .باشوور

4351
پەڕتوووکی ژمارە1 :
سازی
دەنگس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
67118
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ەد ساالر
ئەحمە
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
و ت:
بااشووری کورددستان
شانﯚ
ی پەڕتووک :ش
جﯚری
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
4352
پەڕتوووکی ژمارە2 :
جيھاندا
گەﯾاندن لە ج
ﯚ :کﯚنترﯾن ئئامرازی راگ
دەنگﯚ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201111
1191141224
44010
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
ل کاپفير ر
جان  -نﯚﯾل
وەرگ انی لە عەرەبييەووە :عەبدول ەزاق عەلی
دەزگای ئارراس 2008 -
دﯾيەکانی پەڕتتووک
تاﯾبەتمەند
و ت:
باشوووری کوردستان
جﯚری پەڕتتووک :راگەﯾانندن
شوور
زمان  -ش وەزار :ک .باش
4353
پەڕتوووکی ژمارە3 :
عيرە
ەدەبی شاع
کﯚ ينەوەی ئە
کان:دوو ل ﯚ
ی رەش ،دەننگی ئاوارەک
ی ئينسانی
دەنگی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
67866
ھ شتا ئامادە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
عەبدوو عەباس
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4354
پەڕتوووکی ژمارە4 :
ی بلورﯾنی دەق
دەنگی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22214412519516
ئامادەەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
عەبدوولخالق ﯾەعقوووبی
2002
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی پەڕتووک
ەدەبی
ی پەڕتووک :ئە
جﯚری
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
4355
پەڕتوووکی ژمارە5 :
ی نو ی کوردﯾدا
وەی شيعری
ی پيرەم رد لە بزووتنەو
دەنگی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201112
2261118006
63520
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ەفا
محەمەد فازل مستە
ھەول ر 2011 -
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
تاﯾبەتم
ستان
شووری کوردس
باش
و ت:
جﯚری پەڕتووک :ئەددەبی
زمان  -ش وەزار :ک ..باشوور
4356
پەڕتوووکی ژمارە6 :
ی پ ی ئاو
دەنگی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22214410118694
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
سپ ھری
نووسينی :سوھراپ س
وەرگ انی؛ ر بوار سيوەەﯾلی
ەمی ئەم کت ببە لە سا ی  1989دا لە دانيمارک ب ووکراﯾەوە و چااپی
چاپی ﯾەکە
ھەول ر ب وکرراﯾەوە
شی لە سا ی 2007دا لە ھ
س ھەميش
سەرچاوە :ما پەڕی کت ببخانەی کورددی
دﯾيەکانی پەڕتتووک
تاﯾبەتمەند
و ت:
باشوووری کوردستان
ەست
جﯚری پەڕتتووک :ھە بە
شوور
زمان  -ش وەزار :ک .باش
4357
پەڕتوووکی ژمارە7 :
کی تارﯾکدا
ی رووناکی لە گ تييەکی
دەنگی
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http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201209
9161515043
31828
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
فەرھاد شاکەلی
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
تاﯾبەتمە
و ت:
ستان
شووری کوردس
باش
ەمەجﯚرە
جﯚری پەڕتووک :ھە
زمان  -ش وەزار :ک ..باشوور

4358
پەڕتوووکی ژمارە8 :
ی مينبەر
دەنگی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
65777
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
مەدی
ماشی ،محەم
شە م

4359
پەڕتوووکی ژمارە9 :
ی نوختە
دەنگی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22214411119049
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ھيداﯾەتی
ی
نووسيننی :سەﯾد قاادر
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
تاﯾبەتم
و ت:
ستان
شووری کوردس
باش
جﯚری پەڕتووک :چييرۆک
زمان  -ش وەزار :ک  .باشوور

4360
پەڕتوووکی ژمارە0 :
مار
ی نەرمی م
دەنگی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
69243
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ی ،ئارام
بﯚداغی

4361
پەڕتوووکی ژمارە1 :
ی ھەرمان حەﭬدە چيررۆکی ئەمرﯾﯾکی و ئەوروپی
دەنگی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22214410818953
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ئامادەﯾە

فاﯾلی پی دی ئ ف:
نووسينی :کﯚمە ک نوسەر
وەرگ انی لە ئينگليزﯾيەوە؛ محەمەد رەمەزانيئەم کت بە لە سا ی 2008دا ب وکراوەتەوە
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی پەڕتووک
باشووری کوردستان
و ت:
جﯚری پەڕتووک :چيرۆک
زمان  -ش وەزار :ک .باشوور
پەڕتووکی ژمارە4362 :
دەنگ لە گرد عازەبانەوە
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514967869
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
ئيبراھيم ئەحمەد شوان

پەڕتووکی ژمارە4363 :
دەنگەکان
http://www.kurdipedia.org/?q=2012062023364070995
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
ئەبوبەکر ئەحمەد قادر

پەڕتووکی ژمارە4364 :
دەنکە برنج لە ئاسمانەوە نابارێ
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514969594
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
ھ رمان ،کﯚنراد

پەڕتووکی ژمارە4365 :
دەنکە ھەنار :کﯚمە ە ئەفسانەﯾەکی ئازارب جانيە
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514966947
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
گەردی ،عەزﯾز

پەڕتووکی ژمارە4366 :
دەنکەھەنارە وحەوت کورتەبا کە
http://www.kurdipedia.org/?q=2012062022553170637
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فاﯾلی پی دی ئ ف:
و/ئاسﯚ محەمەد رەشان

ھ شتا ئامادە نييە

تاﯾبەتمەندﯾيەکانی پەڕتووک
باشووری کوردستان
و ت:
جﯚری پەڕتووک :مندا ن
زمان  -ش وەزار :ک .باشوور
پەڕتووکی ژمارە4367 :
دەولەەى جمھورى كوردستان نامە و دۆكوم نە
http://www.kurdipedia.org/?q=2014033100400795567
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
مەحمود مەال عززەە-ەﯾشك-سل مانى2003-

پەڕتووکی ژمارە4368 :
دەولەەى دۆسەەكى لە كوردستانى ناوەراسەدا
http://www.kurdipedia.org/?q=2014033100400795568
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
عبدالرقيب ﯾوسف-و.پەروەردە-ھەول ر1988-

پەڕتووکی ژمارە4369 :
دەو ەت
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514966251
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
لينين ،فالدم ر ئيليچ ئيليانﯚف

پەڕتووکی ژمارە4370 :
دەو ەت
http://www.kurdipedia.org/?q=2011120113115763059
ئامادەﯾە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
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لينين
وەرگ انی ناسری ئەمين نژاد
ی پەڕتووک
تمەندﯾيەکانی
تاﯾبەتم
ەدەبی کر کاری
ی پەڕتووک :ئە
جﯚری
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک

4371
پەڕتوووکی ژمارە1 :
ش
ەت و شﯚڕش
دەو ە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201205
5271522286
64900
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
لينين
وەرگ انی :ساالر ررەشيد
تمەندﯾيەکانی
تاﯾبەتم
ی پەڕتووک
ەدەبی کر کاری
ی پەڕتووک :ئە
جﯚری
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک

4372
پەڕتوووکی ژمارە2 :
ی
ەت و کﯚمە گەی مەدنی
دەو ە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
66707
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ش ،ئەنتﯚنيﯚ
گرامش

4373
پەڕتوووکی ژمارە3 :
ەنی
ەت و کﯚمە گەی مەدە
دەو ە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22214410118711
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
نووسينی :ئەنتﯚنيﯚ گراممشی
وەرگ انی لە فارسيەوەە؛ مامەند
مانيەوە ب وکرراوەتەوە
لەالﯾەن خانەی وەررگ انی سل م
ن
 200دا
ئەم کت بە للە سا ی 04
تاﯾبەتمەند
دﯾيەکانی پەڕتتووک
و ت:
باشوووری کوردستان
ی
جﯚری پەڕتتووک :رامياری
شوور
زمان  -ش وەزار :ک .باش
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4374
پەڕتوووکی ژمارە4 :
ەکان
ە ن ودەو تيە
ەت و ک شە
دەو ە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
66730
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
عەتەووی ،عەبدو

4375
پەڕتوووکی ژمارە5 :
لە ع راقدا
وکراسی ە
ی و وەرچەررخانی دﯾمو
گای مەدەنی
ەت :کﯚمە گ
دەو ە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
66516
شتا ئامادە نيييە
ھش
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
عەبدولجەبار
فالح ع
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی پەڕتووک
بااشووری کورددستان
و ت:
ی پەڕتووک :راامياری
جﯚری
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
4376
پەڕتوووکی ژمارە6 :
لە ع راقدا
وکراسی ە
ی و وەرچەررخانی دﯾمو
گای مەدەنی
ەت ،کﯚمە گ
دەو ە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
66702
شتا ئامادە نيييە
ھش
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
فاليح عەبدولجەبارر

4377
پەڕتوووکی ژمارە7 :
رﯾن
ەتشاری د ر
دەو ە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6171347557
70120
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
مﯚرﯾس
س باربييە
شاکر
ن حەسەن ش
وەرگ اننی :عوسمان
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
تاﯾبەتمە
و ت:
ستان
شووری کوردس
باش
ەمەجﯚرە
جﯚری پەڕتووک :ھە
زمان  -ش وەزار :ک ..باشوور
4378
پەڕتوووکی ژمارە8 :
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نت ب1ـ3
ستان :نامە و دۆکم ت
ووری کوردس
ەتی جومھو
دەو ە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
69742
مادە نييە
ھ شتا ئاما
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ت /ک و
مود مەال عزەت
مەحم

4379
پەڕتوووکی ژمارە9 :
ەکی لە کورردستانی نا وەڕاستدا
ەتی دۆستە
دەو ە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
69778
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
عەبدوول ەقيب ﯾوس
سف

4380
پەڕتوووکی ژمارە0 :
دا
ەشاندنەوەد
ن و چاکساززی و ھە وە
مانی لەن وان
ەتی عوسم
دەو ە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201305
5221322577
78494
ئامادەﯾﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
نووسيننی :د.خاليد زﯾادە
کرﯾم
وەرگ اانی  :خاليد ممەحمود م
سل ماننی 2013 :
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
تاﯾبەتم
و ت:
شووری کوردستان
باش
جﯚری پەڕتووک :م ژوو
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
4381
پەڕتوووکی ژمارە1 :
 550 - 70پ ش زاﯾين
ەتی ماد 00
دەو ە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201208
8262051346
64590
ھ شتا ئامادە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
نووسيننی :عومەر ئييسماعيل ماررف
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
تاﯾبەتم
و ت:
ستان
شووری کوردس
باش
جﯚری پەڕتووک :م ژژوو
زمان  -ش وەزار :ک  .باشوور

4382
پەڕتوووکی ژمارە2 :
ستان لە ن وان خەون و واقيعدا
ەتی کوردس
دەو ە
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http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201208
8071433076
67573
ھ شتا ئامادە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
عەدنان
ن مەال سا ح
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
تاﯾبەتم
و ت:
ستان
شووری کوردس
باش
جﯚری پەڕتووک :راممياری
زمان  -ش وەزار :ک  .باشوور

4383
پەڕتوووکی ژمارە3 :
ەتی ﯾاسا
دەو ە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
66883
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ن
تاھير حەمە ئەمين

4384
پەڕتوووکی ژمارە4 :
دەو ە
ەمەندترﯾن پپياوی بابل
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651497
70093
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
کالسوون ،جﯚرج

4385
پەڕتوووکی ژمارە5 :
م
م پ کەنينی دەرﯾا ببينم
دەڕۆم
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
68992
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
سە ح گوڵ
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
بااشووری کورددستان
و ت:
چيرۆک
ی پەڕتووک :چ
جﯚری
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
4386
پەڕتوووکی ژمارە6 :
دە ە د وەکەی س
سو تان
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
68524
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
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خوسرەو /ئا
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی پەڕتووک
باشووری کوردستان
و ت:
جﯚری پەڕتووک :چيرۆک
زمان  -ش وەزار :ک .باشوور
پەڕتووکی ژمارە4387 :
دە ە گورگ و شوان
http://www.kurdipedia.org/?q=2012062022553170752
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
بارام سا حی
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی پەڕتووک
باشووری کوردستان
و ت:
جﯚری پەڕتووک :مندا ن
زمان  -ش وەزار :ک .باشوور
پەڕتووکی ژمارە4388 :
دەﯾەمين سا يادی ر کەوتنامەی مافەکانی مناڵ
http://www.kurdipedia.org/?q=2012062023364070996
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
ﯾوسف

پەڕتووکی ژمارە4389 :
رابوون لە شەوەزەنگدا
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514968889
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
ﭬيان ب تووشی

پەڕتووکی ژمارە4390 :
رابەر
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514966959
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
موکرﯾانی ،گيو

پەڕتووکی ژمارە4391 :
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رابەر 2
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514966118
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
عەبدو رەزا قادر

پەڕتووکی ژمارە4392 :
رابەری بەندەکان
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514965736
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
مەال عەبدو مەال عەبدول ەحمان گناوی
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی پەڕتووک
باشووری کوردستان
و ت:
جﯚری پەڕتووک :ئاﯾين و ئاتەﯾزم
زمان  -ش وەزار :ک .باشوور
پەڕتووکی ژمارە4393 :
رابەری خزمەت گوزارانی قورئان
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514966026
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
نوورسی ،بەدﯾعوززەمان سەعيدی

پەڕتووکی ژمارە4394 :
رابەری خوشکان
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514966003
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
نوورسی ،بەدﯾعوززەمان سەعيدی

پەڕتووکی ژمارە4395 :
رابەری رۆژنامەگەرﯾی کوردی
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061012351165110
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
خەزنەدار ،جەمال

پەڕتووکی ژمارە4396 :
رابەری رۆژنامەگەرﯾی کوردی )ئازاری )1993-1975
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http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201403
3251314446
65113
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
عيل تەنيا
ئيسماع
2013
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
تاﯾبەتم
و ت:
ستان
شووری کوردس
باش
جﯚری پەڕتووک :راگگەﯾاندن
زمان  -ش وەزار :ک  .باشوور
4397
پەڕتوووکی ژمارە7 :
ھەمدا
رابەری رۆژنامەننووس لە جييھانی س ھە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22702075619850
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
نووسەر
ئەلبرت ل .ھستر /وای الن ج .تو
وەرگ
عەبدالکرﯾم
حەسەن ع
ەڕەکان
ژمارەی الپە
268
پ
سا ی چاپ
2007
کەتەلﯚگ
راگەﯾاندن
ەوەی موکرﯾاننی
سەرچاوە :ما پەڕی دەززگای تو ژﯾنەووە و ب وکردنە
دﯾيەکانی پەڕتتووک
تاﯾبەتمەند
باشوووری کوردستان
و ت:
جﯚری پەڕتتووک :راگەﯾانندن
شوور
زمان  -ش وەزار :ک .باش
4398
پەڕتوووکی ژمارە8 :
جيھانی سئئاھەمدا
رابەری رۆژنامەننووسی لە ج
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101450596
65347
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ھسترر ،ئەلبرت ل //وای الن ج .تو

4399
پەڕتوووکی ژمارە9 :
شی 1
وردی  -بەش
رابەری رۆژنامەننووسيی کو
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201109
9222202126
62051
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ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
سا ح و عەبدو
ی -:رەفيق س
ئامادەکردنی
کەی ژﯾن
سەرچاوە :ما پەڕی بنکە

زەنگنە

تاﯾبەتمەند
دﯾيەکانی پەڕتتووک
و ت:
باشوووری کوردستان
جﯚری پەڕتتووک :راگەﯾانندن

4400
پەڕتوووکی ژمارە0 :
شی 2
وردی  -بەش
رابەری رۆژنامەننووسيی کو
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201109
9222202126
62052
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
سا ح و عەبدو زەنگنە
ی -:رەفيق س
ئامادەکردنی
کەی ژﯾن
سەرچاوە :ما پەڕی بنکە
تاﯾبەتمەند
دﯾيەکانی پەڕتتووک
و ت:
باشوووری کوردستان
جﯚری پەڕتتووک :راگەﯾانندن

4401
پەڕتوووکی ژمارە1 :
شی 3
وردی  -بەش
رابەری رۆژنامەننووسيی کو
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201109
9222202126
62053
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
سا ح و عەبدو زەنگنە
ی -:رەفيق س
ئامادەکردنی
کەی ژﯾن
سەرچاوە :ما پەڕی بنکە
تاﯾبەتمەند
دﯾيەکانی پەڕتتووک
و ت:
باشوووری کوردستان
جﯚری پەڕتتووک :راگەﯾانندن

4402
پەڕتوووکی ژمارە2 :
شی 4
وردی  -بەش
رابەری رۆژنامەننووسيی کو
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201109
9222202126
62054
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
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سا ح و عەبدو
ی -:رەفيق س
ئامادەکردنی
کەی ژﯾن
سەرچاوە :ما پەڕی بنکە

زەنگنە

تاﯾبەتمەند
دﯾيەکانی پەڕتتووک
و ت:
باشوووری کوردستان
جﯚری پەڕتتووک :راگەﯾانندن

4403
پەڕتوووکی ژمارە3 :
شی 5
وردی  -بەش
رابەری رۆژنامەننووسيی کو
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201109
9222202126
62055
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
سا ح و عەبدو زەنگنە
ی -:رەفيق س
ئامادەکردنی
کەی ژﯾن
سەرچاوە :ما پەڕی بنکە
تاﯾبەتمەند
دﯾيەکانی پەڕتتووک
و ت:
باشوووری کوردستان
جﯚری پەڕتتووک :راگەﯾانندن

4404
پەڕتوووکی ژمارە4 :
شی 6
وردی  -بەش
رابەری رۆژنامەننووسيی کو
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201109
9222202126
62056
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
سا ح و عەبدو زەنگنە
ی -:رەفيق س
ئامادەکردنی
کەی ژﯾن
سەرچاوە :ما پەڕی بنکە
تاﯾبەتمەند
دﯾيەکانی پەڕتتووک
و ت:
باشوووری کوردستان
جﯚری پەڕتتووک :راگەﯾانندن
شوور
زمان  -ش وەزار :ک .باش
4405
پەڕتوووکی ژمارە5 :
شی 7
وردی  -بەش
رابەری رۆژنامەننووسيی کو
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201109
9222202126
62057
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
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سا ح و عەبدو
ی -:رەفيق س
ئامادەکردنی
کەی ژﯾن
سەرچاوە :ما پەڕی بنکە

زەنگنە

تاﯾبەتمەند
دﯾيەکانی پەڕتتووک
و ت:
باشوووری کوردستان
جﯚری پەڕتتووک :راگەﯾانندن

4406
پەڕتوووکی ژمارە6 :
شی 8
وردی  -بەش
رابەری رۆژنامەننووسيی کو
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201109
9222202126
62058
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
سا ح و عەبدو زەنگنە
ی -:رەفيق س
ئامادەکردنی
کەی ژﯾن
سەرچاوە :ما پەڕی بنکە
تاﯾبەتمەند
دﯾيەکانی پەڕتتووک
و ت:
باشوووری کوردستان
جﯚری پەڕتتووک :راگەﯾانندن

4407
پەڕتوووکی ژمارە7 :
وەچ5،4
ئينگليزی بە ئاسانتترﯾن ش چ
ی
رابەری زمانی ئيينگليزی :ف رربوونی زماانی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
67146
ھ شتا ئاماادە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ق
بەکر ووسمان رەفيق

4408
پەڕتوووکی ژمارە8 :
وە لە بارەی زمانی کورردﯾيەوە
رابەری سەرچاو
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
67054
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ی مارف
حمانی حاجی
ئەوڕەح

4409
پەڕتوووکی ژمارە9 :
ﯚ فرمان
رابەری قوتابيان بﯚ چاوگ بﯚ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
67001
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
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شا ی ،عەبدو

پەڕتووکی ژمارە4410 :
رابەری الوان
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514966002
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
نوورسی ،بەدﯾعوززەمان سەعيدی

پەڕتووکی ژمارە4411 :
رابەری منداڵ
http://www.kurdipedia.org/?q=2012062023364071118
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
عەبدو کوردی

پەڕتووکی ژمارە4412 :
رابەری کار :ئەرک و بەرنامەی ليژنەکانی ی.م.ک
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514966508
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
ﯾەک تی مامﯚستاﯾانی کوردستان

پەڕتووکی ژمارە4413 :
رابەری ک شی شيعری کالسيکی ل کﯚ ينەوەی ئەدەبی
http://www.kurdipedia.org/?q=2014033100400795584
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
عەزﯾز گەردی
سل مانی2003-
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی پەڕتووک
باشووری کوردستان
و ت:
جﯚری پەڕتووک :ئەدەبی
زمان  -ش وەزار :ک .باشوور
سل مانی
شارەکان:
پەڕتووکی ژمارە4414 :
رابەرێ بﯚ ئيمالی کوردی
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514966987
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ھ شتا ئاماددە نييە

ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
نوری عەلی رمين

4415
پەڕتوووکی ژمارە5 :
سی چييە؟
راپرس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201109
9111859106
61157
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
ن
فرﯾتز شورن
سا ح
و :مەجيد س
ی سەردەم  -سل مانی ))سا ی چاپ)2009 :
لە ب وکراوەەکانی دەزگای
دﯾيەکانی پەڕتتووک
تاﯾبەتمەند
و ت:
باشوووری کوردستان
ی
جﯚری پەڕتتووک :رامياری
4416
پەڕتوووکی ژمارە6 :
ق و کوردەکاانی ئيراق
راپورتتی فرﯾدوم ھاوس دەرربارەی ئ راق
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201302
2062240477
75633
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ی ئ راق و کووردەکانی ئيراق
ی فرﯾدوم ھاوس دەربارەی
راپورتی
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی پەڕتووک
ی پەڕتووک :راپﯚرت
جﯚری
زمان  -ش وەزار :ئينگليزی
4417
پەڕتوووکی ژمارە7 :
ت بﯚ گرﯾکﯚ
راپﯚرت
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22214411419155
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
نووسينی :نيکﯚس کازاننتزاکيس
وەرگ انی؛ دالوەر قەرەدداغی
خشی
دەزگای چاپ و پەخ
ی
ەالﯾەن
ھەمی ئەم کت بە لە سا ی  2007دا لە
چاپی دووھ
ئاراسەوە ب وکراوەتەوە
دﯾيەکانی پەڕتتووک
تاﯾبەتمەند
و ت:
باشوووری کوردستان
جﯚری پەڕتتووک :رۆمان
شوور
زمان  -ش وەزار :ک .باش
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4418
پەڕتوووکی ژمارە8 :
ت بﯚ گرﯾکﯚ
راپﯚرت
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
69474
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
س
کازانتززاکيس ،نيکﯚس

4419
پەڕتوووکی ژمارە9 :
سا ی 2000
وردستان س
راپﯚرتتی  ASKبﯚ مافەکانی مرۆڤ لە کو
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
66521
ھ شتا ئامادە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ر کخرراویASK

4420
پەڕتوووکی ژمارە0 :
کوردستان بﯚ
ن
می
وی حکومەتتی ھەر ی
ی خەم نراو
ی بوودجەی
راو دەربارەی
راپﯚرتتی ئامادەکر
سا ی 2013
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201307
7081321188
89644
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
...
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی پەڕتووک
بااشووری کورددستان
و ت:
ی پەڕتووک :رااپﯚرت
جﯚری
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
4421
پەڕتوووکی ژمارە1 :
راپﯚرتتی برۆدی و چەند چيرۆک کی تر
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22214411219064
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
س بورخس
نووسينی :خورخە لوﯾس
مەر
وەرگ انی؛ ﯾاسين عومە
لەالﯾەن خانەی وەررگ انەوە ب وکراوەتەوە
ن
 200دا
ئەم کت بە للە سا ی 04
سەرچاوە :ما پەڕی کت ببخانەی کورددی
دﯾيەکانی پەڕتتووک
تاﯾبەتمەند
و ت:
باشوووری کوردستان
ک
جﯚری پەڕتتووک :چيرۆک
شوور
زمان  -ش وەزار :ک .باش
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4422
پەڕتوووکی ژمارە2 :
شيکاری ج نندەری
ەنگاندن و ش
راپﯚرتتی تاﯾبەت بە :ھە سە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201205
5221903006
64832
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
ەشەپ دان
ی خە ک بﯚ گە
کﯚمە ەی
ەڕتووک
تاﯾبەتمەنندﯾيەکانی پە
و ت:
باشوووری کوردستتان
ت
ەڕتووک :راپﯚرت
جﯚری پەڕ
زمان  -ش وەزار :ک .بباشوور

4423
پەڕتوووکی ژمارە3 :
ەکانی سا ی 2008
راپﯚرتتی چاالکييە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201112
2212151226
63459
ئاماددەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ەدەنی
ی ھەر م بﯚ کﯚمە گای مە
نووسيينگەی وەزﯾری
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
بااشووری کورددستان
و ت:
ی پەڕتووک :رااپﯚرت
جﯚری
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
4424
پەڕتوووکی ژمارە4 :
منداالن و ئافرەتان
ی
ی مافەکانی
راپﯚرتتی چاود ری
ِ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6202336407
71119
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ن رەشيد
شوان

4425
پەڕتوووکی ژمارە5 :
سامانە سروشتييەکان 2013 -
ەزارەتی س
راپﯚرتتی داراﯾی سا نەی وە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201404
4241047307
75950
ئاماددەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
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...
ی پەڕتووک
ەتمەندﯾيەکانی
تاﯾبە
باشووری کووردستان
و ت:
ن  -ش وەزار :ک .باشوور
زمان
ی پەڕتووک :ئابووری
جﯚری

4426
پەڕتوووکی ژمارە6 :
فی رۆژنامەننووسان
وسی و ماف
ئازادی رۆژنامەنوو
ی
ی لە
ەی داکﯚکی
ەمينی ل ژنە
راپﯚرتتی دوازدەيە
ستان)
رۆژنامەگەری لەکوردس
ی
سەبارەت بە )رەوشی ر
وردستان س
لە کو
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201402
2101338062
23408
ئاماددەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
سە ندﯾکای رۆژنام
مەنووسانی کوردستان
20
014
ەتمەندﯾيەکانی پەڕتووک
نی
تاﯾبە
باشووری کووردستان
و ت:
جﯚرری پەڕتووک :راپﯚرت
ن  -ش وەزار :ک .باشوور
زمان
ن  -ش وەزار :عەرەبی
زمان
ن  -ش وەزار :ئينگليزی
زمان
4427
پەڕتوووکی ژمارە7 :
نيشتمانی حزبی شييوعی...
ی
کﯚنگرەی
ی
ن حەوتەميين
ی حەوتەمين
راپﯚرتتی سياسی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
66539
ھ شتا ئامادە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ب
لە ب ووکراوەکانی تتەرﯾقو شەعب

4428
پەڕتوووکی ژمارە8 :
موکراتی کوردستان
ی چوارەمی ﯾەک تی نەتتەوەﯾی دﯾم
ی کﯚنگرەی
راپﯚرتتی سياسی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201201
1291014016
64118
ئاامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
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ﯾە
ەک تی نەتەووەﯾی دﯾموکراتی کوردستان
2002
2
پەڕتووک
ک
ەکانی
تتاﯾبەتمەندﯾيە
باشووری کوردستان
ی
و ت:
ک :راپﯚرت
جﯚری پەڕتووک
ج
ززمان  -ش وەززار :ک .باشوور
4429
پەڕتوووکی ژمارە9 :
ن کﯚنگرەی گشتی ی.ن.ک 1992
ی :ﯾەکەمين
راپﯚرتتی سياسی
dipedia.org//?q=201206
6101651496
66195
http:///www.kurd
ھ شتا ئئامادە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
الل
تا ەباننی ،مام جەال

4430
پەڕتوووکی ژمارە0 :
حيزبی د موکراتتی کوردستتان
ی
کﯚنگرەی 15ی
ی
ی ناوەندی ببﯚ
ی کﯚميتەی
راپﯚرتتی سياسيی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201110
0201146246
62458
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
حدکا 2011 -
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی پەڕتووک :راپﯚرت
جﯚری
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
4431
پەڕتوووکی ژمارە1 :
شتمانی کورردستان
ی دووەمی ﯾﯾەک تی نيش
راپﯚرتتی گشتی بﯚ کﯚنگرەی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
66172
شتا ئامادە نيييە
ھش
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ل تا ەبانی
جەالل
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
و ت:
بااشووری کورددستان
ی پەڕتووک :رااپﯚرت
جﯚری
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
4432
پەڕتوووکی ژمارە2 :
کانوونی
ی
دووەم تا 31ی
ی دەﭬەری کەرکووک ))ماوەی 1ی کانوونی د
راپﯚرتتی کارگ ﯾی
ﯾەکەمی )1919
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http://www.kurdipedia.org/?q=2011102409592862505
فاﯾلی پی دی ئ ف:
لە ئينگليزﯾيەوە وەرگ انی :سەربەست کەرکووکی
بنکەی ژﯾن 2006 -

ئامادەﯾە

تاﯾبەتمەندﯾيەکانی پەڕتووک
باشووری کوردستان
و ت:
جﯚری پەڕتووک :راپﯚرت
زمان  -ش وەزار :ک .باشوور
پەڕتووکی ژمارە4433 :
راپﯚرتی کﯚميتەی ناوەندی بﯚ کﯚنگرەی چاردەﯾەمی حيزبی د موکراتی کوردستان
http://www.kurdipedia.org/?q=2012012820223411584
ئامادەﯾە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
حيزبی د موکراتی کوردستان
2008
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی پەڕتووک
جﯚری پەڕتووک :راپﯚرت
زمان  -ش وەزار :ک .باشوور
پەڕتووکی ژمارە4434 :
راپﯚرت ک بﯚ ئەنجوومەنی نو نەران :س پرۆسەی ھە بژاردنی م ژووﯾی..
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514966839
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
سا ح محەمەد ئەمين /ئەحمەد محەمەد ئيسماعيل

پەڕتووکی ژمارە4435 :
راپﯚرت ک دەربارەی نامەخانە و دەستنووس
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061012351265114
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
خال  ،ش خ محەمەدی

پەڕتووکی ژمارە4436 :
راپﯚرەى ئاسك بﯚ مافەكانى مرۆڤ لە كوردستان
http://www.kurdipedia.org/?q=2014033100400795593
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
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001--20

4437
پەڕتوووکی ژمارە7 :
راپﯚڕتتی برۆدی و چەند چيرۆک کی تر
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
69449
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
س
ەلوﯾس بﯚرخس
خﯚرخە
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی پەڕتووک
بااشووری کورددستان
و ت:
چيرۆک
ی پەڕتووک :چ
جﯚری
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
4438
پەڕتوووکی ژمارە8 :
ستان )1925-1880
سەعيدى پييران )كوردس
راپەرﯾنى ش خ س
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201403
3310040079
95600
ھ شتا ئاممادە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
رۆبەرەە ئﯚلسن-نگاهه-سل مانى9-
1999

4439
پەڕتوووکی ژمارە9 :
مزﯾن
شاھی شەم
عوبەﯾدالی نەھری ش
ی
ک غازی حەززرەتی ش خ
راپەرﯾنی مەليک
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201403
3112119243
37300
ئاممادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ئيبراھيمی )شەپﯚل)
ی
د .محەمەد سا ح
پەڕتووک
ک
تاﯾبەتمەندﯾيەککانی
ھەمەجﯚرە
ە
ک:
جﯚری پەڕتووک
ج
زممان  -ش وەزاار :ک .باشووور

4440
پەڕتوووکی ژمارە0 :
راپەڕﯾن
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201201
1151452596
63846
ھ شتتا ئامادە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
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خيم ب گن
مەناخ
مين
وەرگ انی :سەردار سدﯾق ئەم
1
ستﯚککھﯚ م 1996 -
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی پەڕتووک
ددەرەوە
و ت:
ی پەڕتووک :رامياری
جﯚری
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
4441
پەڕتوووکی ژمارە1 :
ک
راپەڕﯾن و ..رزگارری کەرکوک
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201210
0072201337
73402
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
شاخی
مەال ش
2012
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
تاﯾبەتم
و ت:
ستان
شووری کوردس
باش
جﯚری پەڕتووک :م ژژوو
زمان  -ش وەزار :ک  .باشوور
4442
پەڕتوووکی ژمارە2 :
19دا
راپەڕﯾنی شاری ھەول ر لە سا ی 991
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201103
30915533116836
ی پی دی ئ ف :ھ شتا ئاماادە نييە
فاﯾلی
عەلی مەحمود حەمەد
ھﯚشمەند عە
نووسينی ھ
دﯾيەکانی پەڕتتووک
تاﯾبەتمەند
و ت:
باشوووری کوردستان
شارەکان:
ھەول ر
جﯚری پەڕتتووک :م ژوو
شوور
زمان  -ش وەزار :ک .باش
4443
پەڕتوووکی ژمارە3 :
1925
سەعيدی پييران 1880ـ5
راپەڕﯾنی ش خ س
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
69863
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ت
رۆبەرت
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4444
پەڕتوووکی ژمارە4 :
197
گوا 1956ـ79
راپەڕﯾنی نيکاڕاگ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
66141
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
قانع ،بورھان

4445
پەڕتوووکی ژمارە5 :
راپەڕﯾنی نەتەوە
ەی کورد
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201109
9241837136
62074
ئامادەەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
نووسە
ەر :کرﯾس کﯚﯚچرا
ی
وەرگ اوەی براﯾم ﯾﯾونسی لە زووانی دەرەکی
وەرگي انی حاميد ررەشيدی زەرززا ،لە زوانی فارسی بﯚ کووردی
شک
چاپ :چاپخانەی ئﯚﯚفيسی تيش
مانی 2006
سل ما
رەشيدی زەرزا
ی
ی پاراﯾزراوە،ببﯚ وەرگي  :حااميد
مافی لەچاپدانەوەی
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
بااشووری کورددستان
و ت:
ی پەڕتووک :م ژوو
جﯚری
4446
پەڕتوووکی ژمارە6 :
وڕ لە بە گەننامەکانی قااجارﯾدا
راپەڕﯾنی ھەمزاغای مەنگو
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201108
8180957236
60718
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
ەمەباقی
نووسينی :محەمەد حە
لەالﯾەن دەزگای چاپ و پەخشی ئاراسەوە
ن
 200دا
ئەم کت بە للە سا ی 02
ەوە
ب وکراوەتە
دﯾيەکانی پەڕتتووک
تاﯾبەتمەند
و ت:
باشوووری کوردستان
جﯚری پەڕتتووک :م ژوو
شوور
زمان  -ش وەزار :ک .باش
4447
پەڕتوووکی ژمارە7 :
خﯚی
ی  1991زاﯾيينی وەک خ
راپەڕﯾنی ھەول ر لە بەھاری
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201403
3061234033
33994
ھ شتا ئامادە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
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دو
د .عەبد
2014

عەلياوە ﯾی

تاﯾبەتم
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
ستان
شووری کوردس
باش
و ت:
جﯚری پەڕتووک :م ژژوو
زمان  -ش وەزار :ک  .باشوور
4448
پەڕتوووکی ژمارە8 :
سمکﯚ
ەرابەرﯾی س
راپەڕﯾنی کورد بە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201011
11810302610773
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
2009
2
ھەژار -
م.م .فان برووونەسن  -وەررگ  :ش رکﯚ ھ
نووسينی م
تاﯾبەتمەند
دﯾيەکانی پەڕتتووک
دەرەوەە
و ت:
شوور
زمان  -ش وەزار :ک .باش

4449
پەڕتوووکی ژمارە9 :
192
ن سا ی 25
راپەڕﯾنی کوردان
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22702075619768
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
نووسەر
م.ا.حەسرەەتيان
وەرگ
جەالل دەبااغ
ەڕەکان
ژمارەی الپە
90
پ
سا ی چاپ
2006
کەتەلﯚگ
م ژوو
ەوەی موکرﯾاننی
سەرچاوە :ما پەڕی دەززگای تو ژﯾنەووە و ب وکردنە
دﯾيەکانی پەڕتتووک
تاﯾبەتمەند
و ت:
باشوووری کوردستان
جﯚری پەڕتتووک :م ژوو
شوور
زمان  -ش وەزار :ک .باش
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4450
پەڕتوووکی ژمارە0 :
کان سا ی 1880
راپەڕﯾنی کوردەک
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
66349
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
لی ،جەليلی
جەليلی

4451
پەڕتوووکی ژمارە1 :
کان سا ی 1880
راپەڕﯾنی کوردەک
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201303
3222109068
82598
ھ شتا ئامادە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ی :جەليلی جەليل
نووسينی
کاوس قەفتان
س
وەرگ اننی لە رووسيييەوە:
بەغدا 1987 -
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
تاﯾبەتمە
جﯚری پەڕتووک :م ژژوو
زمان  -ش وەزار :ک ..باشوور
4452
پەڕتوووکی ژمارە2 :
ومەتی فرەننسا و بەرﯾتتانيادا
ەردوو حکوو
گەنامە نھ نيييەکانی ھە
راپەڕﯾنەکانی باررزان لە بە گ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201209
9171422123
31198
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
عەبدو
نەجاتی ع
ەڕتووک
تاﯾبەتمەنندﯾيەکانی پە
و ت:
ستان
باشوووری کوردست
ەنامەﯾی
ەڕتووک :بە گە
جﯚری پە
زمان  -ش وەزار :ک .بباشوور

4453
پەڕتوووکی ژمارە3 :
فەلسەفەی م ژوودا
ی
ەرەب لەبەرر رۆشناﯾی
راپەڕﯾنەکانی عە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201309
9211049598
88615
ی پی دی ئ ف :ھ شتا ئئامادە نييە
فاﯾلی
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سا ح
ھاشم س
لە عەرەەبييەوە :ھە ککەوت عەبدو
ەندﯾيەکانی پپەڕتووک
تاﯾبەتمە
شووری کوردس
باش
و ت:
ستان
جﯚری پپەڕتووک :راميياری
زمان  -ش وەزار :ک .باشوور
4454
پەڕتوووکی ژمارە4 :
ەﯾاندنە
رادﯾﯚ ئامراز کی گرنگی راگە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
67248
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
س رەشيد فەرەەج /ئا
ئاراس

4455
پەڕتوووکی ژمارە5 :
کوردستان
ی دکتﯚر جەوواد مەال بﯚ ک
ی مهیدانی
راپﯚرتتی گهشتی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201303
3121058448
82546
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
2012 / 11 \ 27تا 6 / 11 /2012
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی پەڕتووک :گگەشتنامە
جﯚری
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
4456
پەڕتوووکی ژمارە6 :
راز
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
68611
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
خوسررەو
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی پەڕتووک :رۆۆمان
جﯚری
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
4457
پەڕتوووکی ژمارە7 :
راز و سکا
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
67882
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
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جەميل
ل رەنجبەر

4458
پەڕتوووکی ژمارە8 :
رازی تەنياﯾی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22214405918621
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
ەردی
ئەحمەد ھە
ناوەندی چااپەمەنی و رااگەﯾاندنی خااک 2006
دﯾيەکانی پەڕتتووک
تاﯾبەتمەند
و ت:
باشوووری کوردستان
ەست
جﯚری پەڕتتووک :ھە بە
شوور
زمان  -ش وەزار :ک .باش
4459
پەڕتوووکی ژمارە9 :
2،1
رازی تەنياﯾی چ1
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
67689
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ەد حەسەن عەزﯾز
ئەحمە

4460
پەڕتوووکی ژمارە0 :
رازی چاوبازان
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
67763
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
سان
ئيحس

4461
پەڕتوووکی ژمارە1 :
سين و..
ست کی دوورر و تيە چيرۆک و نووس
ﯚمە ە ھەس
رازی دووری :کﯚ
dipedia.org//?q=201206
6101651496
67777
http:///www.kurd
شتا ئامادە نيييە
ھش
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
عزەدﯾن
ﯾن مستەفا رەەسوڵ

4462
پەڕتوووکی ژمارە2 :
ی زﯾرەک
رازی قوتابيەکی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6202336407
71120
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
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د بەرزنچی
ی حەمەڕشيد
عەلی

4463
پەڕتوووکی ژمارە3 :
ستن
ب و راگواس
کانی تەعرﯾب
رازەک
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
66365
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ن عەبدو
ستران

4464
پەڕتوووکی ژمارە4 :
ی
راژەنيينی النکی مرۆﭬاﯾەتی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101536416
65470
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ەد
عومەر ئەحمە
ھيوا ع

4465
پەڕتوووکی ژمارە5 :
ی
راژەنيينی النکی مرۆﭬاﯾەتی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22214405518506
ە
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
ھيوا عوومەر ئەحمەد
ی 1977
سل مانی
ەندﯾيەکانی پپەڕتووک
تاﯾبەتمە
ستان
شووری کوردس
باش
و ت:
جﯚری پپەڕتووک :دەرروونناسی
زمان  -ش وەزار :ک .باشوور
4466
پەڕتوووکی ژمارە6 :
تە چيرۆک
راسان چ :2کورتە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
68775
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
بە ئەحمەد
نەجيبە

4467
پەڕتوووکی ژمارە7 :
وردی
کگرتووی کو
کﯚنفرانسی بەرەو ر نو وس کی ﯾەک
پاردەکانی ک
راسپا
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201203
3040959386
64358
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
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کادﯾميای کورددی
ئامادەکردنی :ل ژنەی زاراوە لە ئەکا
201
ھەول ر 10
شم – ھەول ر
ی حاجی ھاش
چاپخانەی
تاﯾبەتمەنندﯾيەکانی پەڕ
ەڕتووک
و ت:
باشوووری کوردستتان
ەوانی
جﯚری پەڕڕتووک :زمانە
باشوور
زمان  -ش وەزار :ک .با
4468
پەڕتوووکی ژمارە8 :
سە کە روسييای..
شە داو نپيس
ەو کەشيش
ۆکی ژﯾان و کوشتنی ئە
پﯚتين :چيرۆ
راسپﯚ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
69072
ھ شتا ئامادە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ک
پاترﯾک

4469
پەڕتوووکی ژمارە9 :
و ن پيس و ف باز! )چييرۆک)
شيش کی داو
پﯚتين :کەش
راسپﯚ
dipedia.org//?q=201206
6101651496
68102
http:///www.kurd
ھ شتا ئاماادە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
شارل

4470
پەڕتوووکی ژمارە0 :
راستتگﯚﯾی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6202255317
70606
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ەرەداغی
بدول خالق قە
و/عەبد
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی پەڕتووک :مندا ن
جﯚری
4471
پەڕتوووکی ژمارە1 :
ەردەﯾی
راستتگﯚﯾی :زنجييرەی پەروە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
66275
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ەد قادر سەع
ئەحمە
عيد

4472
پەڕتوووکی ژمارە2 :
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ن ش واندن
راستتکردنەوە ﯾان
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201112
2192123216
63419
ئامادەﯾﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ی
شيد حەﯾدەری
جەمش
سوﯾد 1988 -
بﯚ ن ت
چاالک محەمەد ئاممادەﯾکردووە ﯚ
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
تاﯾبەتم
دەەرەوە
و ت:
جﯚری پەڕتووک :راممياری
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
4473
پەڕتوووکی ژمارە3 :
راستتی وئازادی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6202255317
70199
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ی قەزاز
رەمزی
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی پەڕتووک :مندا ن
جﯚری
4474
پەڕتوووکی ژمارە4 :
قينە
دی راستەق
د ﯾان تەوحيد
تيی تەوحيد
راستي
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
66005
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
يدی
سی ،بەدﯾعوزززەمان سەعيد
نوورس
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
بااشووری کورددستان
و ت:
م
ی پەڕتووک :ئااﯾين و ئاتەﯾزم
جﯚری
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
4475
پەڕتوووکی ژمارە5 :
وو!
تييەکی ونبو
راستي
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201112
2152220286
63327
ئامادەەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ل کﯚ يننەوەﯾەکی کﯚﯚمە ﯾەتييە ببﯚ ھە سەنگااندنی کاری ئئەوانەی لە ککوردستان بە ناو داکﯚکی لە مافی
ت دەکەن
ئافرەت
ن عەزﯾز نەجارر خەرابەﯾی
نووسيينی :فەرمان
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2010
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی پەڕتووک
باشووری کوردستان
و ت:
جﯚری پەڕتووک :کﯚمە ﯾەتی
زمان  -ش وەزار :ک .باشوور
پەڕتووکی ژمارە4476 :
راستيەکان بﯚ ژﯾان :رووناکيە بﯚ ما ەکەت
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514967240
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
ﯾونس ﭫ

پەڕتووکی ژمارە4477 :
راستيەکان چەواشە ناکەم
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514970011
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
غەفوری ميرزا کەرﯾم

پەڕتووکی ژمارە4478 :
راستيەکانی ئيمان
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514966004
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
نوورسی ،بەدﯾعوززەمان سەعيدی

پەڕتووکی ژمارە4479 :
راعوس
http://www.kurdipedia.org/?q=2012062022553170317
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
رﯾکخراویmeds
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی پەڕتووک
جﯚری پەڕتووک :مندا ن
پەڕتووکی ژمارە4480 :
راگواستن
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122702075619960
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ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
نووسەر
ھەمزە سا ح
ئا .عومەر ھ
ەڕەکان
ژمارەی الپە
287
پ
سا ی چاپ
2009
پ
نﯚرەی چاپ
ﯾەکەم
دﯾزاﯾنی بەرگ
ئاسﯚ مامزاادە
کەتەلﯚگ
م ژوو
ەوەی موکرﯾاننی
سەرچاوە :ما پەڕی دەززگای تو ژﯾنەووە و ب وکردنە
تاﯾبەتمەند
دﯾيەکانی پەڕتتووک
باشوووری کوردستان
و ت:
جﯚری پەڕتتووک :م ژوو
شوور
زمان  -ش وەزار :ک .باش
4481
پەڕتوووکی ژمارە1 :
ە
ەدانکردنەوە
راگواستن و ئاوە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201112
2271336156
63541
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
نووسەر
بدو گەرمياننی  -فەرھاد سەمەد
سە ح شااکەلی  -عەبد
ەڕەکان
ژمارەی الپە
96
پ
سا ی چاپ
2008
پ
نﯚرەی چاپ
ﯾەکەم
دﯾزاﯾنی بەرگ
ئاسﯚ مامزاادە
کەتەلﯚگ
سياسەت
دﯾيەکانی پەڕتتووک
تاﯾبەتمەند
باشوووری کوردستان
و ت:
جﯚرە
جﯚری پەڕتتووک :ھەمەج
شوور
زمان  -ش وەزار :ک .باش
4482
پەڕتوووکی ژمارە2 :
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کﯚتاﯾی ئەنفال
ی
(198
راگواستنی قەزاای پشدەر )89 - 1977
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201311
1241516569
92637
ی پی دی ئ ف :ھ شتا ئئامادە نييە
فاﯾلی
مﯚفەق مميراودەلی
ی 2013 -
سل مانی
پەڕتووک
ەندﯾيەکانی پە
تاﯾبەتمە
ستان
شووری کوردس
باش
و ت:
جە
ەڕتووک :ئەنففال و ھە ەبج
جﯚری پە
زمان  -ش وەزار :ک .باشوور
4483
پەڕتوووکی ژمارە3 :
كوردستان
كراەﯾەە لە ك
راگواسەنی كورردو زامداركرردنی دﯾموك
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201403
3310040079
95632
ھ شتا ئئامادە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
-20
004--

4484
پەڕتوووکی ژمارە4 :
کدا
چەند قﯚناغ کی ترسناک
ەﯾەکی داڕ ژژراو بو لە چ
زان بەرنامە
راگو ز
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
66217
ھ شتتا ئامادە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
د
عەبدوولقادر سەعيد

4485
پەڕتوووکی ژمارە5 :
راگو ز
زانی کورد لە م ژوودا
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
69747
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ەلی)
عەبدوو )مەال عە

4486
پەڕتوووکی ژمارە6 :
راگەﯾﯾاندن
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101235126
65153
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ەد سا ح
ئەحمە

4487
پەڕتوووکی ژمارە7 :
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سە تدا
راگەﯾﯾاندن لە پەرراو زی دەس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101450586
65267
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ف
ە کەرﯾم عارف
حەمە

4488
پەڕتوووکی ژمارە8 :
ەوام خە ت ننيدا
ەتب ژی و عە
وان حەقيقە
راگەﯾﯾاندن :لە ن و
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101450586
65268
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ف
ە کەرﯾم عارف
حەمە

4489
پەڕتوووکی ژمارە9 :
سانەوە
ۆژنامەنووس
ھەر می کورردستان لە روانگەی رۆ
راگەﯾﯾاندنی سەرربەخﯚ لە ھ
dipedia.org//?q=201205
5301116066
64959
http:///www.kurd
ھ شتا ئامادە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ەپ دان- PDA
ککﯚمە ەی خە ک بﯚ گەشە
2009
9
پەڕتووک
ک
ەکانی
تتاﯾبەتمەندﯾيە
باشووری کوردستان
ی
و ت:
راگەﯾاندن
ن
ک:
جﯚری پەڕتووک
ج
ززمان  -ش وەززار :ک .باشووور
4490
پەڕتوووکی ژمارە0 :
کوردی
ی
يعری
راگەﯾﯾاندنی شﯚڕڕش و بزووتتنەوەی شيع
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101235146
65213
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
سماعيل
ەالن باﯾز ئيس
ئەرسە
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
و ت:
بااشووری کورددستان
ەدەبی
ی پەڕتووک :ئە
جﯚری
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
4491
پەڕتوووکی ژمارە1 :
مانی بەنمونە
ی
می کوردستتان سل
ڵ) (NGOکاان لەھەر م
راگەﯾﯾاندنی لﯚکاڵ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201109
9052243426
60978
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ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی

ئاماادەﯾە
ئاد عەلی
فوئا
تاﯾببەتمەندﯾيەکاانی پەڕتووک
باشووری ککوردستان
و ت:
جﯚﯚری پەڕتووک  :ل کﯚ ينەوە

4492
پەڕتوووکی ژمارە2 :
ستان1976 - 2008
مانيی کوردس
راگەﯾﯾاندنی ﯾەک تتيی نيشتم
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201308
8061252418
89267
ی پی دی ئ ف :ھ شتا ئئامادە نييە
فاﯾلی
ئەمير نامميق عەبدو
2013
پەڕتووک
ەندﯾيەکانی پە
تاﯾبەتمە
و ت:
ستان
شووری کوردس
باش
ەﯾاندن
ەڕتووک :راگە
جﯚری پە
زمان  -ش وەزار :ک .باشوور
4493
پەڕتوووکی ژمارە3 :
ی شانﯚﯾی
شەش دەقی
ەنياﯾيدا؛ شە
ی پاک لە تە
رامانی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201304
4162147037
78796
ھ شتا ئامادە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
موحسيين محەمەد
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
تاﯾبەتم
و ت:
ستان
شووری کوردس
باش
شانﯚ
جﯚری پەڕتووک :شا
زمان  -ش وەزار :ک  .باشوور

4494
پەڕتوووکی ژمارە4 :
ەخەنە
رامان ک لە زەردە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201111
1121528306
62911
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
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م زەندی
شەونم
20
ی ئاراس 007 -
دەزگای
تاﯾبەتمە
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
ستان
شووری کوردس
باش
و ت:
ە بەست
جﯚری پەڕتووک :ھە
زمان  -ش وەزار :ک ..باشوور
4495
پەڕتوووکی ژمارە5 :
ﯚ و زەمانی پپياوکوژان
رامبﯚ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
67989
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ی
ھنری
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
و ت:
بااشووری کورددستان
ەدەبی
ی پەڕتووک :ئە
جﯚری
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
4496
پەڕتوووکی ژمارە6 :
چيرۆک کی تتر
ی و چەند چ
راوچی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
69589
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ﯾەشارر کەمال
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
و ت:
بااشووری کورددستان
چيرۆک
ی پەڕتووک :چ
جﯚری
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
4497
پەڕتوووکی ژمارە7 :
شکار
راوش
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
67624
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ی ،حەو ز حاج
دزەﯾی
جی جوکل

4498
پەڕتوووکی ژمارە8 :
شکار لە جيھااندا
راوش
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http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
66351
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
عەبدوولغەفور مەال عەلی

4499
پەڕتوووکی ژمارە9 :
کردن
شکار ﯾان راوک
راوش
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
66181
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
غای
جی جوکل ئاغ
ی ،حەو ز حاج
دزەﯾی

4500
پەڕتوووکی ژمارە0 :
ەبی
ەوەی ئەدە
گزنگ :رەخننە و ل کﯚ ينە
راوە گ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
68447
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
مەد حەمە باققی
محەم

4501
پەڕتوووکی ژمارە1 :
ەکياﭬ لييەوە تا مارکس
ﯚد رن لە مە
سياسيی مﯚ
سووفانی س
سەر فەﯾلەس
ی نوێ لەس
راﭬەی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201402
2130804392
24470
ھ شتا ئاما دە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
تاونزند جو ز
وەرگ رانی ففەرشيد شەرﯾفی
تاﯾبەتمەندﯾﯾيەکانی پەڕتتووک
و ت:
کوردستان
ن
باشوورری
رامياری
ی
تووک:
جﯚری پەڕتو
شوور
زمان  -ش ووەزار :ک .باش
4502
پەڕتوووکی ژمارە2 :
ەوە
ی نيشتمانە
شت تارماﯾی
شان لە تەنيش
راکش
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201110
0042132396
62221
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
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شخەڵ)
سل مان )مەش
عەبدو س
ﯾەک تی نوووسەرانی کوررد -لقی کەرکووک
2011
دﯾيەکانی پەڕتتووک
تاﯾبەتمەند
و ت:
باشوووری کوردستان
جﯚری پەڕتتووک :شانﯚ
شوور
زمان  -ش وەزار :ک .باش
4503
پەڕتوووکی ژمارە3 :
گشتی
رای گ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201109
9110959556
61114
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
سن فياض
نووسينی :د .عامر حس
وەرگ انی :ئاکﯚ فاتيح
ی سەردەم  -سل مانی ))سا ی چاپ)2008 :
لە ب وکراوەەکانی دەزگای
دﯾيەکانی پەڕتتووک
تاﯾبەتمەند
باشوووری کوردستان
و ت:
ی
جﯚری پەڕتتووک :رامياری
4504
پەڕتوووکی ژمارە4 :
گشتی
رای گ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
66610
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
حەسەن فەﯾيياز
عامر ح

4505
پەڕتوووکی ژمارە5 :
دن
بانگەشەکرد
گەﯾاندن و با
گشتی و راگ
رای گ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101451006
65371
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
مز عەممار
ئەل ەززا ،ھانی /رام

4506
پەڕتوووکی ژمارە6 :
رزگارر بوونSaved
-S
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6202255317
70814
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
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و/کارووان عومەر کاککە سور
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
مندا ن
ی پەڕتووک :م
جﯚری
بااشووری کورددستان
و ت:
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
4507
پەڕتوووکی ژمارە7 :
ن
سيم شکاندن
رزگاررکردن /ترس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6202255317
70789
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
تەھا ببيالل
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی پەڕتووک :مندا ن
جﯚری
4508
پەڕتوووکی ژمارە8 :
ی مەنفا
ی د ﯚپەکانی
رژانی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22214411219091
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
شخەڵ)
سل مان )مەش
عەبدو س
وی کردۆتەوە
 2005دا ب ی
شيعرەی لە سا ی 5
ی
مە ە
دەزگای ئارراس ئەم کﯚمە
دﯾيەکانی پەڕتتووک
تاﯾبەتمەند
و ت:
باشوووری کوردستان
ەست
جﯚری پەڕتتووک :ھە بە
شوور
زمان  -ش وەزار :ک .باش
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4510
پەڕتوووکی ژمارە0 :
ەی ئاوی
رست ک زەنگيانە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
68007
ھ شتا ئامادە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
سەن
ەد فەرﯾق حەس
محەمە
تاﯾبەتم
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
و ت:
ستان
شووری کوردس
باش
جﯚری پەڕتووک :چييرۆک
زمان  -ش وەزار :ک  .باشوور

4511
پەڕتوووکی ژمارە1 :
ی
چيرۆکی بيانی
رست ک کورتە چ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
68980
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
دﯾنﯚ9 /ن

4512
پەڕتوووکی ژمارە2 :
ستە
ە و پاش رس
رستە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201111
1141125326
62935
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ساجيد
فەرھادی
دە عەبدو فە
ی ئاراس 20 08 -
دەزگای
تاﯾبەتم
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
ستان
شووری کوردس
باش
و ت:
جﯚری پەڕتووک :زماانەوانی
زمان  -ش وەزار :ک  .باشوور
4513
پەڕتوووکی ژمارە3 :
ی زانستی
شيتە کارﯾی
ەسازی و ش
رستە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
67085
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
دولکەرﯾم تﯚفييق
بابان ،ش رکﯚ عەبد

4514
پەڕتوووکی ژمارە4 :
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ەی شو نکەوتووی...
ەگەڵ رستە
وتووخواز لە
ی شو نکەو
ەی ل کدراوی
رستە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
67015
نييە
شتا ئامادە ني
ھش
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
براھيم
ھيم عەزﯾز ئيبر
ئيبراھ

4515
پەڕتوووکی ژمارە5 :
ەی مرواری
رشتە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201208
8062227276
67898
ھ شتا ئامادە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
عەالدﯾن
ن سوجادی
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
تاﯾبەتم
و ت:
ستان
شووری کوردس
باش
جﯚری پەڕتووک :کلتتوور
زمان  -ش وەزار :ک  .باشوور

4516
پەڕتوووکی ژمارە6 :
ەفەو ...ب1ـ8
بەنرخە لە فەلسە
ە
ھەرە
ەدەب کی ھە
ەی مرواری :کﯚمە ە ئە
رشتە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
67628
ئامادە نييە
ە
ھ شتا
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ەدﯾن
عەالئە

4517
پەڕتوووکی ژمارە7 :
رندۆ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6202255317
70304
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
مود
ت عارف مەحم
خەبات
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی پەڕتووک
ی پەڕتووک :مندا ن
جﯚری
4518
پەڕتوووکی ژمارە8 :
رندۆ شلﯚ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6202255317
70325
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
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و /خەبات عارف مەحمود
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی پەڕتووک
جﯚری پەڕتووک :مندا ن
پەڕتووکی ژمارە4519 :
لە چيرۆکستان
رندۆ گو
http://www.kurdipedia.org/?q=2012062022553170307
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
خەبات عارف مەحمودالوەند
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی پەڕتووک
جﯚری پەڕتووک :مندا ن
پەڕتووکی ژمارە4520 :
رندۆ مشکو
http://www.kurdipedia.org/?q=2012062022553170334
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
و/خەبات عارف مەحمود
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی پەڕتووک
جﯚری پەڕتووک :مندا ن
پەڕتووکی ژمارە4521 :
رندۆ ھاور کانی
http://www.kurdipedia.org/?q=2012062022553170310
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
خەبات عارف مەحمود
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی پەڕتووک
جﯚری پەڕتووک :مندا ن
پەڕتووکی ژمارە4522 :
رندۆو حەسﯚ سواری قيتار ئەبن
http://www.kurdipedia.org/?q=2012062022553170302
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
خەبات عارف مەحمود
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی پەڕتووک
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ی پەڕتووک:
جﯚری

مندا ن

4523
پەڕتوووکی ژمارە3 :
دی)
گ بابان )فارسی – کرد
رھنگ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201105
5061137025
57363
ھ شتا ئامادە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
422 ،(2004ل.
ستان4) 1383،
شاراتی کردس
شوکررو الی بابان ،ﯾنندج :ئينتش

4524
پەڕتوووکی ژمارە4 :
رواندز لە ئ ستا و رابردوودا
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201305
5200106597
78514
ھ شتا ئامادە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
حوس ن مستەفا
2013
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
تاﯾبەتم
و ت:
ستان
شووری کوردس
باش
جﯚری پەڕتووک :م ژژوو
زمان  -ش وەزار :ک  .باشوور
4525
پەڕتوووکی ژمارە5 :
دا
کانی م ژوود
رواندز لە الپەڕەک
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201105
5230854305
58111
يە
شتا ئامادە نييە
ھش
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ئوم د ش رکﯚ شا کر
ەتمەندﯾيەکانی
تاﯾبە
ی پەڕتووک
و ت :باشووری کوردستان

4526
پەڕتوووکی ژمارە6 :
ەتەواﯾەتی!
گەی بيری نە
روانگە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201112
2231651126
62171
ئامادەەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
...
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ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی پەڕتووک :رامياری
جﯚری
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
4527
پەڕتوووکی ژمارە7 :
مەسەلەی ژنان
ەبەرامبەر م
ی ئيسالم لە
ن و رەفتاری
روانين
dipedia.org//?q=201012
22214405718570
http:///www.kurd
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ئارام رەەشيد
سەرچاوە :ما پەڕی کت بخانەی ککوردی
تاﯾبەتم
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
و ت:
ستان
شووری کوردس
باش
ن
جﯚری پەڕتووک :ژنان
زمان  -ش وەزار :ک ..باشوور
4528
پەڕتوووکی ژمارە8 :
عرەوە
جەرەی شيع
روانينن ک لە پەنج
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201109
9011148486
60872
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ق سەعيد روااندزی
سەدﯾق
ھەول ر 2011 -
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
تاﯾبەتم
و ت:
ستان
شووری کوردس
باش
جﯚری پەڕتووک :ئەددەبی
زمان  -ش وەزار :ک  .باشوور
4529
پەڕتوووکی ژمارە9 :
ی ژن
ک ک بﯚ دۆزی
روانيک
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6041832006
65027
ھ شتا ئامادە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
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عارف
ستارە ع
2012
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
تاﯾبەتم
ستان
شووری کوردس
باش
و ت:
ن
جﯚری پەڕتووک :ژنان
زمان  -ش وەزار :ک  .باشوور
4530
پەڕتوووکی ژمارە0 :
ھﯚنراوە
روبار ::چيرۆکە ھ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
68265
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ش رکﯚﯚ

4531
پەڕتوووکی ژمارە1 :
کان
ە چﯚڕب اوەک
روبارە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201307
7131035548
89583
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ی
حەمەد کەالری
ئاکﯚ مح
ی کت بنامە 2
زنجيرەی
نوێ
لەب وکرراوەکانی کورردستانی ێ
2003
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
تاﯾبەتم
و ت:
ستان
شووری کوردس
باش
جﯚری پەڕتووک :جووگرافيا
زمان  -ش وەزار :ک  .باشوور
4532
پەڕتوووکی ژمارە2 :
ھەر م
ەگەورەی ھ
روبارە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6202336407
71121
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
فاﯾق نامﯚ

4533
پەڕتوووکی ژمارە3 :
عياتی خەﯾيام
روباع
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
67649
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
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عومەرر ئيبراھيم

4534
پەڕتوووکی ژمارە4 :
روخانندنی حکوم
مەتەکان
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6252204067
71356
ھ شتا ئامادە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ينز ر
نووسەرر :ستيﭭن کين
حمود
وەرگ اننی :ئارام مەح
تاﯾبەتمە
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
و ت:
ستان
شووری کوردس
باش
ەمەجﯚرە
جﯚری پەڕتووک :ھە
زمان  -ش وەزار :ک ..باشوور
4535
پەڕتوووکی ژمارە5 :
سارناسی
روخس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201405
5172138567
76351
ھ شتا ئامادە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
نەقشبەندی
ی
وەرگ اننی :سەميرەە
2014
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
تاﯾبەتمە
جﯚری پەڕتووک :ھە
ەمەجﯚرە
زمان  -ش وەزار :ک ..باشوور
و ت:
ستان
شووری کوردس
باش
4536
پەڕتوووکی ژمارە6 :
وستراليا
ە جيھاندا :ئو
ساری ژن لە
روخس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
66643
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
وليام ،پيروﯾان /موققەر ،خوداداد

4537
پەڕتوووکی ژمارە7 :
ە جيھاندا :تااﯾلەند
ساری ژن لە
روخس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
66644
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
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وليام ،پيروﯾان /موققەر ،خوداداد

4538
پەڕتوووکی ژمارە8 :
ە جيھاندا :ژژاپﯚن
ساری ژن لە
روخس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
66649
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ل
ەندەل ،جەليل
روشە

4539
پەڕتوووکی ژمارە9 :
راوەکەم
سارە بەندکر
روخس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201311
1192113558
87748
ھ شتا ئامادە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
لەتيفە
شوانی
وەرگ اننی :روناک ش
2013
تاﯾبەتم
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
و ت:
ستان
شووری کوردس
باش
جﯚری پەڕتووک :رۆممان
زمان  -ش وەزار :ک  .باشوور
4540
پەڕتوووکی ژمارە0 :
ەر پەروەرداا مەدەنی
ھيەک ل سە
روناھ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201202
2022309166
64164
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ن رەشيد
سەلوان
ەندﯾيەکانی پپەڕتووک
تاﯾبەتمە
و ت:
ستان
شووری کوردس
باش
جﯚری پپەڕتووک :کﯚممە ﯾەتی
زمان  -ش وەزار :ک ..باشوور

4541
پەڕتوووکی ژمارە1 :
کانی بيدعە لە دﯾندا
ت و تارﯾکيەک
کی سوننەت
روناکی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201109
9172341246
61726
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
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الم
جور  :ئيسال
زار  :سوراننی
1
الپەر 154 :
نووسينی  :سەعيد بن
ن علی القحتانی
ئەحمەد
د
جواد
وەرگ رانی  :شاخەوان ج
سەبارەت بە )روناکی
لەالﯾەن )روژھات( س
ن
سەرچاوە :تﯚمار کی تاﯾﯾبەت بﯚ کوردﯾپ دﯾا
23:26:46
سوننەت و تارﯾکيەکانی
ی بيدعە( لە6 2011-9-17 :
دﯾيەکانی پەڕتتووک
تاﯾبەتمەند
و ت:
باشوووری کوردستان
جﯚری پەڕتتووک :ئاﯾين و ئاتەﯾزم
4542
پەڕتوووکی ژمارە2 :
رووبار
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
68702
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
زەکەرﯾا
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
و ت:
بااشووری کورددستان
شانﯚ
ی پەڕتووک :ش
جﯚری
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
4543
پەڕتوووکی ژمارە3 :
ەرخﯚشيدا
رووبار ک لە سە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
68765
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ھەمزەە

4544
پەڕتوووکی ژمارە4 :
رووبار کی ھە چ
چوو
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
68345
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
عەبدوو سا ح

4545
پەڕتوووکی ژمارە5 :
کە
رووبارە بچکﯚلە ک
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6202255317
70802
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ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ەی
مەد عەبدول ررەحمان م رگە
محەم
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی پەڕتووک :مندا ن
جﯚری
4546
پەڕتوووکی ژمارە6 :
رووبارەکە بﯚ دەررﯾا ئەدوێ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
68684
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
مارف ناسراو
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی پەڕتووک
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
4547
پەڕتوووکی ژمارە7 :
ﭬيەنناوە بﯚ تيرۆرﯾزمی ئەم ۆ راپﯚررت کی راستتەقينە
ڵ تيرۆر لەھ رشەکەی ﭬ
ەروو لەگەڵ
رووبە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201403
3310040079
95675
شتا ئامادە نيييە
ھش
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
د ﭬاﯾس
ئينگرﯾد
کەرکووک2007-
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
بااشووری کورددستان
و ت:
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
ی پەڕتووک :تييرۆرﯾزم
جﯚری
ککەرکوک
شارەەکان:
4548
پەڕتوووکی ژمارە8 :
ڵ لەتيف ھە مەتدا
ەڕوو لەگەڵ
رووبە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201209
9231314397
73258
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
سل مان
دﯾداری :شەم ران س
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
تاﯾبەتم
و ت:
ستان
شووری کوردس
باش
جﯚری پەڕتووک :وتار و دﯾمانە
زمان  -ش وەزار :ک  .باشوور
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4549
پەڕتوووکی ژمارە9 :
وردستان
ﯚليتيکی کو
رووپ و کی جيﯚپﯚ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22702075619780
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
نووسەر
السﯚ
دم و ﯾﯚرگين ال
ﯾسپەر ئاﯾد
وەرگ
حەمەد مەال قادر
ئاسﯚس مح
ەڕەکان
ژمارەی الپە
64
پ
سا ی چاپ
2005
کەتەلﯚگ
م ژوو
ەوەی موکرﯾاننی
سەرچاوە :ما پەڕی دەززگای تو ژﯾنەووە و ب وکردنە
دﯾيەکانی پەڕتتووک
تاﯾبەتمەند
باشوووری کوردستان
و ت:
ی
جﯚری پەڕتتووک :رامياری
شوور
زمان  -ش وەزار :ک .باش
4550
پەڕتوووکی ژمارە0 :
وشەکان
بوونەوەی و
رووتبو
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201203
3031410426
64350
ھ شتا ئامادە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ن بﯚ ی
غەمگين
2012
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
تاﯾبەتمە
و ت:
ستان
شووری کوردس
باش
ە بەست
جﯚری پەڕتووک :ھە
زمان  -ش وەزار :ک ..باشوور
4551
پەڕتوووکی ژمارە1 :
بوونەوەی و
رووتبو
وشەکان
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201402
2211039312
26547
ھ شتا ئامادە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
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ن بﯚ ی
غەمگين
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
تاﯾبەتمە
و ت:
ستان
شووری کوردس
باش
ە بەست
جﯚری پەڕتووک :ھە
زمان  -ش وەزار :ک ..باشوور

4552
پەڕتوووکی ژمارە2 :
خا :شانﯚگەرری
رووخ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
67730
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
نەرﯾماان

4553
پەڕتوووکی ژمارە3 :
خان
رووخ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201305
5022252197
78703
ھ شتا ئامادە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ئەلب ر ککامﯚ
وەرگ اننی :رەسوڵ سو تانی
2013
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
تاﯾبەتم
و ت:
ستان
شووری کوردس
باش
جﯚری پەڕتووک :رۆممان
زمان  -ش وەزار :ک  .باشوور
4554
پەڕتوووکی ژمارە4 :
ی خومەﯾنی
سەرکەوتنی
خانی شاە س
رووخ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201108
8271158055
59036
يە
شتا ئامادە نييە
ھش
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ی
عيد مەموزﯾنی
سەع
ی پەڕتووک
ەتمەندﯾيەکانی
تاﯾبە
جﯚرری پەڕتووک :رامياری
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4555
پەڕتوووکی ژمارە5 :
ت
رووداان ن ئارارات
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201311
1022228318
88077
يە
شتا ئامادە نييە
ھش
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
...
ی پەڕتووک
ەتمەندﯾيەکانی
تاﯾبە
جﯚرری پەڕتووک :م ژوو
ن  -ش وەزار :ک .باکوور
زمان

4556
پەڕتوووکی ژمارە6 :
ەدەبدا
روودااوەكانى كوردستان لە ئاو نەى ئە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201403
3310040079
95678
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ك2010-
ھيم سەعيد-خانى-دھﯚك
سماعيل ئيبراھ
د.ئيس

4557
پەڕتوووکی ژمارە7 :
دا ))1947 - 1945
ەی سﯚﭬ تيد
ە بە گەنامە
وردستان لە
روودااوەکانی رۆژژھە تی کو
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22214411319126
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
وەرگ ران و لەسەرنووس
سينی :د .ئەفرراسياو ھەورامی
پ شەکی و پ داچوونەوەە و پەراو ز بﯚ نووسينی :دد .ﯾاسين سە
ەردەشت
ن 2007 -
بنکەی ژﯾن
دﯾيەکانی پەڕتتووک
تاﯾبەتمەند
و ت:
باشوووری کوردستان
جﯚری پەڕتتووک :م ژوو
شوور
زمان  -ش وەزار :ک .باش
4558
پەڕتوووکی ژمارە8 :
 200تﯚپی پ
ی 1930ـ 06
سی جيھانی
روودااوەکانی کاس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
67622
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
وەﯾس
س ،عاسی فاتتح /ئا
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4559
پەڕتوووکی ژمارە9 :
ەدەبدا
روودااوەکانی کوردستان لە ئاو نەی ئە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201201
1012232046
63619
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
م سەعيد
عيل ئيبراھيم
ئيسماع
2010
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
تاﯾبەتم
و ت:
ستان
شووری کوردس
باش
جﯚری پەڕتووک :ئەددەبی
زمان  -ش وەزار :ک  .باشوور
4560
پەڕتوووکی ژمارە0 :
ە بﯚ لوتکە
سيا گەڕانەوە
رووس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201405
5140015167
76296
ھ شتا ئامادە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
سەم نەجمەددﯾن
موعتەس
2014
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
تاﯾبەتم
ستان
شووری کوردس
باش
و ت:
جﯚری پەڕتووک :راممياری
زمان  -ش وەزار :ک  .باشوور
4561
پەڕتوووکی ژمارە1 :
بس
روونبس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
67589
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
سمﯚللسکاﯾا

4562
پەڕتوووکی ژمارە2 :
شانﯚنامە
ە و خﯚر :ش
رووە و چيا ..رووە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
69038
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
رەمەززان ئيبراھيم

4563
پەڕتوووکی ژمارە3 :
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ک و پزﯾشک تی ميللی کوردی
رووەک
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
67255
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ل جەالل غەرﯾﯾب /ئا.و
کەمال

4564
پەڕتوووکی ژمارە4 :
کەکانی خو
رووەک
واوەند
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201111
1061136016
62794
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
سەباح رەنجدەر
20
ی ئاراس 006 -
دەزگای
تاﯾبەتمە
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
و ت:
ستان
شووری کوردس
باش
ە بەست
جﯚری پەڕتووک :ھە
زمان  -ش وەزار :ک ..باشوور
4565
پەڕتوووکی ژمارە5 :
ی ژنان
ی سياسی
روکارری بەشداری
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201112
2231221156
63480
ئاماد ەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ن
ەتيف فەرەج و ئاوات ﯾاسين
سەرووەر کەرﯾم ،لە
ەری پەنا
سەنتە
کەرکووک 2006 -
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
بااشووری کورددستان
و ت:
ی پەڕتووک :ژننان
جﯚری
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
4566
پەڕتوووکی ژمارە6 :
سپ ر
رۆبس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201111
1061535286
62809
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
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رومن رووالن
وەرگ اننی :فەرھاد پەھلەوان
ی ئاراس 20 06 -
دەزگای
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
تاﯾبەتم
و ت:
ستان
شووری کوردس
باش
شانﯚ
جﯚری پەڕتووک :شا
زمان  -ش وەزار :ک  .باشوور
4567
پەڕتوووکی ژمارە7 :
ت
ە بەھەشت
تەکان دەچنە
رۆبﯚتە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201111
1182051544
45601
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
سەن
ەد فەرﯾق حەس
محەمە
ی ئاراس 20 08 -
دەزگای
تاﯾبەتم
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
و ت:
ستان
شووری کوردس
باش
جﯚری پەڕتووک :چييرۆک
زمان  -ش وەزار :ک  .باشوور
4568
پەڕتوووکی ژمارە8 :
دستان  -بەررگی 1
ە تی کورد
دی لە رۆژھە
ەدەبی کورد
ەﯾەک بﯚ ئە
رۆچنە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201307
7012107199
91138
ە
شتا ئامادە نييە
ھش
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
شەررﯾف سە ح
ی پەڕتووک
ەتمەندﯾيەکانی
تاﯾبە
باشووری کورردستان
و ت:
جﯚری
ی پەڕتووک :ئەدەبی
ن  -ش وەزار :ک .باشوور
زمان

4569
پەڕتوووکی ژمارە9 :
دا
ی ھە بەستد
وون بەناخی
رۆچو
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201210
0112054322
24525
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
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دانانی ::ئەحمەد تاقاانە
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
تاﯾبەتم
و ت:
ستان
شووری کوردس
باش
جﯚری پەڕتووک :ئەددەبی
زمان  -ش وەزار :ک  .باشوور

4570
پەڕتوووکی ژمارە0 :
ەفر
رۆح و ھەور و بە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201209
9142033526
69371
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
جوﯾنی
محەمەد ئەمين پ نج
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
تاﯾبەتمە
ستان
شووری کوردس
باش
و ت:
ە بەست
جﯚری پەڕتووک :ھە
زمان  -ش وەزار :ک ..باشوور

4571
پەڕتوووکی ژمارە1 :
رۆحی
ی رۆشنگەرری
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
2270207562
20053
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
نووسەر
تيزﭬيتان تﯚددۆرڤ
وەرگ
چنوور فەتح
حی
ەڕەکان
ژمارەی الپە
144
پ
سا ی چاپ
2010
پ
نﯚرەی چاپ
ﯾەکەم
دﯾزاﯾنی بەرگ
ی
ورﯾا بوداغی
کەتەلﯚگ
فەلسەفە
ەوەی موکرﯾاننی
سەرچاوە :ما پەڕی دەززگای تو ژﯾنەووە و ب وکردنە
تاﯾبەتمەند
دﯾيەکانی پەڕتتووک
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و ت:
باشوووری کوردستان
ەفە
جﯚری پەڕتتووک :فەلسە
4572
پەڕتوووکی ژمارە2 :
سيزمدا
زم و مارکس
م ،ئيسالميز
ی کورد لە بن دەستی ناسيﯚناليزم
رۆحی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22214405818604
مادەﯾە
ئاما
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ئازاد ققەزاز
2
2006
ی کت بخانەی کوردی
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
بااشووری کورددستان
و ت:
ی پەڕتووک :راامياری
جﯚری
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
4573
پەڕتوووکی ژمارە3 :
ی ﯾاساکان
رۆحی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22214411819300
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
نووسينی :مﯚنتيسکيﯚ
شەرەفی
ی
شيخ
وەرگ انی لە فارسيەوەە؛ ئيدرﯾس ش
پەخشی موکرﯾانەوە
ی
چاپ و
لەالﯾەن دەزگای پ
ن
200دا
ئەم کت بە للە سا ی 02
ەوە
ب وکراوەتە
تاﯾبەتمەند
دﯾيەکانی پەڕتتووک
باشوووری کوردستان
و ت:
ەفە
جﯚری پەڕتتووک :فەلسە
شوور
زمان  -ش وەزار :ک .باش
4574
پەڕتوووکی ژمارە4 :
ە قە تەوە ھە دێ
رۆژ لە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201403
3310040079
95694
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ن دزەﯾی
سامان
1988
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی پەڕتووک
ەدەبی
ی پەڕتووک :ئە
جﯚری
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
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و ت:

بااشووری کورددستان

4575
پەڕتوووکی ژمارە5 :
رۆژ و فرمان
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
66168
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
سيود
ھەسي

4576
پەڕتوووکی ژمارە6 :
منی
ەوﯾستی من
ن ئەڕوا و تﯚ ھەر خﯚشە
رۆژان
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
68144
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ل
دوون عەبدول
فەرەﯾد

4577
پەڕتوووکی ژمارە7 :
ی سەخت
رۆژانی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651497
70004
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ەالن باﯾيز ئيس
ئەرسە
سماعيل

4578
پەڕتوووکی ژمارە8 :
گ و شانﯚی ساالر
ی گو ەنگ
رۆژانی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201110
0032114446
62191
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ئەحمەدد ساالر
ی ئاراس
دەزگای
2004
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
تاﯾبەتم
و ت:
ستان
شووری کوردس
باش
شانﯚ
جﯚری پەڕتووک :شا
زمان  -ش وەزار :ک  .باشوور
4579
پەڕتوووکی ژمارە9 :
ﭭيا
ەکانی بﯚليﭭ
رۆژانە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651497
70039
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
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ی
جيﭭارا ،ئارنيستﯚچی

4580
پەڕتوووکی ژمارە0 :
م ری پيرەم رد 1981 -
رۆژژم
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201310
0131229318
88340
ھ شتا ئامادە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ن
نەرﯾمان
1980
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
تاﯾبەتمە
و ت:
ستان
شووری کوردس
باش
ەمەجﯚرە
جﯚری پەڕتووک :ھە
زمان  -ش وەزار :ک ..باشوور
4581
پەڕتوووکی ژمارە1 :
ەرگەﯾەک  -بەرگی 1
م ری پ شمە
رۆژژم
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201110
0150049086
62371
ئاماادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ەحمود
ی حاجی مە
ەر :محەمەدی
نووسە
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
بااشووری کورددستان
و ت:
ی پەڕتووک :ﯾااداشت
جﯚری
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
4582
پەڕتوووکی ژمارە2 :
ەرگەﯾەک  -بەرگی 2
م ری پ شمە
رۆژژم
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201110
0150050286
62372
ئاماادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ەحمود
ی حاجی مە
ەر :محەمەدی
نووسە
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
بااشووری کورددستان
و ت:
ی پەڕتووک :ﯾااداشت
جﯚری
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
4583
پەڕتوووکی ژمارە3 :
ەرگەﯾەک  -بەرگی 3
م ری پ شمە
رۆژژم
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dipedia.org//?q=201110
0150051336
62373
http:///www.kurd
ئاماادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ی حاجی مە
ەر :محەمەدی
نووسە
ەحمود
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
بااشووری کورددستان
و ت:
ی پەڕتووک :ﯾااداشت
جﯚری
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
4584
پەڕتوووکی ژمارە4 :
ەرگەﯾەک  -بەرگی 4
م ری پ شمە
رۆژژم
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201105
5121418385
57860
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
مەحمود.
د
نووسەر :ممحەمەدی حاجی
مەدی
ﯾاداشتی بەڕ ز محەم
ی
ەک"
ی "ڕۆژ ژم ری پ شمەرگەﯾە
بەرگی چواارەمی کت بی
خو نەرانی ...
ە بەر دﯾدەی خ
حمود ،کەوتە
حاجی مەح
مەرگەﯾەک" باسی ) (20ساڵ لە خەباات و رووداوەککانی
کت بی "ڕۆژژ ژم ری پ شم
ستان دەکات و بابەتەکانی بەگی چوارەم تاﯾبەتن بە رووداوو
شﯚڕشی گگەلی کوردس
مەی گرنی
 199و دەﯾان و نەو بە گەنام
ی  1992بﯚ 96
کارەساتەککانی سا نی
کرادەکر ن.
م جارە ئاشک
لەخﯚگرتووەە کە بﯚ ﯾەکەم
جگە لە دەستپ ک و پ شەکيي
بەرگی چواارەمی رۆژ ژمم ری پ شمەررگەﯾەک ،گە
ييەک،
خﯚگرتووە ،لەووانە:
شان کی لەخ
چەند ناونيش
ی قﯚناغ کی ننوێ
سەرەتای199و رووداوەەکانی
سا ی 92خﯚئامادەککردن بﯚ ھە ببژاردن و سەرەتای ﯾەکگرتتنناکﯚکی
ی
دانی
ن و سەرھە د
ھە بژاردنەکان
ئاکامی ھحزب
ن و قەﯾرانی ناوخﯚی ب
ی بﯚ ﯾەکگرتن
ئامادەکاریpkk
کوردستان و ک شەیk
ن
ھە ستکارەککانی ع راقی لە
کﯚبوونەوەەی ھ زە بەرھ199و رووداوەەکانی
سا ی 93ست پاش ﯾەککگرتنی لەگەڵ پارتی
حزبی سﯚسياليس
ی
تنەوەی
ئيعالنکردن و ر کخستندا
ستی حکومەتتی ھەر م
(24و ھە و س
چەک کرددنی ليوای )4199و رووداوەەکانی
سا ی 94ی
خﯚئامادەککردن بﯚ کﯚنگگرەی )(2ی رکخستنەوەی حزبی سﯚﯚسياليست
199و رووداوەەکانی
سا ی 95م جەاللەوە
م لەالﯾەن مام
نەفير عام199و رووداوەەکانی
سا ی 96سيەکانی ﯾەک تی
ﯾادی ﯾﯚبييلی ز ﯾنی پپارتی و مەترسخﯚی
ب و رووداوەکاننی دوای ی
- 31ی ئاب
ھاوپەﯾمانن تی بﯚچی و لەک پ کھااتبوو؟ەمين
 1992بﯚ  1996کە بﯚ ﯾەکە
ی گرنگی ن ووان سا نی 2
چەندﯾن باببەت و رووداوی
جارە بە بە گەنامەوەو ووەک خﯚی ب ودەکر نەوە.
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تاﯾبەتمەندﯾيەکانی پەڕتووک
باشووری کوردستان
و ت:
جﯚری پەڕتووک :ﯾاداشت
زمان  -ش وەزار :ک .باشوور
پەڕتووکی ژمارە4585 :
رۆژژم ری جووتيار 1999ز
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061012351365160
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
ئەحمەد حەسەن مەعروف )کوڕە جوتيار)

پەڕتووکی ژمارە4586 :
رۆژژم ری جووتيار 2000زـ 2700ک.
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061012351365171
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
ئەحمەد حەسەن مەعروف )کوڕە جوتيار)
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی پەڕتووک
باشووری کوردستان
و ت:
جﯚری پەڕتووک :ھەمەجﯚرە
زمان  -ش وەزار :ک .باشوور
پەڕتووکی ژمارە4587 :
رۆژژم ری رووداوەکانی  16مانگی رابردووی سوورﯾيە
http://www.kurdipedia.org/?q=2012080514482769467
ئامادەﯾە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
ئامادەکردنی :رەحمان نەقشی
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی پەڕتووک
جﯚری پەڕتووک :ک ۆنﯚلﯚژﯾا
زمان  -ش وەزار :ک .باشوور
پەڕتووکی ژمارە4588 :
رۆژژم ری رۆمی
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061012351465203
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
تاقانە ،ئەحمەد
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4589
پەڕتوووکی ژمارە9 :
م ری سا ی 2012
رۆژژم
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201112
2071306396
63144
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
جی فەف
ی :قوباد حاج
کﯚکردنەوە و ئامادەکردنی
فينالند

قە دز ی
ە

دﯾيەکانی پەڕتتووک
تاﯾبەتمەند
شوور
زمان  -ش وەزار :ک .باش

4590
پەڕتوووکی ژمارە0 :
م ری سا ی 2013ی زااﯾينی
رۆژژم
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201212
2212030577
74412
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
جی فق
ر کخستن و ئامادە کردننی قوباد حاج

قە دز ی

دﯾيەکانی پەڕتتووک
تاﯾبەتمەند
جﯚرە
جﯚری پەڕتتووک :ھەمەج
شوور
زمان  -ش وەزار :ک .باش

4591
پەڕتوووکی ژمارە1 :
ی1
ی کوردستاان  -بەشی
م ری م ژووی
رۆژژم
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201304
4212036057
78775
ئاماددەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ی
مان نەقشی
ئامادەەکردنی :رەحم
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی پەڕتووک :ک ۆنﯚلﯚژﯾا
جﯚری
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
4592
پەڕتوووکی ژمارە2 :
27
کوردی 714
م ری ناوی ک
رۆژژم
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201404
4092147136
69096
ئامادەەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
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کيان جانەﯾی
ی پەڕتووک
ەتمەندﯾيەکانی
تاﯾبە
ھەمەجﯚرە
ی پەڕتووک :ھ
جﯚری
ک .باشوور
ن  -ش وەزار :ک
زمان

4593
پەڕتوووکی ژمارە3 :
م ری ھەر م 2014 -
رۆژژم
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201312
2152259378
87218
ھ شتا ئامادە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
...
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
تاﯾبەتمە
ستان
شووری کوردس
باش
و ت:
ەمەجﯚرە
جﯚری پەڕتووک :ھە
زمان  -ش وەزار :ک ..باشوور

4594
پەڕتوووکی ژمارە4 :
ﯚچی و زاﯾيننی
م رەکانی کﯚ
رۆژژم
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
67206
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
گر نﭭييل  ،گ .س .فرﯾمان

4595
پەڕتوووکی ژمارە5 :
ەربازبون
رۆژگاارە سەختەکانی کورد و ر گای دە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
66267
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
م .گﯚرران
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
بااشووری کورددستان
و ت:
ی پەڕتووک :دۆزی کورد
جﯚری
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
4596
پەڕتوووکی ژمارە6 :
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شا رەوشەننبيرى
ما كوردستاان و شورەش
رۆژنام
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201403
3310040079
95706
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ل-ھەول ر1998-
ندى-كرﯾسەال
ەە ەاھير سند
شەكە

4597
پەڕتوووکی ژمارە7 :
شا رۆشنبيرری
ما کوردستاان و شوڕەش
رۆژنام
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101450586
65290
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
سندی
ی ،شەکەت تتاھير

4598
پەڕتوووکی ژمارە8 :
مە لە کت بدا  -بەرگی 1
رۆژنام
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22214412719586
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ەد
عەلی ئەحمە
نەوزاد ع
نی 2008
سل مانی
سەرچاوە :ما پەڕی کت بخانەی ککوردی
تاﯾبەتم
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
و ت:
ستان
شووری کوردس
باش
جﯚری پەڕتووک :راگگەﯾاندن
زمان  -ش وەزار :ک ..باشوور
4599
پەڕتوووکی ژمارە9 :
مە لە کت بدا  -بەرگی 2
رۆژنام
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201110
0010041236
62172
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
نووسەرر :نەوزاد عەللی ئەحمەد
ەی روون
چاپخانە
2009
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
تاﯾبەتم
و ت:
ستان
شووری کوردس
باش
جﯚری پەڕتووک :ل ککﯚ ينەوە
زمان  -ش وەزار :ک  .باشوور
4600
پەڕتوووکی ژمارە0 :
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رۆژنامە و جەنگ
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122214412719601
ئامادەﯾە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
نەوزاد عەلی ئەحمەد
سل مانی 2003
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی پەڕتووک
باشووری کوردستان
و ت:
جﯚری پەڕتووک :ھەمەجﯚرە
پەڕتووکی ژمارە4601 :
رۆژنامە ﭬانيا کوردی
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061012351565231
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
ئيسماعيل بادی

پەڕتووکی ژمارە4602 :
رۆژنامەگەرى ﯾەك ەى نيشەﯾمانى كوردستانى ى لە دەرەوەى كوردستان ))1991-1974
http://www.kurdipedia.org/?q=2014033100400795716
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
نەوزاد عەلى ئەحمەد-دوارۆژ-سل مانى2004-

پەڕتووکی ژمارە4603 :
رۆژنامەگەری
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061012351365169
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
کازمی موعتەمەد
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی پەڕتووک
باشووری کوردستان
و ت:
جﯚری پەڕتووک :راگەﯾاندن
زمان  -ش وەزار :ک .باشوور
پەڕتووکی ژمارە4604 :
رۆژنامەگەری  -بەشی 1
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122214412719604
ئامادەﯾە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
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د .کازمی موعتەمەد نەژاد
مەجيد سا ح عەزﯾز
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی پەڕتووک
جﯚری پەڕتووک :راگەﯾاندن
زمان  -ش وەزار :ک .باشوور
پەڕتووکی ژمارە4605 :
رۆژنامەگەری لە سەرەتای سەرھە دانەکانەوە تا چەرخی نو کاری
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061012351465229
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
براﯾمی مەال

پەڕتووکی ژمارە4606 :
رۆژنامەگەری و پرۆسەی سياسی لە کوردستانی باشووردا
http://www.kurdipedia.org/?q=2012022020355464270
ئامادەﯾە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
جﯚن ھﯚگەن و جﯚن ترەمبﯚر
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی پەڕتووک
دەرەوە
و ت:
جﯚری پەڕتووک :راگەﯾاندن
زمان  -ش وەزار :ک .باشوور
پەڕتووکی ژمارە4607 :
رۆژنامەگەری و رۆژنامەنووسی ھاوچەرخ
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061014510065370
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
ئەلدروبی ،محەمەد

پەڕتووکی ژمارە4608 :
رۆژنامەگەری و رۆژنامەنووسی ھاوچەرخ
http://www.kurdipedia.org/?q=2013052200374578502
فاﯾلی پی دی ئ ف :ھ شتا ئامادە نييە
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ەلدروبی
محەمەد ئە
وەرگ انی :سﯚزان جەممال و لوقمان غەفور
دﯾيەکانی پەڕتتووک
تاﯾبەتمەند
و ت:
باشوووری کوردستان
جﯚری پەڕتتووک :راگەﯾانندن
شوور
زمان  -ش وەزار :ک .باش
4609
پەڕتوووکی ژمارە9 :
ی
وردی بە زماانی کوردی
مەگەری کو
رۆژنام
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101235126
65132
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
فەرھاد پيرباڵ
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
و ت:
بااشووری کورددستان
ی پەڕتووک :رااگەﯾاندن
جﯚری
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
4610
پەڕتوووکی ژمارە0 :
مرﯾکا 1991 - 1949
ەوروپا و ئەم
ی کورد لە ئە
خو ندکارانی
مەگەرﯾی خ
رۆژنام
dipedia.org//?q=201012
22214412719589
http:///www.kurd
ئاماددەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
حمەد
نەوززاد عەلی ئەح
مە ببەندی کوردۆللﯚجی
مانی 2008
سل م
بخانەی کوردی
ی
سەررچاوە :ما پەڕڕی کت
نی پەڕتووک
ەتمەندﯾيەکانی
تاﯾبە
باشووری کووردستان
و ت:
جﯚرری پەڕتووک :راگەﯾاندن
ن  -ش وەزار :ک .باشوور
زمان
4611
پەڕتوووکی ژمارە1 :
مرﯾکا 1949ـ1991
ەوروپا و ئەم
ی کورد لە ئە
خو ندکارانی
مەگەرﯾی خ
رۆژنام
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101450596
65331
شتا ئامادە نيييە
ھش
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
نەوزادد عەلی ئەحم
مەد
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پەڕتووکی ژمارە4612 :
رۆژنامەگەرﯾی کوردی بە زمانی فەڕەنسی
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061014505765258
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
پيربال  ،فەرھاد

پەڕتووکی ژمارە4613 :
رۆژنامەگەرﯾی کوردی لە ع راقدا
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122214412719605
ئامادەﯾە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
فاروق عەلی عومەر
وەرگ انی :تارﯾق کار زی
دەزگای موکرﯾانی 2001
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی پەڕتووک
باشووری کوردستان
و ت:
جﯚری پەڕتووک :راگەﯾاندن
زمان  -ش وەزار :ک .باشوور
پەڕتووکی ژمارە4614 :
رۆژنامەگەرﯾی کوردی لە ع راقدا :ل کﯚ ينەوە بەراﯾيەکان 1914ـ1939
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061014505865299
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
فاروق عەلی عومەر

پەڕتووکی ژمارە4615 :
رۆژنامەگەرﯾی کوردی لە ع راقدا :ل کﯚ ينەوە ،بەراﯾيەکان 914ـ939
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061012351465228
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
فاروق عەلی عومەر

پەڕتووکی ژمارە4616 :
رۆژنامەگەرﯾی کوردی؛ چەند سەرەقەلەم ک لە بارەی تەکنيک و ھونەرەکانی
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122214412719596
ئامادەﯾە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
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ی :نەژاد عەززﯾز سورم
نوسينی
ی پەروەردەی حکوومەتی ککوردستان
ەی وەزارەتی
چاپخانە
ھەول ر 2006
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
تاﯾبەتمە
و ت:
شووری کوردس
باش
ستان
جﯚری پەڕتووک :راگگەﯾاندن
زمان  -ش وەزار :ک ..باشوور
4617
پەڕتوووکی ژمارە7 :
دا
تاوانی ب سزاد
ی
ن لە ژ ر شااخ ک
ی کوردستان
مەنووسانی
رۆژنام
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201404
4231121207
75934
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
ەی داکﯚکيکرددن لە رۆژنامە
راپﯚرت کی تتاﯾبەتی ل ژنە
ەنوسان
CPJ
2014
دﯾيەکانی پەڕتتووک
تاﯾبەتمەند
ت
جﯚری پەڕتتووک :راپﯚرت
شوور
زمان  -ش وەزار :ک .باش
و ت:
دەرەوەە
4618
پەڕتوووکی ژمارە8 :
مەﯾدانى ﯾە
چوون كى م
ەرﯾن-بە دواچ
ى دواى-راپە
كوردستانى
مەنووسى كوردى لە ك
رۆژنام
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201403
3310040079
95720
ھ شتا ئامادە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ەول ر1998-
عبدالللە زەنگنە-و.ررۆشنبيرى-ھە

4619
پەڕتوووکی ژمارە9 :
مەنووسی و بواری رۆژژنامەگەری
رۆژنام
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101235126
65127
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
رەسووڵ بەختيار

4620
پەڕتوووکی ژمارە0 :
947
دستان942ـ7
کراتی کورد
ﯚماری دﯾموک
ەردەمی کﯚ
مەنووسی کوردی سە
رۆژنام
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101450596
65349
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
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ھيمداد حوس ن

پەڕتووکی ژمارە4621 :
رۆژنامەنووسی کوردی لە کوردستان دوای راپەڕﯾن :بەدواداچوون کی..
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061014505865284
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
زەنگنە ،عەبدو

پەڕتووکی ژمارە4622 :
رۆژنامەنووسی کوردی لە کوردستانی دوای راپەڕﯾن
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061012351265126
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
زەنگنە ،عەبدو

پەڕتووکی ژمارە4623 :
رۆژنامەنووسيى كوردى سەردەمى كﯚمارى د مﯚكراەى كوردستان 1947-1942
http://www.kurdipedia.org/?q=2014033100400795721
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
د.ھيمدادى حوس ن-سەردەم-سل مانى2002-

پەڕتووکی ژمارە4624 :
رۆژنامەنووسيی كوردى سەردەمى كﯚمارى د مﯚكراەى كوردستان 1947-1942
http://www.kurdipedia.org/?q=2014033100400795722
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
د.ھيمدادى حوس ن--سل مانى2002-

پەڕتووکی ژمارە4625 :
رۆژنامەنووسيی کوردی سەردەمی کﯚماری د موکراتی کوردستان 1947 - 1942
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122214412819617
ئامادەﯾە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
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حوس ن
د .ھيمداد ح
ەردەم 2002
دەزگای سە
تاﯾبەتمەندﯾﯾيەکانی پەڕتوووک
کوردستان
ن
باشوورری
و ت:
دن
جﯚری پەڕتوووک :راگەﯾاند
شوور
زمان  -ش ووەزار :ک .باش
4626
پەڕتوووکی ژمارە6 :
دستان
ﯚکراتی کورد
ﯚماری د مﯚ
سەردەمی کﯚ
ی کوردی س
مەنووسيی
رۆژنام
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101235146
65223
شتا ئامادە نيييە
ھش
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ھيمدادی حوس ن

4627
پەڕتوووکی ژمارە7 :
)2005
ی کوردستاان لە سا ننی )5-1981
ی کﯚمە ەی خو ندکارانی
مەنووسيی
رۆژنام
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201205
5222256186
64848
ھ شتا ئامادەە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
عومەر
ر
ەروەر عبدول ەەحمان
ننوسينی سە
ەکانی پەڕتوووک
تتاﯾبەتمەندﯾيە
راگەﯾاندن
ن
جﯚری پەڕتوووک:
ج
ززمان  -ش وەزار :ک .باشووور

4628
پەڕتوووکی ژمارە8 :
مەوانی تاﯾببەتمەند
رۆژنام
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22214412619567
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
س ن قەندی
د .حس
کارزان ممحەمەد
20
سل مانی 008
خانەی وەرگ انی س
تاﯾبەتم
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
و ت:
ستان
شووری کوردس
باش
جﯚری پەڕتووک :راگگەﯾاندن
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پەڕتووکی ژمارە4629 :
رۆژنامەوانی تاﯾبەتمەند
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061014505865310
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
قەندی ،حس ن

پەڕتووکی ژمارە4630 :
رۆژنامەوانی و ئەدەبياتی نو ی کوردی
http://www.kurdipedia.org/?q=2011102409142262496
ئامادەﯾە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
دکتﯚر ھيمدادی حوس ن
بنکەی ژﯾن 2008 -
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی پەڕتووک
باشووری کوردستان
و ت:
جﯚری پەڕتووک :راگەﯾاندن
زمان  -ش وەزار :ک .باشوور
پەڕتووکی ژمارە4631 :
رۆژنامەوانيى كوردى سەردەمى كﯚمارى د مﯚكراەى كوردستان 1947-1943
http://www.kurdipedia.org/?q=2014033100400795726
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
د.ھيمدادى حوس ن-بەدرخان-ھەول ر2008-

پەڕتووکی ژمارە4632 :
رۆژنامەوانيی ئەليکترۆنی
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061014505765243
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
بەدﯾعی ،نەعيم

پەڕتووکی ژمارە4633 :
رۆژنامەوانيی لە سەردەمی جيھانگەرﯾدا
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061012351565234
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
ھەﭬال ئەبوبەکر
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4634
پەڕتوووکی ژمارە4 :
وردی  -گﯚﭬااری ھيوا  - 1963-195 7بەشی 1
مەوانيی کو
رۆژنام
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201209
9172022462
27928
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
مدادی حوس ن
ئامادەککردن :د .ھيم
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
تاﯾبەتم
و ت:
ستان
شووری کوردس
باش
جﯚری پەڕتووک :کﯚﯚی ب وکراوەککان
زمان  -ش وەزار :ک  .باشوور

4635
پەڕتوووکی ژمارە5 :
واری دەفتەرری کوردەوااری
وردی – کﯚو
مەوانيی کو
رۆژنام
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201209
9212155422
26317
ھ شتا ئامادە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
دادی حوس ن
د .ھيمد
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
تاﯾبەتم
و ت:
ستان
شووری کوردس
باش
جﯚری پەڕتووک :راگگەﯾاندن
زمان  -ش وەزار :ک  .باشوور

4636
پەڕتوووکی ژمارە6 :
ستان 1947 - 1943
دەمی کﯚما ری د موکراتی کوردس
وردی سەرد
مەوانيی کو
رۆژنام
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201111
1141451076
62954
ئئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ھيمدادی حووس ن
س 2008 -
دەزگای ئاراس
ەکانی پەڕتوووک
تاﯾبەتمەندﯾيە
و ت:
باشووری کوردستان
ی
راگەﯾاندن
ن
جﯚری پەڕتوووک:
زمان  -ش وەەزار :ک .باشووور
4637
پەڕتوووکی ژمارە7 :
947
ستان 943ـ7
راتی کوردس
ماری دﯾموکر
وردی :سەرردەمی کﯚما
مەوانيی کو
رۆژنام
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101451006
65351
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ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ھيمدادی حوس ن

ھ شتا ئاماددە نييە

4638
پەڕتوووکی ژمارە8 :
مەﭬان
رۆژنام
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101450586
65304
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
فەرﯾدوون سامان

4639
پەڕتوووکی ژمارە9 :
ی لە باشورری کوردستتان
مەی ئەھلی
رۆژنام
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22214412819618
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
سوڵ
ھ رش رەس
خان 2006
نەوەی بەدرخ
دەزگای چاپ و ب وکردنە
دﯾيەکانی پەڕتتووک
تاﯾبەتمەند
و ت:
باشوووری کوردستان
جﯚری پەڕتتووک :راگەﯾانندن
شوور
زمان  -ش وەزار :ک .باش
4640
پەڕتوووکی ژمارە0 :
شخستنی ئەدەب و..
196ـ 1974رۆ ی لە پ ش
مەی براﯾی براﯾەتی 67
رۆژنام
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101451006
65363
ھ شتا ئامادە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
حەمەد
ئارﯾان ئيبراھيم مح

4641
پەڕتوووکی ژمارە1 :
کوردی لە عيراق
ی
مەی
ەمين رۆژنام
 :1919ﯾەکە
شتنی راستتی 9-1918
مەی ت گەﯾش
رۆژنام
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201109
9192114086
61988
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
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ئامادەکار :رەەفيق سا ح و سدﯾق سا ح
س 2007 -
دەزگای ئاراس
تاﯾبەتمەندﯾييەکانی پەڕتوووک
کوردستان
ن
باشووری
ی
و ت:
دن
جﯚری پەڕتوووک :راگەﯾاند
شوور
زمان  -ش وەزار :ک .باش
4642
پەڕتوووکی ژمارە2 :
شتنی راستتی ژمارە 33 -1
مەی ت گەﯾش
رۆژنام
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201204
4111433076
64472
ە
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
ژمارە 33 -1
ەندﯾيەکانی پپەڕتووک
تاﯾبەتمە
ستان
شووری کوردس
باش
و ت:
ی ب وکراوەکاان
جﯚری پپەڕتووک :کﯚی
زمان  -ش وەزار :ک .باشوور

4643
پەڕتوووکی ژمارە3 :
مەی ژﯾان
رۆژنام
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101235146
65218
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ق سا ح /ئا
رەفيق

4644
پەڕتوووکی ژمارە4 :
 (400 - 3بەررگی  - 4بەشی 1
مەی ژﯾان ،ژمارە )321
رۆژنام
dipedia.org//?q=201110
0241236536
62520
http:///www.kurd
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ق سا ح
ئامادەەکردنی رەفيق
ق سا ح
ل کﯚ يننەوەی سدﯾق
مانی 2005 -
سل ما
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی پەڕتووک
بااشووری کورددستان
و ت:
ی پەڕتووک :رااگەﯾاندن
جﯚری
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
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4645
پەڕتوووکی ژمارە5 :
رۆﭬە
گرافيا و شر
ستان  -بيبلﯚگ
مەی سﯚﭬييەت کوردس
رۆژنام
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201203
3011801166
64328
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
تاھير
نووسنی -:فەخرەدﯾن تا
لە ب وکراوەەکانی خەنداان بﯚ پەخش و وەشاندن  -زنجيرەی 8
20
ھەول ر 006
الک
سەر نيت -:چاال
خستنە س
تاﯾبەتمەند
دﯾيەکانی پەڕتتووک
و ت:
باشوووری کوردستان
جﯚری پەڕتتووک :بيبلﯚگررافيا
شوور
زمان  -ش وەزار :ک .باش
4646
پەڕتوووکی ژمارە6 :
دەمی نوێ  -بەشی 1
مەی سەرد
رۆژنام
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201110
0131233186
62340
ە
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
سامی
سەرچاووە :ما پەڕی ککەرﯾمی حيس
ەندﯾيەکانی پپەڕتووک
تاﯾبەتمە
و ت:
دەررەوە
ی ب وکراوەکان
پەڕتووک :کﯚی
جﯚری پە
زمان  -ش وەزار :ک .باشوور

4647
پەڕتوووکی ژمارە7 :
دەمی نوێ  -بەشی 2
مەی سەرد
رۆژنام
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201110
0131236036
62341
ە
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
سامی
سەرچاووە :ما پەڕی ککەرﯾمی حيس
ەندﯾيەکانی پپەڕتووک
تاﯾبەتمە
دەررەوە
و ت:
ی ب وکراوەکان
پەڕتووک :کﯚی
جﯚری پە
زمان  -ش وەزار :ک .باشوور
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4846
پەڕتوووکی ژمارە6 :
مەی ھەول ر
رۆژنام
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101235126
65133
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
زامدارر ،مەحمود

4649
پەڕتوووکی ژمارە9 :
1953
ی سەرھە دان و کﯚتاﯾﯾی 3 -1950
مەی ھەول ر :حيکاﯾەتی
رۆژنام
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101450586
65282
نييە
شتا ئامادە ە
ھش
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
مود زامدار
مەحم
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
بااشووری کورددستان
و ت:
ی پەڕتووک :رااگەﯾاندن
جﯚری
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
4650
پەڕتوووکی ژمارە0 :
)19
ەتاوی )946
ھاباد 1325- 1324ی ھە
ستان  -مەھ
مەی کوردس
رۆژنام
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201109
9192105526
61985
ئامادەﯾﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
سدﯾق سا ح
ق
سا ح و
ئامادەککار :رەفيق س
200
ی ئاراس 07 -
دەزگای
تاﯾبەتم
ی پەڕتووک
مەندﯾيەکانی
و ت:
شووری کورددستان
باش
جﯚری پەڕتووک :راگگەﯾاندن
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
4651
پەڕتوووکی ژمارە1 :
ی سا ی 193 0
ووکی کوردی
مەی کەرکو
رۆژنام
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101450576
65259
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
تاقانە ،ئەحمەد /ئا

4652
پەڕتوووکی ژمارە2 :
ووک-ی کورردی سا ی 1930
مەی کەرکو
رۆژنام
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http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201111
1061558236
62813
ە
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
ئامادەکرردن و پ شەککی :ئەحمەد تاقانە
20
دەزگای ئاراس 007 -
تاﯾبەتمە
ەندﯾيەکانی پپەڕتووک
و ت:
ستان
شووری کوردس
باش
ی ب وکراوەکاان
جﯚری پپەڕتووک :کﯚی
زمان  -ش وەزار :ک .باشوور
4653
پەڕتوووکی ژمارە3 :
دەرەوەی برﯾتانيادا
ی
وەزارەتی
ی
ە گەنامەکانی
دستان لە بە
ھە تی کورد
رۆژھە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201112
2142145216
63307
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
سو تانی
ی  :ئەنوەر س
وەرگ ان و ئامادەکردنی
بنکەی ژﯾن ،سا ی 2005
ی
لە ب وکرااوەکانی سل مانی،
ەڕتووک
تاﯾبەتمەنندﯾيەکانی پە
باشوووری کوردستتان
و ت:
ەنامەﯾی
ەڕتووک :بە گە
جﯚری پەڕ
زمان  -ش وەزار :ک .بباشوور
4654
پەڕتوووکی ژمارە4 :
دستان لە دە سا دا
ھە تی کورد
رۆژھە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201101
1131134293
32724
ی پی دی ئ ف :ھ شتا ئاماادە نييە
فاﯾلی
ھەری" ،لە الﯾﯾەن گﯚﭬاری "" "K21چاپ و ب وکراوەتەووە .
نووسينی ""حاميد گەوھ
شھاتەکانی حيزب و الﯾەنە
ی
سەر رووداو و پ
ئەم کت بە بباس کی ت روو تەسەلە لەس
الميی ئ ران ،لە ن وان
ﯚرشی ئيسال
شﯚ
دوای
ان،
سياسييەککانی رۆژھە تی کوردستا
ِ
.1988-197
سا نی 78
"کت بی رۆژژھە تی کورددستان لە ە
دە سا دا" ،لە دوو بەرگ و للە  1100الپە ِرە
حەﯾدەری
ەوەکەی لەالﯾﯾەن مومتاز ح
ب وکراوتەووە ،ئەرکی چااپ ب و کردنە
زانا" لەئەستﯚ گييراوە.
قاسم – لەﯾال "
م
ەری گﯚﭬارەکاانی " "K21و "لەﯾال
سەرنووسە
ﯾامن ر
سەرچاوە :ما پەڕی پەﯾا
تاﯾبەتمەند
دﯾيەکانی پەڕتتووک
و ت:
باشوووری کوردستان
شوور
زمان  -ش وەزار :ک .باش
4655
پەڕتوووکی ژمارە5 :
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دا
گی جيھانيد
دووەم جەنگ
سەردەمی د
دستان لە س
ھە تی کورد
رۆژھە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201110
0240909026
62495
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
گەنامەکانی ئئەرشيﭭی ﯾە
بەپ ی بە گ
ەک تيی سﯚﭬييەت
دکتﯚر ئەفرااسياو ھەوراممی
پ داچوونەوەە و ئامادەکرددنی :سدﯾق سا ح
ن 2008 -
بنکەی ژﯾن
دﯾيەکانی پەڕتتووک
تاﯾبەتمەند
و ت:
باشوووری کوردستان
جﯚری پەڕتتووک :م ژوو
شوور
زمان  -ش وەزار :ک .باش
4656
پەڕتوووکی ژمارە6 :
سەت!!
سی سياس
دستان و پرس
ھە تی کورد
رۆژھە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201111
1272109526
63026
ئاماددەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
براﯾم فەرشی  -باررام
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی پەڕتووک
و ت:
بااشووری کورددستان
ی پەڕتووک :وتار و دﯾمانە
جﯚری
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
4657
پەڕتوووکی ژمارە7 :
وازی
زووتنەوەی رزگاری خو
سياسيی بز
ک لەدۆخی س
ﯚ ينەوەﯾەک
دستان ،ليکﯚ
ھە تی کورد
رۆژھە
19
کورد 989-1979
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201302
2191858388
80664
ی پی دی ئ ف :ھ شتا ئاماادە نييە
فاﯾلی
مود حەمەد
د عەلی مەحم
نوسينی :دد .ھﯚشمەند
ھەولير چاپ و بالوککراوەتەوە.
ر
ئەم کتيبە لە کﯚتايی ماانگی 6ی  2012لە
ەی دکتﯚرای نوسەرە ،لە بەشی ميژوووی
ەرەتدا کارنامە
تيبينی :ئەم کتيبە لەبنە
وەک خﯚی وەرگيرراوەو
گاندنەوە ک
زانکﯚی سلليمانی ،کە للەاليەن ليژنەی ھەلسەنگ
ی پيدرا.
پلەی نايابی
دﯾيەکانی پەڕتتووک
تاﯾبەتمەند
و ت:
باشوووری کوردستان
جﯚری پەڕتتووک :دۆزی کورد
شوور
زمان  -ش وەزار :ک .باش
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4658
پەڕتوووکی ژمارە8 :
م
ەشی دووەم
ی ئافرەتانی جيھان  /بە
رۆژی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201202
2102351196
64226
ئاماددەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ساندرا کولونتاای
ئەلکس
وەرگ رران  :ئازاد ئارمان
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی پەڕتووک
و ت:
بااشووری کورددستان
ی پەڕتووک :ژننان
جﯚری
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
4659
پەڕتوووکی ژمارە9 :
ەشی ﯾەکەم
ی ئافرەتانی جيھان  /بە
رۆژی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201202
2102350526
64225
ئاماددەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ساندرا کولونتاای
ئەلکس
وەرگ رران  :ئازاد ئارمان
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
بااشووری کورددستان
و ت:
ی پەڕتووک :ژننان
جﯚری
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
4660
پەڕتوووکی ژمارە0 :
ەی کوردستتان
ی پ شمەرگە
رۆژی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201112
2170018126
63333
ئامادەەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
نەقشی
ی
حمان
ئامادەەکردنی :رەحم
2
ەمبەری 2011
دﯾسە
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی پەڕتووک
ھەمەجﯚرە
ی پەڕتووک :ھ
جﯚری
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک

4661
پەڕتوووکی ژمارە1 :
ندەن
ی دﯾنو ە لەند
رۆژی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6202255317
70554
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ھ شتا ئاماددە نييە

ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ن رابلی
ستيفن
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی پەڕتووک :مندا ن
جﯚری

4662
پەڕتوووکی ژمارە2 :
ی شﯚڕش ﯾان رۆژی تيررۆر
رۆژی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201011
11710283010761
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
خەوان
ھاوڕێ باخە
چاپخانەی وەزارەتی رۆشننبيری – ژمارەەی
ەم – ئﯚکتﯚبەرری  – 2003چ
چاپی ﯾەکە
ستان – ھەول ر.
 - 301کوردست
سپاردن1 :
لەسەر ئەررکی نووسەرر خﯚی چاپکراوە.
دﯾيەکانی پەڕتتووک
تاﯾبەتمەند
باشوووری کوردستان
و ت:
شارەکان:
ھەول ر
شوور
زمان  -ش وەزار :ک .باش
4663
پەڕتوووکی ژمارە3 :
ی عودەی
ی ھاتنەکەی
رۆژی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201403
3301609186
67379
ھ شتا ئامادە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
عەبدو
ئاوات ع
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
تاﯾبەتم
و ت:
ستان
شووری کوردس
باش
جﯚری پەڕتووک :چييرۆک
زمان  -ش وەزار :ک  .باشوور

4664
پەڕتوووکی ژمارە4 :
کی خﯚش
رۆژﯾک
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6202255317
70666
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
و/ھەوورامان ورﯾا قانع
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
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ی پەڕتووک:
جﯚری

مندا ن

4665
پەڕتوووکی ژمارە5 :
ێ لە رۆژان
رۆژێ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201207
7081516277
71903
ی پی دی ئ ف :ھ شتا ئاماادە نييە
فاﯾلی
 18) 201دﯾماانەی کولتوورﯾی و
سل مانيی 11
ف محەمەد ،س
بابی اللﯚ:ککەمال رەئووف
20ە)
ی 008 -1966
سيی سا نی
رۆژنامەنووس
تاﯾبەتمەند
دﯾيەکانی پەڕتتووک
باشوووری کوردستان
و ت:
جﯚری پەڕتتووک :وتار و دﯾمانە
شوور
زمان  -ش وەزار :ک .باش
4666
پەڕتوووکی ژمارە6 :
ی ئيﭭان دنييسﯚﭬيچ
رۆژ ک لە تەمەنی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22702075619930
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
نووسەر
سين
ئەليکساندەر سﯚلژنيتس
وەرگ
سولەﯾمان د سﯚز
ەڕەکان
ژمارەی الپە
168
پ
سا ی چاپ
2005
ەوەی موکرﯾاننی
سەرچاوە :ما پەڕی دەززگای تو ژﯾنەووە و ب وکردنە
دﯾيەکانی پەڕتتووک
تاﯾبەتمەند
باشوووری کوردستان
و ت:
جﯚری پەڕتتووک :رۆمان
شوور
زمان  -ش وەزار :ک .باش
4667
پەڕتوووکی ژمارە7 :
الکی
کی پ لەچاال
رۆژ ک
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6202255317
70810
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
و/کارووان عومەر کاککەسور
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
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بااشووری کورددستان
و ت:
مندا ن
ی پەڕتووک :م
جﯚری
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
4668
پەڕتوووکی ژمارە8 :
کی تﯚزاوی
رۆژ ک
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201204
4221909006
64595
ی پی دی ئ ف :ھ شتا ئاماادە نييە
فاﯾلی
نووسينی :باران
لە چاپکراوەەکانی ﯾانەی قە ەم سا ی 2012
تاﯾبەتمەند
دﯾيەکانی پەڕتتووک
و ت:
باشوووری کوردستان
ک
جﯚری پەڕتتووک :چيرۆک
شوور
زمان  -ش وەزار :ک .باش
4669
پەڕتوووکی ژمارە9 :
وناکەکان
رۆژە تارﯾکەکان و شەوە روو
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
68568
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
بﯚتان جەالل

4670
پەڕتوووکی ژمارە0 :
رۆژە خﯚشەکان
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
68700
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
فەرھاد

4671
پەڕتوووکی ژمارە1 :
کانی ئ ران
رۆژەک
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201110
01321134918579
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
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نووسينی :ئارچی رۆزﭬ لت
حيسامی لە ففارسييەوە کرردووﯾە بە کورردی
کەرﯾمی ح
ستﯚکھﯚ م 1995 -
می
سەرچاوە :ما پەڕی کەررﯾمی حيسام
دﯾيەکانی پەڕتتووک
تاﯾبەتمەند
و ت:
دەرەوەە
ی
جﯚری پەڕتتووک :رامياری
شوور
زمان  -ش وەزار :ک .باش
4672
پەڕتوووکی ژمارە2 :
ک
رۆستتەم و جيھاننگير :چيرۆک
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
67839
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ی باپير ئاغا
عەلی

4673
پەڕتوووکی ژمارە3 :
ت کاسيرەر
ﯚتە :دوو وتارری ئ رنست
ﯚ .کانت .گﯚ
رۆسﯚ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
65514
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ت
کاسيررەر ،ئ رنست

4674
پەڕتوووکی ژمارە4 :
رۆشننای
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6202336407
71122
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
عوسم
مان محەمەد ھەورامی

4675
پەڕتوووکی ژمارە5 :
رۆشنناﯾی لە دەننگەوە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
68415
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
فەرﯾادد فازڵ
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
بااشووری کورددستان
و ت:
ھەمەجﯚرە
ی پەڕتووک :ھ
جﯚری
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ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
4676
پەڕتوووکی ژمارە6 :
رۆشنناﯾيەکانی ن و شەوەزە
ەنگ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201310
0222135469
92430
ھ شتا ئامادە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
م غەسيب
ھيشام
ەجی
وەرگ اننی :تارتق حە
تاﯾبەتمە
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
ستان
شووری کوردس
باش
و ت:
ەمەجﯚرە
جﯚری پەڕتووک :ھە
زمان  -ش وەزار :ک ..باشوور
4677
پەڕتوووکی ژمارە7 :
رۆشننبير و دەسە
ە ت
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201111
1061834576
62825
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
سەن
سەعيد حەس
حەمەس
ی ئاراس 20 07 -
دەزگای
تاﯾبەتم
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
و ت:
ستان
شووری کوردس
باش
جﯚری پەڕتووک :وتار و دﯾمانە
زمان  -ش وەزار :ک  .باشوور
4678
پەڕتوووکی ژمارە8 :
گا ،دﯾموکراسيەت
رۆشننبير ،کﯚمە گ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
66482
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
يار عەلی
بەختيا

4679
پەڕتوووکی ژمارە9 :
مەوە
گای ئيسالم
سی لە دﯾدگ
رۆشننبيری جينس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201112
2212215416
63462
ئاماددەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
؟

ﻻﭘەڕە

1248

http://www.kurdipedia.org

ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
م
ی پەڕتووک :ئااﯾين و ئاتەﯾزم
جﯚری
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
4680
پەڕتوووکی ژمارە0 :
سی
رۆشننبيری سياس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201405
5150921397
76320
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
مەد
سەروەر حەمە ئەحم
2013
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
تاﯾبەتم
و ت:
ستان
شووری کوردس
باش
جﯚری پەڕتووک :راممياری
زمان  -ش وەزار :ک  .باشوور
4681
پەڕتوووکی ژمارە1 :
رۆشننبيری س کس
سی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101536416
65427
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ھيممەت
فازل ھ

4682
پەڕتوووکی ژمارە2 :
رسيار و وە م
چوار سەد پر
دروستی :چ
سی و تەند
رۆشننبيری س کس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
66689
تا ئامادە نييە
ھ شتا
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
فازﯾل ھيمەت

4683
پەڕتوووکی ژمارە3 :
رﯾاليزمی...
شی رۆشنببيری ،ئيمپر
کانی ،شﯚڕش
ە ،پ کھاتنەک
رۆشننبيری :چييە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
66179
ھ شتا ئامادە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
فوئاد تاھر سادق
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
بااشووری کورددستان
و ت:
ھەمەجﯚرە
ی پەڕتووک :ھ
جﯚری
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زمان  -ش وەزار :ک .باشوور
پەڕتووکی ژمارە4684 :
رۆشنبيری ،کﯚمە گەی مەدەنی
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514966706
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
بەھرام محەمەد کاکل
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی پەڕتووک
باشووری کوردستان
و ت:
زمان  -ش وەزار :ک .باشوور
جﯚری پەڕتووک :ھەمەجﯚرە
پەڕتووکی ژمارە4685 :
رۆشنبيرﯾی وەلی د وانە :ل کﯚ ينەوە
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514968009
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
محەمەد ئەمين /ئا

پەڕتووکی ژمارە4686 :
رۆشنگەری :ھەنگاوی ﯾەکەم
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061015364165478
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
ئيسپنسەر ،لوﯾد

پەڕتووکی ژمارە4687 :
رۆشينەبيری ﯾاسا
http://www.kurdipedia.org/?q=2012062023364071123
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
رزگار محەمەد قادر

پەڕتووکی ژمارە4688 :
رۆلى سيسەەمى بنەما ە لە بزاﭬى رزگارﯾخوازى نيشەﯾمانى كوردستاندا
http://www.kurdipedia.org/?q=2014033100400795764
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
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2
عەزﯾز2001---
حوس ن محەمەد ع

4689
پەڕتوووکی ژمارە9 :
ن چييە؟
رۆمان
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22702075619843
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
نووسەر
د .م .ه .ئيببزامر مالکام ببرادبری نورترروپ ف ای
وەرگ
ستەفا
جەواد مس
ەڕەکان
ژمارەی الپە
169
پ
سا ی چاپ
2008
کەتەلﯚگ
ل کﯚ ينەوەی
ی ئەدەبی
ەوەی موکرﯾاننی
سەرچاوە :ما پەڕی دەززگای تو ژﯾنەووە و ب وکردنە
دﯾيەکانی پەڕتتووک
تاﯾبەتمەند
و ت:
باشوووری کوردستان
ی
جﯚری پەڕتتووک :ئەدەبی
شوور
زمان  -ش وەزار :ک .باش
4690
پەڕتوووکی ژمارە0 :
ن چيە؟
رۆمان
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
69215
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ئيبزامرر ،م.ه2 /ن

4691
پەڕتوووکی ژمارە1 :
ن لە گﯚشەنيگای جياوازەوە
رۆمان
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201101
10322120911007
ی پی دی ئ ف :ھ شتا ئاماادە نييە
فاﯾلی
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ەر.
سە ح عومە
نووسينی س
الﯾەن دەزگای تو ژﯾنەوەو
ەرەی قەبارە گەورەدا لە ال
الپە
(
111
)
ئەم کت بە للە
ِ
ی ،لە ھەول ر ،چاپ و ب وککراوتەوە.
ب وکردنەوەەی موکرﯾانی
لەوانەش لە
ش
ەنيگای جياواززەوە" (24) ،ووتاری لەخﯚگررتووە،
کت بی "رۆممان لە گﯚشە
مەزن"" ،رۆمان
،
ن(ی ھيوا قادرر"" ،رۆمانی ک وی
سەرابييەکان
بارەی "رۆممانی )ئاو نە س
"پەپولەی رەش ﯾان تررس لە
ی
ت" و
ی د ی سارا و ئەرە گﯚناﯾت
ی"" ،چيرۆکی
و پ شبينی
مردن".
ﯾامن ر
سەرچاوە :ما پەڕی پەﯾا
تاﯾبەتمەند
دﯾيەکانی پەڕتتووک
باشوووری کوردستان
و ت:
شوور
زمان  -ش وەزار :ک .باش
4692
پەڕتوووکی ژمارە2 :
ی نووسينی رۆمان
ن و پيشەی
رۆمان
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
68135
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ی محەمەد /ئئا
سامی
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی پەڕتووک
و ت:
بااشووری کورددستان
ەدەبی
ی پەڕتووک :ئە
جﯚری
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
4693
پەڕتوووکی ژمارە3 :
رۆماننسی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201310
0082108309
92391
ھ شتا ئامادە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
شەم رانی
ئارام ش
2013
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
تاﯾبەتمە
و ت:
ستان
شووری کوردس
باش
ە بەست
جﯚری پەڕتووک :ھە
زمان  -ش وەزار :ک ..باشوور
4694
پەڕتوووکی ژمارە4 :
رۆماننی ماچ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
68725
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
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ش
مەد کاکە رەش
محەم

4695
پەڕتوووکی ژمارە5 :
ەروەرانە
وون و دادپە
ک بەدحا يبو
رۆماننی نامﯚ و ل کدانەوەﯾەک
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
69400
ھ شتا ئاممادە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ئەلب ر کامﯚ
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی پەڕتووک
بااشووری کورددستان
و ت:
ەدەبی
ی پەڕتووک :ئە
جﯚری
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
4696
پەڕتوووکی ژمارە6 :
دادپەروەران
ن
ک لەگەڵ دووو شانﯚگەررﯾی بەدحا ی بوون و د
رۆماننی نامﯚ و ل کدانەوەﯾەک
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
69388
مادەﯾە
ئام
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ئەلب ر کامﯚ
وەرگ انی :حەمەککەرﯾم عارف
2003
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
بااشووری کورددستان
و ت:
ەدەبی
ی پەڕتووک :ئە
جﯚری
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
4697
پەڕتوووکی ژمارە7 :
رۆماننی کوردی :خو ندنەوە و پرسيار  -بەشی 1
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201111
1061635226
62816
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
سابير ررەشيد
ی ئاراس 20 07 -
دەزگای
تاﯾبەتم
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
و ت:
ستان
شووری کوردس
باش
جﯚری پەڕتووک :ئەددەبی
زمان  -ش وەزار :ک  .باشوور
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4698
پەڕتوووکی ژمارە8 :
ن
رۆماننە نەمرەکان
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201110
0131110406
62338
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
سن
ش محەمەد حس
شﯚڕش
چاپو پە
ەخشی سەرردەم
2011
تاﯾبەتم
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
ستان
شووری کوردس
باش
و ت:
جﯚری پەڕتووک :ئەددەبی
زمان  -ش وەزار :ک  .باشوور
4699
پەڕتوووکی ژمارە9 :
ت
ﯚ و جوليەت
رۆميﯚ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201209
9221432552
26252
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
وليام ش کسپير
سە ح بابان
وەرگ اننی :دوکتﯚر س
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
تاﯾبەتم
و ت:
ستان
شووری کوردس
باش
شانﯚ
جﯚری پەڕتووک :شا
زمان  -ش وەزار :ک  .باشوور
4700
پەڕتوووکی ژمارە0 :
ﯚ و جول ت
رۆميﯚ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201403
3310040079
95793
ئامادەەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
عﯚمرانی
وەرگ انی :زانيار ع
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
و ت:
رۆۆژھە تی کووردستان
شانﯚ
ی پەڕتووک :ش
جﯚری
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
4701
پەڕتوووکی ژمارە1 :
ﯚ و جول ت
رۆميﯚ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201403
3310040079
95794
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ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی

ھ شتا ئامادە نييە
ەردی
وەرگ اننی :عەزﯾز گە
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
تاﯾبەتم
ستان
شووری کوردس
باش
و ت:
زمان  -ش وەزار :ک  .باشوور
شانﯚ
جﯚری پەڕتووک :شا

4702
پەڕتوووکی ژمارە2 :
ﯚ و جوول ت
رۆميﯚ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201110
0032124266
62194
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
وﯾليەم شکسپير
شەرﯾف
وەرگ  :ئازاد حەمە ش
ی ئاراس
دەزگای
2008
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
تاﯾبەتم
و ت:
ستان
شووری کوردس
باش
شانﯚ
جﯚری پەڕتووک :شا
زمان  -ش وەزار :ک  .باشوور
4703
پەڕتوووکی ژمارە3 :
سى باشوررى كوردستتان
ەەى و سياس
ى كﯚمە ﯾە
رۆ ى ژن لە ژﯾانى
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201403
3310040079
95772
تا ئامادە نييە
ھ شتا
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ى2007-
شە عەبدول-رووون-سل مانى
نوخش

4704
پەڕتوووکی ژمارە4 :
وردا
ستانى باشو
ەەى كوردس
ەفسەرانى كورد لە بزااﭬى كورداﯾە
كەلەورى ئە
رۆ ى سياسى ك
)1945-19
)921
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201403
3310040079
95773
ھ شتا ئامادە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ەول ر1998-
مەد عەبدو كاكەسوور-و.پەروەردە-ھە
محەم

4705
پەڕتوووکی ژمارە5 :
رۆ ی ئافرەت لە کﯚمە دا
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http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
66092
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
لينين ،،فالدم ر ئيليچ
يچ ئيليانﯚف
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی پەڕتووک :ژننان
جﯚری
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
4706
پەڕتوووکی ژمارە6 :
دنيدا
ئاﯾدز و بنەب کرد
ز
ستن لە
فتاری بەرز لە خﯚپاراس
رۆ ی ئاﯾين و رەف
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
67270
نييە
شتا ئامادە ە
ھ شت
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
نوری فارس حەمە خان

4707
پەڕتوووکی ژمارە7 :
سو مانەکان لە پ شکەوتنە زانستيييەکاندا
ی زانا موس
رۆ ی پرشنگداری
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201307
7061025258
89681
مادەﯾە
ئام
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
دون
کاوە ففەرەج سەعد
2007
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی پەڕتووک
بااشووری کورددستان
و ت:
م
ی پەڕتووک :ئااﯾين و ئاتەﯾزم
جﯚری
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
4708
پەڕتوووکی ژمارە8 :
دﯾيدا
وزﯾکی کورد
رۆ ی حەسەن ززﯾرەک لە مو
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201011
12311085210850
ی پی دی ئ ف :ھ شتا ئاماادە نييە
فاﯾلی
ەمەد عەزﯾز
قەرەداغی و زاھير محە
ی
ەد
نووسينی :زۆزک ئەحمە
ەمەد عەزﯾز
سينەکان  :رەووشت مەحموود ،زاھير محە
تاﯾپی نوس
تاﯾپی نﯚتەککان  :زۆزک ققەرەداغيی
جەالل
ل
مﯚنتاژ و دﯾززاﯾنی بەرگ :بازﯾان
2
چاپ2004 :
سل مانی
ەم 2004 :س
چاپی ﯾەکە
(2004ی وەزاررەتی رۆشنبييرﯾی حکومەتتی
ژمارەی سپپاردن ) (473ی سا ی )4
ھەر می ککوردستان
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تاﯾبەتمەندﯾيەکانی پەڕتووک
باشووری کوردستان
و ت:
جﯚری پەڕتووک :موزﯾک
زمان  -ش وەزار :ک .باشوور
پەڕتووکی ژمارە4709 :
رۆ ی روناکبير
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514966245
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
ئيدوارد سەعيد

پەڕتووکی ژمارە4710 :
رۆ ی رۆژنامە لە خولقاندنی رای گشتی خو ندکاران
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514966609
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
سامان جەالل
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی پەڕتووک
باشووری کوردستان
و ت:
جﯚری پەڕتووک :راگەﯾاندن
زمان  -ش وەزار :ک .باشوور
پەڕتووکی ژمارە4711 :
رۆ ی رۆشنبير لە شەڕی ناوخﯚدا
http://www.kurdipedia.org/?q=2012010214140763632
ئامادەﯾە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
فازڵ عومەر رەشيد
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی پەڕتووک
جﯚری پەڕتووک :رامياری
زمان  -ش وەزار :ک .باشوور
پەڕتووکی ژمارە4712 :
رۆ ی رۆشنبيران لە شﯚڕشی نەتەوەﯾيدا
http://www.kurdipedia.org/?q=2011112722035563031
ئامادەﯾە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
کﯚميتەی راگەﯾاندنی پارتی چارەسەری دﯾموکراتی کوردستان
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01-08--2009
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
بااشووری کورددستان
و ت:
ی پەڕتووک :راامياری
جﯚری
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
4713
پەڕتوووکی ژمارە3 :
ستان
وری کوردس
سی باشوو
ەتی و سياس
ی کﯚمە ﯾە
رۆ ی ژن لە ژﯾانی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
66631
نييە
ھ شتتا ئامادە ە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
شە عەبدول
نوخش
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
و ت:
بااشووری کورددستان
ی پەڕتووک :ژننان
جﯚری
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
4714
پەڕتوووکی ژمارە4 :
رۆ ی سياسی ژژن
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201109
9052340566
60984
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
جاسم محەمەد
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
تاﯾبەتم
و ت:
ستان
شووری کوردس
باش
ن
جﯚری پەڕتووک :ژنان
زمان  -ش وەزار :ک  .باشوور

4715
پەڕتوووکی ژمارە5 :
ستانی...
زافی کوردس
ی کورد لە بز
رۆ ی سياسی و کەلتوری ئئەفسەرانی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
66462
ھ شتا ئامادە ننييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
مەد عەبدو کاکە سور
محەم

4716
پەڕتوووکی ژمارە6 :
رۆ ی سياسيی ژن
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http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514966651
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
عەبدو ھەدﯾيە

پەڕتووکی ژمارە4717 :
رۆ ی سيستەمی بنەما ە لە بزافی رزگارﯾخوازی نيشتمانيی کوردستاندا
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514966121
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
حوس ن محەمەد عەزﯾز

پەڕتووکی ژمارە4718 :
رۆ ی گﯚﭬاری گەالو ژ لە گەشەسەندن و پ شخستنی ئەدەبی کوردﯾدا
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061012351365174
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
محەمەد دل ر ئەمين محەمەد

پەڕتووکی ژمارە4719 :
رۆ ی گﯚﭬاری ھيوا لە پ شخستنی ھونەرەکانی ئەدەبی کوردﯾدا
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061012351365167
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
ھيمدادی حوس ن

پەڕتووکی ژمارە4720 :
رۆ ی مارگرﯾە روودﯾنکﯚ لە بوژاندوەی کەلەپووری کورددا
http://www.kurdipedia.org/?q=2014033100400795775
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
د.شوکرﯾە رەسوڵ
ھەول ر2009-
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی پەڕتووک
باشووری کوردستان
و ت:
جﯚری پەڕتووک :کلتوور
زمان  -ش وەزار :ک .باشوور
پەڕتووکی ژمارە4721 :
رۆ ی مرۆڤ لە بوونەوەردا
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http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101536416
65492
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ن 1و
عەبدوو نەجمەدﯾن
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی پەڕتووک
بااشووری کورددستان
و ت:
ھەمەجﯚرە
ی پەڕتووک :ھ
جﯚری
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
4722
پەڕتوووکی ژمارە2 :
ەپ دانی ناووچەﯾيدا
رۆ ی ناسەنت ا ی لە گەشە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201306
6290856398
89769
ئاما دەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
سەڵ عەلی
فەﯾس
2013
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی پەڕتووک
بااشووری کورددستان
و ت:
ھەمەجﯚرە
ی پەڕتووک :ھ
جﯚری
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
4723
پەڕتوووکی ژمارە3 :
مرۆڤ
مەﯾمون بﯚ م
ە گﯚڕﯾنی م
رۆ ی کارکردن لە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201111
1272133426
63028
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
فردرﯾک ئەننگ س
ەال
وەرگ انی لە ئە مانييەووە :کەرﯾم مە
رەشيد
دﯾيەکانی پەڕتتووک
تاﯾبەتمەند
و ت:
باشوووری کوردستان
ەفە
جﯚری پەڕتتووک :فەلسە
شوور
زمان  -ش وەزار :ک .باش
4724
پەڕتوووکی ژمارە4 :
رۆ ی ﯾارﯾکردن للە گەشەی منا ندا
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101536416
65479
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ئيليﭭياا ئيلينبای
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تاﯾبەتمەندﯾيەکانی پەڕتووک
باشووری کوردستان
و ت:
جﯚری پەڕتووک :پەروەردە
زمان  -ش وەزار :ک .باشوور
پەڕتووکی ژمارە4725 :
رۆ ی ﯾارﯾکردن لە گەشەی منا دا و ھەنگاوەکانی گەشەکردنی مناڵ چ3
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514965632
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
ھاﯾمەر ،کارﯾن ئاﯾدن /ئيلينبای ،ئيليﭭيا

پەڕتووکی ژمارە4726 :
رۆ ی ﯾارﯾکردن لەگەشەی مندا دا و ھەنگاوەکانی گەشەکردنی منداڵ
http://www.kurdipedia.org/?q=2012062023364070997
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
و/ئەبوبەکر کاروانی
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی پەڕتووک
باشووری کوردستان
و ت:
جﯚری پەڕتووک :پەروەردە
زمان  -ش وەزار :ک .باشوور
پەڕتووکی ژمارە4727 :
رۆ ەکانم
http://www.kurdipedia.org/?q=2012062023364071124
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
ب وا محەمەد

پەڕتووکی ژمارە4728 :
رۆ ەی دارستان
http://www.kurdipedia.org/?q=2014033100400795996
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
بە ن ميرخان گە ی
2001
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی پەڕتووک
باشووری کوردستان
و ت:

ﻻﭘەڕە

1261

http://www.kurdipedia.org

زمان  -ش وەزار :ک .باشوور
جﯚری پەڕتووک :چيرۆک
پەڕتووکی ژمارە4729 :
رﯾاليزم و دژە رﯾاليزم لە ئەدەبياتدا
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514969223
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
ميترا ،سيرۆس پرھام

پەڕتووکی ژمارە4730 :
رﯾاليزم و دژە رﯾاليزم لە ئەدەبياتدا
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122214412519529
ئامادەﯾە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
سيروس پرھام )د .ميترا)
حەمە کەرﯾم عارف
چاپ و وەشانی سپي ز 2003
سەرچاوە :ما پەڕی کت بخانەی کوردی
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی پەڕتووک
باشووری کوردستان
و ت:
جﯚری پەڕتووک :ئەدەبی
زمان  -ش وەزار :ک .باشوور
پەڕتووکی ژمارە4731 :
رﯾچاردی س يەم
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514969313
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
شکسبير ،وليەم

پەڕتووکی ژمارە4732 :
رﯾسالەی عشق لە مەولەوﯾناسيدا
http://www.kurdipedia.org/?q=2012080716110367555
فاﯾلی پی دی ئ ف :ھ شتا ئامادە نييە
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ی
سﯚران سنەﯾی
نوسەر :س
ەرھەنگ و ئەددەبی موردی
ب وکراوە :نناوەندی ب وککردنەوەی فە
ی ئەﯾيوبی)
ی صالحەدﯾنی
(ئينتشاراتی
پ1991 :
سا ی چاپ
تاﯾبەتمەند
دﯾيەکانی پەڕتتووک
و ت:
ستان
رۆژھە تی کوردست
ی
جﯚری پەڕتتووک :ئەدەبی
شوور
زمان  -ش وەزار :ک .باش
4733
پەڕتوووکی ژمارە3 :
ی بابەگەوررە
رﯾشی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6202255317
70478
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ھا بيالل
م /تەھ
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی پەڕتووک :مندا ن
جﯚری
4734
پەڕتوووکی ژمارە4 :
رﯾشييليﯚ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
69710
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ی
ھەنری

4735
پەڕتوووکی ژمارە5 :
يەکان
ەڕی بارزانييە
ەی بيروباوە
رﯾشە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201311
1072126379
92564
ھ شتا ئامادە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ئەسەسەرد
فەرﯾد ئە
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
تاﯾبەتم
و ت:
ستان
شووری کوردس
باش
جﯚری پەڕتووک :ئاﯾيين و ئاتەﯾزم
زمان  -ش وەزار :ک  .باشوور

4736
پەڕتوووکی ژمارە6 :
ەی قورئان
رﯾشە
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http://www.kurdipedia.org/?q=2013080415373789290
ئامادەﯾە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
تەھا حەمە حەمەئەمين ھە ەدنی
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی پەڕتووک
جﯚری پەڕتووک :ئاﯾين و ئاتەﯾزم
زمان  -ش وەزار :ک .باشوور
پەڕتووکی ژمارە4737 :
رﯾفراندۆم باشترﯾن ش وازی خەباتە
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122214410118710
ئامادەﯾە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
نووسينی :تﯚم گولبيرێ
وەرگ انی لە سوﯾدﯾەوە؛ ئيدرﯾس ئيبراھيم گە ەﯾی
ئەم کت بە لە سا ی  2004دا لەالﯾەن خانەی وەرگ انەوە ب وکراوەتەوە
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی پەڕتووک
باشووری کوردستان
و ت:
جﯚری پەڕتووک :رامياری
زمان  -ش وەزار :ک .باشوور
پەڕتووکی ژمارە4738 :
رﯾفﯚرم
http://www.kurdipedia.org/?q=2011101122351262297
ئامادەﯾە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
ھﯚمەر قەرەداخی
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی پەڕتووک
باشووری کوردستان
و ت:
جﯚری پەڕتووک :پەروەردە
زمان  -ش وەزار :ک .باشوور
پەڕتووکی ژمارە4739 :
رﯾفﯚرم لە دﯾن و سياسەتدا بە گو رەی سەردەم
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122214405718589
ئامادەﯾە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
خدر مەرەسەنه
2008
سەرچاوە :ما پەڕی کت بخانەی کوردی

ﻻﭘەڕە
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ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
بااشووری کورددستان
و ت:
ی پەڕتووک :راامياری
جﯚری
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
4740
پەڕتوووکی ژمارە0 :
غەی ئ ستاای کورددا ببﯚ؟
رﯾفﯚررم لەم قﯚناغ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201201
1042152476
63667
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
س
ی موھەندﯾس
نەوزادی
نی 2006 -
سل مانی
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
تاﯾبەتم
و ت:
ستان
شووری کوردس
باش
جﯚری پەڕتووک :راممياری
زمان  -ش وەزار :ک  .باشوور
4741
پەڕتوووکی ژمارە1 :
الوانەوە
ە
ەوەی کورد ی:
شين و الوانە
رێ و رەسمی ش
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
68897
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
شوکررﯾە رەسوڵ

4742
پەڕتوووکی ژمارە2 :
ەی..
ست و خامە
ی و ژە و ھوننەرە بە دەس
ھەمەڕەنگی
ووسينی ھ
نو
ر باز ::کﯚمە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
67778
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ئاوارە ئەمين ميرزا کەرﯾم3 /ن

4743
پەڕتوووکی ژمارە3 :
ی دﯾکتاتﯚرە
ر بازی
ەکان
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
66805
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
سيلﯚننی ،ئينياتسييﯚ

4744
پەڕتوووکی ژمارە4 :
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کﯚ ينەوە
جست ر ،ل ﯚ
ی کوردﯾدا :نامەی ماج
ی لە ئەدەبی
ی رۆمانتيکی
ر بازی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
68425
شتا ئامادە نيييە
ھش
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ەحمەد
شيد رەشيد ئە
خورش

4745
پەڕتوووکی ژمارە5 :
ی ژﯾان :چير
ر بازی
رۆک
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
68294
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ل مەحموود ع
جەالل
عەلی

4746
پەڕتوووکی ژمارە6 :
ەی کوردەواری
ل دﯾموکرات و کﯚمە گە
ی سﯚشيال
ر بازی
dipedia.org//?q=201012
22214405818595
http:///www.kurd
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
س
ی موھەندﯾس
نەوزادی
ی 2008
سل مانی
سەرچاوە :ما پەڕی کت بخانەی ککوردی
تاﯾبەتم
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
و ت:
ستان
شووری کوردس
باش
جﯚری پەڕتووک :راممياری
زمان  -ش وەزار :ک ..باشوور
4747
پەڕتوووکی ژمارە7 :
ی سەرۆکەکانی ئەمرﯾﯾکا
ر بازی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201109
91122365019247
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
ەزﯾز ،سەليم حوسنی
سەردار عە
و :سەردار عەزﯾز
ی سەردەم  -سل مانی ))سا ی چاپ)2009 :
لە ب وکراوەەکانی دەزگای
دﯾيەکانی پەڕتتووک
تاﯾبەتمەند
و ت:
باشوووری کوردستان
ی
جﯚری پەڕتتووک :رامياری
4748
پەڕتوووکی ژمارە8 :
ی ل کﯚ ينەو
ر بازی
وە
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dipedia.org//?q=201403
3310040079
95806
http:///www.kurd
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
غازی فاتح وەﯾس
ھەول ر1990-
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی پەڕتووک
بااشووری کورددستان
و ت:
ھەمەجﯚرە
ی پەڕتووک :ھ
جﯚری
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
ھەول ر
ھ
شارەەکان:
4749
پەڕتوووکی ژمارە9 :
دا
تی سياسيد
وە لە زانستی
ی ل کﯚ ينەو
ر بازی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201111
1230317586
63006
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
نووسينی :ئيسماعيل ش خ موراد
ک( 2007 -
مەکتەبی ببير و ھوشيارری )ی .ن .ک
دﯾيەکانی پەڕتتووک
تاﯾبەتمەند
و ت:
باشوووری کوردستان
ی
جﯚری پەڕتتووک :رامياری
شوور
زمان  -ش وەزار :ک .باش
4750
پەڕتوووکی ژمارە0 :
راکتيکی
ينەوەﯾەکی تيﯚری و پر
ی
کردنی ل کﯚ
وە و ئامادەک
ی ل کﯚ ينەو
ر بازی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22214410418799
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
نووسينی :تە ڵ مەجزوووب
وەرگ انی؛ مەرﯾوان عە بدول
موکرﯾانيەوە
ە
پەخشی
ی
لەالﯾەن دەزگای چاپ و
ن
 200دا
ئەم کت بە للە سا ی 07
ەوە
ب وکراوەتە
تاﯾبەتمەند
دﯾيەکانی پەڕتتووک
و ت:
باشوووری کوردستان
جﯚری پەڕتتووک :ل کﯚ يننەوە
شوور
زمان  -ش وەزار :ک .باش
4751
پەڕتوووکی ژمارە1 :
197
خولی ﯾەکەم 76
ی
ستان -
نيی کوردس
ی نيشتماني
گانی ﯾەک تيی
ی نوێ ئﯚرگ
ر بازی
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http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201403
3040021353
33749
ئامادەﯾﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ەردی
زﯾاد گە
2013
ی پەڕتووک
مەندﯾيەکانی
تاﯾبەتم
و ت:
شووری کورددستان
باش
جﯚری پەڕتووک :راگگەﯾاندن
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
ستان
ەک تيی نيشتتمانيی کوردس
ﯾە
پارت:
4752
پەڕتوووکی ژمارە2 :
گەکانيدا
ی کﯚمە ە للە تﯚی بە گ
ر بازی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201201
1081144106
63702
ئاماددەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ب ئەﯾوب زادە
ئەﯾوب
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی پەڕتووک
ی پەڕتووک :رامياری
جﯚری
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
4753
پەڕتوووکی ژمارە3 :
کان
ە ئەدەبييەک
ر بازە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22702075619848
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
ھيمداد حووس ن
2007
ەوەی موکرﯾاننی
سەرچاوە :ما پەڕی دەززگای تو ژﯾنەووە و ب وکردنە
دﯾيەکانی پەڕتتووک
تاﯾبەتمەند
و ت:
باشوووری کوردستان
ی
جﯚری پەڕتتووک :ئەدەبی
شوور
زمان  -ش وەزار :ک .باش
4754
پەڕتوووکی ژمارە4 :
کان 2
ە ئەدەبييەک
ر بازە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22214412619544
ئامادەەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
کﯚمە ک نووسەر
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د .فەررھاد پيرباڵ
ی ئاراس 004
دەزگای
20
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی پەڕتووک
بااشووری کورددستان
و ت:
ەدەبی
ی پەڕتووک :ئە
جﯚری
4755
پەڕتوووکی ژمارە5 :
ەب و ھونەرر
ەکانی ئەدە
ە سەرەکييە
ر بازە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
67337
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ەد ساالر
ئەحمە

4756
پەڕتوووکی ژمارە6 :
سەفە
ەکانی فەلس
ە ھاوچەرخە
ر بازە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22214411819288
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
ع محەمەد
نووسينی :سەماح رافع
وەرگ انی لە عەرەبيەوەە؛ تارﯾق کار ززی
لەالﯾەن دەزگای چاپ و ب وکردننەوەی موکرﯾاانەوە
ن
 200دا
ئەم کت بە للە سا ی 01
ەوە
ب وکراوەتە
تاﯾبەتمەند
دﯾيەکانی پەڕتتووک
و ت:
باشوووری کوردستان
ەفە
جﯚری پەڕتتووک :فەلسە
شوور
زمان  -ش وەزار :ک .باش
4757
پەڕتوووکی ژمارە7 :
ەکانی رەخننە
ر بازە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
69201
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ن ،ئاﯾان
ماکلين

4758
پەڕتوووکی ژمارە8 :
ی
ەکانی رەخننەی ئەدەبی
ر بازە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
69093
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
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رۆب رت2 /ن

پەڕتووکی ژمارە4759 :
ر بازەکانی رەخنەی ئەدەبی
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122214412519518
ئامادەﯾە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
کﯚمە ک نووسەر
عەتا قەرەداخی
دەزگای سەردەم 2001
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی پەڕتووک
باشووری کوردستان
و ت:
جﯚری پەڕتووک :ئەدەبی
زمان  -ش وەزار :ک .باشوور
پەڕتووکی ژمارە4760 :
ر بين
http://www.kurdipedia.org/?q=2012062023364071125
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
ئەنوەر موحەمەد

پەڕتووکی ژمارە4761 :
ر بەر
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122214410918987
ئامادەﯾە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
نووسينی :مەھدی حس ن
وەرگ انی؛ حەمە کەرﯾم عارف
ئەم کت بە لە سا ی  1983دا ب وکراوەتەوە
سەرچاوە؛ ما پەڕی نووسەری کورد
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی پەڕتووک
باشووری کوردستان
و ت:
جﯚری پەڕتووک :رۆمان
زمان  -ش وەزار :ک .باشوور
پەڕتووکی ژمارە4762 :
ر بەر بﯚ پ شکەشکردن بﯚ ناوەندی وەرگرتنی قوتابيان 2014-2013
http://www.kurdipedia.org/?q=2013110620135788020
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ئامادەﯾە

فاﯾلی پی دی ئ ف:
...
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی پەڕتووک
باشووری کوردستان
و ت:
جﯚری پەڕتووک :پەروەردە
زمان  -ش وەزار :ک .باشوور

پەڕتووکی ژمارە4763 :
ر بەری  ODIHRبﯚ چاود رﯾکردنی ھە بژاردنەکان
http://www.kurdipedia.org/?q=2012010919504863736
ئامادەﯾە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
وەرگ ر :ش رکﯚ جەودەت
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی پەڕتووک
باشووری کوردستان
و ت:
جﯚری پەڕتووک :رامياری
زمان  -ش وەزار :ک .باشوور
پەڕتووکی ژمارە4764 :
ر بەری ئاھەنگی دەرچوان
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514966304
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
زانکﯚی سل مانی /ليژنەی ئامادەکردنی ر بەر
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی پەڕتووک
باشووری کوردستان
و ت:
جﯚری پەڕتووک :پەروەردە
زمان  -ش وەزار :ک .باشوور
پەڕتووکی ژمارە4765 :
ر بەری ئە مانی :بﯚ ف ربوونی زمانی ئە مانی
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514967087
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
خالد حەمە غەرﯾب

پەڕتووکی ژمارە4766 :
ر بەری ئە مانيا
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http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
67106
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ن
ئارۆل  ،عەلی شوان

4767
پەڕتوووکی ژمارە7 :
24
ەی ئاسﯚی کت بخانە  -ژمارە  1تا 4
ر بەرری ب وکراوە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201305
5010751247
78709
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
2011
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
تاﯾبەتم
ستان
شووری کوردس
باش
و ت:
بلﯚگرافيا
جﯚری پەڕتووک :بيبل
زمان  -ش وەزار :ک  .باشوور

4768
پەڕتوووکی ژمارە8 :
يەکان
ن
شتوکا
ر بەرری بەرھەم ھ نانی بەرروبوومە کش
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
67272
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ن ئەبوبەکر1/ن
سەدررەدﯾن نورەدﯾن

4769
پەڕتوووکی ژمارە9 :
ر بەرری بەکارھ ننانی پەﯾين
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
67254
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ن ئەبوبەکر1/ن
سەدررەدﯾن نورەدﯾن
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی پەڕتووک
بااشووری کورددستان
و ت:
ی پەڕتووک :ککشتوکاڵ
جﯚری
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
4770
پەڕتوووکی ژمارە0 :
ەﯾی بﯚ سەرکرداﯾەتی
ر بەرری پ چەوانە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201109
9111009106
61116
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
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مپ
نووسينی :ستيﭫ سامپ
ح عومەر
وەرگ انی :کاوە سەباح
ی سەردەم  -سل مانی ))سا ی چاپ)2008 :
لە ب وکراوەەکانی دەزگای
دﯾيەکانی پەڕتتووک
تاﯾبەتمەند
و ت:
باشوووری کوردستان
جﯚری پەڕتتووک :ل کﯚ يننەوە
4771
پەڕتوووکی ژمارە1 :
ەمبوو ی بە جوانترﯾن چ..8
ی زمانی توررکی ئەستە
ر بەرری تورکيا :ببﯚ ف ربوونی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
67149
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ل
ی شوان ئەرول
عەلی

4772
پەڕتوووکی ژمارە2 :
سی
ر بەرری جيھانناس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651497
70026
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ی
حەمەد عەلی
م ئەحمەد مح
کەرﯾم

4773
پەڕتوووکی ژمارە3 :
ەری ر گای رروناکی
ر بەرری جەنگاوە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
69460
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
کﯚﯾلﯚ ،پاولﯚ

4774
پەڕتوووکی ژمارە4 :
ر بەرری خ زان
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
66690
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
فازﯾل ھيمەت

4775
پەڕتوووکی ژمارە5 :
ر بەرری خ زان ب1ـ4
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101536416
65428
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
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فازل ھ
ھيممەت

4776
پەڕتوووکی ژمارە6 :
ستان
وەدانکردنەووەی کوردس
ن :خولی ئاو
ر بەرری دەرچوان
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
66372
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ەر
ی سل مانی //ليژنەی ئاماددەکردنی ر بە
زانکﯚی

4777
پەڕتوووکی ژمارە7 :
1999ـ2000
1
ی زانکﯚ
ەشەپ دانی
ن :خولی گە
ر بەرری دەرچوان
dipedia.org//?q=201206
6101651496
66444
http:///www.kurd
ھ شتا ئاممادە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ی سل مانی
زانکﯚی

4778
پەڕتوووکی ژمارە8 :
تەکنيکی سل مانی
ی
ی
ی پەﯾمانگای
ی خولەکانی
ر بەرری دەرچوانی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
66236
ھ شتا ئئامادە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ی ر بەر
ی ئامادەکردنی
ليژنەی

4779
پەڕتوووکی ژمارە9 :
2002 - 2001
2
حەوتەمی ززانکﯚی سل مانی
ر بەرری دەرچووانی خولی ح
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201112
2142118266
63305
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
...
تاﯾببەتمەندﯾيەکاننی پەڕتووک
باشووری کووردستان
و ت:
جﯚرری پەڕتووک  :ھەمەجﯚرە
زمان  -ش وەزار  :ک .باشوور

4780
پەڕتوووکی ژمارە0 :
2003 - 20
سل مانی 002
ی زانکﯚی س
شەشەمی
ر بەرری دەرچووانی خولی ش
dipedia.org//?q=201112
2142203516
63310
http:///www.kurd
ئاماادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
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...
تاﯾببەتمەندﯾيەکاانی پەڕتووک
باشووری ککوردستان
و ت:
جﯚﯚری پەڕتووک  :ھەمەجﯚرە
زماان  -ش وەزارر :ک .باشوور

4781
پەڕتوووکی ژمارە1 :
دا
ەترسييەکاند
ە حا ەتە مە
ەنوسيی لە
دنی رۆژنامە
ر بەرری روما کرد
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
21712471212933
ی پی دی ئ ف :ھ شتا ئاماادە نييە
فاﯾلی
ەنوس
سەرو رۆژنامە
زگارﯾکردن لە رۆژنامەننوسانەو نووس
ن
ی پار
لە ئامادەکرردنی ليژنەی
سەر زمانی ککوردی.
ئينگليزﯾيەوە ووەرﯾگ اوەتە س
ھان قانع لە ئي
زمناکﯚ بورھ
دﯾيەکانی پەڕتتووک
تاﯾبەتمەند
و ت:
باشوووری کوردستان
شوور
زمان  -ش وەزار :ک .باش

4782
پەڕتوووکی ژمارە2 :
ر بەرری زاراوە ئامارﯾيەکان
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201205
5141449246
64738
ھ شتا ئامادە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
جەمال عەبدول
ھەول ر 2012 -
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
تاﯾبەتم
و ت:
ستان
شووری کوردس
باش
جﯚری پەڕتووک :فەرھەنگ
زمان  -ش وەزار :ک  .باشوور
4783
پەڕتوووکی ژمارە3 :
تەمەنی نائوم دی
ی
ەمەنی ھەررزەکارﯾيەوە بﯚ
ر بەرری ژن لە تە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22214405618559
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
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ی کلود دوالھای
د .ماری
ئەکرەم قەرەداخی
20
سل مانی 008
خانەی وەرگ انی س
سەرچاووە :ما پەڕی کت بخانەی ککوردی
تاﯾبەتمە
ەندﯾيەکانی پپەڕتووک
و ت:
ستان
شووری کوردس
باش
ن
جﯚری پپەڕتووک :ژنان
زمان  -ش وەزار :ک ..باشوور
4784
پەڕتوووکی ژمارە4 :
کوردﯾيەکان
ر بەرری ساﯾتە ک
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201103
3251652572
22712
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ەرزنجی
ھ من ممەال کەرﯾم بە
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
تاﯾبەتم
و ت:
ستان
شووری کوردس
باش
ەمەجﯚرە
جﯚری پەڕتووک :ھە

4785
پەڕتوووکی ژمارە5 :
وردی
عەرەبی ،کو
ر بەرری گەشتيارر :بﯚ ف ربوونی زمانی ئئينگاﯾزی ،ع
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
67107
نييە
شتا ئامادە ە
ھش
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
عازەبانی ،سابر گررد

4786
پەڕتوووکی ژمارە6 :
ن
ر بەرری ما پەڕە جيھانيەکان
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101450576
65245
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
مەال کەرﯾم
جی ،ھ من م
بەرزنج

4787
پەڕتوووکی ژمارە7 :
ەﯾی
ی سەرکردە
ر بەرری مەشقی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
66428
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
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م تا ب
ھشام

4788
پەڕتوووکی ژمارە8 :
مانی
ی
ی سل
ەمی زانکﯚی
ر بەرری ﭬيستيﭭاا ی ھەشتە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
66403
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ەر
ی سل مانی //ليژنەی ئاماددەکردنی ر بە
زانکﯚی

4789
پەڕتوووکی ژمارە9 :
ەی گشتيی سل مانی
ر بەرری کت بخانە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6201718396
68852
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
...
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
تاﯾبەتم
ستان
شووری کوردس
باش
و ت:
جﯚری پەڕتووک :راگگەﯾاندن
زمان  -ش وەزار :ک  .باشوور

4790
پەڕتوووکی ژمارە0 :
ر بەرری کردەﯾی بﯚ رۆژنامەننووسان
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101451006
65377
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
سە ح عەزﯾز

4791
پەڕتوووکی ژمارە1 :
کردنی کول ررا
ر بەرری کﯚنت ۆ ک
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201403
3310040079
95825
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ی )جن ف)
سەی جيھانی
ر کخرراوی ەەندروس
وەزارەەتی پەروەردەە
ھەول ر2002-
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی پەڕتووک
بااشووری کورددستان
و ت:
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
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جﯚری پەڕتووک :پزﯾشکی  -تەندروستی
پەڕتووکی ژمارە4792 :
ر بەری ﯾارمەتيدانی کەمينەی نەتەوەﯾی بﯚ بەشدارﯾکردن لە پ ۆسەی ھە بژاردندا
http://www.kurdipedia.org/?q=2012011121355763789
ئامادەﯾە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
وەرگ انی لە ئينگليزﯾيەوە :محەمەد حەمەسا ح تﯚفيق
لەب وکراوەکانی پەﯾمانگەی کوردی بﯚ ھە بژاردن- KIE
2004
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی پەڕتووک
باشووری کوردستان
و ت:
جﯚری پەڕتووک :رامياری
زمان  -ش وەزار :ک .باشوور
پەڕتووکی ژمارە4793 :
ر بەری ﯾﯚنانی بﯚ گەشتيارانی کوردی
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514967111
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
جيﭭارا کەمال

پەڕتووکی ژمارە4794 :
ر بەندان
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514968959
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
تەھا ئەحمەد رەسوڵ
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی پەڕتووک
جﯚری پەڕتووک :رۆمان
زمان  -ش وەزار :ک .باشوور
پەڕتووکی ژمارە4795 :
ر پﯚرتاژ کی ئاکسيﯚنە ئاﯾارﯾيەکان لە کوردستان
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514966226
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
ئاوات سەعيد
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4796
پەڕتوووکی ژمارە6 :
س تی
ەکانی برس
ر چکە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22214411519189
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
نووسينی :جﯚرج ئەمادۆۆ
وەرگ انی لە عەرەبيەوەە؛ ھيمەت کااکەﯾی
لەالﯾەن دەزگای چاپ و پەخشی ئاراسەوە
ن
 200دا
ئەم کت بە للە سا ی 04
ەوە
ب وکراوەتە
تاﯾبەتمەند
دﯾيەکانی پەڕتتووک
و ت:
باشوووری کوردستان
جﯚری پەڕتتووک :رۆمان
شوور
زمان  -ش وەزار :ک .باش
4797
پەڕتوووکی ژمارە7 :
ی براﯾی
ر خی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201312
2192104188
87160
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
سوور
ە و خان مەنس
براﯾەتی شاکە
داستانی بر
بەش وەزاری کە ھوڕی
ڕۆمان کی م ژووﯾی فﯚلککلﯚرﯾيە و ش
ی وﯾس
نووسينی :محسن بنی
200
بەغدا 09 -
تاﯾبەتمەند
دﯾيەکانی پەڕتتووک
و ت:
ق
ئ اق
ن
جﯚری پەڕتتووک :رۆمان
لوڕی
زمان  -ش وەزار :ک .لو
4798
پەڕتوووکی ژمارە8 :
ی کوردی
ر زمان و وشەی
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
0903103936
69333
ھ شتا ئامادەە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
 178چاپکراوە.
ە ،سا ی 87
کراوی کوردﯾيە
م کت بی چاپک
ﯾەکەم
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
مانەوانی
ی پەڕتووک :زم
جﯚری
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
4799
پەڕتوووکی ژمارە9 :
ی کوردی
ر زمانی ئاخاوتنی
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http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201209
9221610172
25995
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
کﯚڕی زانياری کوررد
ی
ليژنەی زمان و زانستەککانی لە
دﯾيەکانی پەڕتتووک
تاﯾبەتمەند
و ت:
باشوووری کوردستان
جﯚری پەڕتتووک :زمانەووانی
شوور
زمان  -ش وەزار :ک .باش

4800
پەڕتوووکی ژمارە0 :
ی ئاو نە
ر زمانی ئينگليزی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6232112537
71157
ھ شتا ئامادە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ەمەدی
ی :حەسەن ممەحمود محە
نوسينی
ەندﯾيەکانی پپەڕتووک
تاﯾبەتمە
و ت:
ستان
شووری کوردس
باش
جﯚری پپەڕتووک :فەررھەنگ
زمان  -ش وەزار :ک ..باشوور

4801
پەڕتوووکی ژمارە1 :
مانان
د بﯚ کورد زم
ی سامرەند
ر زمانی ئينگليزی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
67108
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ش
د خەندە رەش
ش واوو ،عەبدولواحد

4802
پەڕتوووکی ژمارە2 :
ی دووپاتی )ەوە)
ر زمانی پاشگری
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22214412319443
ئاماددەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
د .ش رکﯚ بابان
دەزگای
ی موکرﯾانی 2001
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی پەڕتووک
بااشووری کورددستان
و ت:
مانەوانی
ی پەڕتووک :زم
جﯚری
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ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
4803
پەڕتوووکی ژمارە3 :
ی دووپاتيی
ی )ەوە)
ر زمانی پاشگری
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
67124
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
دولکەرﯾم تﯚفييق
بابان ،ش رکﯚ عەبد

4804
پەڕتوووکی ژمارە4 :
ر زمانی راناوی لکاو
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
67040
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
عەلی ئەمين
ورﯾا ع

4805
پەڕتوووکی ژمارە5 :
ر زمانی زاری کە
ە ھوڕی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201311
1300818288
87545
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ﯾە
ت عەلی ساﯾە
نيعمەت
نی 2004 -
سل مانی
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
تاﯾبەتم
و ت:
ستان
شووری کوردس
باش
جﯚری پەڕتووک :زماانەوانی
زمان  -ش وەزار :ک  .باشوور
4806
پەڕتوووکی ژمارە6 :
ی
ر زمانی سوﯾدی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
67060
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
خەليل رەشييد
مژدە خ

4807
پەڕتوووکی ژمارە7 :
ر زمانی کوردی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
66965
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
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نوری عەلی رمين

4808
پەڕتوووکی ژمارە8 :
ر زمانی کوردی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201109
9031614316
60933
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
خﯚشناو
ن عەبدو خﯚ
نەرﯾمان
چاپی س يەم
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
تاﯾبەتم
و ت:
ستان
شووری کوردس
باش
جﯚری پەڕتووک :زماانەوانی

4809
پەڕتوووکی ژمارە9 :
ر زمانی کوردی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201208
8052050317
70396
ھ شتا ئامادە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
عەلی ئەمين
نوری ع
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
تاﯾبەتم
و ت:
ستان
شووری کوردس
باش
جﯚری پەڕتووک :زماانەوانی
زمان  -ش وەزار :ک  .باشوور

4810
پەڕتوووکی ژمارە0 :
ر زمانی کوردی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201403
3310040079
95847
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ئاسﯚ گەرميانی
سوﯾد2001-
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی پەڕتووک
دەرەوە
و ت:
مانەوانی
ی پەڕتووک :زم
جﯚری
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
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پەڕتوووکی ژمارە1 :
4811
ر زمانی کوردی  -پﯚل ب دار
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201302
2041037217
75572
ی پی دی ئ ف :ھ شتا ئاماادە نييە
فاﯾلی
عەبدو
وەرگ انی :د .نەجاتی ع
 144) ،2009الپەررە).
2
شم – ھەول ر ،سا ی
چاپخانەی حاجی ھاشم
تاﯾبەتمەند
دﯾيەکانی پەڕتتووک
و ت:
باشوووری کوردستان
جﯚری پەڕتتووک :زمانەووانی
شوور
زمان  -ش وەزار :ک .باش
4812
پەڕتوووکی ژمارە2 :
ەرەتاﯾی
ر زمانی کوردی بﯚ پﯚلی پ ننجەمی سە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201308
8282007298
89045
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
پەروەردە
ە
کﯚماری عييراق – وەزارەەتی
موحەمەد مستەفای کوردی،
د
خال،
شيخ محمدی خ
خ
لە دانان  :نوری عەلی ئەمين،
سەن بەسير.
کامل حەس
1991
چاپی 1 28
چاپخانەی ژمارە 2ی وە زارەتی پەروەەردە  -ھەول ر
دﯾيەکانی پەڕتتووک
تاﯾبەتمەند
و ت:
باشوووری کوردستان
جﯚری پەڕتتووک :پ ۆگراممی خو ندن
شوور
زمان  -ش وەزار :ک .باش
4813
پەڕتوووکی ژمارە3 :
سەرەتاﯾی
شەشەمی س
ر زمانی کوردی بﯚ پﯚلی ش
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201308
8300855158
89007
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
پەروەردە
ە
کﯚماری عييراق – وەزارەەتی
موحەمەد مستەفای کوردی،
د
خال،
شيخ محمدی خ
خ
لە دانان  :نوری عەلی ئەمين،
سەن بەسير.
کامل حەس
سا ی 1992
چاپی  27س
دﯾيەکانی پەڕتتووک
تاﯾبەتمەند
و ت:
باشوووری کوردستان
جﯚری پەڕتتووک :پ ۆگراممی خو ندن
شوور
زمان  -ش وەزار :ک .باش
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4814
پەڕتوووکی ژمارە4 :
ی
ر زمانی کوردی بە کوردی و بە عەرەبی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
67007
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ەد حەسەن ئەحمەد
ئەحمە

4815
پەڕتوووکی ژمارە5 :
سﯚرانی
ی
کرمانجی و
ی
ی
ەی دﯾال کتی
ر زمانی کوردی بە کەرەسە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
67029
ھ شتا ئامادە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
کوردۆﯾﯾيف ،کەنات ککە شﯚﭬيج

4816
پەڕتوووکی ژمارە6 :
شی چوارەم  -ژمارە و ئاوە کردار
سازی  -بەش
کەم  -وشەس
ر زمانی کوردی بەرگی ﯾەک
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201307
7222129428
89509
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
د.ئەورەحمانی حاجی مارف
ی
نووسينی :د
1998
تاﯾبەتمەندﯾييەکانی پەڕتوووک
و ت:
ئ اق
جﯚری پەڕتوووک :زمانەواننی
شوور
زمان  -ش ووەزار :ک .باش
4817
پەڕتوووکی ژمارە7 :
ی ئاخاوتن
ر زمانی کوردی بەشەکانی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201201
1181356496
63887
ھ شتا ئامادە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
خﯚشناو
ن عەبدو خﯚ
نەرﯾمان
چاپی ﯾﯾەکەم 2009
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
تاﯾبەتم
و ت:
ستان
شووری کوردس
باش
جﯚری پەڕتووک :زماانەوانی
زمان  -ش وەزار :ک  .باشوور

ﻻﭘەڕە

1284

http://www.kurdipedia.org

پەڕتووکی ژمارە4818 :
ر زمانی کوردی :بﯚ پﯚلی ﯾەکەمی زمانی کوردی زانکﯚی سە حەدﯾن
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514967059
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
نەسرﯾن فەخری1 /ن

پەڕتووکی ژمارە4819 :
ر زمانی کوردی :بەرگی ﯾەکەم پ نج بەشە
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514967041
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
ئەوڕەحمانی حاجی مارف

پەڕتووکی ژمارە4820 :
ر زی نان بگرن :پەخشان
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514968519
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
سەﯾد محەمەد ئەمينی شەﯾخولئيسالمی موکری

پەڕتووکی ژمارە4821 :
ر سا بنچينەﯾيەکانی ھەل ەخساندنی ﯾەکسان بﯚ کەسانی کەمئەندام
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514966509
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
سەفوەت رەشيد

پەڕتووکی ژمارە4822 :
ر سا بﯚ ف ربوونی ئەلف و ب ی کوردی بە پيتی التينی
http://www.kurdipedia.org/?q=2014033100400795865
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
محەمەد وەسمان
ھەول ر2009-
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی پەڕتووک
باشووری کوردستان
و ت:
زمان  -ش وەزار :ک .باشوور
جﯚری پەڕتووک :زمانەوانی
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4823
پەڕتوووکی ژمارە3 :
ر گا
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6202255317
70284
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
حس ن بەفرﯾن
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی پەڕتووک :مندا ن
جﯚری
4824
پەڕتوووکی ژمارە4 :
ر گا
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22214411519203
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
ەولود مەم
نووسينی :محەمەد مە
لەالﯾەن دەزگای چاپ و پەخشی ئاراسەوە
ن
 200دا
ئەم کت بە للە سا ی 01
ەوە
ب وکراوەتە
تاﯾبەتمەند
دﯾيەکانی پەڕتتووک
و ت:
باشوووری کوردستان
جﯚری پەڕتتووک :رۆمان
شوور
زمان  -ش وەزار :ک .باش
4825
پەڕتوووکی ژمارە5 :
ر گا ی ژﯾان
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6202255317
70286
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
عومەرر فاروقی
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی پەڕتووک :مندا ن
جﯚری
4826
پەڕتوووکی ژمارە6 :
وبان
ر گاو
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22702075619881
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
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نووسەر
نيکﯚالی خااﯾتﯚڤ
وەرگ
نەژاد عەزﯾزز سورم
ەڕەکان
ژمارەی الپە
112
پ
سا ی چاپ
2005
کەتەلﯚگ
شيعر
ڕۆمان و ش
ەوەی موکرﯾاننی
سەرچاوە :ما پەڕی دەززگای تو ژﯾنەووە و ب وکردنە
دﯾيەکانی پەڕتتووک
تاﯾبەتمەند
باشوووری کوردستان
و ت:
ک
جﯚری پەڕتتووک :چيرۆک
شوور
زمان  -ش وەزار :ک .باش
4827
پەڕتوووکی ژمارە7 :
ک
وبان :چيرۆک
ر گاو
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
68064
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
نيکﯚ ی

4828
پەڕتوووکی ژمارە8 :
م
کەی بەردەم
ر گاک
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201210
0291825027
73560
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
نوسينی :ببي گەﯾتس
وەرگ انی :سەردار عەببدو
ياری کوردی
نی تﯚری تەکننەلﯚژﯾای زانيا
لە پ ۆژەکانی
ەم 2012
چاپی ﯾەکە
دﯾيەکانی پەڕتتووک
تاﯾبەتمەند
باشوووری کوردستان
و ت:
جﯚرە
جﯚری پەڕتتووک :ھەمەج
شوور
زمان  -ش وەزار :ک .باش
4829
پەڕتوووکی ژمارە9 :
ی ئازادی
ر گای
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
69336

ﻻﭘەڕە

1287

http://www.kurdipedia.org

ھ شتا ئاماددە نييە

ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ت ،ھوارد
فاست

4830
پەڕتوووکی ژمارە0 :
چيرۆک
ی ئازادی :چ
ر گای
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
68184
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
موحەررەم محەمەد ئەمين

4831
پەڕتوووکی ژمارە1 :
ر گای
ی سەرکەوتتن
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
66163
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ب پەتتکين ،وا تەر

4832
پەڕتوووکی ژمارە2 :
ی عەشق
ر گای
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
2270207562
20031
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
نووسەر
Eknath Easwaran
وەرگ
ەﯾی
مەد ھە ەبجە
ھاوار ئەحم
ەڕەکان
ژمارەی الپە
200
پ
سا ی چاپ
2009
پ
نﯚرەی چاپ
دووەم
دﯾزاﯾنی بەرگ
ئاسﯚ مامزاادە
کەتەلﯚگ
سياسەت
ەوەی موکرﯾاننی
سەرچاوە :ما پەڕی دەززگای تو ژﯾنەووە و ب وکردنە
دﯾيەکانی پەڕتتووک
تاﯾبەتمەند
ستان
شووری کوردس
و ت :باش
4833
پەڕتوووکی ژمارە3 :
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ی ﯾاخييان
ر گای
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22214412619570
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
ئار ز عەبدوو
سەنتەری ل کﯚ ينەوەی فيکری و ئەددەبی نما 2005
سەرچاوە :ما پەڕی کت ببخانەی کورددی
دﯾيەکانی پەڕتتووک
تاﯾبەتمەند
و ت:
باشوووری کوردستان
شارەکان:
سل ماانی
ت
جﯚری پەڕتتووک :ﯾاداشت
شوور
زمان  -ش وەزار :ک .باش
4834
پەڕتوووکی ژمارە4 :
دستاندا
ەک بە کورد
ر گاﯾە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201311
1151208528
87827
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
نووسەر :ا م ھام تن
ەسکەری
عەلی عەبدوولرەحمان عە
وەرگ  :د .ع
2013
دﯾيەکانی پەڕتتووک
تاﯾبەتمەند
و ت:
باشوووری کوردستان
جﯚرە
جﯚری پەڕتتووک :ھەمەج
شوور
زمان  -ش وەزار :ک .باش
4835
پەڕتوووکی ژمارە5 :
ر گوززەری بيری سياسی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22214410218750
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
ک ليدمان
نووسينی :سﭭ ن  -ئ رک
کەمال
وەرگ انی لە سوﯾدﯾەوەە؛ ئاسﯚس کە
ئاپ ک لە ستﯚککھﯚ م چاپکراووە
لەالﯾەن وەشان ن پ
ن
 19دا
ئەم کت بە للەسا ی 997
سەرچاوە :ما پەڕی کت ببخانەی کورددی
تاﯾبەتمەند
دﯾيەکانی پەڕتتووک
و ت:
دەرەوەە
ی
جﯚری پەڕتتووک :رامياری
شوور
زمان  -ش وەزار :ک .باش
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4836
پەڕتوووکی ژمارە6 :
سياسی
ر گوززەی بيری س
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201403
3310040079
95997
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
س شەفيق
ئاسﯚس
2009
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
و ت:
بااشووری کورددستان
ی پەڕتووک :راامياری
جﯚری
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
4837
پەڕتوووکی ژمارە7 :
ﯚ وازھ نان للە جگەرە
ی ئاسان بﯚ
ر گەی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201307
7281418448
89414
ی پی دی ئ ف :ھ شتا ئاماادە نييە
فاﯾلی
ئال ن کار
سيامەند شاسواری
د
ەوە:
وەرگ انی لە ئينگليزﯾيە
دﯾيەکانی پەڕتتووک
تاﯾبەتمەند
جﯚرە
جﯚری پەڕتتووک :ھەمەج
شوور
زمان  -ش وەزار :ک .باش

4838
پەڕتوووکی ژمارە8 :
ر گەی
ی بەختەوەری
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
65651
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
س ،ئەندرﯾﯚ
ماتيﯚس

4839
پەڕتوووکی ژمارە9 :
ی دوور
ر گەی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201403
3310040079
95880
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
م سﯚ ەﯾی
سەالم
چاپخانەی راپەرﯾن
مانی1970-
سل ما
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
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بااشووری کورددستان
و ت:
ەدەبی
ی پەڕتووک :ئە
جﯚری
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
4840
پەڕتوووکی ژمارە0 :
ی ﯾﯚگا
ر گەی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201304
4200923537
78783
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
مەد
محەمەد ئەحم
وەرگ انی :م .ھاوبير کاامەران و د .م
دﯾيەکانی پەڕتتووک
تاﯾبەتمەند
و ت:
باشوووری کوردستان
جﯚرە
جﯚری پەڕتتووک :ھەمەج
شوور
زمان  -ش وەزار :ک .باش

4841
پەڕتوووکی ژمارە1 :
ستاندەر
دسازﯾی ﭬ س
ەی پەﯾوەند
ر نامە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201110
0112328536
62309
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
سوﯾدﯾيەوە کردووﯾەتييە کورردی
ر کخراوی ککﯚمەک لە س
سەرچاوە :ما پەڕی کﯚممەک
تاﯾبەتمەند
دﯾيەکانی پەڕتتووک
و ت:
باشوووری کوردستان
جﯚرە
جﯚری پەڕتتووک :ھەمەج
شوور
زمان  -ش وەزار :ک .باش
4842
پەڕتوووکی ژمارە2 :
ر نماﯾی رۆژنامە
ەنووسان
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101235146
65221
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
سە ح عەزﯾز

4843
پەڕتوووکی ژمارە3 :
ھە بژاردنەکاان
ی ﯾاساﯾی ھ
داچونەوەی سيستمی
ر نماﯾيەکانی پ د
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201201
1081935516
63712
ئامادەەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
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وەرگ انی :فازڵ حس ن
2003
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی پەڕتووک
باشووری کوردستان
و ت:
جﯚری پەڕتووک :ﯾاساﯾی
زمان  -ش وەزار :ک .باشوور
پەڕتووکی ژمارە4844 :
ر نماﯾيەکانی تﯚڕی کﯚمە ﯾەتی گوگل پالس
http://www.kurdipedia.org/?q=2012080521000669227
ئامادەﯾە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
قەزوان
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی پەڕتووک
جﯚری پەڕتووک :ھەمەجﯚرە
زمان  -ش وەزار :ک .باشوور
پەڕتووکی ژمارە4845 :
ر نما ن کومرکی
http://www.kurdipedia.org/?q=2012020120102064155
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
ر نما ن کومرکا ئيبراھيم خەليل
http://www.kib-snor.com/Rynma2007.pdf
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی پەڕتووک
باشووری کوردستان
و ت:
جﯚری پەڕتووک :بە گەنامەﯾی
زمان  -ش وەزار :ک .باشوور
پەڕتووکی ژمارە4846 :
ر نووس بﯚ ئاخافتن بە زمانی ئينگليزی
http://www.kurdipedia.org/?q=2012010121072663612
ئامادەﯾە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
نووسين و وەرگ انی :نادر فەتحی شوانە
ئە مانيا 2008 -
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی پەڕتووک
جﯚری پەڕتووک :زمانەوانی
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زمان  -ش وەزار :ک .باشوور
پەڕتووکی ژمارە4847 :
ر نووس :چﯚن تی نووسينی کوردی
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514966990
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
تاھر سادق
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی پەڕتووک
باشووری کوردستان
و ت:
جﯚری پەڕتووک :زمانەوانی
زمان  -ش وەزار :ک .باشوور
پەڕتووکی ژمارە4848 :
ر نووسی زمانی کوردی
http://www.kurdipedia.org/?q=2013101214091588346
ئامادەﯾە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
بەرھەمی زانستپەروەرانی کورد
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی پەڕتووک
جﯚری پەڕتووک :زمانەوانی
زمان  -ش وەزار :ک .باشوور
پەڕتووکی ژمارە4849 :
ر نووسی کوردی لە رەگ و رﯾشەوە
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514967021
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
مستەفا نەرﯾمان

پەڕتووکی ژمارە4850 :
ر نووسی کوردی لە سەدەﯾەکدا
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514967065
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
حاميد فەرەج

پەڕتووکی ژمارە4851 :
ر نووسی ﯾەکگرتووی کوردی
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http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22214412319447
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
بەدران ئەحمەد حەببيب
2
ی ئاراس 2004
دەزگای
تاﯾبەتم
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
و ت:
ستان
شووری کوردس
باش
جﯚری پەڕتووک :زماانەوانی
زمان  -ش وەزار :ک  .باشوور
4852
پەڕتوووکی ژمارە2 :
ر نو ن
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201109
9151444546
61704
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
قاری
ی :غوالم حووس ن زولفەقا
کﯚکردنەوەی
شدەری
ی :محەمەد پش
ن و وەرگ انی
ئامادەکردن
سوود
دو وتەی بەس
بابەت :پەند
ی ئەحمەد
نەخشەساازی :مەھدی
نەخشەساازی بەرگ :ممحەمەد پشد
دەری
خەليل
ل
سەرپەرشتتياری چاپ :ککەنعان
تيراژ 500 :دانە
(14ی سا ی  2008وەزاڕەەتی رۆشنبيرری دراوەت
ژمارەی سپپاردنی418) :
ستان
خانەی کوردس
سل مانی ) -(2008چاپخ
حەمەد پشدەەری(ەوە لە ررۆژی  2011-09-19بﯚ
ی لەالﯾەن )مح
ئەم پەڕتووککە بەتاﯾبەتی
کوردﯾپ دﯾا ن ردراوە
دﯾيەکانی پەڕتتووک
تاﯾبەتمەند
باشوووری کوردستان
و ت:
جﯚری پەڕتتووک :کلتوورر
4853
پەڕتوووکی ژمارە3 :
سەری جيھان
ەنرخی ناودار و داناﯾان لە سەرانس
ن :وتەی بە
ر نو ن
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
69132
ھ شتاا ئامادە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
م حس ن /ک
غوالم

4854
پەڕتوووکی ژمارە4 :
ەرەکان
ددە ھﯚشبە
ی دنياﯾەکی دوور لە ماد
ر نو ننی داﯾکان و باوکان بﯚ پەرەپ دانی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22214405518521
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
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ساندەر
نووسينی :المار ئەليکس
ەعروفی
وەرگ انی؛ مستەفا مە
موکرﯾانيەوە
ە
لەالﯾەن دەزگای چاپ و پەخشی
ن
 200دا
ئەم کت بە للە سا ی 07
ەوەسەرچاوە ::ما پەڕی کت بخانەی کورددی
ب وکراوەتە
دﯾيەکانی پەڕتتووک
تاﯾبەتمەند
و ت:
باشوووری کوردستان
جﯚری پەڕتتووک :پەروەرردە
شوور
زمان  -ش وەزار :ک .باش
4855
پەڕتوووکی ژمارە5 :
ەن
ر نو ننی رۆژنامەوانيی ب الﯾە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201111
1102208526
62895
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
نووسيننی :دﯾبﯚرا پﯚتتەر
وەرگ اننی :عەبدول ەزاق عەلی
ی ئاراس 20 07 -
دەزگای
تاﯾبەتم
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
و ت:
ستان
شووری کوردس
باش
جﯚری پەڕتووک :راگگەﯾاندن
زمان  -ش وەزار :ک  .باشوور
4856
پەڕتوووکی ژمارە6 :
ی
ی مەدەنی
ی نافەرمانيی
ر نو ننيی خەباتی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201209
9241904122
25181
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
پەر ھەررنگر ن
ش گﯚدەرزی
وەرگ اننی :سياوەش
تاﯾبەتمە
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
ستان
شووری کوردس
باش
و ت:
ەمەجﯚرە
جﯚری پەڕتووک :ھە
زمان  -ش وەزار :ک ..باشوور
4857
پەڕتوووکی ژمارە7 :
سانس
ر نيس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201204
4151611556
64544
ھ شتا ئامادە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
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مەد
نووسيننی :کەمال ممەزھەر ئەحم
ميسری
ی
ەجيد
وەرگ اننی :فوئاد مە
2006
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
تاﯾبەتم
و ت:
شووری کوردس
باش
ستان
جﯚری پەڕتووک :م ژژوو
زمان  -ش وەزار :ک  .باشوور
4858
پەڕتوووکی ژمارە8 :
شاندەر بﯚ ناخ
ر نيش
خی زەوی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
69364
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ف ،گوننار
ئ ک لﯚف

4859
پەڕتوووکی ژمارە9 :
ر ن د کارت
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201109
9111012016
61117
ی پی دی ئ ف :ھ شتا ئاماادە نييە
فاﯾلی
نووسين و ئامادەکردن و وەرگ انی :کاوە جەالل
ی سەردەم  -سل مانی ))سا ی چاپ)2008 :
لە ب وکراوەەکانی دەزگای
دﯾيەکانی پەڕتتووک
تاﯾبەتمەند
و ت:
باشوووری کوردستان
ەفە
جﯚری پەڕتتووک :فەلسە

4860
پەڕتوووکی ژمارە0 :
ی گەرميان و کﯚستان
ر وی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6202255317
70418
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ەزﯾز
عومەرر ئبيراھيم عە
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی پەڕتووک
ی پەڕتووک :مندا ن
جﯚری
4861
پەڕتوووکی ژمارە1 :
ی و ترێ
ر وی
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http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514969457
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
گوﯾلھ رم ،فيگوﯾردۆ

پەڕتووکی ژمارە4862 :
ر وی و قەلە رەشەکە
http://www.kurdipedia.org/?q=2012062022553170299
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
موحسين ئاوارە
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی پەڕتووک
جﯚری پەڕتووک :مندا ن
پەڕتووکی ژمارە4863 :
ر وﯾکی سەﯾر
http://www.kurdipedia.org/?q=2012062022553170276
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
و/حەمە رەشيد
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی پەڕتووک
جﯚری پەڕتووک :مندا ن
پەڕتووکی ژمارە4864 :
ر وﯾيەکی ورﯾاوپ نگيکی ک وی رﯾکخستنی
http://www.kurdipedia.org/?q=2012062022553170751
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
ئەميرە مەسعود ھوشيار
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی پەڕتووک
جﯚری پەڕتووک :مندا ن
پەڕتووکی ژمارە4865 :
ر ەو
http://www.kurdipedia.org/?q=2011122511250763506
ئامادەﯾە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
ماکوان کەرﯾم
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی پەڕتووک
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م
ی پەڕتووک :ئااﯾين و ئاتەﯾزم
جﯚری
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
4866
پەڕتوووکی ژمارە6 :
شامەغرور
ی و قەلەڕەش
ر ﭭی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6202255317
70712
ھ شتا ئاما دە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
و/لەتييف ن روەﯾی
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی پەڕتووک :مندا ن
جﯚری
4867
پەڕتوووکی ژمارە7 :
سياسی ی.ن.ک
ی
يری
عيدە :زنجيررەی روناکبير
راوی ئەلقاع
ر کخر
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
66278
ھ شتا ئئامادە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
عومەر حەمە
دارا عو

4868
پەڕتوووکی ژمارە8 :
ی کورد
وزاری ژﯾانی
راوی فرﯾاگو
ر کخر
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
66544
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ر کخرراویK.L.A

4869
پەڕتوووکی ژمارە9 :
وەکان
وە ﯾەکگرتوو
راوی نەتەو
ر کخر
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22214405818605
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
کﯚمە ک سەرچاوە
کارزان ممحەمەد
شياری 2007
بی بيرو ھﯚش
مەکتەبی
تاﯾبەتم
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
و ت:
ستان
شووری کوردس
باش
جﯚری پەڕتووک :راممياری
زمان  -ش وەزار :ک  .باشوور
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پەڕتووکی ژمارە4870 :
ر کخراوە جەماوەرﯾە کوردستانييەکان
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514966212
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
ﯾەک تی قوتابيان و الوانی کوردستان

پەڕتووکی ژمارە4871 :
ر کخراوە دﯾموکراسی و پيشەﯾيەکان لە چەندﯾن بە گەنامەی م ژوﯾيدا
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514966485
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
شازﯾن ھ رش

پەڕتووکی ژمارە4872 :
ر کخراوە ن ودەو ەتی و ھەر مييەکان سيستمی ئامرازە ﯾاساﯾيەکان بﯚ پاراستنی ئاشتی
و ئاساﯾشی ن ودەو ەتی
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122214410118716
ئامادەﯾە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
نووسينی :د .ئەحمەد موسەوی
وەرگ انی لە عەرەبيەوە؛ عەلی قادر عوب د
ئەم کت بە لە سا ی  2002دا لەالﯾەن خانەی وەرگ انەوە ب وکراوەتەوە
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی پەڕتووک
باشووری کوردستان
و ت:
جﯚری پەڕتووک :رامياری
زمان  -ش وەزار :ک .باشوور
پەڕتووکی ژمارە4873 :
ر کخستن ﯾەک کە لە بنەما سەرەکييەکانی چاالکيی حيزبی
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122214410218735
ئامادەﯾە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
نووسينی :محەمەد مەنگوڕی
ئەم کت بە لەسا ی 2002دا لە الﯾەن مەکتەبی بيرو ھﯚشارﯾەوە
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی پەڕتووک
باشووری کوردستان
و ت:
جﯚری پەڕتووک :رامياری
زمان  -ش وەزار :ک .باشوور
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پەڕتووکی ژمارە4874 :
ر کخستن :ﯾەک کە لە بنەما سەرەکيەکانی چاالکيی حزبی
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514966845
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
محەمەد مەنگﯚڕی
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی پەڕتووک
باشووری کوردستان
و ت:
جﯚری پەڕتووک :رامياری
زمان  -ش وەزار :ک .باشوور
پەڕتووکی ژمارە4875 :
ر کخستنی رەفتاری مرۆﭬاﯾەتی و کەساﯾەتی ئيسالمی
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061015364165491
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
دامەزراوەی ئەلبەالغ

پەڕتووکی ژمارە4876 :
ر کخستنی کﯚمە ی ئيخوان موسلمين
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514966366
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
حەسەن سادق
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی پەڕتووک
باشووری کوردستان
و ت:
جﯚری پەڕتووک :رامياری
زمان  -ش وەزار :ک .باشوور
پەڕتووکی ژمارە4877 :
ر کەوت لە تەرازووی ژﯾرﯾدا
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061015364165416
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
شارەزوری ،محەمەد سا ح

پەڕتووکی ژمارە4878 :
ر کەوتننامەکانی بنەب کردنی گەندە ی لە رۆژھە تی ناوەڕاست و باکووری..
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514966890
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مادە نييە
ھ شتا ئام

ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
جيليەن
دل ،ج

4879
پەڕتوووکی ژمارە9 :
ەک لە دژی ئافرەتان
ھەمو جﯚرە جوداکارﯾيە
ەناوبردنی ھ
وتننامەی لە
ر کەو
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
66410
شتا ئامادە نيييە
ھش
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
قەرەداغی ،ئارام

4880
پەڕتوووکی ژمارە0 :
دژی ئافرەتان
ھەموو جﯚررە جوداکارﯾييەک لە ی
ەناوبردنی ھ
وتننامەی لە
ر کەو
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22214405618558
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
ەی گشتيی ننەتەوە ﯾەکگررتووەکان
کراوی کﯚمە ە
پەسەندکر
ناسح قەرەداخی
ح
يەوە :د.
ی لە ئينگليزﯾيە
وەرگ انی
ندﯾيەکانی پەڕڕتووک
تاﯾبەتمەند
و ت:
باشوووری کوردستتان
جﯚری پەڕڕتووک :ژنان
زمان  -ش وەزار :ک .بااشوور
4881
پەڕتوووکی ژمارە1 :
وتننامەی ماافەکانی منناڵ
ر کەو
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
66379
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
وەزارەەتی پەروەردەە
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی پەڕتووک
و ت:
بااشووری کورددستان
ی پەڕتووک :ﯾااساﯾی
جﯚری
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
4882
پەڕتوووکی ژمارە2 :
س روزفلت ھەموو ئەو
وھام کی تاررومار کرد
رەئيس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
69674
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
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چاپخانەی رەشيد

پەڕتووکی ژمارە4883 :
رەئيس رەمەزانەکان
http://www.kurdipedia.org/?q=2011061817435959048
ئامادەﯾە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
نووسينی :فەرھاد پيرباڵ
چيرۆک
سەرچاوە :نامەﯾەکی بەڕ ز )فەرھاد پيرباڵ( سەبارەت بە )رەئيس رەمەزانەکان( بﯚ کوردﯾپ دﯾا لە -12
2011-09
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی پەڕتووک
باشووری کوردستان
و ت:
جﯚری پەڕتووک :چيرۆک
پەڕتووکی ژمارە4884 :
رەبيکای خنکاو
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514969331
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
دوماورﯾا ،دافين

پەڕتووکی ژمارە4885 :
رەخنە و ئەدەبی کوردی
http://www.kurdipedia.org/?q=2014033100400795917
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
محەمەد وەسمان
ھەول ر2010-
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی پەڕتووک
باشووری کوردستان
و ت:
جﯚری پەڕتووک :ئەدەبی
زمان  -ش وەزار :ک .باشوور
پەڕتووکی ژمارە4886 :
رەخنە و حەقيقەت
http://www.kurdipedia.org/?q=2011091322452861219
فاﯾلی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
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رۆالن بارت
سن
پ ش ەو حس
ی سەردەم  -سل مانی
لە ب وکراوەەکانی دەزگای
دﯾيەکانی پەڕتتووک
تاﯾبەتمەند
و ت:
باشوووری کوردستان
جﯚرە
جﯚری پەڕتتووک :ھەمەج
شوور
زمان  -ش وەزار :ک .باش
4887
پەڕتوووکی ژمارە7 :
رەخنە
ە و دەقی ئئەدەبی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201011
10513142010574
ی پی دی ئ ف :ھ شتا ئاماادە نييە
فاﯾلی
وەرگ ِر محەمەد ووەسمانە .
گ
ی کت ب کی نو ی نووسەرو شاعيرو
ناونيشانی
وەسمانی
ی
رەخنەﯾی
ی
شيعری و چەند وتار کی
ی
چەند ت کست کی
ئەم کت بە چ
قەبارە گەورەدا چاپ و ب وکراوتتەوە.
ە
الپەرِەی
لەخﯚگرتووەە و لە  125ال
ەرھەمی
لە دوا الپەررەکانی ئەم پپەرتوکەدا ،و ننەی گشت ررووبەرگی ئەو کت بانەی بە
ەخﯚگرتووە .
ن وەرگ ِران لە
نووسەرن ،وەک نووسين
ﯾامن ر
سەرچاوە :ما پەڕی پەﯾا
تاﯾبەتمەند
دﯾيەکانی پەڕتتووک
و ت:
باشوووری کوردستان
شوور
زمان  -ش وەزار :ک .باش
4888
پەڕتوووکی ژمارە8 :
ی كوردستا ن
ەوەی كە بی
ە و ل كﯚ ينە
رەخنە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201403
3310040079
95914
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ە و ل كﯚ ينەوەەی كە بی كووردسەان---
رەخنە

4889
پەڕتوووکی ژمارە9 :
ەک؟
ە! ﯾان کوتە
رەخنە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201201
1132131386
63815
ئامادەەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
قادر رەشيد  -ئەبو شوان
2001
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی پەڕتووک :رامياری
جﯚری
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ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
4890
پەڕتوووکی ژمارە0 :
ی
ە ..رووبەر ک بﯚ ئازادی
رەخنە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201211
1192203286
66794
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
خی
سيب قەرەداخ
ئازا حس
2009
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
تاﯾبەتمە
ستان
شووری کوردس
باش
و ت:
ەمەجﯚرە
جﯚری پەڕتووک :ھە
زمان  -ش وەزار :ک ..باشوور
4891
پەڕتوووکی ژمارە1 :
ەوی کردن ))ل کﯚ ينەوە)
ەسازی :م ژوو و پەﯾ ە
رەخنە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
68243
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
کامل حەسەن عەزﯾز

4892
پەڕتوووکی ژمارە2 :
ﯚ ينەوە
ﯚنراوە :ل کﯚ
ەساز ک و بيردۆزی ھﯚ
رەخنە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
68282
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
کامل حەسەن عەزﯾز

4893
پەڕتوووکی ژمارە3 :
مﯚد رن تی
ەگرتن لە م
رەخنە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201207
7111357187
71993
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
جامی
نيھاد ج
ی ھەتاو ،ژماارە 14
سەنتەرری رووناکبيری
2006
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
تاﯾبەتم
و ت:
شووری کوردس
باش
ستان
جﯚری پەڕتووک :فە لسەفە
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زمان  -ش وەزار :ک ..باشوور
4894
پەڕتوووکی ژمارە4 :
ەردەﯾی
جيرەی پەروە
ەگرتن :زنج
رەخنە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
66274
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ھيم سا ح
ئيبراھ

4895
پەڕتوووکی ژمارە5 :
ی و قوتابخاننەکانی
ەی ئەدەبی
رەخنە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22214412519519
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
چارلز برر سل ر
خالق ﯾەعقووببی
وەرگ اننی :عەبدولخ
2
ی ئاراس 2002
دەزگای
تاﯾبەتم
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
شووری کوردس
باش
و ت:
ستان
جﯚری پەڕتووک :ئەددەبی
زمان  -ش وەزار :ک  .باشوور
4896
پەڕتوووکی ژمارە6 :
عر
ەوەی شيع
مەسەلەکاننی نو کردنە
ی کوردی و م
ەی ئەدەبی
رەخنە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201111
1032148406
62734
ﯾە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
سابير
پەر ز س
200
ی ئاراس 06 -
دەزگای
تاﯾبەتم
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
و ت:
شووری کوردستان
باش
ەدەبی
جﯚری پەڕتووک :ئە
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
4897
پەڕتوووکی ژمارە7 :
کتيزەکردن
ەری لە تيﯚرەوە بﯚ پراک
ەی بونيادگە
رەخنە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201109
9111005106
61115
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
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نووسينی :د .عەلی تاھ
ھير حسەﯾن
ی سەردەم  -سل مانی ))سا ی چاپ)2008 :
لە ب وکراوەەکانی دەزگای
دﯾيەکانی پەڕتتووک
تاﯾبەتمەند
و ت:
باشوووری کوردستان
ی
جﯚری پەڕتتووک :ئەدەبی

4898
پەڕتوووکی ژمارە8 :
ە ب2،1
ەی ناڕەخنە
رەخنە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
67102
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ی مارف
حمانی حاجی
ئەوڕەح
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
و ت:
بااشووری کورددستان
ەدەبی
ی پەڕتووک :ئە
جﯚری
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
4899
پەڕتوووکی ژمارە9 :
خ
ی ھاوچەرخ
کﯚمە ﯾەتيی
ەی ھزری ک
رەخنە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
2270207562
20019
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
نووسەر
د .معن خلييل
وەرگ
شەھال وەللی جەبار
ەڕەکان
ژمارەی الپە
432
پ
سا ی چاپ
2009
پ
نﯚرەی چاپ
ﯾەکەم
دﯾزاﯾنی بەرگ
ئاسﯚ مامزاادە
کەتەلﯚگ
ی
کﯚمە ناسی
ەوەی موکرﯾاننی
سەرچاوە :ما پەڕی دەززگای تو ژﯾنەووە و ب وکردنە
دﯾيەکانی پەڕتتووک
تاﯾبەتمەند
باشوووری کوردستان
و ت:
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جﯚری پەڕتتووک :کﯚمە نناسی
4900
پەڕتوووکی ژمارە0 :
کوردﯾدا
کەلتووری ک
وکەوتن لە ک
رەدوو
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201011
11911152110786
ی پی دی ئ ف :ھ شتا ئاماادە نييە
فاﯾلی
ن
ی :بوار نورەدﯾن
تو ژﯾنەوەی
ژمارەی بالووکراوە44 :
دﯾزاﯾنی بەرگ :حەميد ررەزا ئازموودە
ی الپەڕەکان :ئاسﯚ مامزادە
ڕ کخستنی
گ :رۆستەم ئاغاله
تابلﯚی بەرگ
چاپخانە :ئااراس ھەول ر
1
تيراژ1000 :
ەم  2005سلل مانی
چاپی ﯾەکە
چاپی دووەەم  2007ھەوول ر
نرخ 5000 :دﯾنار
کوردستان
حکومەتی ھەر می کو
ی
(20
ژمارەی سپپاردن ) (566سا ی )005
تاﯾبەتمەند
دﯾيەکانی پەڕتتووک
و ت:
باشوووری کوردستان
شوور
زمان  -ش وەزار :ک .باش
4901
پەڕتوووکی ژمارە1 :
کوردﯾدا
کەلتووری ک
وکەوتن لە ک
رەدوو
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
66695
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
بوار نوورەدﯾن

4902
پەڕتوووکی ژمارە2 :
ﯚم کی تر
رەز و زرﯾان و مﯚ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
67971
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ھەر کرمانج
جەوھ

4903
پەڕتوووکی ژمارە3 :
خەبات
ت
ساڵ
سی و دوو س
د :پەنجا ساڵ تەمەن س
ووڵ مامەند
رەسو
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
69665
ھ شتا ئامادە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
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بەھرۆۆز

4904
پەڕتوووکی ژمارە4 :
ناسە
مانەکەت بنا
ەناﯾەتيی زم
رەسە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201110
0312149486
62681
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ەد ئەمين ھەوورامانی
محەمە
ی ئاراس 20 05 -
دەزگای
تاﯾبەتم
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
و ت:
ستان
شووری کوردس
باش
جﯚری پەڕتووک :زماانەوانی
زمان  -ش وەزار :ک  .باشوور
4905
پەڕتوووکی ژمارە5 :
ەخشان
ش و سپی :پە
رەش
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
68016
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
مەد ئەمين
محەم

4906
پەڕتوووکی ژمارە6 :
چيرۆکی
ی ،ئاﯾينی ،نييشتمانی ،چ
کﯚمەالﯾەتی
ش و سپيی ک
رەش
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
67807
ھ شتا ئاممادە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
مەد فيدا
محەم

4907
پەڕتوووکی ژمارە7 :
جيھانی چواررەم :کورتە چيرۆک
رەشپپﯚش کی ج
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
68269
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
مستە
ەفا سا ح کەررﯾم

4908
پەڕتوووکی ژمارە8 :
ماڵ
رەشم
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22214412219421
ئامادەەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
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بەﯾان فەرشی
2006
سەرچاوە :ما پەڕی کت بخانەی کوردی
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی پەڕتووک
جﯚری پەڕتووک :وتار و دﯾمانە
زمان  -ش وەزار :ک .باشوور
پەڕتووکی ژمارە4909 :
رەشنووسی پ ۆژەی ﯾاسای مافی بەدەستھ نانی زانيارﯾەکان
http://www.kurdipedia.org/?q=2011091821592761965
ئامادەﯾە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
ﯾاسای مافی بەدەستھ نانی زانيارﯾەکان
(ﯾاسای روناکی)
ئەم ﯾاساﯾە ئەم ئامانجانەی ھەﯾە:
ﯾەکەم بەھ زکردنی گەلی کوردستان بەزانيارﯾەکان دەو ەمەند بکر ن.
دووەم بەشدارﯾکردن لە چارەسەکردن و بەربەرەکانيکردنی دﯾاردەی گەندە ی و پشتگيرﯾکردنی
پرەنسيپی شەفافيەت.
س يەم بەھ زکردن و پشتگيرﯾکردنی ر رەوی دﯾموکراسی.
چوارەم دابينکردنی کەش و ھەواﯾەکی باشتر...
سەرچاوە :تﯚمار کی تاﯾبەت بﯚ کوردﯾپ دﯾا لەالﯾەن )روژھات سەعيد( سەبارەت بە )رەشنووسی
پ ۆژەی ﯾاسای مافی بەدەستھ نانی زانيارﯾەکان( لە21:39:43 2011-9-18 :
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی پەڕتووک
باشووری کوردستان
و ت:
جﯚری پەڕتووک :ﯾاساﯾی
پەڕتووکی ژمارە4910 :
رەشنووسی ستراتيژﯾی نيشتيمانی بﯚ پەرەپ دانی بارودۆخی ئافرەتان لە ھەر می
کوردستان
http://www.kurdipedia.org/?q=2013051815021978540
ئامادەﯾە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
ئەنجومەنی با ی کاروباری خانمان
2013
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی پەڕتووک
باشووری کوردستان
و ت:
جﯚری پەڕتووک :ژنان
زمان  -ش وەزار :ک .باشوور
پەڕتووکی ژمارە4911 :
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ھەمەکانی )
رەشييد نەجيب ))ژﯾان و بەرھ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22214412719579
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ئوم د ئااشنا
2
ی ئاراس 2001
دەزگای
تاﯾبەتم
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
ستان
شووری کوردس
باش
و ت:
جﯚری پەڕتووک :ﯾادداشت
زمان  -ش وەزار :ک  .باشوور
4912
پەڕتوووکی ژمارە2 :
ە جوانەکە
رەشە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201205
5280931556
64908
ھ شتا ئامادە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ڵ
ئاناسﯚڵ
ن :سەنگەر بباليسانی
وەرگ ران
لەب وکرراوەکانی ناوەەندی چاپ ،ئئاو ر
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
تاﯾبەتم
و ت:
ستان
شووری کوردس
باش
جﯚری پەڕتووک :فەرھەنگ
زمان  -ش وەزار :ک  .باشوور
4913
پەڕتوووکی ژمارە3 :
ەبا :پەخشاان
رەشە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
68069
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
محەمەد
عەبدوو عەباس م

4914
پەڕتوووکی ژمارە4 :
ەبای ژﯾان
رەشە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201405
5012233046
66520
ھ شتا ئامادە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
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زانست
ت زانا
2011
تاﯾبەتم
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
ستان
شووری کوردس
باش
و ت:
يرۆک
جﯚری پەڕتووک :چير
زمان  -ش وەزار :ک ..باشوور
جﯚری پەڕتووک :ئاﯾيين و ئاتەﯾزم
زمان  -ش وەزار :فەڕڕەنسی
و ت:
دەررەوە
4915
پەڕتوووکی ژمارە5 :
ەبای ژەھر و ئەنفال  -بەرگی 1
رەشە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651497
70000
ھ شتا ئامادە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
حمود
عەبدو کەرﯾم مەح
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
تاﯾبەتم
ستان
شووری کوردس
باش
و ت:
جﯚری پەڕتووک :ئەننفال و ھە ەببجە
زمان  -ش وەزار :ک  .باشوور

4916
پەڕتوووکی ژمارە6 :
ەبای ژەھر و ئەنفال  -بەرگی 2
رەشە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6142119227
70105
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ەحمود
عەبدوو کەرﯾم مە
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
و ت:
بااشووری کورددستان
ەبجە
ەنفال و ھە ە
ی پەڕتووک :ئە
جﯚری
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
4917
پەڕتوووکی ژمارە7 :
وردﯾدا :ل کﯚ ينەوە
ق حيلمی و سەرەتای رەخنەی زاانستيی لە ئەدەبی کو
رەفيق
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
68714
مادە نييە
ھ شتا ئام
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی

ﻻﭘەڕە

1311

http://www.kurdipedia.org

ئوم د ئاشنا

4918
پەڕتوووکی ژمارە8 :
رەگ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6202255317
70185
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
مەحمودمستە
ئازاد م
ەفا
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی پەڕتووک
ی پەڕتووک :مندا ن
جﯚری
4919
پەڕتوووکی ژمارە9 :
ی
ی ناسيﯚنالييزمی تورکی
رەگ و رﯾشەکانی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201109
9132243346
61218
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
جەواد ئەلعەزاووی
د.قەﯾس ج
ن ئەحمەد عوومەر
د.موحسين
ی سەردەم  -سل مانی
لە ب وکراوەەکانی دەزگای
دﯾيەکانی پەڕتتووک
تاﯾبەتمەند
و ت:
باشوووری کوردستان
ی
جﯚری پەڕتتووک :رامياری
4920
پەڕتوووکی ژمارە0 :
کردنی کورد
ی
قەالی بە ع راقی
رەگ و رﯾشەی م ژووی تەق
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
69625
ھ شتا ئاممادە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ت
مود مەال عزەت
مەحم

4921
پەڕتوووکی ژمارە1 :
چييە؟
رەگەزپەرستی چ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201111
1082124496
62857
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
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گفتوگﯚ لەگەڵ کچەککەمدا
ن جەلوون
نووسيننی :تاھير بين
عارف
وەرگ اننی :خەبات ع
ی ئاراس 20 07 -
دەزگای
تاﯾبەتم
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
و ت:
ستان
شووری کوردس
باش
جﯚری پەڕتووک :راممياری
زمان  -ش وەزار :ک  .باشوور
4922
پەڕتوووکی ژمارە2 :
ی چييه؟
رەگەزپەرەستی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201108
8311518216
60847
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ن جەلوون
نی :تاھير بن
نووسينی
عارف
وەرگ اننی :خەبات ع
تاﯾبەتم
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
ستان
شووری کوردس
باش
و ت:
ەمەجﯚرە
جﯚری پەڕتووک :ھە

4923
پەڕتوووکی ژمارە3 :
ەوە بﯚ بنج و بناوان
رەگەکان :گەڕانە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
69347
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
س ھالی
ئەل کس
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
و ت:
بااشووری کورددستان
ھەمەجﯚرە
ی پەڕتووک :ھ
جﯚری
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
4924
پەڕتوووکی ژمارە4 :
ستان)
ەوە بﯚ بنج و بناوان )داس
رەگەکان :گەڕانە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
69170
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
س
ئەليکس
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4925
پەڕتوووکی ژمارە5 :
ە چيرۆکەکاننی فەرھاد پيربا دا
رەمز و مەغزا لە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201109
9031601536
60931
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
خﯚشناو
ن عەبدو خﯚ
نەرﯾمان
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
تاﯾبەتم
و ت:
ستان
شووری کوردس
باش
جﯚری پەڕتووک :ئەددەبی

4926
پەڕتوووکی ژمارە6 :
ەکان
ی سەر گﯚڕە
رەمز و نووسينی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22702075619863
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
نووسەر
ئەرخەوان ممحەمەد عوب د
ەڕەکان
ژمارەی الپە
312
پ
سا ی چاپ
2008
کەتەلﯚگ
ھزر و کولتووور
ەوەی موکرﯾاننی
سەرچاوە :ما پەڕی دەززگای تو ژﯾنەووە و ب وکردنە
دﯾيەکانی پەڕتتووک
تاﯾبەتمەند
و ت:
باشوووری کوردستان
جﯚری پەڕتتووک :کلتوورر
شوور
زمان  -ش وەزار :ک .باش
4927
پەڕتوووکی ژمارە7 :
ی نافيع
رەمزی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201109
9031608346
60932
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
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داکاری سەرببەخﯚﯾی کورددستان
رۆ ەﯾەکی ھەول ری فيد
مان خﯚشناو
ی :محەمەد گﯚران و نەرﯾم
ئامادەکردنی
ەم 2008 -
چاپی ﯾەکە
دﯾيەکانی پەڕتتووک
تاﯾبەتمەند
و ت:
باشوووری کوردستان
جﯚری پەڕتتووک :م ژوو
4928
پەڕتوووکی ژمارە8 :
رەنج
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6202336407
71128
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ەد حس ن
ئەحمە

4929
پەڕتوووکی ژمارە9 :
ی ب بەر
رەنجی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
65813
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
مان محەمەد رەشيد
عوسم

4930
پەڕتوووکی ژمارە0 :
رەنگ
گ لە فﯚلکلﯚرری کوردﯾدا
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201011
11512234410724
ی پی دی ئ ف :ھ شتا ئاماادە نييە
فاﯾلی
ی :ھەردەو کاکەﯾی
نووسين و ئامادەکردنی
ەن
تاﯾپکردنی :ئاواز حەسە
دﯾزاﯾنی بەرگ و مﯚنتاژ :ئاسﯚ مامزاددە
ی بەرگ ،کە ک لە تابلﯚﯾەککی ھونەرمەند رۆستەم ئئاغالە وەرگيرااوە)
(بﯚ دﯾزاﯾنی
شﭭان
چاپخانە :ش
1
تيراژ1000 :
ەم  2005سلل مانی
چاپی ﯾەکە
نرخ 1500 :دﯾنار
کوردستان
حکومەتی ھەر می کو
ی
(20
ژمارەی سپپاردن ) (565سا ی )005
تاﯾبەتمەند
دﯾيەکانی پەڕتتووک
باشوووری کوردستان
و ت:
شوور
زمان  -ش وەزار :ک .باش
4931
پەڕتوووکی ژمارە1 :
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رەنگارە
http://www.kurdipedia.org/?q=2012062022553170526
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
کاکەباس
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی پەڕتووک
جﯚری پەڕتووک :مندا ن
پەڕتووکی ژمارە4932 :
رەنگا ە
http://www.kurdipedia.org/?q=2013070822493289626
ئامادەﯾە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
ش رزاد حەسەن
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی پەڕتووک
باشووری کوردستان
و ت:
جﯚری پەڕتووک :چيرۆک
زمان  -ش وەزار :ک .باشوور
پەڕتووکی ژمارە4933 :
رەنگا ە ،ل توژﯾنەوەﯾی ،تيﯚرﯾکی ،رەخنەوانی و روانگەی ئەدەبی
http://www.kurdipedia.org/?q=2013042509391982729
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
چاپخانەی ئاکام ،سل مانی .2012
عادل محەمەدپوور
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی پەڕتووک
باشووری کوردستان
و ت:
جﯚری پەڕتووک :ئەدەبی
زمان  -ش وەزار :ک .باشوور
پەڕتووکی ژمارە4934 :
رەنگدان
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514969035
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
ش رکﯚ

پەڕتووکی ژمارە4935 :
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1943
دا 3 - 1932
ﭬاری ھاوارد
دانەوەی ئەدەب لە گﯚﭬ
رەنگد
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22214412519517
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
مد اسالم طه
عبدالصم
2
ی ئاراس 2002
دەزگای
تاﯾبەتم
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
ستان
شووری کوردس
باش
و ت:
جﯚری پەڕتووک :ئەددەبی
زمان  -ش وەزار :ک ..باشوور
4936
پەڕتوووکی ژمارە6 :
ەقيقەتی باوەڕ
دانەوەی حە
رەنگد
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
65879
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
سەن
نەدەوی ،ئەبولحەس

4937
پەڕتوووکی ژمارە7 :
کوردﯾدا
ۆزی ژن بە ن وی ژنەوە لە ن و رۆژنامەگەرﯾی ک
دانەوەی دۆ
رەنگد
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101235146
65202
شتا ئامادە نيييە
ھش
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
موکرﯾاانی ،کوردستتان

4938
پەڕتوووکی ژمارە8 :
سەردەمی
سالميدا لە س
ەناو شارستتانيەتی ئيس
ی ﯾﯚنانی لە
شارستانيەتی
دانەوەی ش
رەنگد
سيەکاندا
ﯾەکەمی عەبباس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201305
5132244008
82989
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
حاجی
نووسيينی :زرﯾان ح
2012
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
بااشووری کورددستان
و ت:
ی پەڕتووک :م ژوو
جﯚری
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
4939
پەڕتوووکی ژمارە9 :
وڕدا
سان لە چواررﯾنەکانی باببا تاھيری لو
ەلسەفەی ئئاﯾينی ﯾارس
دانەوەی فە
رەنگد
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http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201308
8210011058
89124
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
می کاکەﯾی
فەھم
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی پەڕتووک
م
ی پەڕتووک :ئااﯾين و ئاتەﯾزم
جﯚری
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
4940
پەڕتوووکی ژمارە0 :
کی کورددا
چەند شاعير ی
د
شيعری
ستەفا لە ش
ەساﯾەتی بارزانی موس
دانەوەی کە
رەنگد
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
2270207562
20040
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
نووسەر
مەد
جەوھەر ئەحم
حەﯾدەر ج
الپەڕەکان
ژمارەی ال
248
سا ی چااپ
2009
نﯚرەی چااپ
ﯾەکەم
دﯾزاﯾنی ببەرگ
ھراميان
موراد بەھ
کەتەلﯚگ
م ژوو
ەوە و ب وکرددنەوەی موکرﯾﯾانی
سەرچاوەە :ما پەڕی دەەزگای تو ژﯾنە
ەڕتووک
تاﯾبەتمەنندﯾيەکانی پە
ستان
باشوووری کوردست
و ت:
ەڕتووک :ئەدە بی
جﯚری پەڕ
زمان  -ش وەزار :ک .بباشوور
4941
پەڕتوووکی ژمارە1 :
ی خﯚڵ
رەنگی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22214411119055
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
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خانی و دالوەەر قەرەداغی
نووسينی :نەزەند بەگيخ
پەخشی ئاراسەوە
ی
لەالﯾەن دەزگای چاپ و
ن
 200دا
ئەم کت بە للە سا ی 05
ەوە
ب وکراوەتە
دﯾيەکانی پەڕتتووک
تاﯾبەتمەند
و ت:
باشوووری کوردستان
ەست
جﯚری پەڕتتووک :ھە بە
شوور
زمان  -ش وەزار :ک .باش
4942
پەڕتوووکی ژمارە2 :
رەنگی
ی ھە وەرﯾننی گە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201212
2050941376
68835
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ەالل
ئارام جە
2012
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
تاﯾبەتم
و ت:
ستان
شووری کوردس
باش
جﯚری پەڕتووک :چييرۆک
زمان  -ش وەزار :ک  .باشوور
4943
پەڕتوووکی ژمارە3 :
ە ئيرۆسييەکانی ئاگر
رەنگە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22214411019012
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
ەن
نا ە حەسە
ئەم پەڕتووککە لە سا ی 2003دا ب ووکراوەتەوە
تاﯾبەتمەند
دﯾيەکانی پەڕتتووک
باشوووری کوردستان
و ت:
ەست
جﯚری پەڕتتووک :ھە بە
شوور
زمان  -ش وەزار :ک .باش
4944
پەڕتوووکی ژمارە4 :
رەنگە
ە کا بووەوەکانی دنيا
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22214410018679
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
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س عەبدولمەلککيان
گەروس
ەبجەﯾی
ی
وەرگ اننی :مەرﯾوان ھە
ﯾانەی ققە ەمی سل مانی 2008
تاﯾبەتمە
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
و ت:
شووری کوردس
باش
ستان
ە بەست
جﯚری پەڕتووک :ھە
زمان  -ش وەزار :ک ..باشوور
4945
پەڕتوووکی ژمارە5 :
رەھ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201204
4182122406
64560
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ەبانی
م رەشيد تا ە
موکەڕەم
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
تاﯾبەتمە
و ت:
ستان
شووری کوردس
باش
ە بەست
جﯚری پەڕتووک :ھە
زمان  -ش وەزار :ک ..باشوور

4946
پەڕتوووکی ژمارە6 :
رەھ ە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
68198
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ق
ل فەرەج تﯚفيق
کەمال

4947
پەڕتوووکی ژمارە7 :
ھاوچەرخ
ەی وتاری ررۆشنبيری ھ
ن و جەستە
ەندی ت امان
رەھە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101536416
65474
ھ شتا ئامادە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
حەمە
ئازاد ح

4948
پەڕتوووکی ژمارە8 :
وەی ئەنفال
غەم الی ژناانی پاشماو
ەندی چوارەمی فيمينيززم ،تيوری غ
رەھە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
66531
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
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کازﯾوەە سا ح
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ەبجە
ەنفال و ھە ە
ی پەڕتووک :ئە
جﯚری
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
4949
پەڕتوووکی ژمارە9 :
فيدراليزمى ھەر مى كوردستان
ى
ەنيكيەكانى
ەندە كﯚمە ﯾەەى و ئ ە
رەھە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201403
3310040079
95969
ھ شتا ئامادە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ئەمير خودا كەرەم محەمەد-ﯾاد-سل مانى2006-

4950
پەڕتوووکی ژمارە0 :
ﭬن(دا
ەندە مرۆﯾيەکان لە موزﯾکی )بتھﯚﭬ
رەھە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
67601
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ئەلدەبباغ ،غانم

4951
پەڕتوووکی ژمارە1 :
ستان
ھەر می کوردس
ر
سی لە
گيرﯾی سياس
ی ناسەقامگ
ەندە کﯚمە ﯾەتييەکانی
رەھە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201111
1141444496
62953
ئئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ررۆزە عەبدو شەرﯾف
س 2008 -
ددەزگای ئاراس
ەکانی پەڕتوووک
تتاﯾبەتمەندﯾيە
باشووری کوردستان
ی
و ت:
جﯚری پەڕتوو ک :رامياری
ج
ززمان  -ش وەززار :ک .باشووور
4952
پەڕتوووکی ژمارە2 :
ەندەکانی رﯾﯾفﯚرمی ئاﯾيينی لە ئەورروپا
رەھە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22702075619841
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
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نووسەر
س ن ئەحمە
سامان حوس
ەد
ەڕەکان
ژمارەی الپە
180
پ
سا ی چاپ
2007
کەتەلﯚگ
سياسەت
ەوەی موکرﯾاننی
سەرچاوە :ما پەڕی دەززگای تو ژﯾنەووە و ب وکردنە
دﯾيەکانی پەڕتتووک
تاﯾبەتمەند
و ت:
باشوووری کوردستان
جﯚری پەڕتتووک :ئاﯾين و ئاتەﯾزم
شوور
زمان  -ش وەزار :ک .باش
4953
پەڕتوووکی ژمارە3 :
ە ئيسالمی سياسی
کﯚ ينەوە لە
ەندەکانی ل ک
رەھە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
66764
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
سەل عەلی
فەﯾس

4954
پەڕتوووکی ژمارە4 :
ەندەکانی ناسيﯚناليزم
رەھە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
66752
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ھﯚبزبااوم ،ئ رﯾک

4955
پەڕتوووکی ژمارە5 :
ەندەکانی ناسيﯚناليزم
رەھە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22214410118707
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
سەر
نووسينی :کﯚمە ک نوس
ل سابير
وەرگ انی؛ ئارام جەمال
لەالﯾەن خانەی وەررگ انەوە ب ووکراوەتەوە
ن
 200دا
ئەم کت بە للە سا ی 04
تاﯾبەتمەند
دﯾيەکانی پەڕتتووک
و ت:
باشوووری کوردستان
ی
جﯚری پەڕتتووک :رامياری
شوور
زمان  -ش وەزار :ک .باش
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4956
پەڕتوووکی ژمارە6 :
فور
ەندەکانی ک شەی دارف
رەھە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201305
5240751557
78481
ە
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
يبراھيم
ئيسماعيل ئيب
ی :ر کەوت ئي
نووسينی
ی 2013 :
سل مانی
ەندﯾيەکانی پپەڕتووک
تاﯾبەتمە
و ت:
ستان
شووری کوردس
باش
جﯚری پپەڕتووک :ھە مەجﯚرە
زمان  -ش وەزار :ک .باشوور
4957
پەڕتوووکی ژمارە7 :
واتاناسی :ل کﯚ ينەوە
جوانکاری ،و
دەبی کوردﯾﯾدا ب3،2،1ج
رەوانبب ژی لە ئەد
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
67849
ھ شتا ئامادە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
عەزﯾز

4958
پەڕتوووکی ژمارە8 :
سياسی ))1939 - 1918
وەﯾەکی م ژژووﯾی  -س
دز ل کﯚ ينەو
رەواند
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22214411319124
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
ەمەد ئەمين ئئﯚمەر
نووسينی :ئەحمەد حە
لەالﯾەن سەنتەری ل کﯚ ينەوەی ستراتيجی
ن
200دا
ئەم کت بە للە سا ی 06
کوردستانەوە ب وبﯚتەوەە
تاﯾبەتمەند
دﯾيەکانی پەڕتتووک
و ت:
باشوووری کوردستان
جﯚری پەڕتتووک :م ژوو
شوور
زمان  -ش وەزار :ک .باش
4959
پەڕتوووکی ژمارە9 :
ی لە باشوورری کوردستتان 1991 - 1946
ی ئيسالمی
رەوتی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201108
8161622156
60690
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ی
س سيوەﯾلی
ئيدرﯾس
چاپی دووەم2009 ،
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ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
بااشووری کورددستان
و ت:
ی پەڕتووک :م ژوو
جﯚری
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
4960
پەڕتوووکی ژمارە0 :
)19
ی کوردی لە باشوری کوردستان )991-1980
ی نو کردنەوەی شيعری
رەوتی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201403
3310040079
95984
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ە ەﯾی
س ن غازی کااک ئەمين گە
د.حوس
ھەول ر2010-
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
بااشووری کورددستان
و ت:
ەدەبی
ی پەڕتووک :ئە
جﯚری
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
ھەول ر
ھ
شارەەکان:
4961
پەڕتوووکی ژمارە1 :
شرۆﭬە
ک و تيرۆر و ش
ەکانی فيميننزم :چەمک
رەوتە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
66673
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ن محەمەد
کارزان

4962
پەڕتوووکی ژمارە2 :
ەکاندا
وە رەوشتيە
شت  -ونبوو لە سەرچاو
رەوش
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201109
9010750506
60860
ھ شتا ئامادە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
عەلی وەردی
حس ن
ەليم و عادل ح
وەرگ انی :نزار سە
2010
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
تاﯾبەتم
و ت :باشووری کووردستان

4963
پەڕتوووکی ژمارە3 :
شەوا عەلی )خ.ز)
ا
کی پ
شتی پار زگااران :لە رواننگەی وتار ک
رەوش
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http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514965935
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
عەبدولکەرﯾم سروش
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی پەڕتووک
باشووری کوردستان
و ت:
جﯚری پەڕتووک :رامياری
زمان  -ش وەزار :ک .باشوور
پەڕتووکی ژمارە4964 :
رەوشتەکانی ئيمپرﯾاليزم لە ساﯾگﯚن
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514966146
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
قانع ،بورھان

پەڕتووکی ژمارە4965 :
رەوشى ئاﯾينى و نەەەوەﯾی لە كوردستاندا
http://www.kurdipedia.org/?q=2014033100400795980
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
د.رەشاد ميران-و.پەروەردە-ھەول ر2000-

پەڕتووکی ژمارە4966 :
رەوشى م ينە لە كوردستاندا
http://www.kurdipedia.org/?q=2014033100400795978
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
سﯚران قادر كﯚسەە-شﭭان-سل مانی2004-

پەڕتووکی ژمارە4967 :
رەوشی ئاﯾينی و نەتەوەﯾی لە کوردستاندا
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514965798
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
رەشاد ميران

پەڕتووکی ژمارە4968 :
رەوشی کﯚمە گای مەدەنی لە کوردستان و ع راقدا
http://www.kurdipedia.org/?q=2012121813093874311
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ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی

ە
ئامادەﯾە
ەﯾدە
د .سەلييم پەترۆس و د .ساميزوبە
وەرگ  :دﯾدار ئەبو ز د
2012
تاﯾبەتمە
ەندﯾيەکانی پپەڕتووک
و ت:
ستان
شووری کوردس
باش
جﯚری پپەڕتووک :کﯚممە ناسی
زمان  -ش وەزار :ک .باشوور

4969
پەڕتوووکی ژمارە9 :
سکە رەش
ی جنﯚکە/ئاس
رەوی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6202255317
70786
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
و/فەوززﯾە مەنمی
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی پەڕتووک :مندا ن
جﯚری
4970
پەڕتوووکی ژمارە0 :
زاخ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101235116
65109
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
د شادد عەبدو

4971
پەڕتوووکی ژمارە1 :
واندوز
ی شاری رەو
ﭬاری کوردی
ەکەمين گﯚﭬ
رمانجی :ﯾە
زار کر
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101235146
65224
ھ شتا ئاماادە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
موکرﯾاانی ،کوردستتان

4972
پەڕتوووکی ژمارە2 :
شوان
عەشقی ش
زارا ع
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201112
2121328236
63238
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
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ی قازی
نووسەرر :محەمەدی
ن :عەزﯾز گەرردی
وەرگ ان
نی 2008
سل مانی
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
تاﯾبەتم
و ت:
ستان
شووری کوردس
باش
جﯚری پەڕتووک :رۆممان
زمان  -ش وەزار :ک  .باشوور
4973
پەڕتوووکی ژمارە3 :
ەسازﯾی پ و
زاراوە
وانە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22214412319445
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
نی :مەسعودد محەمەد
نووسينی
1988
کﯚڕی ززانياری کورد 8
حەمەد
سەرچاوە :ما پەڕی مەسعود مح
تاﯾبەتم
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
ستان
شووری کوردس
باش
و ت:
جﯚری پەڕتووک :زماانەوانی
زمان  -ش وەزار :ک ..باشوور
4974
پەڕتوووکی ژمارە4 :
ی
ی سل مانی
ەی پار زگای
زاراوە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
66991
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ی پار زگای س
ليژنەی
سل مانی

4975
پەڕتوووکی ژمارە5 :
ی – کوردی)
ی) ،عەرەبی
ی سل مانی
ەی پار زگای
زاراوە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201105
5061137025
57383
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ی1971 ،
ەی کامەرانی
مانی :چاپخانە
سل ما
ی سل مانی)
(لە ب وکراوەکانی بەڕﯾوەبەراﯾەتتی پەروەردەی
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی پەڕتووک
بااشووری کورددستان
و ت:
ەرھەنگ
ی پەڕتووک :فە
جﯚری
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
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4976
پەڕتوووکی ژمارە6 :
وردی
عەرەبی ،کو
ی کوردی :ع
ەی زانستيی
زاراوە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
66967
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ی
ەی مامﯚستاﯾﯾانی سل مانی
نەقابە

4977
پەڕتوووکی ژمارە7 :
ی کوردی
ی ،بە راﭬەی
ی :عەرەبی
ەی سياسی
زاراوە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
66984
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
قەرەداغی ،فازل

4978
پەڕتوووکی ژمارە8 :
يزی کوردی )
ەی فﯚتﯚگرافی )ئينگليز
زاراوە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201105
5061137025
57375
مادە نييە
ھ شتا ئام
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
59 ،200ل.
بەندی گشتی01 ،
ی
ھەول ر :کﯚمە ەی ھونەر و و ژەی کوردی مە
فارس سەعدی ،ھ
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
بااشووری کورددستان
و ت:
ەرھەنگ
ی پەڕتووک :فە
جﯚری
4979
پەڕتوووکی ژمارە9 :
ی نوێ
ن فەرھەنگی
ەی نوێ ﯾان
زاراوە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201105
5061137025
57342
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
193 ،200ل.
ەی قانيع05 ،
مانی :چاپخانە
ن قانع ،سل م
سييەوە بورھان
و /لە فارس
دﯾيەکانی پەڕتتووک
تاﯾبەتمەند
و ت:
باشوووری کوردستان
ەنگ
جﯚری پەڕتتووک :فەرھە
شوور
زمان  -ش وەزار :ک .باش

4980
پەڕتوووکی ژمارە0 :
دی
چەشنە :عەرەبی ،کورد
ەی ھەمەچ
زاراوە
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dipedia.org//?q=201206
6101651496
66999
http:///www.kurd
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
حمانی حاجی
ئەوڕەح
ی مارف

4981
پەڕتوووکی ژمارە1 :
ی
ەی کارگ ری
زاراوە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201105
5061137035
57409
شتا ئامادە نيييە
ھش
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
خانەی
مەزھەر ،چ ،2بەغدا :چاپخ
کخستنی د .کەمال م
ی
ﯚڕ ،پ شەکی و ر
دانان و ل دوانی ئەنجومەنی کﯚڕ
1ل.
کﯚڕی زانياری کوردد116 ،1977 ،
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی پەڕتووک
ی پەڕتووک :ففەرھەنگ
جﯚری
4982
پەڕتوووکی ژمارە2 :
ەی کارگ ی
زاراوە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201205
5141233246
64719
ی پی دی ئ ف :ھ شتا ئاماادە نييە
فاﯾلی
ەرھەنگ لە ئئەکادﯾميای ککوردی
ی :ل ژنەی فە
ئامادەکردنی
ھەول ر 2012 -
دﯾيەکانی پەڕتتووک
تاﯾبەتمەند
باشوووری کوردستان
و ت:
ەنگ
جﯚری پەڕتتووک :فەرھە
شوور
زمان  -ش وەزار :ک .باش
4983
پەڕتوووکی ژمارە3 :
ردنی ھەند ک وشەدا
ی :عەرەبی ،،کوردی لەگەڵ راﭬەکر
ەی کارگ ی
زاراوە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
66998
ھ شتا ئامادە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
کﯚڕی زانيارﯾی کوررد

4984
پەڕتوووکی ژمارە4 :
ی کوردی)
ی) ،عەرەبی
ەی کارگ ی
زاراوە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201105
5061137035
57408
ھ شتا ئامادە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
169ل.
خانەی کﯚڕی زانياری کورد1 ،1974 ،
مال مەزھەر ،بەغدا :چاپخ
د .کەم
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تاﯾبەتمەندﯾيەکانی پەڕتووک
جﯚری پەڕتووک :فەرھەنگ
پەڕتووکی ژمارە4985 :
زاراوەی کوردی :ل کﯚ ينەوە و ھە سەنگاندن
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514967016
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
کامل حەسەن عەزﯾز ئەلبەسير
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی پەڕتووک
ئ اق
و ت:
جﯚری پەڕتووک :زمانەوانی
زمان  -ش وەزار :ک .باشوور
پەڕتووکی ژمارە4986 :
زاراوەی ﯾاساﯾی
http://www.kurdipedia.org/?q=2011050611370657530
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
ليژنەی زاراوە لە کﯚڕی زانياری کوردستان ،ھەول ر :چاپخانەی وەزارەتی رۆشنبيری ھەول ر،2004 :
40ل.
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی پەڕتووک
باشووری کوردستان
و ت:
جﯚری پەڕتووک :فەرھەنگ
پەڕتووکی ژمارە4987 :
زارۆکينيامە بپارﯾزﯾزن
http://www.kurdipedia.org/?q=2012062023364070998
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
و/عارف حيتﯚ

پەڕتووکی ژمارە4988 :
زاری زمانی کوردی لە تەرازووی بەراورددا
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514967025
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
محەمەد ئەمين ھەورامانی
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی پەڕتووک
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بااشووری کورددستان
و ت:
مانەوانی
ی پەڕتووک :زم
جﯚری
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
4989
پەڕتوووکی ژمارە9 :
ی دە ن
کانم گﯚرانی
زامەک
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
68290
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ش رزاد

4990
پەڕتوووکی ژمارە0 :
زاناکاانی سروش
شت
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
69353
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ش
دورنماات ،فەرەدرﯾش

4991
پەڕتوووکی ژمارە1 :
ست روناکييە
زانست
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
66110
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ی بەرنامە و ککت ب
بەشی

4992
پەڕتوووکی ژمارە2 :
ەکان
ەفە ﭬيداﯾيە
ست و فەلسە
زانست
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201109
9122121366
61174
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ھاوبير کامەران
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
تاﯾبەتم
و ت:
ستان
شووری کوردس
باش
جﯚری پەڕتووک :فە لسەفە

4993
پەڕتوووکی ژمارە3 :
ی
ستی ئابووری
زانست
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http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
2270207562
20001
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
نووسەر
عەلی
د .نەھرۆ ع
ەڕەکان
ژمارەی الپە
479
پ
سا ی چاپ
2009
دﯾزاﯾنی بەرگ
ئاسﯚ مامزاادە
کەتەلﯚگ
سياسەت
ەوەی موکرﯾاننی
سەرچاوە :ما پەڕی دەززگای تو ژﯾنەووە و ب وکردنە
دﯾيەکانی پەڕتتووک
تاﯾبەتمەند
و ت:
باشوووری کوردستان
ی
جﯚری پەڕتتووک :ئابووری
شوور
زمان  -ش وەزار :ک .باش
4994
پەڕتوووکی ژمارە4 :
ەسازﯾی ﯾﯚننانی و ...بﯚ رەخنەسازﯾی کوردی
ستی ئاوە واتتا :لە رەخنە
زانست
dipedia.org//?q=201206
6101651496
67019
http:///www.kurd
ھ شتا ئامادە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
حەسەن عەزﯾﯾز
سير ،کامل ح
ئەلبەس

4995
پەڕتوووکی ژمارە5 :
کی ساکار
ی بە زمان ک
ستی پزﯾشکی
زانست
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22214412819626
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
د .کامەران ئەمين ئاوه
شانی سپي ز 2007
چاپ و وەش
سەرچاوە :ما پەڕی کت ببخانەی کورددی
دﯾيەکانی پەڕتتووک
تاﯾبەتمەند
و ت:
باشوووری کوردستان
ستی
جﯚری پەڕتتووک :پزﯾشککی  -تەندروس
شوور
زمان  -ش وەزار :ک .باش
4996
پەڕتوووکی ژمارە6 :
ی
ی وەرزشی
ستی راھ نانی
زانست
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http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
67617
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
س
ی فاتح وەﯾس
عاسی

4997
پەڕتوووکی ژمارە7 :
ەنامەکان
ەوەی بە گە
ستی ل کﯚ ينە
زانست
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201112
2171141526
63337
ە
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
ی
عەبود ئالوسی
سالم ع
شيد کەرﯾم
ی :توانا رەش
وەرگ انی
ھەول ر 2009 -
تاﯾبەتمە
ەندﯾيەکانی پپەڕتووک
و ت:
ستان
شووری کوردس
باش
جﯚری پپەڕتووک :بە گگەنامەﯾی
زمان  -ش وەزار :ک .باشوور
4998
پەڕتوووکی ژمارە8 :
ﯚ ھەموان
ستی کيميا بﯚ
زانست
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
67208
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
شولپيين ،جی.بی

4999
پەڕتوووکی ژمارە9 :
ﯚ ھەمووان
ستی کيميا بﯚ
زانست
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22214412819627
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ن
د .جی ..بی .شولپين
د .باﯾەززﯾد حەسەن عەبدو
20
سل مانی 006
خانەی وەرگ انی س
سەرچاوە :ما پەڕی کت بخانەی ککوردی
تاﯾبەتم
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
و ت:
ستان
شووری کوردس
باش
ست
جﯚری پەڕتووک :زانس
زمان  -ش وەزار :ک ..باشوور
5000
پەڕتوووکی ژمارە0 :
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شی 2
ەتاﯾی  -بەش
ەمی سەرە
ﯚلی شەشە
ستەکان بﯚ پﯚ
زانست
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201207
7080054377
71863
ی پی دی ئ ف :ھ شتا ئاممادە نييە
فاﯾلی
...
ەڕتووک
تاﯾبەتمەنندﯾيەکانی پەڕ
و ت:
باشوووری کوردستتان
ندن
ەڕتووک :پ ۆگررامی خو ن
جﯚری پەڕ
زمان  -ش وەزار :ک .بباشوور

5001
پەڕتوووکی ژمارە1 :
وە بﯚ واقيع
ﯚ لە مﯚد لەو
زانکﯚ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22214412119397
ئامادەەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ر بوار سيوەﯾلی
ی گەنجان 06
دەزگای
200
ی کت بخانەی کوردی
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
بااشووری کورددستان
و ت:
ی پەڕتووک :وتار و دﯾمانە
جﯚری
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
5002
پەڕتوووکی ژمارە2 :
ﯚ و کﯚمە گا ::کﯚمە ە وتتار
زانکﯚ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
66536
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ساالرر مەحمود
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
و ت:
بااشووری کورددستان
ی پەڕتووک :وتار و دﯾمانە
جﯚری
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
5003
پەڕتوووکی ژمارە3 :
ﯚکانی ژﯾانم
زانکﯚ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
68262
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
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سيم
مەکس
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی پەڕتووک :رۆۆمان
جﯚری
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
5004
پەڕتوووکی ژمارە4 :
زانياررﯾی بەکە ک
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101235146
65211
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ەمين عەبدو
شان حەمە ئە
پەخش

5005
پەڕتوووکی ژمارە5 :
ن
ی بﯚ خانمان
زانياررﯾی ژﯾنگەﯾی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201402
2062304412
21815
ھ شتا ئامادە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
سەعدی
وەرگ اننی :سە ح س
2013
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
تاﯾبەتمە
و ت:
ستان
شووری کوردس
باش
ەمەجﯚرە
جﯚری پەڕتووک :ھە
زمان  -ش وەزار :ک ..باشوور
5006
پەڕتوووکی ژمارە6 :
زانياررﯾی نيشتمانی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
66080
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
عومەرر عەلی ئەميين

5007
پەڕتوووکی ژمارە7 :
کوردستان
ەرسازﯾی ک
رۆژەی پەﯾکە
ر سدﯾق :پر
زاھير
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
67588
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
زاھير سدﯾق

5008
پەڕتوووکی ژمارە8 :
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کستان
زاڕۆک
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22214412919660
ئامادەەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
کﯚمە ک نووسەر
ف
ە کەرﯾم عارف
حەمە
2007
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
بااشووری کورددستان
و ت:
مندا ن
ی پەڕتووک :م
جﯚری
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
5009
پەڕتوووکی ژمارە9 :
زا بوو
ون بەسەر شەرمنيدا
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
65598
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
پﯚل ژاگﯚ
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی پەڕتووک :دەروونناسی
جﯚری
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
5010
پەڕتوووکی ژمارە0 :
ی دﯾکەی رراپەڕﯾو
ەی ش خ کی
زاﯾە ە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201109
9112246036
61163
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
سياسيی مامﯚستا ش خ ع زەدﯾنی حوس نی
ی
نی
چەند الپەڕەﯾەک لە ژﯾانی
و :حەکيم ممەال سا ح
لە ب وکراوەەکانی
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پەڕتووکی ژمارە5011 :
زبان چﯚن پەﯾدا بووە؟
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514966972
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
مستەفا قەرەداغی
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی پەڕتووک
باشووری کوردستان
و ت:
جﯚری پەڕتووک :زمانەوانی
زمان  -ش وەزار :ک .باشوور
پەڕتووکی ژمارە5012 :
زرﯾان
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514967794
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
ئەنوەر قادر محەمەد

پەڕتووکی ژمارە5013 :
زرﯾزەی ز ﯾن
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514965778
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
ئيبراھيمی ،محەمەد سا ح

پەڕتووکی ژمارە5014 :
زرﯾکە :کورتە چيرۆک
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514969013
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
عەتا

پەڕتووکی ژمارە5015 :
زرﯾکەی زامی دارەبەن ک
http://www.kurdipedia.org/?q=2010111719482210765
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
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کەالری
ی
سەعيد
ست ،حەمەس
ھە بەس
کﯚمپيﯚتەری س و
ی
گ:
تاﯾپ و ددﯾزاﯾنی بەرگ
 2000چاپ و ب وکراوەتەووە.
سا ی 0
تاﯾبەتمە
ەندﯾيەکانی پەڕتووک
و ت:
ستان
شووری کوردس
باش
زمان  -ش وەزار :ک ..باشوور
5016
پەڕتوووکی ژمارە6 :
ی سياسی
ی ئيسالمی
زستان و بەھاری
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201301
1131120217
74802
ھ شتا ئامادە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
عومەر عەلی غەفووور
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
تاﯾبەتم
ستان
شووری کوردس
باش
و ت:
جﯚری پەڕتووک :ئاﯾيين و ئاتەﯾزم
زمان  -ش وەزار :ک  .باشوور

5017
پەڕتوووکی ژمارە7 :
زستان کی در ژ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201309
9102125588
88821
ی پی دی ئ ف :ھ شتا ئاماادە نييە
فاﯾلی
کولم توﯾب ن
وەرگ انی لە سوﯾدﯾيەووە :دالوەر قەررەداغی
2013
دﯾيەکانی پەڕتتووک
تاﯾبەتمەند
باشوووری کوردستان
و ت:
جﯚری پەڕتتووک :رۆمان
شوور
زمان  -ش وەزار :ک .باش
5018
پەڕتوووکی ژمارە8 :
زستانە خەون
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22214411519171
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
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نووسەرر :گو ی تەرەەقی
وەرگ  :دالوەر قەرەدداخی
سا ی چاپ1999 :
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
تاﯾبەتم
و ت:
ستان
شووری کوردس
باش
جﯚری پەڕتووک :رۆممان
زمان  -ش وەزار :ک  .باشوور
5019
پەڕتوووکی ژمارە9 :
)1991 - 19
جەنگی سارد )914
ی
می جيھانيييەوە تا کﯚتاﯾﯾی
ەنگی ﯾەکەم
زلھ زەکان لە جە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201304
4161056467
78813
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ئەحمەد
د
سن
سامان حوس
2012
تاﯾبەتمەند ﯾيەکانی پەڕتتووک
و ت:
کوردستان
ن
باشوورری
جﯚری پەڕتتووک :م ژوو
شوور
زمان  -ش ووەزار :ک .باش
5020
پەڕتوووکی ژمارە0 :
زمان
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22214412319436
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
کﯚمە ک نووسەر
وەرگ اننی :کاميل ممحەمەد قەرەداخی
20
سل مانی 007
خانەی وەرگ انی س
تاﯾبەتم
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
و ت:
ستان
شووری کوردس
باش
جﯚری پەڕتووک :زماانەوانی
زمان  -ش وەزار :ک ..باشوور
5021
پەڕتوووکی ژمارە1 :
زمان
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
67141
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ێ ،ب رنارد3 /ن
کەمرێ
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5022
پەڕتوووکی ژمارە2 :
زمان و ئەدەب :ل کﯚ ينەوە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
68601
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
سەن ەالح
حەسە

5023
پەڕتوووکی ژمارە3 :
بنەڕەتی
ی
ەمی
ﯚلی حەوتە
کوردی بﯚ پﯚ
زمان و ئەدەبی ک
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201310
0151357368
88309
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
...
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
تاﯾبەتم
ستان
شووری کوردس
باش
و ت:
دن
جﯚری پەڕتووک :پ ۆۆگرامی خو ند
زمان  -ش وەزار :ک  .باشوور

5024
پەڕتوووکی ژمارە4 :
ەھەمی ئاماادەﯾی
ﯚلی دوازدە
کوردی بﯚ پﯚ
زمان و ئەدەبی ک
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201403
3232131445
57993
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
وەزارەتی پەروەردە
ی
ک لە
ی :ليژنەﯾەک
ئامادەکردنی
2
شەم 2011 -
چاپی شەش
چاپخانەی المستقبل  -لبنان
دﯾيەکانی پەڕتتووک
تاﯾبەتمەند
جﯚری پەڕتتووک :پ ۆگراممی خو ندن
و ت:
باشوووری کوردستان
شوور
زمان  -ش وەزار :ک .باش
5025
پەڕتوووکی ژمارە5 :
زمان و رۆژنامە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101450586
65291
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
م کەرﯾم
سەالم
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5026
پەڕتوووکی ژمارە6 :
مان
زمان و زانستی زمان :سەررەتاﯾەک بﯚ زانستی زم
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
67121
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
خی
سمانی با ی
ی مەال عوسم
حەمەدی کوڕی
مەحوﯾی ،مەال مح

5027
پەڕتوووکی ژمارە7 :
مەليخا
ەرھەنگی م
د سەرنج ک لە سەرفە
ەکان ،چەند
زمان و ش وەزارە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201105
52308522718067
ئامادەەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ق سەعيد رواندزی
سينی سەدﯾق
نووس
201
ی ﯾەکەم 11 -
چاپی
ەتمەندﯾيەکانی
تاﯾبە
ی پەڕتووک
بباشووری کورردستان
و ت:
ی پەڕتووک :ززمانەوانی
جﯚری
ک .باشوور
ن  -ش وەزار :ک
زمان
5028
پەڕتوووکی ژمارە8 :
ھاوچەرخدا
ە جيھانی ھ
فەلسەفە لە
کﯚمە گە :ف
زمان و عەق و ک
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
65693
ھ شتا ئئامادە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ل :جﯚن
سيدل

5029
پەڕتوووکی ژمارە9 :
زمان ،ئەدەب و نناسنامە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201202
2111638336
64151
يە
شتا ئامادە نييە
ھش
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
شم ئەحمەدزاادە
ھاش
ی پەڕتووک
ەتمەندﯾيەکانی
تاﯾبە
جﯚرری پەڕتووک :ئەدەبی
ن  -ش وەزار :ک .باشوور
زمان

5030
پەڕتوووکی ژمارە0 :
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1341

http://www.kurdipedia.org

يعر
زمان ،بوون ،شيع
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201210
0231200457
73446
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
موتە يب عەببدو
عەبدولم
2010
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
تاﯾبەتم
ستان
شووری کوردس
باش
و ت:
جﯚری پەڕتووک :زماانەوانی
زمان  -ش وەزار :ک  .باشوور
5031
پەڕتوووکی ژمارە1 :
زمان ،ھزر و کولتتور
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22702075619871
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
نووسەر
رەحيم سوورخی
2006
ەوەی موکرﯾاننی
سەرچاوە :ما پەڕی دەززگای تو ژﯾنەووە و ب وکردنە
دﯾيەکانی پەڕتتووک
تاﯾبەتمەند
باشوووری کوردستان
و ت:
جﯚری پەڕتتووک :کلتوورر
شوور
زمان  -ش وەزار :ک .باش
5032
پەڕتوووکی ژمارە2 :
زمان ،و ژە و فﯚللکلﯚری کورردی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201109
9272245196
62132
ئامادەەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
س .سﯚران
ح .س
2009
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی پەڕتووک
ھەمەجﯚرە
ی پەڕتووک :ھ
جﯚری
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
5033
پەڕتوووکی ژمارە3 :
کان
ی کولتوورەکا
زمان ،وەرگ ان و پەﯾوەندی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22214412319438
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ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
ەعقووبی
حوس ن ﯾە
وەرگ
ل زارعی
ئيسماعيل
2007
ەوەی موکرﯾاننی
سەرچاوە :ما پەڕی دەززگای تو ژﯾنەووە و ب وکردنە
دﯾيەکانی پەڕتتووک
تاﯾبەتمەند
و ت:
باشوووری کوردستان
جﯚری پەڕتتووک :زمانەووانی
شوور
زمان  -ش وەزار :ک .باش
5034
پەڕتوووکی ژمارە4 :
ەر
ی و چارەسە
گيرﯾی تيﯚری
زمانگ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
67251
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
دﯾھقاننی ،ﯾاوەری

5035
پەڕتوووکی ژمارە5 :
زماننااسی دﯾکاررتی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201401
1231456268
86556
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
سکی
نووسەرر :نوام چﯚمس
ەفور
وەرگ  :مستەفا غە
2013
تاﯾبەتم
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
و ت:
ستان
شووری کوردس
باش
جﯚری پەڕتووک :فە لسەفە
زمان  -ش وەزار :ک  .باشوور
5036
پەڕتوووکی ژمارە6 :
مانی...
ەراوردکردنی لەگەڵ زم
ی
ی ئاﭬ ستا :وەرگ ان و ل دوان و بە
زمانی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
66042
شتا ئامادە نيييە
ھش
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
کﯚ ف
ستﯚکﯚ

5037
پەڕتوووکی ژمارە7 :
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زمانی ئينگليزی بە ر گاﯾەکی ئاسانکراو
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514967117
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
تاھر بەﯾاتی
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی پەڕتووک
باشووری کوردستان
و ت:
جﯚری پەڕتووک :زمانەوانی
زمان  -ش وەزار :ک .باشوور
پەڕتووکی ژمارە5038 :
زمانی ئينگليزی بە ش وەﯾەکی ئاسانکراو
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514967147
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
بەﯾاتی ،تاھر

پەڕتووکی ژمارە5039 :
زمانی تاوان ھاتە قسە
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514969776
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
شەپﯚل فاخر م رگەسووری
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی پەڕتووک
باشووری کوردستان
و ت:
جﯚری پەڕتووک :ھەمەجﯚرە
زمان  -ش وەزار :ک .باشوور
پەڕتووکی ژمارە5040 :
زمانی جەستە :درۆ و ھ ماکانی درۆ
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514965602
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
مينە ،محەمەد ئەمين حس ن

پەڕتووکی ژمارە5041 :
زمانی چيا
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514969226
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
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عەبدولواحيد
ئازاد ع

5042
پەڕتوووکی ژمارە2 :
ی ستانداردی کوردی ،سەرنج ک لە رابردوو ئ ستا و ئاﯾنندەی
زمانی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201203
3012330106
64339
ئامادەەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ر بوار عەلی
مانی 2010 -
سل م
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
بباشووری کورردستان
و ت:
ی پەڕتووک :ززمانەوانی
جﯚری
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
5043
پەڕتوووکی ژمارە3 :
مەحوی و ش خ رەزای تا ەبانی
ی کﯚﯾی و م
حاجی قادری
ی شيعری ح
زمانی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201205
5141351506
64725
شتا ئامادە نيييە
ھش
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
خانزاد عەلی قادر
د .خ
ھەوول ر 2012 -
تاﯾبە
بەتمەندﯾيەکاننی پەڕتووک
باشووری کووردستان
و ت:
جﯚرری پەڕتووک  :ئەدەبی
ن  -ش وەزار  :ک .باشوور
زمان
5044
پەڕتوووکی ژمارە4 :
وﯾست
ەرنج کی پ و
ی عەرەبی و چەند سە
زمانی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201201
1132052306
63811
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ن بورھانەدﯾن
نووسيننی :ئيحسان
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
تاﯾبەتم
ستان
شووری کوردس
باش
و ت:
جﯚری پەڕتووک :زماانەوانی
زمان  -ش وەزار :ک  .باشوور
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5045
پەڕتوووکی ژمارە5 :
ن
ﯚ کوردستان
ی فەرمی بﯚ
زمانی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201211
1111355027
73652
ھ شتا ئامادە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
عەلی خورشييد
غازی ع
2011
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
تاﯾبەتم
و ت:
ستان
شووری کوردس
باش
جﯚری پەڕتووک :زماانەوانی
زمان  -ش وەزار :ک  .باشوور
5046
پەڕتوووکی ژمارە6 :
ول ،خەونی شنەبا
ی گەردەلوو
زمانی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201110
0181017396
62415
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
سی ،ژن،
ھەنگ ،زمان ،تەسەووف ،رۆژھە تناس
کﯚمە ەدﯾدار کە لەسەرر شيعر ،فەرھ
دەستە ت
ە
ەدەبی ،روونا کبير و
رەخنەی ئە
فەرھاد شااکەلی
تاﯾبەتمەند
دﯾيەکانی پەڕتتووک
و ت:
باشوووری کوردستان
جﯚری پەڕتتووک :وتار و دﯾمانە
شوور
زمان  -ش وەزار :ک .باش
5047
پەڕتوووکی ژمارە7 :
ی ر زماندار
ی نووسينی
زمانی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201111
1141128246
62936
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ش رکﯚ بابان
ی ئاراس 20 08 -
دەزگای
تاﯾبەتم
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
ستان
شووری کوردس
باش
و ت:
جﯚری پەڕتووک :زماانەوانی
زمان  -ش وەزار :ک  .باشوور
5048
پەڕتوووکی ژمارە8 :
ی کارﯾکات ر
زمانی
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http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514967394
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
ئاکﯚ غەرﯾب

پەڕتووکی ژمارە5049 :
زمانی کورد
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122214410418801
ئامادەﯾە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
نووسينی :مەسعود محەمەد
وەرگ انی لە عەرەبييەوە؛ حەکيم کاکە وەﯾس
چاپی ﯾەکەمی ئەم کت بە لە سا ی  1987دا لە بەغدادب وکراوەتەوە
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی پەڕتووک
باشووری کوردستان
و ت:
جﯚری پەڕتووک :زمانەوانی
زمان  -ش وەزار :ک .باشوور
پەڕتووکی ژمارە5050 :
زمانی کوردی بﯚ دەستپ کەران
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514967038
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
کامل حەسەن عەزﯾز ئەلبەسير
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی پەڕتووک
باشووری کوردستان
و ت:
جﯚری پەڕتووک :زمانەوانی
زمان  -ش وەزار :ک .باشوور
پەڕتووکی ژمارە5051 :
زمانی کوردی لە ئاستانەی سە ردەم کی تازەدا
http://www.kurdipedia.org/?q=2011091222292761193
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
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فەرھاد شاکەلی
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
تاﯾبەتم
و ت:
ستان
شووری کوردس
باش
جﯚری پەڕتووک :زماانەوانی

5052
پەڕتوووکی ژمارە2 :
کدا
ەبەر رۆشناﯾﯾی فﯚنەتيک
ی کوردی لە
زمانی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
67101
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ی مارف
حمانی حاجی
ئەوڕەح
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
و ت:
بااشووری کورددستان
مانەوانی
ی پەڕتووک :زم
جﯚری
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
5053
پەڕتوووکی ژمارە3 :
وردە
يشتمانی کو
ی کوردی ناسنامە و نيش
زمانی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201110
0240031536
62490
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
ەلی
ەمجەد شاکە
نووسەر :ئە
پ2011 :
سا ی چاپ
شﭭان
چاپخانە :ش
لە ب وکراوەەکانی رۆژناممەی کﯚمەڵ ،ژمارە ))14
دﯾيەکانی پەڕتتووک
تاﯾبەتمەند
باشوووری کوردستان
و ت:
جﯚری پەڕتتووک :زمانەووانی
شوور
زمان  -ش وەزار :ک .باش
5054
پەڕتوووکی ژمارە4 :
گ ان
ھونەری وەرگ
ی کوردی ھ
زمانی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
67066
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
زەند ،کەرﯾم
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5055
پەڕتوووکی ژمارە5 :
ئينگليزی
ی
زمانی
ی
ی زاراوەکاننی :بە
ی کوردی و دابەشکردننی جوگرافی
زمانی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
67010
ئامادە نييە
ە
ھ شتا
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
شيد
حەمە خورش
فوئاد ح

5056
پەڕتوووکی ژمارە6 :
نی
ی کوردی و دﯾال کتەکانی
زمانی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201109
9111140596
61122
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
سەر :پ .د .فووئاد حەمە خوورشيد
ناوی نووس
ی سەردەم  -سل مانی ))سا ی چاپ)2008 :
لە ب وکراوەەکانی دەزگای
دﯾيەکانی پەڕتتووک
تاﯾبەتمەند
و ت:
باشوووری کوردستان
جﯚری پەڕتتووک :زمانەووانی
شوور
زمان  -ش وەزار :ک .باش
5057
پەڕتوووکی ژمارە7 :
ی کوردی و شو نی لەناو زمانەکاننی جيھاندا
زمانی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22214412219429
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ق شوانی
د .رەفيق
2008
ی موکرﯾانی 8
دەزگای
سەرچاوە :ما پەڕی کت بخانەی ککوردی
تاﯾبەتم
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
و ت:
ستان
شووری کوردس
باش
جﯚری پەڕتووک :زماانەوانی
زمان  -ش وەزار :ک ..باشوور
5058
پەڕتوووکی ژمارە8 :
کانی
ی دﯾال کتەک
ی جوگرافيای
دابەشبوونی
ی کوردی :د
زمانی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
67035
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
حەمە خورش
فوئاد ح
شيد

5059
پەڕتوووکی ژمارە9 :

ﻻﭘەڕە

1349

http://www.kurdipedia.org

ن(دا
ی )وەقاﯾعی کوردستان
 100ژمارەی
ی ﯾاسا لە 0
زمانی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201307
7111049368
89608
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
محەمە
ەد وەسمان
2013
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
تاﯾبەتم
ستان
شووری کوردس
باش
و ت:
جﯚری پەڕتووک :زماانەوانی
زمان  -ش وەزار :ک  .باشوور
5060
پەڕتوووکی ژمارە0 :
وی کوردی
ی ﯾەکگرتوو
زمانی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
67063
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ل نەبەز
جەمال
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
دەرەوە
و ت:
مانەوانی
ی پەڕتووک :زم
جﯚری
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
5061
پەڕتوووکی ژمارە1 :
فيدڕاليەکان
وری و تە ف
ن لە دەستو
ە فەرميەکان
زمانە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22214410018670
ئاماادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
تارﯾق جامباز
2
شياری 2005
ەبی بيرو ھﯚش
مەکتە
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی پەڕتووک
بااشووری کورددستان
و ت:
ی پەڕتووک :راامياری
جﯚری
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
5062
پەڕتوووکی ژمارە2 :
ەوانی
زمانە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201203
3040943466
64356
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
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ف فەتاح
ەمەد مەعروف
پ .د .محە
کوردی ژمارە 124
ی
لە ب وکراوەەکانی ئەکادﯾﯾميای
شم  -ھەول ر
چاپخانەی حاجی ھاشم
20
سا ی 011
تاﯾبەتمەند
دﯾيەکانی پەڕتتووک
و ت:
باشوووری کوردستان
جﯚری پەڕتتووک :زمانەووانی
شوور
زمان  -ش وەزار :ک .باش
5063
پەڕتوووکی ژمارە3 :
گەکانی  2 ،1و 3
ەوانی  -بەرگ
زمانە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201109
9031446486
60917
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
شناو
نەرﯾمان خﯚش
م ناوخﯚش و نە
سەالم
2009
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
تاﯾبەتم
ستان
شووری کوردس
باش
و ت:
جﯚری پەڕتووک :زماانەوانی

5064
پەڕتوووکی ژمارە4 :
گەکانی  6 ،5 ،4و 7
ەوانی  -بەرگ
زمانە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201109
9031449036
60918
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
شناو
نەرﯾمان خﯚش
م ناوخﯚش و نە
سەالم
2010
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
تاﯾبەتم
و ت:
ستان
شووری کوردس
باش
جﯚری پەڕتووک :زماانەوانی

5065
پەڕتوووکی ژمارە5 :
مە ک وتار
ەوانی  -کﯚم
زمانە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
2270207562
20002
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
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نووسەر
شوانی
د .رەفيق ش
ەڕەکان
ژمارەی الپە
232
پ
سا ی چاپ
2009
دﯾزاﯾنی بەرگ
ئاسﯚ مامزاادە
ەوەی موکرﯾاننی
سەرچاوە :ما پەڕی دەززگای تو ژﯾنەووە و ب وکردنە
دﯾيەکانی پەڕتتووک
تاﯾبەتمەند
و ت:
باشوووری کوردستان
جﯚری پەڕتتووک :زمانەووانی
شوور
زمان  -ش وەزار :ک .باش
5066
پەڕتوووکی ژمارە6 :
ی
ەوانی کوردی
زمانە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201201
1021229216
63625
ئامادەەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
س .سﯚران
ح .س
2009
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ھەمەجﯚرە
ی پەڕتووک :ھ
جﯚری
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
5067
پەڕتوووکی ژمارە7 :
کﯚ
زمناک
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
68496
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
م
سەالم
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی پەڕتووک :رۆۆمان
جﯚری
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
5068
پەڕتوووکی ژمارە8 :
ر ک لەکاغە
زنجير
ەز
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6202255317
70624
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
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و/سەدرەدﯾن عارف
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی پەڕتووک
جﯚری پەڕتووک :مندا ن
پەڕتووکی ژمارە5069 :
زنجيرە وتار کی سياسی دەربارەی فيدڕا ی ﯾەکگرتن و ﯾەک تی نيشتمانيی..
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514966783
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
تا ەبانی ،جەالل

پەڕتووکی ژمارە5070 :
زنجيرەی بورجەکان :بورجی سا نە ،بورجی مانگانە ب1ـ2
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061015364165453
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
محەمەد مەسعود محەمەد

پەڕتووکی ژمارە5071 :
زنجيرەی دەمەوێ قسە بکەم  -من شەرم دەکەم
http://www.kurdipedia.org/?q=2012062023364071003
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
و/فەوزﯾە مەنمی

پەڕتووکی ژمارە5072 :
زنجيرەی دەمەوێ قسە بکەم/من لە گەڵ تﯚجياوازﯾم ھەﯾە
http://www.kurdipedia.org/?q=2012062023364070999
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
و/فەوزﯾە مەنمی

پەڕتووکی ژمارە5073 :
زنجيرەی دەمەوێ قسەبکەم /من درۆناکەم
http://www.kurdipedia.org/?q=2012062023364071000
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
و/فەوزﯾە مەنمی

ﻻﭘەڕە

1353

http://www.kurdipedia.org

پەڕتووکی ژمارە5074 :
زنجيرەی دەمەوێ قسەبکەم /من دەترسم
http://www.kurdipedia.org/?q=2012062023364071001
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
و/فەوزﯾە مەنمی

پەڕتووکی ژمارە5075 :
زنجيرەی دەمەوێ قسەبکەم/من تورەم
http://www.kurdipedia.org/?q=2012062023364071002
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
و/فەوزﯾە مەنمی

پەڕتووکی ژمارە5076 :
زنجيرەی ز و زﯾو
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514965914
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
حەمە عەلی محەمەد عەلی وەﯾس

پەڕتووکی ژمارە5077 :
زنجيرەی ھونەرمەندانی ھاوچەرخ
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514967341
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
بورھان ھەژار
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی پەڕتووک
باشووری کوردستان
و ت:
جﯚری پەڕتووک :ھونەری
زمان  -ش وەزار :ک .باشوور
پەڕتووکی ژمارە5078 :
زنجيرەی کاری دەستی  -بەشی 1
http://www.kurdipedia.org/?q=2013042509155378736
فاﯾلی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
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جی فەق
نی :قوباد حاج
کﯚکردنەوه و ر کخستن و ئامادەکردنی

قە دز ی
ە

تاﯾبەتمەند
دﯾيەکانی پەڕتتووک
ی
جﯚری پەڕتتووک :ھونەری
شوور
زمان  -ش وەزار :ک .باش

5079
پەڕتوووکی ژمارە9 :
ەشی 2
دەستی  -بە
رەی کاری د
زنجير
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201304
4250918208
82724
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
جی فەق
نی :قوباد حاج
کﯚکردنەوه و ر کخستن و ئامادەکردنی

قە دز ی
ە

تاﯾبەتمەند
دﯾيەکانی پەڕتتووک
ی
جﯚری پەڕتتووک :ھونەری
شوور
زمان  -ش وەزار :ک .باش

5080
پەڕتوووکی ژمارە0 :
ەشی 3
دەستی  -بە
رەی کاری د
زنجير
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201305
5140800338
82990
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
جی فەق
نی :قوباد حاج
کﯚکردنەوه و ر کخستن و ئامادەکردنی

قە دز ی
ە

تاﯾبەتمەند
دﯾيەکانی پەڕتتووک
ی
جﯚری پەڕتتووک :ھونەری
شوور
زمان  -ش وەزار :ک .باش

5081
پەڕتوووکی ژمارە1 :
گينم
رەﯾدەمەوێ قسەبکەم /من غەمگ
زنجير
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6202336407
71004
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
و/فەوززﯾە مەنمی
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5082
پەڕتوووکی ژمارە2 :
م
رەﯾدەمەوێ قسەبکەم/من بەغيام
زنجير
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6202336407
71005
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
و/فەوززﯾە مەنمی

5083
پەڕتوووکی ژمارە3 :
کانم
رەﯾدەمەوێ قسەبکەم/من ھاوڕ ک
زنجير
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6202336407
71006
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
و/فەوززﯾە مەنمی

5084
پەڕتوووکی ژمارە4 :
ەپی نوێ
شياليزم و چە
ت بە سﯚش
س و ل کﯚ ينەوە سەبارەت
رەﯾەک باس
زنجير
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
66746
نييە
ھ شتا ئامادە ني
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ی ،رەفعەت
مورادی

5085
پەڕتوووکی ژمارە5 :
وگﯚی کراوە
ە
رەﯾەک گفتو
زنجير
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6171550236
65464
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
قەرەداغی
ئوم د قە
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
تاﯾبەتم
و ت:
ستان
شووری کوردس
باش
جﯚری پەڕتووک :وتار و دﯾمانە
زمان  -ش وەزار :ک  .باشوور

5086
پەڕتوووکی ژمارە6 :
وانەکانی دژژ بە ژنان ب3ـ1
راژﯾدﯾای تاو
رەﯾەک لە تر
زنجير
dipedia.org//?q=201206
6101651496
66354
http:///www.kurd
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
م
روناک فەرەج رەحيم
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5087
پەڕتوووکی ژمارە7 :
زندە خەون
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22214411119059
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
نووسەرر :چيخﯚف
م عارف
وەرگ  :حەمە کەرﯾم
دەزگای چاپ و ب وککردنەوەی موککرﯾانی
2001
ەندﯾيەکانی پەڕتووک
تاﯾبەتمە
و ت:
ستان
شووری کوردس
باش
جﯚری پپەڕتووک :چيررۆک
زمان  -ش وەزار :ک ..باشوور
5088
پەڕتوووکی ژمارە8 :
خەون
زندەخ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
69534
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ف ،ئەنتوان
چيخﯚف

5089
پەڕتوووکی ژمارە9 :
ەوانيە
چەپک ک وتااری رۆژنامە
زنە :چ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101451006
65364
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
عەبدولواحيد
ئازاد ع

5090
پەڕتوووکی ژمارە0 :
د رن
ی ھﯚرامی و دنيای مﯚد
زوانی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6021707056
64993
ھ شتا ئامادە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ی:محەمەد ممستەفا زاده
نوسينی
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
تاﯾبەتم
ستان
شووری کوردس
باش
و ت:
جﯚری پەڕتووک :زماانەوانی
زمان  -ش وەزار :ک  .باشوور
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5091
پەڕتوووکی ژمارە1 :
ﯚنراوە)
ەولەوی )ھﯚ
ھرەجانی مە
ەی عەقيدە ::دﯾاری ميھ
زوبدە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
68907
ھ شتا ئاممادە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ی تاوەگﯚزی
مەال سەعيدی
د عەبدول ەحييمی کوڕی مە
سەﯾد

5092
پەڕتوووکی ژمارە2 :
کنامە
زوحاک
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201308
8021044598
89338
ئاماددەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ی قاﯾشی
عی سەقزی
سەع
ی پەڕتووک
ەتمەندﯾيەکانی
تاﯾبە
جﯚرری پەڕتووک :م ژوو
ن  -ش وەزار :ک .باشوور
زمان

5093
پەڕتوووکی ژمارە3 :
رۆک
ی زنجير :چير
زڕەی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
67703
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ەفا سا ح کەررﯾم
مستە

5094
پەڕتوووکی ژمارە4 :
ن بەر ب خو
زﭬرﯾن
ودێ ﭬە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201201
1281817336
64098
ھ شتا ئاماادە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
زﭬرﯾن بەر ب خودێ
ێ ﭬه
ەر  :تەحسين
نﭭ سە
ن ئيبراھيم دوسکی
زاراڤ  :بادﯾنی
http://w
www.sarezh
h.com/web//sites/defaullt/files/enab
be.rar
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
بااشووری کورددستان
و ت:
م
ی پەڕتووک :ئااﯾين و ئاتەﯾزم
جﯚری
5095
پەڕتوووکی ژمارە5 :
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زۆربا چ2
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
69475
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
س
کازانتززاکيس ،نيکﯚس

5096
پەڕتوووکی ژمارە6 :
ی ﯾﯚنانی
زۆربای
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201208
8051415346
69563
ھ شتا ئامادە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
نيکﯚس کازانزاکيس
وەرگ اننی :رەووف ب گەرد
تاﯾبەتم
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
و ت:
ستان
شووری کوردس
باش
جﯚری پەڕتووک :رۆممان
زمان  -ش وەزار :ک  .باشوور
5097
پەڕتوووکی ژمارە7 :
شانﯚﯾی
زۆرداری تاوانبار ::چيرۆکی ش
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
67702
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
عزەت
فوئاد ع

5098
پەڕتوووکی ژمارە8 :
زۆزان
ن باردنی تاززە بووک
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
69324
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ستﯚن ،ھ ل ن
بﯚﯾلس

5099
پەڕتوووکی ژمارە9 :
زﯾارەتتی ماچ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201202
2061319236
64149
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
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رەسوڵ سو تانی
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
تاﯾبەتمە
و ت:
ستان
شووری کوردس
باش
ە بەست
جﯚری پەڕتووک :ھە
زمان  -ش وەزار :ک ..باشوور

5100
پەڕتوووکی ژمارە0 :
ن
زﯾر و گ  ..چوارﯾن
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
69007
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
بەکر

5101
پەڕتوووکی ژمارە1 :
ن وکا ی
زﯾرﯾن
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6202255317
70263
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
جمال نوری
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی پەڕتووک :مندا ن
جﯚری
5102
پەڕتوووکی ژمارە2 :
ەست
ەﯾەکی بندە
ک ھونەرمەندی نەتەوە
زﯾرەک
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22214412319452
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ەرشی
براﯾم فە
2005
سەرچاوە :ما پەڕی کت بخانەی ککوردی
تاﯾبەتم
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
و ت:
ستان
شووری کوردس
باش
جﯚری پەڕتووک :موززﯾک
5103
پەڕتوووکی ژمارە3 :
ی رۆح
زﯾنانی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201111
1012157486
62701
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ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی

ە
ئامادەﯾە
ھاشم سەڕاج
20
ی ئاراس 005 -
دەزگای
تاﯾبەتمە
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
و ت:
ستان
شووری کوردس
باش
ە بەست
جﯚری پەڕتووک :ھە
زمان  -ش وەزار :ک ..باشوور

5104
پەڕتوووکی ژمارە4 :
ن
زﯾندان
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
68632
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
د
عەبدوولقادر سەعيد

5105
پەڕتوووکی ژمارە5 :
ن
زﯾندان
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201209
9151359337
73100
ە
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
ەردەنی
مان ﯾونس ئە
مستەفاا عەبدول ەحم
ەندﯾيەکانی پپەڕتووک
تاﯾبەتمە
ستان
شووری کوردس
باش
و ت:
ەمەجﯚرە
جﯚری پپەڕتووک :ھە
زمان  -ش وەزار :ک .باشوور

5106
پەڕتوووکی ژمارە6 :
زﯾنداننی گەﭬەر :چيرۆک
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
68588
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ساکوا
ﯾﯚکس

5107
پەڕتوووکی ژمارە7 :
زﯾنداننی گەﭬەڕ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201111
1132233376
62927
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
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م عەبدو
سەالم
ی ئاراس 20 08 -
دەزگای
تاﯾبەتم
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
ستان
شووری کوردس
باش
و ت:
جﯚری پەڕتووک :چييرۆک
زمان  -ش وەزار :ک  .باشوور
5108
پەڕتوووکی ژمارە8 :
ووی کوڕی ب دار
زﯾندو
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101536416
65485
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ئەندلووسی ،ئبن تووفەﯾل

5109
پەڕتوووکی ژمارە9 :
ەخەو
زﯾندە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22214411019000
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
ی
نووسينی :فەتاح ئەميری
چاپکراوە
پەخشی ئاراسەوە چ
ی
چاپ و
ن دەزگای پ
 20دا لەالﯾەن
سا ی 003
دﯾيەکانی پەڕتتووک
تاﯾبەتمەند
باشوووری کوردستان
و ت:
جﯚری پەڕتتووک :رۆمان
شوور
زمان  -ش وەزار :ک .باش
5110
پەڕتوووکی ژمارە0 :
ک
مە ە چيرۆک
ەخەون :کﯚم
زﯾندە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
69159
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ن
ئانتوان

5111
پەڕتوووکی ژمارە1 :
ﯾکە
زﯾکزﯾک
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201308
8012314108
89342
ھ شتا ئامادە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
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ئەحمەدد غو می
ەبجەﯾی
ی
وەرگ اننی :مەرﯾوان ھە
تاﯾبەتم
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
شووری کوردس
باش
و ت:
ستان
جﯚری پەڕتووک :ئەددەبی
زمان  -ش وەزار :ک  .باشوور
5112
پەڕتوووکی ژمارە2 :
خو ن
زرخ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6202255317
70239
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ل مستە فا
جەالل
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی پەڕتووک :مندا ن
جﯚری
5113
پەڕتوووکی ژمارە3 :
گو فرۆش ک
ب و بەﯾازی گ
ز راب
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201205
5201549546
64805
ھ شتا ئامادە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ئارام کاکەی فەالح
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
تاﯾبەتم
و ت:
ستان
شووری کوردس
باش
جﯚری پەڕتووک :چييرۆک
زمان  -ش وەزار :ک  .باشوور

5114
پەڕتوووکی ژمارە4 :
ن
ز وان
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201201
1132214116
63820
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
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سەباح رەنجدەر
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
تاﯾبەتمە
و ت:
ستان
شووری کوردس
باش
ە بەست
جﯚری پەڕتووک :ھە
زمان  -ش وەزار :ک ..باشوور

5115
پەڕتوووکی ژمارە5 :
ست ر ،ل کﯚ يننەوە)
مەی ماجس
ز وەرر :ژﯾان و بەررھەمی )نام
dipedia.org//?q=201206
6101651496
68402
http:///www.kurd
ھ شتا ئاما دە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
سوڵ
ەدی مەال رەس
عەبدوو ی محەمە

5116
پەڕتوووکی ژمارە6 :
وڵ
ز گو
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201403
3310040079
96099
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
مەد ش خ جەببار جەباری )ئئاسﯚ)
محەم
چاپخانەی راپەڕﯾن
مانی1969-
سل ما
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ەدەبی
ی پەڕتووک :ئە
جﯚری
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
و ت:
بااشووری کورددستان
سل مانی
س
شارەەکان:
5117
پەڕتوووکی ژمارە7 :
ز ی ناو زب
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
69885
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
فەرھاد
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
و ت:
بااشووری کورددستان
ھە بەست
ی پەڕتووک :ھ
جﯚری
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک

ﻻﭘەڕە

1364

http://www.kurdipedia.org

5118
پەڕتوووکی ژمارە8 :
ەخو نيتەوە
چيرۆکی شاانﯚﯾی تيا ئە
کەﯾە دوو چ
ن :ئەم ناميلک
ز ﯾن
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
67719
ھ شتا ئئامادە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
م
ن ميرزا کەرﯾم
ئەمين

5119
پەڕتوووکی ژمارە9 :
ی قارەمان
ز ﯾناای ئام دی؛ کچە کوردی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
69634
ئامادەەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
مەنگوڕی
ی
ميرزا محەمەد ئەممين
ەف
نەجە
1
1971
ی پەڕتووک
ەتمەندﯾيەکانی
تاﯾبە
ئ اق
و ت:
ی پەڕتووک :م ژوو
جﯚری
ک .باشوور
ن  -ش وەزار :ک
زمان
5120
پەڕتوووکی ژمارە0 :
ی ھﯚنراوە
زەبری
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
68494
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ھا)
کامەران )محەمەد ئەحمەد تەھ

5121
پەڕتوووکی ژمارە1 :
زەبورری حەقيقەت
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201112
2142003116
63304
ە
شتا ئامادە نييە
ھ شت
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
سانەکان
ی پيرۆزی ﯾارس
کت بی
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ئاتەﯾزم
م
ی پەڕتووک :ئئاﯾين و
جﯚری

5122
پەڕتوووکی ژمارە2 :
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الحە خﯚپەرستەکە
زەبەال
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22214412919654
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
نووسيننی :ئﯚسکار وواﯾ د
وەرگ اننی :کەرﯾم ممستەفا
سەردەەم 2004 -
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
تاﯾبەتم
و ت:
ستان
شووری کوردس
باش
دا ن
جﯚری پەڕتووک :مند
زمان  -ش وەزار :ک  .باشوور
5123
پەڕتوووکی ژمارە3 :
زەبەال
الحە خﯚپەرستەکە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6202255317
70460
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
م مستەفا
کەرﯾم
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی پەڕتووک :مندا ن
جﯚری
5124
پەڕتوووکی ژمارە4 :
مام ورچ
رەﯾەک بﯚ م
زەخير
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201112
2111708206
63209
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
نووسينی :ﭬالدﯾمير سووتاﯾيﭫ
وەرگ انی لە ئە مانييەووە :سەالم
عەبدو
دﯾيەکانی پەڕتتووک
تاﯾبەتمەند
جﯚری پەڕتتووک :مندا ن
شوور
زمان  -ش وەزار :ک .باش
5125
پەڕتوووکی ژمارە5 :
زەردو
وسورە شەمامە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6202255317
70484
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ە رەحيم رەمە
حەمە
ەزان
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ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی پەڕتووک :مندا ن
جﯚری
5126
پەڕتوووکی ژمارە6 :
ەخەنە
زەردە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6202255317
70253
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ج شاکەلی
ئامانج
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
و ت:
بااشووری کورددستان
مندا ن
ی پەڕتووک :م
جﯚری
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
5127
پەڕتوووکی ژمارە7 :
ﭭارا
ەکەی گاندی؛ ک وەکەی گيﭭ
ی
ەخەنەکەی ن سﯚن ماند ال؛ پەشتتەما
زەردە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201312
2181124538
87179
ھ شتا ئامادە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
وەەرگ رانی :کاووە ئەمين
پەڕتووک
ک
تااﯾبەتمەندﯾيەککانی
باشووری کوردستان
و ت:
جﯚری پەڕتووک
ج
ک :ھەمەجﯚررە
زممان  -ش وەز ار :ک .باشووور

5128
پەڕتوووکی ژمارە8 :
ەخەنەی تاس
زەردە
ساو
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
68404
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
مەد ش خ حس
محەم
سن

5129
پەڕتوووکی ژمارە9 :
وان
ەخەنەی جو
زەردە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6202255317
70450
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ەد سەﯾد بەررزنجی
ئەحمە
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ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی پەڕتووک :مندا ن
جﯚری
5130
پەڕتوووکی ژمارە0 :
ەخەنەی ژﯾاان :چيرۆک
زەردە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
67831
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ن عومەر
جيھان

5131
پەڕتوووکی ژمارە1 :
ەشت
زەردە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
65852
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
قەرەداغی ،عەبدو

5132
پەڕتوووکی ژمارە2 :
ەشت 2
زەردە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
65745
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
کەالم ئازاد
ئەبولک

5133
پەڕتوووکی ژمارە3 :
ی گوت
ەشت ئاوای
زەردە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22214411819283
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
شە
نووسينی :فرﯾدرﯾک نيتش
ئاالنی
ی
وەرگ انی؛ رەئووفی ئەحمەد
ەخشی سەرردەمەوە ب وککراوەتەوە
ئەم کت بە للەالﯾەن دەزگگای چاپ و پە
دﯾيەکانی پەڕتتووک
تاﯾبەتمەند
و ت:
باشوووری کوردستان
ەفە
جﯚری پەڕتتووک :فەلسە
شوور
زمان  -ش وەزار :ک .باش
5134
پەڕتوووکی ژمارە4 :
ەشت چ2
زەردە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
66046
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ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ی
عەبدوو قەرەداغی

ھ شتا ئاماددە نييە

تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی پەڕتووک
و ت:
بااشووری کورددستان
ھەمەجﯚرە
ی پەڕتووک :ھ
جﯚری
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
5135
پەڕتوووکی ژمارە5 :
ی رزگاری
ەشت ھيوای
زەردە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201208
8202127127
72303
ئامادەەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
بابان سەقزی
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی پەڕتووک :ئئاﯾين و ئاتەﯾزم
جﯚری
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک

5136
پەڕتوووکی ژمارە6 :
ی
ﯚژگارﯾيەکانی
ەشت و ئامﯚ
زەردە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201112
2041224376
63092
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
ی
نووسينی :ھاشم رضی
گﯚمەﯾی
ی
وەرگ انی لە فارسييەووە؛ م.
ھەمی ئەم کت بە لە سا ی 2000دا لە سل مانی ب وکراوەتەوە
چاپی دووھ
دﯾيەکانی پەڕتتووک
تاﯾبەتمەند
باشوووری کوردستان
و ت:
جﯚری پەڕتتووک :ئاﯾين و ئاتەﯾزم
شوور
زمان  -ش وەزار :ک .باش
5137
پەڕتوووکی ژمارە7 :
ەکتاپەرستی
ی
سەفەی ﯾە
ەشت و ئاﭬ ستا و فەلس
زەردە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201403
3291117196
66796
ی پی دی ئ ف :ھ شتا ئاماادە نييە
فاﯾلی
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عەبدولحەميد )پەھلەوان)
د
ی :فەرھاد ع
کﯚکردنەوە و ئامادەکردنی
2014
دﯾيەکانی پەڕتتووک
تاﯾبەتمەند
باشوووری کوردستان
و ت:
جﯚری پەڕتتووک :ئاﯾين و ئاتەﯾزم
شوور
زمان  -ش وەزار :ک .باش
5138
پەڕتوووکی ژمارە8 :
ەشت :ھيواای رزگاری
زەردە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
66041
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
سەقززی ،بابان

5139
پەڕتوووکی ژمارە9 :
ەلسەفی  -م ژووﯾی
ەوەﯾەکی فە
د و خو ندنە
ەشتی کورد
زەردە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201106
6101317266
60260
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
حاجی زادە
تو ژﯾنەوە و نووسينی ::جەالل جی
ەڕتووک
تاﯾبەتمەنندﯾيەکانی پە
ەڕتووک :م ژووو
جﯚری پە
زمان  -ش وەزار :ک .بباشوور

5140
پەڕتوووکی ژمارە0 :
ەمار
زەردە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201202
2211113076
64273
ئامادەەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
مەد سەعيد ززەنگنە
محەم
کەرکووک 2006 -
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
بااشووری کورددستان
و ت:
چيرۆک
ی پەڕتووک :چ
جﯚری
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
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5141
پەڕتوووکی ژمارە1 :
ی ﯾەک تی
و کردنەوەی
زەروررﯾەتی خﯚنو
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201201
1211246576
63959
مادەﯾە
ئاما
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
عارف قوربانی
کەرکووک 2006 -
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
و ت:
بااشووری کورددستان
ی پەڕتووک :راامياری
جﯚری
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
5142
پەڕتوووکی ژمارە2 :
سپييەکان
ی تابووتە س
زەرﯾای
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201205
5102157316
64698
ھ شتا ئامادە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
حەمە رەشيد
رزگار ح
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
تاﯾبەتم
ستان
شووری کوردس
باش
و ت:
جﯚری پەڕتووک :رۆممان
زمان  -ش وەزار :ک  .باشوور

5143
پەڕتوووکی ژمارە3 :
ن
زەالن
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201204
4141626106
64513
ە
شتا ئامادە نييە
ھش
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ەر رەزاﯾی
ئەکبە
ی
ەتمەندﯾيەکانی
تاﯾبە
پەڕتوووک
ھە بەست
ی پەڕتووک :ھ
جﯚری

5144
پەڕتوووکی ژمارە4 :
زەلکاو
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201307
7082240248
89628
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فاﯾلی پی دی ئ ف:
ش رزاد حەسەن

ئامادەﯾە

تاﯾبەتمەندﯾيەکانی پەڕتووک
باشووری کوردستان
و ت:
جﯚری پەڕتووک :چيرۆک
زمان  -ش وەزار :ک .باشوور
پەڕتووکی ژمارە5145 :
زەليل :چيرۆک
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514968153
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
حوسام

پەڕتووکی ژمارە5146 :
زەماوەن
http://www.kurdipedia.org/?q=2012062023364071007
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
ئاسﯚ نور محەمەدی

پەڕتووکی ژمارە5147 :
زەماوەندی خو ن
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514969135
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
لﯚرکا
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی پەڕتووک
باشووری کوردستان
و ت:
جﯚری پەڕتووک :چيرۆک
زمان  -ش وەزار :ک .باشوور
پەڕتووکی ژمارە5148 :
زەمبيل فرۆش
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514967769
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
موراد خانی
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ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
بااشووری کورددستان
و ت:
چيرۆک
ی پەڕتووک :چ
جﯚری
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
5149
پەڕتوووکی ژمارە9 :
لخانی زادە
ی
سوارە ئ
ەمەکانی س
ەمی بەرھە
ەمەی زو ڵ  -سەرجە
زەمزە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201111
1072248376
62845
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
سوارە ئ خانی زادە
ە
ەکانی
سەرجەممی بەرھەمە
ﯾەعقوبی
ی
خالق
کﯚکردنەووە و ر کخستتنی :عەبدولخ
دەزگای ئئاراس 2 007 -
ەندﯾيەکانی پە
تاﯾبەتمە
ەڕتووک
ستان
شووری کوردس
باش
و ت:
ەرھەم
ەڕتووک :کﯚبە
جﯚری پە
زمان  -ش وەزار :ک .باشوور
5150
پەڕتوووکی ژمارە0 :
ن وەک پرتە
زەمين
ەقا ک
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6252311316
65674
ھ شتا ئامادە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
وەرگ راننی :د .فەرھااد پيرباڵ
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
تاﯾبەتمە
ستان
شووری کوردس
باش
و ت:
ە بەست
جﯚری پەڕتووک :ھە
زمان  -ش وەزار :ک ..باشوور

5151
پەڕتوووکی ژمارە1 :
ە)
ک )ھﯚنراوە
چەند وتوﯾەک
گ :شيعر و چ
زەنگ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
68029
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ەد
خالد ەمەد ئەحمە

5152
پەڕتوووکی ژمارە2 :
ەوە
ی ب ھودەﯾيە
زەنگ لەکەناری

ﻻﭘەڕە

1373

http://www.kurdipedia.org

http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201205
5051354326
64665
ھ شتا ئامادە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
سامی ھادی
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
تاﯾبەتمە
و ت:
ستان
شووری کوردس
باش
ە بەست
جﯚری پەڕتووک :ھە
زمان  -ش وەزار :ک ..باشوور

5153
پەڕتوووکی ژمارە3 :
ەکان بﯚک ل دەدر ت
زەنگە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201403
3310040079
96124
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ست ھەمەنگووای
ئەرنس
مانی2009-
سل ما
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی پەڕتووک
بااشووری کورددستان
و ت:
ی پەڕتووک :رۆۆمان
جﯚری
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
5154
پەڕتوووکی ژمارە4 :
ن؟
ەکانی بﯚ ک ل دەدر ن
زەنگە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
69348
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ی
ست ھەمنگوای
ئەرنس
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی پەڕتووک
بااشووری کورددستان
و ت:
چيرۆک
ی پەڕتووک :چ
جﯚری
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
5155
پەڕتوووکی ژمارە5 :
ی
زەوی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6202255317
70248
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ەبدولکرﯾم
مەد سا ح عە
محەم
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ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی پەڕتووک :مندا ن
جﯚری
5156
پەڕتوووکی ژمارە6 :
سمان مس
ی ئاسن ئاس
زەوی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6202255317
70593
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ﯾەشار ککەمال
ن لە تورکييەووە :شوکور
وەرگ ان
فا
مستەفا
ەندﯾيەکانی پەڕتووک
تاﯾبەتمە
و ت:
ستان
شووری کوردس
باش
جﯚری پپەڕتووک :رۆممان
زمان  -ش وەزار :ک ..باشوور
5157
پەڕتوووکی ژمارە7 :
ک
وور و چيرۆک
ی سەخت و ئاسمان دو
زەوی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
68831
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
مارف

5158
پەڕتوووکی ژمارە8 :
ی چاک
زەوﯾی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201110
0312212376
62687
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
پ رل باک
وەرگ انی لە فارسييەووە :محەمەد ببەھرەوەر
دەزگای ئارراس 2005 -
دﯾيەکانی پەڕتتووک
تاﯾبەتمەند
و ت:
باشوووری کوردستان
جﯚری پەڕتتووک :رۆمان
شوور
زمان  -ش وەزار :ک .باش
5159
پەڕتوووکی ژمارە9 :
ە  -بەرگی 4
ە و سيمينە
زەڕﯾنە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201101
1011119312
20578
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ئامادەەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ەباس جەليلياان  -ئاکﯚ
کﯚکردنەوە و شيکرردنەوەی :عە
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
بااشووری کورددستان
و ت:
گگوند
شو ن:
ی پەڕتووک :ککلتوور
جﯚری
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
5160
پەڕتوووکی ژمارە0 :
منا ن
ھﯚنراوەی م
ی ھەناری ھ
زەکی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6202336407
71008
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ل مەعروف
کەمال
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی پەڕتووک
بااشووری کورددستان
و ت:
ھە بەست
ی پەڕتووک :ھ
جﯚری
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
5161
پەڕتوووکی ژمارە1 :
سين کی رۆژژنامەوانيە
وونی وشە :چەند نووس
زەﯾتو
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101450586
65297
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
س
داھﯚ ،ئيدرﯾس
شەﯾد

5162
پەڕتوووکی ژمارە2 :
ژان
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22702075619901
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
نووسەر
مارگارﯾت ددوراس
وەرگ
رەسوڵ سو تانی
ەڕەکان
ژمارەی الپە
175
پ
سا ی چاپ
2006
کەتەلﯚگ
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شيعر
ڕۆمان و ش
ەوەی موکرﯾاننی
سەرچاوە :ما پەڕی دەززگای تو ژﯾنەووە و ب وکردنە
دﯾيەکانی پەڕتتووک
تاﯾبەتمەند
باشوووری کوردستان
و ت:
جﯚری پەڕتتووک :رۆمان
5163
پەڕتوووکی ژمارە3 :
دو لوﯾن
ژان د
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201207
7081631587
71905
ھ شتا ئامادە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ە
نووسەرر :ژاک تﯚرنييە
وەرگ  :جەبار سابيرر
تاﯾبەتم
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
ستان
شووری کوردس
باش
و ت:
جﯚری پەڕتووک :رۆممان
زمان  -ش وەزار :ک  .باشوور
5164
پەڕتوووکی ژمارە4 :
ژان ژژاک روسﯚ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201109
9051403536
60966
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
نوسەر ::کاوە جەالل
ی 2007
سل مانی
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
تاﯾبەتم
و ت:
ستان
شووری کوردس
باش
ەمەجﯚرە
جﯚری پەڕتووک :ھە

5165
پەڕتوووکی ژمارە5 :
ژان :شانﯚگەری
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
67944
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
می
فەھم

5166
پەڕتوووکی ژمارە6 :

ﻻﭘەڕە

1377

http://www.kurdipedia.org

کەکەی ئورلل ئان
ژانداررک کەنيشک
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201208
8172226207
72235
ی پی دی ئ ف :ھ شتا ئاماادە نييە
فاﯾلی
ی :سياوەش گﯚدەرزی
وەرگي ان و ئامادەکردنی
دﯾيەکانی پەڕتتووک
تاﯾبەتمەند
و ت:
باشوووری کوردستان
جﯚرە
جﯚری پەڕتتووک :ھەمەج
شوور
زمان  -ش وەزار :ک .باش

5167
پەڕتوووکی ژمارە7 :
خانە
مەوانی و م ژووی چاپخ
کانی رۆژنام
ژانرەک
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22702075619785
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
نووسەر
د .مەغدﯾد سەپان
ەڕەکان
ژمارەی الپە
239
پ
سا ی چاپ
2008
کەتەلﯚگ
راگەﯾاندن
ەوەی موکرﯾاننی
سەرچاوە :ما پەڕی دەززگای تو ژﯾنەووە و ب وکردنە
دﯾيەکانی پەڕتتووک
تاﯾبەتمەند
و ت:
باشوووری کوردستان
جﯚری پەڕتتووک :راگەﯾانندن
5168
پەڕتوووکی ژمارە8 :
ژانی ئەرخەوان
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201309
9232306058
88533
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
م محەمەد
سەالم
1972
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
بااشووری کورددستان
و ت:
ھە بەست
ی پەڕتووک :ھ
جﯚری
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
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5169
پەڕتوووکی ژمارە9 :
ژانی ژﯾنگە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22702075619897
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
نووسەر
بوبەکر
ن نورەدﯾن ئەبو
سەدرەدﯾن
ەڕەکان
ژمارەی الپە
175
پ
سا ی چاپ
2006
کەتەلﯚگ
شيعر
ڕۆمان و ش
ەوەی موکرﯾاننی
سەرچاوە :ما پەڕی دەززگای تو ژﯾنەووە و ب وکردنە
دﯾيەکانی پەڕتتووک
تاﯾبەتمەند
و ت:
باشوووری کوردستان
جﯚری پەڕتتووک :رۆمان
شوور
زمان  -ش وەزار :ک .باش
5170
پەڕتوووکی ژمارە0 :
ژانی گەل
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201104
4031232273
39912
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
م ئەحمەد
ئيبراھيم
ی ئاراس 20 08 -
دەزگای
تاﯾبەتم
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
و ت:
ستان
شووری کوردس
باش
جﯚری پەڕتووک :رۆممان
زمان  -ش وەزار :ک  .باشوور
5171
پەڕتوووکی ژمارە1 :
شانﯚگەری
ژانی گەل چ :2ش
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
67852
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ھيم ئەحمەد
ئيبراھ

5172
پەڕتوووکی ژمارە2 :
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ژانی کوردستان
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22214410918970
نييە
شتا ئامادە ە
ھش
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ەد قەرەداغی
ی
نووسيينی :محەمە
چاپکراوە
ئەرکی نووسەر چا
ی
ە سل مانی للەسەر
ئەم کت بە لە سا ی  2006دا لە
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی پەڕتووک
بااشووری کورددستان
و ت:
شانﯚ
ی پەڕتووک :ش
جﯚری
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
5173
پەڕتوووکی ژمارە3 :
ژانە ژژﯾن
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201109
9041919266
60954
ی پی دی ئ ف :ھ شتا ئاماادە نييە
فاﯾلی
الﯾەالﯾەی دداﯾکانی کوردد
ﯾەالﯾەداﯾکانی کورد وەک بەشيک لەفوولکلوری
ی
ھەرەزوری ال
کتيبک کەتيييدا زوربەی ھ
ەدەبياتی ژناننی کوردستاننی تيدا کوکراوەتەوه.
کوردی و ئە
ھاوکات وتای ئەو
ن لەھەمو زارااوەو بەشەکانی کوردستاننی تيداﯾه.و ھ
الﯾەالﯾەکان
ی بەفارسی ننوسيوه.
دەقانەشی
ەھرﯾزی
سەليمی و سورەﯾا کە
ی
شم
ەکەلەئەستووی بەرﯾز ھاش
کوکردنەوەوو نوسين کتبە
ئانای سنە بالو بووتەوه.
ەمەنی ی
و لەسالی  1387لەچاپە
دﯾيەکانی پەڕتتووک
تاﯾبەتمەند
رۆژھە تی کوردستتان
و ت:
جﯚری پەڕتتووک :کلتوورر
5174
پەڕتوووکی ژمارە4 :
ک
ورتە چيرۆک
مە گوتن :کو
ێ کەﭬن بﯚم
ژتورێ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
68270
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
حس ن
خالد ح

5175
پەڕتوووکی ژمارە5 :
دن
ژمارد
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201207
7081717027
71910
ھ شتا ئامادە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
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کاميار ئئەحمەدی)
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
تاﯾبەتم
و ت:
ستان
شووری کوردس
باش
جﯚری پەڕتووک :چييرۆک
زمان  -ش وەزار :ک  .باشوور

5176
پەڕتوووکی ژمارە6 :
ە 31328
ژمارە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201401
1272233138
86547
ھ شتا ئامادە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ئيلياس وﯾنيزﯾس
ەوە :عەلی ففەتحی
نی لە ﯾﯚنانييە
وەرگ انی
ھەول ر 2013 -
ەندﯾيەکانی پەڕتووک
تاﯾبەتمە
و ت:
ستان
شووری کوردس
باش
جﯚری پپەڕتووک :رۆممان
زمان  -ش وەزار :ک ..باشوور
5177
پەڕتوووکی ژمارە7 :
مارەی تاﯾبەتی
قوتابخانە عەرەبی  -کوردی ،ژم
ە
ی
ی زاراوەکانی
ەی تاﯾبەتی فەرھەنگی
ژمارە
ی 120 ،1978ل.
ژ)((14ی ھاوﯾنی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201105
5061137035
57385
ئامادە نييە
ە
ھ شتا
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
گ
پەڕتوووک  -فەرھەنگ
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی پەڕتووک
ی پەڕتووک :ففەرھەنگ
جﯚری
5178
پەڕتوووکی ژمارە8 :
ژن
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22702075619946
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
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نووسەر
حمەد
ر واس ئەح
پ
سا ی چاپ
2005
ەوەی موکرﯾاننی
سەرچاوە :ما پەڕی دەززگای تو ژﯾنەووە و ب وکردنە
دﯾيەکانی پەڕتتووک
تاﯾبەتمەند
باشوووری کوردستان
و ت:
جﯚری پەڕتتووک :رۆمان
شوور
زمان  -ش وەزار :ک .باش
5179
پەڕتوووکی ژمارە9 :
ە باوەڕ کی پﯚ ﯾينەوە
ژن بە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201311
1271629248
87584
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
شيرﯾن جيھانی
2013
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
تاﯾبەتم
و ت:
ستان
شووری کوردس
باش
ن
جﯚری پەڕتووک :ژنان
زمان  -ش وەزار :ک  .باشوور
5180
پەڕتوووکی ژمارە0 :
ەکاندا
ە ئاﯾين و چاخە جياوازە
ژن لە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201109
9111345596
61130
ھ شتا ئامادە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
سوود
نووسيننی:محەمەد عەبدولمەقس
وەرگ اننی :حەﯾدەر عەبدو
تاﯾبەتم
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
و ت:
ستان
شووری کوردس
باش
جﯚری پەڕتووک :م ژژوو

5181
پەڕتوووکی ژمارە1 :
ەکانی ژنان
دەربارەی مەسەلە
ی
ی داخراودا :کﯚمە ک ووتار
ە بازنەﯾەکی
ژن لە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
66659
ھ شتا ئامادە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
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عەبدو
کن ر ع

مە عەزﯾز
حەم

ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
بااشووری کورددستان
و ت:
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
ی پەڕتووک :ژننان
جﯚری
5182
پەڕتوووکی ژمارە2 :
ەﯾرانەکاندا
ە بەردەم قە
ژن لە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
66650
ھ شتا ئامادە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
سﯚزان جەمال
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
تاﯾبەتم
و ت:
ستان
شووری کوردس
باش
ن
جﯚری پەڕتووک :ژنان
زمان  -ش وەزار :ک  .باشوور

5183
پەڕتوووکی ژمارە3 :
ە جيھانی س دا
ژن لە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22214405718565
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
سنە بيجوم
نی :د .حەسن
نووسينی
وەرگ اننی لە عەرەبيييەوە؛ چروو ساب
سەرچاوە :ما پەڕی کت بخانەی ککوردی
تاﯾبەتم
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
و ت:
ستان
شووری کوردس
باش
ن
جﯚری پەڕتووک :ژنان
زمان  -ش وەزار :ک ..باشوور
5184
پەڕتوووکی ژمارە4 :
ە شيعر و ژﯾﯾانی مندا
ژن لە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22214405718576
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
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نزار قەببانی
جەمال غەمبار
ی سەردەم 01
دەزگای
200
تاﯾبەتم
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
و ت:
ستان
شووری کوردس
باش
ن
جﯚری پەڕتووک :ژنان
زمان  -ش وەزار :ک  .باشوور
5185
پەڕتوووکی ژمارە5 :
ە شيعر و ژﯾﯾانی مندا :ل کﯚ ينەوە
ژن لە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
69054
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
نزار

5186
پەڕتوووکی ژمارە6 :
ەی رۆژئاوا
ە فەلسەفە
ژن لە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
66640
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ئﯚکين
ن ،سﯚزان مﯚلل ر

5187
پەڕتوووکی ژمارە7 :
ی رۆژئاوادا
ەی سياسی
ە فەلسەفە
ژن لە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22702075619796
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
نووسەر
سﯚزان مﯚلل ر ئﯚک ن
وەرگ
رەسوڵ سو تانی
ەڕەکان
ژمارەی الپە
274
پ
سا ی چاپ
2008
کەتەلﯚگ
فەلسەفە
ەوەی موکرﯾاننی
سەرچاوە :ما پەڕی دەززگای تو ژﯾنەووە و ب وکردنە
دﯾيەکانی پەڕتتووک
تاﯾبەتمەند
و ت:
باشوووری کوردستان
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ەفە
جﯚری پەڕتتووک :فەلسە
شوور
زمان  -ش وەزار :ک .باش
5188
پەڕتوووکی ژمارە8 :
تی دەسە ت
ەسەر تەختی
ژن لە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22702075619771
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
نووسەر
مەحمودی تلووعی
وەرگ
ئەبوبەکر مە
ەجيدی
ەڕەکان
ژمارەی الپە
414
پ
سا ی چاپ
2005
کەتەلﯚگ
م ژوو
ەوەی موکرﯾاننی
سەرچاوە :ما پەڕی دەززگای تو ژﯾنەووە و ب وکردنە
دﯾيەکانی پەڕتتووک
تاﯾبەتمەند
و ت:
باشوووری کوردستان
جﯚری پەڕتتووک :م ژوو
شوور
زمان  -ش وەزار :ک .باش
5189
پەڕتوووکی ژمارە9 :
سيدا
ی دﯾموکراس
ەسەردەمی
ژن لە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201305
5220040507
78501
ھ شتا ئامادە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
عيل مەزھەر
ئيسماع
جەمال
وەرگ اننی :سﯚزان ج
تاﯾبەتم
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
ستان
شووری کوردس
باش
و ت:
ن
جﯚری پەڕتووک :ژنان
زمان  -ش وەزار :ک  .باشوور
5190
پەڕتوووکی ژمارە0 :
ژن و باران
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
69046
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
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ش رکﯚﯚ

5191
پەڕتوووکی ژمارە1 :
ژن و توندوتيژی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201109
9132153176
61212
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
کن ر عەبدوو
ی سەردەم  -سل مانی
لە ب وکراوەەکانی دەزگای
دﯾيەکانی پەڕتتووک
تاﯾبەتمەند
و ت:
باشوووری کوردستان
جﯚری پەڕتتووک :ژنان

5192
پەڕتوووکی ژمارە2 :
ژن و خەستەخاننە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
67917
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ش خ لەتيف ش خ عارف

5193
پەڕتوووکی ژمارە3 :
ژن و سو تان :س
ساتيرە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
68616
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
سو تان
ژن و س

5194
پەڕتوووکی ژمارە4 :
ژن و شيعر
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
69268
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ەبانی
نزار قە
وەرگ انی :؟
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی پەڕتووک
بااشووری کورددستان
و ت:
ھە بەست
ی پەڕتووک :ھ
جﯚری
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
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5195
پەڕتوووکی ژمارە5 :
ژن و فەلسەفە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201207
7241251387
72042
ی پی دی ئ ف :ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی
ی :کﯚگيتﯚ
نووسينی
ی لە فارسيييەوە :چنوور ففەتحی
وەرگ انی
ەندﯾيەکانی پپەڕتووک
تاﯾبەتمە
و ت:
ستان
شووری کوردس
باش
جﯚری پپەڕتووک :فەللسەفە
زمان  -ش وەزار :ک .باشوور
5196
پەڕتوووکی ژمارە6 :
مەدا
وای ناسنامە
ژن و گەڕان بەدو
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201109
9241106596
62066
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
سﯚران مامە
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
تاﯾبەتم
و ت:
ستان
شووری کوردس
باش
ن
جﯚری پەڕتووک :ژنان
زمان  -ش وەزار :ک  .باشوور

5197
پەڕتوووکی ژمارە7 :
ختەوەر
سالميی بەخ
ژن و م ردی ئيس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
65867
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
محەمەد سەع
نەوا م
عيد

5198
پەڕتوووکی ژمارە8 :
ژن و ھوشياری سياسی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22214405718571
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
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کەرﯾم
م
سەروەر
شادﯾە حەسەن  /س
200
ر کخراووی سابات 06
سەرچاوە :ما پەڕی کت بخانەی ککوردی
تاﯾبەتم
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
و ت:
ستان
شووری کوردس
باش
ن
جﯚری پەڕتووک :ژنان
زمان  -ش وەزار :ک ..باشوور
5199
پەڕتوووکی ژمارە9 :
ژن ..تتاک ..سياس
سەت
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22214405718564
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
د
ﭬيان مەجيد
ينەوەی ج ندەر 2007
ی
سەنتەری نيشتمانی بﯚ ل کﯚ
دﯾيەکانی پەڕتتووک
تاﯾبەتمەند
و ت:
باشوووری کوردستان
جﯚری پەڕتتووک :ژنان
شوور
زمان  -ش وەزار :ک .باش
5200
پەڕتوووکی ژمارە0 :
تەکانی
ژن ..ژژﯾان و گرفتە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
67244
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
تان /ئا
نانی کوردستا
ی ﯾەک تی ژنا
ی تەندروستی
بەشی
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
بااشووری کورددستان
و ت:
ی پەڕتووک :ژننان
جﯚری
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
5201
پەڕتوووکی ژمارە1 :
ی س کسی
پياو و ئاکاری
ژن ،پي
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201109
9071050016
61016
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
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نيەتەکاندا
ەی شارستاني
لە النکە
ی :وﯾل دۆراننت
نووسينی
مان
ی فەتحی لوقم
ەوەی :عەلی
کﯚکردنە
شناو
سييەوە :د شااد کەرﯾم خﯚش
لە فارس
ەندﯾيەکانی پپەڕتووک
تاﯾبەتمە
و ت:
ستان
شووری کوردس
باش
جﯚری پپەڕتووک :کﯚممە ﯾەتی
زمان  -ش وەزار :ک ..باشوور
5202
پەڕتوووکی ژمارە2 :
شەکان
تارﯾکی ،وش
ژن ،تا
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
69505
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ەوی ،حافز
موسە

5203
پەڕتوووکی ژمارە3 :
تاک ،سياسە
ژن ،تا
ەت
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
66654
ئامادەەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
مەجيد
ﭬيان م
٢٠٠٧
٢
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
و ت:
بااشووری کورددستان
ی پەڕتووک :ژننان
جﯚری
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
5204
پەڕتوووکی ژمارە4 :
دا
ژنان لە کﯚمە گاد
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
66639
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
س ،فردرﯾک3 //ن
ئەنگلس

5205
پەڕتوووکی ژمارە5 :
ی مرۆڤ
ژنان و مافەکانی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
66326
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
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س
عەبدوولھادی عەباس

5206
پەڕتوووکی ژمارە6 :
ئەنفالدا
ا
ەی
ەخی پرۆسە
ژنان و کچانی کو
ورد لە دۆزە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201304
4152144047
78815
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ئامادەککردن و نووسيينی :ئاسﯚ بييارەﯾی
سوﯾد
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
تاﯾبەتم
جﯚری پەڕتووک :ئەننفال و ھە ەببجە
زمان  -ش وەزار :ک  .باشوور

5207
پەڕتوووکی ژمارە7 :
ی عيراق؛ چييرۆکە نەوترراوەکان لە -1948وە تا ئەم ۆ
ژنانی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201306
6251924068
83063
ی پی دی ئ ف :ھ شتا ئاامادە نييە
فاﯾلی
ی
سادق ئەلعانی
ناجی س
حەمەد
ی :د شاد مح
وەرگ انی
2013
ەڕتووک
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی پە
و ت:
ستان
باشوووری کوردس
ەڕتووک :ژنان
جﯚری پە
زمان  -ش وەزار :ک .بباشوور
5208
پەڕتوووکی ژمارە8 :
ی ع راق :للە ن وان رابرردوو ئ ستا و داھاتوودا
ی کوردستانی
ژنانی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22214405718573
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
سەن سەليم
سەوس
سل ماننی 2000
سەرچااوە :ما پەڕی کت بخانەی ککوردی
تاﯾبەتم
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
ستان
شووری کوردس
باش
و ت:
جﯚری پەڕتووک :ژنا ن
زمان  -ش وەزار :ک  .باشوور
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5209
پەڕتوووکی ژمارە9 :
ﯚژی
ژنﯚلﯚ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201401
1212309598
86563
ی پی دی ئ ف :ھ شتا ئاماادە نييە
فاﯾلی
بابەت /ت زەەکانی ر بەر ئئﯚجەالن بﯚ ئازادی ژن
ئامادەکار /ئئاکادﯾميای ژننﯚلﯚژی
 (5دانە
تيراژ500) /
چاپخانە /رەەنج
ی 2012
ەم /ئﯚکتوبەری
چاپی ﯾەکە
تاﯾبەتمەند
دﯾيەکانی پەڕتتووک
و ت:
باشوووری کوردستان
جﯚری پەڕتتووک :ژنان
شوور
زمان  -ش وەزار :ک .باش
5210
پەڕتوووکی ژمارە0 :
ەگوزەرێ!؟
دﯾوارﯾی خ ززانەوە چ دە
ژنی سيی سا ە لە پشت د
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
69909
ھ شتا ئئامادە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
نيان

5211
پەڕتوووکی ژمارە1 :
ژنی سەردەم
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
66657
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
سەندەر
کﯚلﯚنتتای ،ئەليکسە

5212
پەڕتوووکی ژمارە2 :
ژنی نموونەﯾی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
66661
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ن ،مارابل
مﯚرگان

5213
پەڕتوووکی ژمارە3 :
ەمدا
کورد لە دەرروازەی ھەززارەی س ھە
ژنی ک
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6021813506
64997
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ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی

ھ شتا ئامادە نييە
سا ح
کازﯾوە س
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
تاﯾبەتم
ستان
شووری کوردس
باش
و ت:
جﯚری پەڕتووک :وتار و دﯾمانە
زمان  -ش وەزار :ک  .باشوور

5214
پەڕتوووکی ژمارە4 :
سارددا
وەرز کی س
ژن لە بەردەم و
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
69484
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
خزاد /فەروخ
فەروخ

5215
پەڕتوووکی ژمارە5 :
سارددا چ2
وەرز کی س
ژن لە بەردەم و
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
69485
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
خزاد /فەروخ
فەروخ

5216
پەڕتوووکی ژمارە6 :
ن و ھﯚنراوە
سارددا :ژﯾان
وەرز کی س
ژن لە بەردەم و
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
69120
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
فروغ

5217
پەڕتوووکی ژمارە7 :
سارددا
وەرز کی سا
ژن لەبەردەم و
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201207
7012130267
71627
ھ شتا ئامادە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
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ەڕوخزاد
فروغ فە
وەرگ اننی :ئازاد بەررزنجی
تاﯾبەتم
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
ستان
شووری کوردس
باش
و ت:
جﯚری پەڕتووک :چييرۆک
زمان  -ش وەزار :ک  .باشوور
5218
پەڕتوووکی ژمارە8 :
جوانيدا
ژن لەوپەڕی جو
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201209
9202213552
26852
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
عەبدولققادر سەعيد
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
تاﯾبەتمە
ستان
شووری کوردس
باش
و ت:
ە بەست
جﯚری پەڕتووک :ھە
زمان  -ش وەزار :ک ..باشوور

5219
پەڕتوووکی ژمارە9 :
ژن ک بﯚ خﯚشوﯾس
ستن
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201210
0082114576
68731
ی پی دی ئ ف :ھ شتا ئاماادە نييە
فاﯾلی
تيﯚدۆر ک
سو دﯾيەوە کرددوﯾەتی بە کووردی
دالوەر قەرەەداغی لە س
2012
دﯾيەکانی پەڕتتووک
تاﯾبەتمەند
باشوووری کوردستان
و ت:
جﯚری پەڕتتووک :رۆمان
شوور
زمان  -ش وەزار :ک .باش
5220
پەڕتوووکی ژمارە0 :
ژن ک بەسەر مناارەوە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201105
5242215475
58201
يە
شتا ئامادە نييە
ھش
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
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ن
رۆمان
سينی :ش رز اد حەسەن
نووس
ەتمەندﯾيەکانی
تاﯾبە
ی پەڕتووک
و ت :باشووری کوردستان

5221
پەڕتوووکی ژمارە1 :
ژن ک تەڕتر لە بارران
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22214412619566
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
نەجات روستی
نی 2008
سل مانی
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
تاﯾبەتم
و ت:
ستان
شووری کوردس
باش
جﯚری پەڕتووک :راگگەﯾاندن
زمان  -ش وەزار :ک  .باشوور
5222
پەڕتوووکی ژمارە2 :
س
ژن ک لە دارگ الس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201108
8310928366
60834
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ەجمەدﯾن
ی :پشکﯚ نە
نووسينی
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
تاﯾبەتمە
و ت:
ستان
شووری کوردس
باش
ە بەست
جﯚری پەڕتووک :ھە

5223
پەڕتوووکی ژمارە3 :
ژن ک و دوو پياو
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
68886
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ليﯚناردد
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
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ی پەڕتووک :رۆۆمان
جﯚری
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
5224
پەڕتوووکی ژمارە4 :
ژن ک و دوو پياو
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
69358
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ک ،ليﯚنارد
فرانک

5225
پەڕتوووکی ژمارە5 :
ی منگن
ژن کی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201201
1111044496
63776
ئامادەەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ش رزاد حەسەن
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
چيرۆک
ی پەڕتووک :چ
جﯚری
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
5226
پەڕتوووکی ژمارە6 :
ی مەنگ
ژن کی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201312
2141034108
87253
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
تيل
دانيەل ستي
نوری
شەوکەت ی
ەوە :ھەوار ش
وەرگ انی لە ئينگليزﯾيە
2013
دﯾيەکانی پەڕتتووک
تاﯾبەتمەند
و ت:
باشوووری کوردستان
جﯚری پەڕتتووک :رۆمان
شوور
زمان  -ش وەزار :ک .باش
5227
پەڕتوووکی ژمارە7 :
فەﯾلەسوفەکانی جيھاننی کﯚن
ژنە ف
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201308
8191040569
92122
ھ شتا ئامادە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
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عەبدولفەتاح ئئيمام
ئيمام ع
حەمەد
وەرگ اننی :ھاوار مح
2013
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
تاﯾبەتم
و ت:
ستان
شووری کوردس
باش
جﯚری پەڕتووک :فە لسەفە
زمان  -ش وەزار :ک  .باشوور
5228
پەڕتوووکی ژمارە8 :
ەکانی جيھاانی کﯚن
فەﯾلەسووفە
ژنە ف
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201312
2140939328
87262
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
م عەبدولفەتااح ئيمام
د .ئيمام
ەد
وەرگ  :ھاوار محەمە
2013
تاﯾبەتم
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
ستان
شووری کوردس
باش
و ت:
جﯚری پەڕتووک :فە لسەفە
زمان  -ش وەزار :ک  .باشوور
5229
پەڕتوووکی ژمارە9 :
ە
ژنە ناانفرۆشەکە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
69418
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
مومنتاابين ،کوزافيە
ە دی

5230
پەڕتوووکی ژمارە0 :
ژوان
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
68023
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
حەمە باقی
محەمەد ح
رۆشنبيری و ب وکردنەووەی کوردی ژژمارە 48 -
ی
ی
لە ب وکراوەەکانی دەزگای
ەم
چاپی ﯾەکە
1980
سل مانی 0
مانی
چاپخانەی زانکﯚی سل م
تاﯾبەتمەند
دﯾيەکانی پەڕتتووک
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باشوووری کوردستان
و ت:
ەست
جﯚری پەڕتتووک :ھە بە
شوور
زمان  -ش وەزار :ک .باش
5231
پەڕتوووکی ژمارە1 :
گەی ھەژان و ژانە ھﯚنرراوە
ژوانگە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
68767
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ل
جەمال
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی پەڕتووک :رۆۆمان
جﯚری
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
5232
پەڕتوووکی ژمارە2 :
ی ئاو
ژوانی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201111
1121447466
62909
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ف بەرزنجی
عەبدول ەحمان ب الف
20
ی ئاراس 007 -
دەزگای
تاﯾبەتمە
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
و ت:
ستان
شووری کوردس
باش
ە بەست
جﯚری پەڕتووک :ھە
زمان  -ش وەزار :ک ..باشوور
5233
پەڕتوووکی ژمارە3 :
ەو
ی مانگەشە
ژوانی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201106
6071041496
60222
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ەفا پﯚ دەرک  -راميار
مستە
ی
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
پەڕتوووک
ھە بەست
ی پەڕتووک :ھ
جﯚری
5234
پەڕتوووکی ژمارە4 :
جوگرافيای ونی ئاﭬ ستا
ی
ی بەش ک لە
ﯚ دۆزﯾنەوەی
ھەنگاو ک بﯚ
ی ﯾەسنا :ھ
ژوانی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
66045
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ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
سی ،جەليل
عەباس

ھ شتا ئامادە نييە

5235
پەڕتوووکی ژمارە5 :
ی
ی بازرگانی للە سل مانی
ژوری
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
66102
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ن
س ن حەسەن
مەد جەزا حس
محەم

5236
پەڕتوووکی ژمارە6 :
ژوری
ی ژمارە شەش
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201302
2092129227
75675
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
چيخﯚف
نووسيننی :ئەنتﯚن چ
جم
وەرگ اننی :ئازاد نەج
2012
تاﯾبەتم
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
ستان
شووری کوردس
باش
و ت:
شانﯚ
جﯚری پەڕتووک :شا
زمان  -ش وەزار :ک  .باشوور
5237
پەڕتوووکی ژمارە7 :
ی ژان
ژووانی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201310
0082108319
92394
ھ شتا ئامادە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ئارام ش
شەم رانی
2013
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
تاﯾبەتمە
و ت:
ستان
شووری کوردس
باش
ە بەست
جﯚری پەڕتووک :ھە
زمان  -ش وەزار :ک ..باشوور
5238
پەڕتوووکی ژمارە8 :
ەش
ی ژمارە شە
ژووری
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22214411319107
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
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خەف
نووسينی :ئەنتوان چ خ
وەرگ ان و بەشانﯚﯾی ککردنی؛ دالوەر قەرەداغی
پەخشی ئاراسەوە
ی
لەالﯾەن دەزگای چاپ و
ن
 200دا
ئەم کت بە للە سا ی 07
ەوە
ب وکراوەتە
تاﯾبەتمەند
دﯾيەکانی پەڕتتووک
و ت:
باشوووری کوردستان
جﯚری پەڕتتووک :شانﯚ
شوور
زمان  -ش وەزار :ک .باش
5239
پەڕتوووکی ژمارە9 :
ک
ورتە چيرۆک
ی ميوان :کو
ژووری
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
68983
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
س
کاوس

5240
پەڕتوووکی ژمارە0 :
ژوور ک بﯚ خﯚت
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201304
4151021447
78816
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
نووسەرر
ﭬيرجينييا ۆولف
وەرگ
نەشميل
يل کرمانج
ی الپەڕەکان
ژمارەی
128
سا ی چاپ
2012
نﯚرەی چ
چاپ
ﯾەکەم
ی بەرگ
دﯾزاﯾنی
عەبدولجەبار
ج گير ع
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
تاﯾبەتم
و ت:
ستان
شووری کوردس
باش
جﯚری پەڕتووک :رۆممان
زمان  -ش وەزار :ک  .باشوور
5241
پەڕتوووکی ژمارە1 :
ۆک
ەکەی دەليا :ﯾانزە چيرۆ
ژوورە
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http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
68141
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ئاکﯚ ککەرﯾم مەعروووف
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی پەڕتووک
بااشووری کورددستان
و ت:
چيرۆک
ی پەڕتووک :چ
جﯚری
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
5242
پەڕتوووکی ژمارە2 :
ژﯾار و تازەگەری
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22214412219407
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
ی ب ھنام و راممينی جەھانببەگلوو
جەمشيدی
ی
وەرگ انی :ھيوا عەزﯾزی
مانی 2006
خانەی وەررگ انی سل م
تاﯾبەتمەند
دﯾيەکانی پەڕتتووک
باشوووری کوردستان
و ت:
جﯚری پەڕتتووک :وتار و دﯾمانە
شوور
زمان  -ش وەزار :ک .باش
5243
پەڕتوووکی ژمارە3 :
ژﯾان ب گفتوگﯚ مەحا ە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
66568
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
سەرۆۆ قادر

5244
پەڕتوووکی ژمارە4 :
1926ـ1938
ی کوردی 6
ژﯾان بە تەمەنترﯾﯾن رۆژنامەی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101235156
65233
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
شيروان مستەففا ئەمين
نەوشي

5245
پەڕتوووکی ژمارە5 :
وانە
ژﯾان بەدرۆوە جو
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22214410718898
ئامادەەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
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نووسيينی :عومەر سەﯾدە
ەوە
سا ی  2006ددا ب وکراوەتە
ەڕتووکە لە س
ئەم پە
ی کت بخانەی کوردی
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
بااشووری کورددستان
و ت:
ھە بەست
ی پەڕتووک :ھ
جﯚری
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
5246
پەڕتوووکی ژمارە6 :
ک
ژﯾان بەدەم زرﯾاننەوە :چيرۆک
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
68655
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
تەﯾفووور

5247
پەڕتوووکی ژمارە7 :
و مرۆڤ ناکات
ژﯾان بەشی دوو
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6272101166
67568
ھ شتا ئامادە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
موئمين
ن زە می
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
تاﯾبەتمە
ستان
شووری کوردس
باش
و ت:
ە بەست
جﯚری پەڕتووک :ھە
زمان  -ش وەزار :ک ..باشوور

5248
پەڕتوووکی ژمارە8 :
کە
ژﯾان تون لی د ک
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
69112
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ن
بورھان

5249
پەڕتوووکی ژمارە9 :
ژﯾان سادەﯾە وەک
ک سەما
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201312
2031930558
87461
ھ شتا ئامادە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
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ەﯾدەری
وەرگ اننی جەواد حە
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
تاﯾبەتم
و ت:
ستان
شووری کوردس
باش
جﯚری پەڕتووک :وتار و دﯾمانە
زمان  -ش وەزار :ک  .باشوور

5250
پەڕتوووکی ژمارە0 :
ژﯾان لە پ ناوی گ انەوەدا
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22214412419502
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
سابير
جەبار س
نی 2007
سل مانی
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
تاﯾبەتم
و ت:
ستان
شووری کوردس
باش
جﯚری پەڕتووک :ئەددەبی

5251
پەڕتوووکی ژمارە1 :
ژﯾان لە ساﯾەی دوعا و پاڕاننەوە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
65829
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
رزگار ککەرﯾم

5252
پەڕتوووکی ژمارە2 :
ووان
ژﯾان لەگەڵ مردو
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201403
3310040079
96197
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
د زار للەشکری
ھەول ر2006-
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی پەڕتووک
بااشووری کورددستان
و ت:
ھەمەجﯚرە
ی پەڕتووک :ھ
جﯚری
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
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5253
پەڕتوووکی ژمارە3 :
ی شيعرﯾم
ژﯾان و ئەزموونی
dipedia.org//?q=201403
3272152386
65706
http:///www.kurd
ھ شتا ئامادە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
س
ئەدۆنيس
ەحمەد
وەرگ اننی :شوان ئە
تاﯾبەتم
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
و ت:
ستان
شووری کوردس
باش
جﯚری پەڕتووک :ﯾادداشت
زمان  -ش وەزار :ک  .باشوور
5254
پەڕتوووکی ژمارە4 :
ما
ﯚستا عولەم
ژﯾان و بەسەرھااتی عەبدولل ەحمان زە بيحی :مامﯚ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
69962
ھ شتا ئامادە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ی
عەلی
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
و ت:
بااشووری کورددستان
ی پەڕتووک :ﯾااداشت
جﯚری
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
5255
پەڕتوووکی ژمارە5 :
ی دﯾمترۆف
ژﯾان و ت کﯚشانی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
66089
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
دەباغ ،،جەالل

5256
پەڕتوووکی ژمارە6 :
سحاقی)
دو ی ئيس
ﯚفيق )عەبد
ی ئەحمەد تﯚ
ی سياسيی
ژﯾان و ت کﯚشانی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22214411319125
ئاماددەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
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سينی :دکتﯚر ﯾاسين سەرردەشتی
نووس
ئەم کت بە لە سا ی 2007دا ب وبﯚتەوە
بخانەی کوردی
ی
سەررچاوە :ما پەڕڕی کت
ی پەڕتووک
ەتمەندﯾيەکانی
تاﯾبە
باشووری کووردستان
و ت:
ی پەڕتووک :م ژوو
جﯚری
ن  -ش وەزار :ک .باشوور
زمان
5257
پەڕتوووکی ژمارە7 :
نی
ژﯾان و جيھانەبينی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201107
7211501586
60471
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
ن لەگەڵ مامﯚﯚستا مەسعوود محەمەد
چاوپ کەوتن
جەﯾی
ھە ﯚ بەرزنج
دﯾيەکانی پەڕتتووک
تاﯾبەتمەند
و ت:
باشوووری کوردستان
جﯚری پەڕتتووک :وتار و دﯾمانە
شوور
زمان  -ش وەزار :ک .باش
5258
پەڕتوووکی ژمارە8 :
ھيچی تر
ژﯾان و جەنگ و ھ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
69425
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ی ،ئﯚرﯾانا
ﭬاالچی

5259
پەڕتوووکی ژمارە9 :
ھيچی تر..
ژﯾان و جەنگ و ھ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201103
32613354213329
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
ی
نووسەر :ئﯚﯚرﯾانا فاالچی
ەزﯾز گەردی  /لە فارسييەووە
وەرگ  :عە
خانەی وەرگ ان  /سل ماننی
لە چاپکراوەەکانی  :بەڕەەوەبەراﯾەتی خ
دەزگای چاپ :تيشک
کردن2008 :
سا ی چاپک
دﯾيەکانی پەڕتتووک
تاﯾبەتمەند
و ت:
باشوووری کوردستان
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جﯚری پەڕتتووک :رۆمان
شوور
زمان  -ش وەزار :ک .باش
5260
پەڕتوووکی ژمارە0 :
ژﯾان و روانگەی پ شەوا
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201305
5312249427
78399
ئامادەەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
نووسيينی :ئەﯾوب ئەﯾوبزادە
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی پەڕتووک
و ت:
بااشووری کورددستان
ی پەڕتووک :م ژوو
جﯚری
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
5261
پەڕتوووکی ژمارە1 :
ەسيح
ژﯾان و زﯾندەگی عيسای مە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
65801
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ک ،د نس
کالرک

5262
پەڕتوووکی ژمارە2 :
وزاتی قازی
ی سەﯾفولقو
وردﯾيەکانی
ژﯾان و شيعرە کو
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201109
9181520306
61956
ی پی دی ئ ف :ھ شتا ئاماادە نييە
فاﯾلی
حەسەنی قاززی
ی :ئەنوەری سو تانی و ح
ئامادەکردنی
ن  -سل مانی
بنکەی ژﯾن
دﯾيەکانی پەڕتتووک
تاﯾبەتمەند
و ت:
باشوووری کوردستان
شارەکان:
سل ماانی
ەست
جﯚری پەڕتتووک :ھە بە
شوور
زمان  -ش وەزار :ک .باش
5263
پەڕتوووکی ژمارە3 :
فا  -بەرگی 1
ژﯾان و نھ نييەکاننی نەوشيرروان مستەف
dipedia.org//?q=201306
6081847107
78330
http:///www.kurd
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
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ی :ل ژنەﯾەک
ئامادەکردنی
ک لە رۆژنامەنوووسان
دﯾيەکانی پەڕتتووک
تاﯾبەتمەند
و ت:
باشوووری کوردستان
جﯚری پەڕتتووک :وتار و دﯾمانە
شوور
زمان  -ش وەزار :ک .باش

5264
پەڕتوووکی ژمارە4 :
ستين)
ەﯾەک بﯚ قەشە ئﯚگﯚس
کورتە )نامە
ژﯾان ک
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22702075619926
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
نووسەر
ﯾﯚستين گﯚﯚردەر
وەرگ
ﯾوەلی
ر بوار سەﯾو
ەڕەکان
ژمارەی الپە
112
پ
سا ی چاپ
2005
کەتەلﯚگ
سياسەت
ەوەی موکرﯾاننی
سەرچاوە :ما پەڕی دەززگای تو ژﯾنەووە و ب وکردنە
دﯾيەکانی پەڕتتووک
تاﯾبەتمەند
و ت:
باشوووری کوردستان
ی
جﯚری پەڕتتووک :رامياری
5265
پەڕتوووکی ژمارە5 :
مبەر )د.خ)
ژﯾاننامەی پ غەم
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
69795
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
عەبدوولعەزﯾز عەالئە
ەدﯾن مستەففا

5266
پەڕتوووکی ژمارە6 :
کردنەوەی..
مبەر )د.خ( :خستنە روووی رووداوەکانی و شيک
ژﯾاننامەی پ غەم
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
65974
ئامادە نييە
ە
ھ شتا
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ی محەمەد ممحەمەد
ە بی ،عەلی
ئەلسە
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5267
پەڕتوووکی ژمارە7 :
سددﯾق چ6
کان ) :(1ئەببوبەکری س
فە راشيدەک
ژﯾاننامەی خەليف
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
65982
ئامادە نييە
ھ شتا ئا
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
سەعيد
ب محەمەد س
حەبيب

5268
پەڕتوووکی ژمارە8 :
ی کورد
ژﯾاننامەی زانستتی ناودارانی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201109
9031543516
60928
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
مان خﯚشناو
کردنی :نەرﯾما
ئامادەکر
20
بەرگی ﯾەکەم 008 -
تاﯾبەتم
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
و ت:
ستان
شووری کوردس
باش
جﯚری پەڕتووک :م ژژوو

5269
پەڕتوووکی ژمارە9 :
ەکان
ە موزﯾسيانە
ژﯾاننامەی گەورە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22214412319454
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ئاﯾيان وودوارد
قەرەداغی
زۆزک قە
200
ی سەردەم 05
دەزگای
تاﯾبەتم
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
و ت:
ستان
شووری کوردس
باش
جﯚری پەڕتووک :موززﯾک
5270
پەڕتوووکی ژمارە0 :
کورد
ونووسانی ک
ژﯾاننامەی م ژوو
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
69973
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
مان سەﯾد قادر
عوسم
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پەڕتووکی ژمارە5271 :
ژﯾانی ئازﯾزمان )محەمەد( سلی اللە عەليە وسلم
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514965971
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
حەبيب محەمەد سەعيد

پەڕتووکی ژمارە5272 :
ژﯾانی ئافرەتی کورد
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514966142
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
ھانسن ،ھ نی ھارۆ د

پەڕتووکی ژمارە5273 :
ژﯾانی ئينسان تەفسيری قورئان
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514965958
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
حس ن ش خ سەعدی فەﯾزو

پەڕتووکی ژمارە5274 :
ژﯾانی ئينسان ،تەفسيری قورئان
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514965758
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
دزەﯾی ،مەال حس ن ش خ سەعدی فەﯾزو

پەڕتووکی ژمارە5275 :
ژﯾانی ئەميری باوەڕداران خەليفەی دووەم :عومەری کوڕی خەتتاب
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514965984
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
ئەلسە بی ،عەلی محەمەد محەمەد

پەڕتووکی ژمارە5276 :
ژﯾانی ئەميری باوەڕداران :حەسەنی کوڕی عەلی
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514965987
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
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عەلی محەمەد محەمەد ئەلسە بی
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی پەڕتووک
باشووری کوردستان
و ت:
جﯚری پەڕتووک :ئاﯾين و ئاتەﯾزم
زمان  -ش وەزار :ک .باشوور
پەڕتووکی ژمارە5277 :
ژﯾانی ئەميری باوەڕداران :عەلی کوڕی ئەبو تاليب
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514965986
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
ئەلسە بی ،عەلی محەمەد محەمەد

پەڕتووکی ژمارە5278 :
ژﯾانی بتھﯚﭬن
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514969746
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
...

پەڕتووکی ژمارە5279 :
ژﯾانی پ شەوای باوەڕداران :ئەبوبەکری سددﯾق
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514965981
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
ئەلسە بی ،عەلی محەمەد محەمەد

پەڕتووکی ژمارە5280 :
ژﯾانی پ شەوای باوەڕداران :عوسمانی کوڕی عەففان
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514965985
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
عەلی محەمەد محەمەد ئەلسە بی
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی پەڕتووک
باشووری کوردستان
و ت:
جﯚری پەڕتووک :ئاﯾين و ئاتەﯾزم
زمان  -ش وەزار :ک .باشوور
پەڕتووکی ژمارە5281 :
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کوڕی خەتتااب
ی پ شەوای باوەڕداران ::عومەری ک
ژﯾانی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
65983
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ی محەمەد ممحەمەد
ە بی ،عەلی
ئەلسە

5282
پەڕتوووکی ژمارە2 :
وێ
ەوەﯾەکی نو
ی پ غەمبەران ..خو ندنە
ژﯾانی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201111
1202207556
62991
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
حاجی کاروان
2008
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
تاﯾبەتم
و ت:
ستان
شووری کوردس
باش
جﯚری پەڕتووک :ئاﯾيين و ئاتەﯾزم
زمان  -ش وەزار :ک  .باشوور
5283
پەڕتوووکی ژمارە3 :
وێ
ەوەﯾەکی نو
ی پ غەمبەران :خو ندنە
ژﯾانی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
65924
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ن ،حاجی
کاروان

5284
پەڕتوووکی ژمارە4 :
حەمەد )د.خ )
ی مەزن مح
ی پ غەمبەری
ژﯾانی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
65763
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ەبدولعەزﯾز
پاڕەزاننی ،ش خ عە

5285
پەڕتوووکی ژمارە5 :
ن
ی خەونەکان
ژﯾانی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
69480
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ب
سپ ھرری ،سوھراب

5286
پەڕتوووکی ژمارە6 :
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فﯚلکلﯚر
ی د ھاتی :ف
ژﯾانی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
68231
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
مەد روشدی
محەم

5287
پەڕتوووکی ژمارە7 :
ی روحی
ژﯾانی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201208
8202145307
72309
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ھەول ر
ەتی کت بی پييرۆز  -لقی ھ
کﯚمە ەی ن ودەو ە
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
م
ی پەڕتووک :ئااﯾين و ئاتەﯾزم
جﯚری
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
5288
پەڕتوووکی ژمارە8 :
ی گاليالی
ژﯾانی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201209
9221535132
26095
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ب رتﯚ ت بر شت
ەڕەنگ
وەرگ اننی :کەرﯾم پە
تاﯾبەتم
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
و ت:
ستان
شووری کوردس
باش
شانﯚ
جﯚری پەڕتووک :شا
زمان  -ش وەزار :ک  .باشوور
5289
پەڕتوووکی ژمارە9 :
ی گاليلﯚ
ژﯾانی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
69352
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ت ،بيرتﯚ د
بر خت

5290
پەڕتوووکی ژمارە0 :
ی گاليلﯚ :شا
ژﯾانی
شانﯚگەری
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
68180
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
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برتﯚلد

5291
پەڕتوووکی ژمارە1 :
ی مندا يم
ژﯾانی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201208
8110946317
72094
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ی :چارلی چااپلين
نوسينی
يد شەرﯾفی
وەرگ اننی :فەرەشيد
ەکەم 2011
چاپ :ﯾە
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
تاﯾبەتم
ستان
شووری کوردس
باش
و ت:
جﯚری پەڕتووک :ﯾادداشت
زمان  -ش وەزار :ک  .باشوور
5292
پەڕتوووکی ژمارە2 :
ی
ی کوردەواری
ژﯾانی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
66134
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
تﯚمابووا
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
بااشووری کورددستان
و ت:
ی پەڕتووک :ککلتوور
جﯚری
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
5293
پەڕتوووکی ژمارە3 :
ﯾم
ی کوردەوارﯾم
ژﯾانی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201208
8132139196
67455
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
نوسين :نورەدﯾن زاززا
ەمە غەرﯾب
ن :باست حە
وەرگ ران
2012
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
تاﯾبەتم
ستان
شووری کوردس
باش
و ت:
جﯚری پەڕتووک :ﯾادداشت
زمان  -ش وەزار :ک  .باشوور
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5294
پەڕتوووکی ژمارە4 :
ی ﯾەسووع
ژﯾانی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201108
8191349366
60753
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
نووسينی :ھيگ
عيل
سوڵ ئيسماع
وەرگ انی لە عەرەبييەووە؛ ر بين رەس
مانييەوە ب وککراوەتەوە
لەالﯾەن خانەی وەررگ انی سل م
ن
 200دا
ئەم کت بە للە سا ی 08
تاﯾبەتمەند
دﯾيەکانی پەڕتتووک
باشوووری کوردستان
و ت:
ەفە
جﯚری پەڕتتووک :فەلسە
شوور
زمان  -ش وەزار :ک .باش
5295
پەڕتوووکی ژمارە5 :
ی1
وە  -بەرگی
ژﯾانەو
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201111
1222317586
63003
ئامادەەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
عوسم
مان محەمەد رەشيد
2006
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی پەڕتووک
بااشووری کورددستان
و ت:
م
ی پەڕتووک :ئااﯾين و ئاتەﯾزم
جﯚری
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
5296
پەڕتوووکی ژمارە6 :
مەنووسيی کوردﯾدا
ی لە رۆژنامە
وە و شو نی
ژﯾانەو
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101235146
65196
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ە ،عەبدو
زەنگنە

5297
پەڕتوووکی ژمارە7 :
19ـ1926
کوردﯾدا 924
ەنووسيی ک
ی لە رۆژنامە
وە :شو نی
ژﯾانەو
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101450586
65285
ھ شتا ئاممادە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
عەبدوو زەنگنە
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
و ت:
بااشووری کورددستان

ﻻﭘەڕە

1413

http://www.kurdipedia.org

ی پەڕتووک :رااگەﯾاندن
جﯚری
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
5298
پەڕتوووکی ژمارە8 :
گەنجينەی فەرھەنگ و...
ی
سالمەتی ﯾا
جيھانی ئيس
ی کورد لە ج
وەی زاناﯾانی
ژﯾانەو
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
69756
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
محەم
مەد سا ح ئيبرراھيمی

5299
پەڕتوووکی ژمارە9 :
کوردی
مﯚ؛ ئاوڕ ک للە ئەدەبی فﯚلکلﯚری ک
ژﯾلەم
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201403
3012105083
33220
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
عەزﯾز ووەليانی
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
تاﯾبەتم
و ت:
ستان
شووری کوردس
باش
جﯚری پەڕتووک :ئەددەبی
زمان  -ش وەزار :ک  .باشوور

5300
پەڕتوووکی ژمارە0 :
مﯚی راز
ژﯾلەم
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
68085
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
م رەشيد
موکرم

5301
پەڕتوووکی ژمارە1 :
ەک
مﯚی گەرميان :بيرەوەرﯾﯾی زﯾندانيە
ژﯾلەم
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
69974
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ش خ سەعيد ش خ ئەحمەد

5302
پەڕتوووکی ژمارە2 :
ووناکبيرﯾی شاری سل مانی
ۆژنامەی تاﯾببەتمەندی ئئەدەبی و رو
ژﯾن ﯾﯾەکەمين رۆ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201108
8282155375
58895
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ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
بەرزنجی
ی
سەر :ﯾاسين قادر
ناوی نووس
بابەت :تو ژﯾنەوە
ەد قادر
ەھدی ئەحمە
مﯚنتاژ :مە
ەرگ :روناک رەسو پور
دﯾزاﯾنی بە
مانی
چاپ :کﯚممپانيای پيرەم رد بﯚ چاپ و ب وکردنەوە لە سل ی
 5دانە
تيراژ500 :
يری
2009ی وەزاررەتی رۆشنبير
22ی سا ی 9
سپار دن238 :
ژمارەی س
سەرچاوە :ما پەڕی دەەنگەکان
تاﯾبەتمەند
دﯾيەکانی پەڕڕتووک
و ت:
باشوووری کوردستتان
جﯚری پەڕڕتووک :ل کﯚ يينەوە
زمان  -ش وەزار :ک .بااشوور
5303
پەڕتوووکی ژمارە3 :
ۆژنامەی تاﯾﯾبەتمەند
ژﯾن :ﯾەکەمين رۆ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101450576
65251
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
جی ،ﯾاسين قادر
بەرزنج

5304
پەڕتوووکی ژمارە4 :
ەپار زی
ژﯾنگە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6161534396
66919
ی پی دی ئ ف :ھ شتا ئاماادە نييە
فاﯾلی
حەمە ئەمين
ی  :پرشنگ ح
وەرگ ان و ئامادەکردنی
دﯾيەکانی پەڕتتووک
تاﯾبەتمەند
باشوووری کوردستان
و ت:
جﯚرە
جﯚری پەڕتتووک :ھەمەج
شوور
زمان  -ش وەزار :ک .باش

5305
پەڕتوووکی ژمارە5 :
ژﯾنﯚ و کانياوکە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6202255317
70315
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ەسەن
عەبدوول ەحمان حە
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تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی پەڕتووک
بااشووری کورددستان
و ت:
مندا ن
ی پەڕتووک :م
جﯚری
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
5306
پەڕتوووکی ژمارە6 :
ن
ژﯾنی پ ئەسرﯾن
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
69567
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
خالد ئئيرتوغرول
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی پەڕتووک
و ت:
بااشووری کورددستان
چيرۆک
ی پەڕتووک :چ
جﯚری
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
5307
پەڕتوووکی ژمارە7 :
ژﯾنی نوێ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
66056
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
شاکر فەتاح

5308
پەڕتوووکی ژمارە8 :
ساڵ 1946
ڵ
کراتيک
ستان دﯾمﯚک
ﯚلﯚتيک و کﯚماری کوردس
ژﯾﯚپﯚ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201209
9202101556
69869
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
حەمە
ە
لت کرۆ و دوکتتﯚر فواد
ووسينی :ررۆحو ج .رەەمەزانی ،ئەررجی رووزﭬ ت
خورشيد
دﯾيەکانی پەڕتتووک
تاﯾبەتمەند
و ت:
باشوووری کوردستان
جﯚری پەڕتتووک :جوگراففيا
زمان  -ش وەزار :ک .لوڕڕی
5309
پەڕتوووکی ژمارە9 :
ژێ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
68859
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
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فەرھاد

5310
پەڕتوووکی ژمارە0 :
ژەنەرراڵ شەرﯾف
ف پاشا
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22214411419145
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
نووسينی :د .فەرھاد پييرباڵ
سەردەمەوە
ە
چاپ و پەخشی
لەالﯾەن دەزگای پ
ن
200دا
ئەم کت بە للە سا ی 01
ەوە
ب وکراوەتە
تاﯾبەتمەند
دﯾيەکانی پەڕتتووک
باشوووری کوردستان
و ت:
جﯚری پەڕتتووک :م ژوو
شوور
زمان  -ش وەزار :ک .باش
5311
پەڕتوووکی ژمارە1 :
داوای...
سەتمەداری کورد کە د
ی
ەمين سياس
ف پاشا :ﯾەکە
ژەنەڕڕاڵ شەرﯾف
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
69996
شتا ئامادە نيييە
ھش
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
فەرھاد

5312
پەڕتوووکی ژمارە2 :
می ئيدۆ
وقە ھەر م
ساتو
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201312
2152304398
87216
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ئاراس ئئيلنجاغی
2013
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
تاﯾبەتم
ستان
شووری کوردس
باش
و ت:
جﯚری پەڕتووک :م ژژوو
زمان  -ش وەزار :ک  .باشوور
5313
پەڕتوووکی ژمارە3 :
ی
ی راستگﯚﯾی
ساتی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201403
3310040079
96279
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
مين عەبدو
شەرم
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2011
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی پەڕتووک
باشووری کوردستان
و ت:
زمان  -ش وەزار :ک .باشوور
پەڕتووکی ژمارە5314 :
سات ک لەبەر س بەری حەق و دان بەخﯚدا گرتندا
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514965759
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
موحسين جوام ر

پەڕتووکی ژمارە5315 :
سات کی سەرسامی لە بەردەم پەﯾکەری ج ماوی شەھيددا
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514969955
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
محەمەد

پەڕتووکی ژمارە5316 :
سادق بەھادﯾن نﭭ سﭭانەک کوردە
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514969806
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
بەدرخان
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی پەڕتووک
جﯚری پەڕتووک :ئەدەبی
زمان  -ش وەزار :ک .باکوور
پەڕتووکی ژمارە5317 :
سادقی ھيداﯾەت لەناو تﯚڕی عەنکەبوتدا
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122214410418788
فاﯾلی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
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بورھان قانع
ن
نوسين و ووەرگ ان و ئاممادەکردنی؛ ززمناکﯚ
چاود رەوە ب ووکراوەتەوە
لەالﯾەن پاشکﯚی چ
ن
 200دا
ئەم کت بە للە سا ی 07
تاﯾبەتمەند
دﯾيەکانی پەڕتتووک
باشوووری کوردستان
و ت:
جﯚری پەڕتتووک :ل کﯚ يننەوە
شوور
زمان  -ش وەزار :ک .باش
5318
پەڕتوووکی ژمارە8 :
ووسەر
ی مەرگی نو
ت نموونەی
قی ھيداﯾەت
سادق
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22214412519506
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
حەمە ککەرﯾم عارف
ﯾانەی ققە ەمی سل مانی
تاﯾبەتم
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
و ت:
ستان
شووری کوردس
باش
جﯚری پەڕتووک :ئەددەبی

5319
پەڕتوووکی ژمارە9 :
سارا
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
68041
يە
شتا ئامادە نييە
ھش
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ميرززا عەلی کيتاببی
ی پەڕتووک
ەتمەندﯾيەکانی
تاﯾبە
جﯚرری پەڕتووک :رۆمان
ن  -ش وەزار :ک .باشوور
زمان

5320
پەڕتوووکی ژمارە0 :
کان
و لە نەرﯾتەک
کی دەرچوو
سارا پالين ..ژن ک
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201108
8301255586
60817
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
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ئەمەرﯾکاﯾيه
ه
ی
ھاوو تييەکی
ژﯾانی ھ
لين
سار پالي
ھەﯾنی
وەرگ اننی :ش رزاد ھ
ی چاپ و ب وککردنەوەی ئاراس
دەزگای
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
تاﯾبەتم
و ت:
ستان
شووری کوردس
باش
جﯚری پەڕتووک :ﯾادداشت
زمان  -ش وەزار :ک  .باشوور
5321
پەڕتوووکی ژمارە1 :
سارا ج گای شتتەکانی خﯚﯾﯾئەگﯚ َڕی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6202255317
70297
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
و/دانا ماردﯾن
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی پەڕتووک :مندا ن
جﯚری
5322
پەڕتوووکی ژمارە2 :
ی
ساراو خو شکە بچکﯚلەکەی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6202255317
70365
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ە فەرھاد
و /الﭬە
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی پەڕتووک :مندا ن
جﯚری
5323
پەڕتوووکی ژمارە3 :
فەکەی
ن و فەلسەف
تەر سەرەتاﯾﯾەک بﯚ ژﯾان
سارتە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22214411819281
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
نووسينی :پﯚڵ سترات ن
جی
وەرگ انی؛ ئازاد بەرزنجی
لەالﯾەن دەزگای چاپ و ب وکردننەوەی سەردەمەوە
ن
 200دا
ئەم کت بە للە سا ی 02
ەوە
ب وکراوەتە
تاﯾبەتمەند
دﯾيەکانی پەڕتتووک
و ت:
باشوووری کوردستان
ەفە
جﯚری پەڕتتووک :فەلسە
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شوور
زمان  -ش وەزار :ک .باش
5324
پەڕتوووکی ژمارە4 :
د ﯾان گەرم
سارد
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22214412119402
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ش رزاد ھەﯾنی
2007
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
تاﯾبەتم
ستان
شووری کوردس
باش
و ت:
جﯚری پەڕتووک :وتار و دﯾمانە

5325
پەڕتوووکی ژمارە5 :
ی ئاسنين
سازی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22214410918965
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
نووسينی :جﯚز ف ئﯚکﯚننﯚر
جی
وەرگ انی؛ ئازاد بەرزنجی
لەالﯾەن تيپی شانﯚﯚی ساالرەوە ب وکراوەتەوە
ن
 200دا
ئەم کت بە للە سا ی 07
سەرچاوە :ما پەڕی کت ببخانەی کورددی
دﯾيەکانی پەڕتتووک
تاﯾبەتمەند
باشوووری کوردستان
و ت:
جﯚری پەڕتتووک :شانﯚ
شوور
زمان  -ش وەزار :ک .باش
5326
پەڕتوووکی ژمارە6 :
ساغ و سکوت
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201204
4151055306
64529
ھ شتا ئامادە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ش رکﯚ عەبدو
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
تاﯾبەتمە
و ت:
ستان
شووری کوردس
باش
ەمەجﯚرە
جﯚری پەڕتووک :ھە
زمان  -ش وەزار :ک ..باشوور
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پەڕتووکی ژمارە5327 :
ساغکردنەوەی ھەندێ گيروگرفتی شيعرەکانی حاجی قادری کﯚﯾی
http://www.kurdipedia.org/?q=2014033100400796254
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
کەرﯾم شارەزا
کﯚری زانياری کورد
بەغداد1984-
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی پەڕتووک
ئ اق
و ت:
زمان  -ش وەزار :ک .باشوور
جﯚری پەڕتووک :ئەدەبی
پەڕتووکی ژمارە5328 :
ساالرﯾەکان
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514969498
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
عەلەوی ،بزورگ

پەڕتووکی ژمارە5329 :
سالم لە تای تەرازووی و ژەدا
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514967793
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
ئەحمەد ساالر
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی پەڕتووک
باشووری کوردستان
و ت:
جﯚری پەڕتووک :ئەدەبی
زمان  -ش وەزار :ک .باشوور
پەڕتووکی ژمارە5330 :
سامان و سەرھە دان
http://www.kurdipedia.org/?q=2011091110140761118
فاﯾلی پی دی ئ ف :ھ شتا ئامادە نييە

ﻻﭘەڕە

1422

http://www.kurdipedia.org

ی
شاکر نابلسی
نوسينی :ش
بابەت :ل کﯚﯚ ينەوەی م ژژووﯾی
ەتاح
وەرگ انی :ئيبراھيم فە
ی سەردەم  -سل مانی ))سا ی چاپ)2008 :
لە ب وکراوەەکانی دەزگای
دﯾيەکانی پەڕتتووک
تاﯾبەتمەند
و ت:
باشوووری کوردستان
جﯚری پەڕتتووک :م ژوو
5331
پەڕتوووکی ژمارە1 :
ساماان ک بﯚ دابە
ەشکردن
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
66139
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ﭬاش

5332
پەڕتوووکی ژمارە2 :
وتار
وئ ل بيکيت کﯚمە ک و
سامو
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22214410618860
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
حەمەد حس ن
وەرگ انی؛ شﯚڕش محە
لەالﯾەن دەزگای چاپ و ب وکردننەوەی سەردەمەوە
ن
 200دا
ئەم کت بە للە سا ی 04
تاﯾبەتمەند
دﯾيەکانی پەڕتتووک
و ت:
باشوووری کوردستان
جﯚرە
جﯚری پەڕتتووک :ھەمەج
شوور
زمان  -ش وەزار :ک .باش
5333
پەڕتوووکی ژمارە3 :
ن
ی دەرﯾادان
سامی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6202255317
70537
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
جيل ئئيگلتون
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی پەڕتووک :مندا ن
جﯚری
5334
پەڕتوووکی ژمارە4 :
ئينگليزی
ی ،کوردی ،ئي
ی عەرەبی
سانا ::بﯚ ف ربوونی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
67089
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ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
مەد سابر سا ح
محەم

ھ شتا ئاماددە نييە

5335
پەڕتوووکی ژمارە5 :
ﯚمپﯚست ال
سانتيياگﯚ دی کﯚ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22214411719246
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
نووسينی :فەرھاد پيرباڵ
ەوە
لەالﯾەن دەزگای چاپ و ب وکردننەوەی ئاراسە
ن
 200دا
ئەم کت بە للە سا ی 02
ەوە
ب وکراوەتە
دﯾيەکانی پەڕتتووک
تاﯾبەتمەند
و ت:
باشوووری کوردستان
جﯚری پەڕتتووک :رۆمان
شوور
زمان  -ش وەزار :ک .باش
5336
پەڕتوووکی ژمارە6 :
زﯾکتر لە دۆززەخ
سانتييمەتر ک نز
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22214412119387
ئاماددەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ع
زمناکﯚﯚ بورھان قانع
2
پاشکﯚﯚی رەخنەی چاود ر 2008
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی پەڕتووک
بااشووری کورددستان
و ت:
ی پەڕتووک :وتار و دﯾمانە
جﯚری
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
5337
پەڕتوووکی ژمارە7 :
کی د رﯾنی زمانی کوردی
سەرچاوەﯾەک
سکرﯾتی ،س
سانس
dipedia.org//?q=201109
9111017386
61119
http:///www.kurd
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
ال سا ح
نووسينی :حەکيم مەال
بابەت :ل کﯚﯚ ينەوەی زماانەوانی
ی سەردەم  -سل مانی ))سا ی چاپ)2008 :
لە ب وکراوەەکانی دەزگای
دﯾيەکانی پەڕتتووک
تاﯾبەتمەند
و ت:
باشوووری کوردستان
جﯚری پەڕتتووک :زمانەووانی
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شوور
زمان  -ش وەزار :ک .باش
5338
پەڕتوووکی ژمارە8 :
ت؟
حەسەن زﯾررەکی کوشت
ساواک بﯚچی ح
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201202
2051614526
64157
ی پی دی ئ ف :ھ شتا ئاماادە نييە
فاﯾلی
ەسەن
سەر :د.مەولودد ئيبراھيم حە
ناوی نووس
بابەت :ل کﯚﯚ ينەوە
بەرگ :بەرگگی ﯾەکەم
20
ی ﯾەکەم 012
چاپ :چاپی
2
تيراژ2000 :
ەدرخان  -ھەوول ر
ی چاپ و ب ووکردنەوەی بە
لەب وکراوەەکانی دەزگای
دﯾيەکانی پەڕتتووک
تاﯾبەتمەند
و ت:
باشوووری کوردستان
جﯚری پەڕتتووک :ل کﯚ يننەوە
شوور
زمان  -ش وەزار :ک .باش
5339
پەڕتوووکی ژمارە9 :
ی شتان لە فﯚتﯚگرافدا
ساوی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22214412019368
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
نەژاد عەزﯾز سورم
ک 2008
دھﯚک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی پەڕتووک
بااشووری کورددستان
و ت:
ھونەری
ی پەڕتووک :ھ
جﯚری
5340
پەڕتوووکی ژمارە0 :
سا ننی کﯚچی و زاﯾينی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
67205
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ن بەشارە قيققانو
ئەنتوان

5341
پەڕتوووکی ژمارە1 :
رووناکبيرﯾی
ی
سياسيی و
 200رۆ ی س
سا ح حەﯾدەری 01 - 1922
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201312
2211707168
87137
ھ شتا ئامادە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی

ﻻﭘەڕە

1425

http://www.kurdipedia.org

ەتا ی
ن حاتەم گﯚمە
بورھان
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
تاﯾبەتم
و ت:
شووری کوردستان
باش
جﯚری پەڕتووک :بيببلﯚگرافيا
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک

5342
پەڕتوووکی ژمارە2 :
دی
دﯾميای کورد
سا ناامەی ئەکاد
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201302
2151020477
75788
ی پی دی ئ ف :ھ شتا ئاماادە نييە
فاﯾلی
ھەول ر،
جی ھاشم ھ
چاپخانەی حاج
ەر ئەمين  .چ
ی :پ وفيسورر د .ورﯾا عومە
ئامادەکردنی
 56) ،20الپەڕڕە).
سا ی 009
تاﯾبەتمەند
دﯾيەکانی پەڕتتووک
و ت:
باشوووری کوردستان
ی
جﯚری پەڕتتووک :ئەدەبی
شوور
زمان  -ش وەزار :ک .باش
5343
پەڕتوووکی ژمارە3 :
سا ناامەی بابان
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201210
0080854156
68771
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
بابان
دانان و ر کخستنی ::جەمال ن
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
تاﯾبەتم
و ت:
ستان
شووری کوردس
باش
جﯚری پەڕتووک :ک ۆۆنﯚلﯚژﯾا
زمان  -ش وەزار :ک  .باشوور

5344
پەڕتوووکی ژمارە4 :
ستان
می کوردس
مەتی ھەر م
سا ناامەی حکوم
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
66555
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
دن
دﯾيە گشتيەککان و راگەﯾاند
فەرماننگەی پەﯾوەند
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5345
پەڕتوووکی ژمارە5 :
کانی سا ی 2002
چاالکی و پ ۆژەک
ی
ستان؛
می کوردس
مەتی ھەر م
سا ناامەی حکوم
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201307
7061112548
89680
ئئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
2003
3
ەکانی پەڕتوووک
تاﯾبەتمەندﯾيە
و ت:
باشووری کوردستان
ی
جﯚری پەڕتوووک :ک ۆنﯚلﯚژﯾﯾا
زمان  -ش وەەزار :ک .باشووور

5346
پەڕتوووکی ژمارە6 :
مانی  1999،1998ب2،،1
سا ناامەی سل م
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
69887
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ی /پەﯾوەندﯾەککان
پارﯾزگاای سل مانی

5347
پەڕتوووکی ژمارە7 :
سا ناامەی کوردستان
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22214405618537
ئامادەەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
مەر ئەمين
سﯚر ورﯾا عوم
پ ۆفيس
20
ی ئاراس 002
دەزگای
ی کت بخانەی کوردی
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
بااشووری کورددستان
و ت:
ھەمەجﯚرە
ی پەڕتووک :ھ
جﯚری
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
5348
پەڕتوووکی ژمارە8 :
سا ناامەی کوردی
ی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101235136
65155
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
کﯚﯾی ،کازم

5349
پەڕتوووکی ژمارە9 :
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ەوە
ەو رووبوونە
سا ی  2010کﯚننگرەی بەرە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201209
9010941563
34951
ئاماددەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
حەمە جان
قادر ح
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
و ت:
بااشووری کورددستان
ی پەڕتووک :راامياری
جﯚری
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
5350
پەڕتوووکی ژمارە0 :
سا ی 2700
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201205
5222121036
64835
ئامادەەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ش رواان خدر
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ھەمەجﯚرە
ی پەڕتووک :ھ
جﯚری
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
5351
پەڕتوووکی ژمارە1 :
سا ی سفر
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201201
1151830506
63860
ئامادەەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
سەبااح رەنجدەر
ی پەڕتووک
ەتمەندﯾيەکانی
تاﯾبە
ھە بەست
ی پەڕتووک :ھ
جﯚری
ک .باشوور
ن  -ش وەزار :ک
زمان

5352
پەڕتوووکی ژمارە2 :
سا ی مەرگ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22214411419142
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
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مەخمووری
ی
ەد
نووسينی :ماجد محەمە
200دا لە ھەوول ر ب وکراوەتتەوە
ئەم کت بە للە سا ی 08
سەرچاوە :ما پەڕی کت ببخانەی کورددی
دﯾيەکانی پەڕتتووک
تاﯾبەتمەند
و ت:
باشوووری کوردستان
جﯚری پەڕتتووک :رۆمان
شوور
زمان  -ش وەزار :ک .باش
5353
پەڕتوووکی ژمارە3 :
سا ی نو ی خو ندن
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6202336407
71009
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
دﯾاری گﯚﭬاری جگە
ەر گﯚشەکان
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
بااشووری کورددستان
و ت:
مندا ن
ی پەڕتووک :م
جﯚری
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
5354
پەڕتوووکی ژمارە4 :
سا ی کوردی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6202336407
71011
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
کازم ککﯚﯾی

5355
پەڕتوووکی ژمارە5 :
سا ک بوو کورد
د ئازاد ئەژﯾا
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
69771
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ە
عەولە

5356
پەڕتوووکی ژمارە6 :
عارف
ن  -بيرەوەری حس ن ع
سا ک لە تەمەن
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
69882
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
حس ن عارف
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ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
بااشووری کورددستان
و ت:
ی پەڕتووک :ﯾااداشت
جﯚری
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
5357
پەڕتوووکی ژمارە7 :
خ
سا ک لە دۆزەخ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201111
1022145366
62721
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
مەھابادد قەرەداغی
ی ئاراس 20 05 -
دەزگای
تاﯾبەتم
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
و ت:
ستان
شووری کوردس
باش
جﯚری پەڕتووک :ﯾادداشت
زمان  -ش وەزار :ک  .باشوور
5358
پەڕتوووکی ژمارە8 :
سا ک کار و خزمەت و بوژانەوە  1997ـ1998
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
66235
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ھاودەەنگ فاروق

5359
پەڕتوووکی ژمارە9 :
سا ە شەڕابييەک
کان
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22214411119036
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
سوو ی
نووسينی :خەبات رەس
ەمی ئەم کت ببە لە سا ی  2006دا لە سەنتەری رووناکبيری ھەتتاوەوە
چاپی ﯾەکە
ەوە
ب وکراوەتە
دﯾيەکانی پەڕتتووک
تاﯾبەتمەند
و ت:
باشوووری کوردستان
ک
جﯚری پەڕتتووک :چيرۆک
شوور
زمان  -ش وەزار :ک .باش
5360
پەڕتوووکی ژمارە0 :
ن
ەکانی خەون
سا ە
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http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201202
2020013196
64147
ئامادەەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
خ ن عمەت پوورر
فەڕۆخ
2010
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی پەڕتووک
ی پەڕتووک :رۆۆمان
جﯚری
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
5361
پەڕتوووکی ژمارە1 :
ور
وردی باشوو
جەمسەری ک شەی کو
کس بيکﯚ و تترازاندنی ج
ساﯾک
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
69845
ھ شتاا ئامادە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ەد سەﯾد عە
ئەحمە
ەلی

5362
پەڕتوووکی ژمارە2 :
دا
ونی کورد ا
کی تر لە پ نناو رزگاربوو
کﯚپﯚليتيک  -ر باز کی ترر بﯚ خەبات ک
ساﯾک
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22214410118712
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
نووسينی :ئازاد قەزاز
ت" ب وکراوەتەووە
 200دا لەسەر "ئينتەرن "
ئەم کت بە للە سا ی 06
تاﯾبەتمەند
دﯾيەکانی پەڕتتووک
و ت:
باشوووری کوردستان
ی
جﯚری پەڕتتووک :رامياری
شوور
زمان  -ش وەزار :ک .باش
5363
پەڕتوووکی ژمارە3 :
کﯚلﯚجيەتی خو ندنەوە
ساﯾک
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101536416
65472
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ھەورامی ،حەمە ککەرﯾم رەمەزاان

5364
پەڕتوووکی ژمارە4 :
ن
کﯚلﯚژی زمان
ساﯾک
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201204
4111413366
64470
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
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ەوە
دەنووسين و بيردەکەﯾنە
ن
دەبيستين ،دەخو نينەوەە،
،
ن،
ئ مە چﯚن ققسەدەکەﯾن
ن
نووسينی :الرس م لين
عەلی خورشيد
ی
ی :غازی
وەرگ ان و ئامادەکردنی
وردی
لە ب وکراوەەکانی ئەکادﯾﯾميای ک ی
160الپەڕەە
دﯾيەکانی پەڕتتووک
تاﯾبەتمەند
و ت:
باشوووری کوردستان
جﯚری پەڕتتووک :دەرووننناسی
شوور
زمان  -ش وەزار :ک .باش
5365
پەڕتوووکی ژمارە5 :
منداڵ
ۆشنبيرﯾی م
کﯚلﯚژی و رۆ
ساﯾک
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
65620
ی پی دی ئ ف :ھ شتا ئئامادە نييە
فاﯾلی
جەمال
سﯚزان ج
ەندﯾيەکانی پپەڕتووک
تاﯾبەتمە
ستان
شووری کوردس
باش
و ت:
جﯚری پپەڕتووک :دەرروونناسی
زمان  -ش وەزار :ک .باشوور

5366
پەڕتوووکی ژمارە6 :
ساﯾک
کﯚلﯚژی و م يەتی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22702075619961
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
نووسەر
سﯚزان جەمال
ەڕەکان
ژمارەی الپە
263
پ
سا ی چاپ
2009
پ
نﯚرەی چاپ
ﯾەکەم
دﯾزاﯾنی بەرگ
موراد بەھرراميان
کەتەلﯚگ
ی
پەروەردە و دەروونناسی
ەوەی موکرﯾاننی
سەرچاوە :ما پەڕی دەززگای تو ژﯾنەووە و ب وکردنە
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تاﯾبەتمەندﯾيەکانی پەڕتووک
باشووری کوردستان
و ت:
جﯚری پەڕتووک :دەروونناسی
زمان  -ش وەزار :ک .باشوور
پەڕتووکی ژمارە5367 :
ساﯾکﯚلﯚژﯾای جەماوەر
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122214405518502
ئامادەﯾە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
گﯚستاڤ لﯚبﯚن
ئارام جەمال سابير
مەکتەبی بيرو ھﯚشياری 2006
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی پەڕتووک
باشووری کوردستان
و ت:
جﯚری پەڕتووک :دەروونناسی
زمان  -ش وەزار :ک .باشوور
پەڕتووکی ژمارە5368 :
ساﯾکﯚلﯚژﯾای جەماوەر
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514966605
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
لﯚبﯚن ،گﯚستاڤ

پەڕتووکی ژمارە5369 :
ساﯾکﯚلﯚژﯾای خەوتن و خەو بينين
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061015364165403
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
سابر بەکر مستەفا

پەڕتووکی ژمارە5370 :
ساﯾکﯚلﯚژﯾای ر نماﯾيکردنی دەروونی
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514965573
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
قەرەچەتانی ،کەرﯾم شەرﯾف

پەڕتووکی ژمارە5371 :
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ساﯾکﯚلﯚژﯾای گشتی
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514965572
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
قەرەچەتانی ،کەرﯾم شەرﯾف

پەڕتووکی ژمارە5372 :
ساﯾکﯚلﯚژﯾای مناڵ
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514965622
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
شا و جەعفەر
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی پەڕتووک
باشووری کوردستان
و ت:
جﯚری پەڕتووک :دەروونناسی
زمان  -ش وەزار :ک .باشوور
پەڕتووکی ژمارە5373 :
ساﯾکﯚلﯚژﯾای منداڵ  -دەرونزانی گەشەکردن
http://www.kurdipedia.org/?q=2012062023364071012
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
و/ئامانج محەمەد
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی پەڕتووک
باشووری کوردستان
و ت:
جﯚری پەڕتووک :دەروونناسی
زمان  -ش وەزار :ک .باشوور
پەڕتووکی ژمارە5374 :
ساﯾکﯚلﯚژﯾای ھەرزەکار و الوان
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514965625
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
کەرﯾم شەرﯾف قەرەچەتانی
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی پەڕتووک
باشووری کوردستان
و ت:
جﯚری پەڕتووک :کﯚمە ناسی
زمان  -ش وەزار :ک .باشوور
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5375
پەڕتوووکی ژمارە5 :
ەر تی
کﯚلﯚژﯾی ژﯾانی ھاوسە
ساﯾک
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
65638
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
معان
عەبدوولحەليم سەم

5376
پەڕتوووکی ژمارە6 :
ەر تی
کﯚلﯚژﯾی ژﯾانی ھاوسە
ساﯾک
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22214405518497
ە
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
ەمعان
د .عەبدولحەليم سە
ەمال
ی سﯚزان جە
وەرگ انی
سل مانی 2007
خانەی ووەرگ انی س
کوردی
سەرچاووە :ما پەڕی کت بخانەی کو
تاﯾبەتمە
ەندﯾيەکانی پپەڕتووک
و ت:
ستان
شووری کوردس
باش
جﯚری پپەڕتووک :دەرروونناسی
زمان  -ش وەزار :ک .باشوور
5377
پەڕتوووکی ژمارە7 :
شيعرەکانی چوار شااعيری ئينگلليزە
ی
ە
ەبان :ژﯾان و بەرھەم و ھەند ک لە
ساﯾە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
69228
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
حوساام بەرزنجی
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی پەڕتووک
بااشووری کورددستان
و ت:
ەدەبی
ی پەڕتووک :ئە
جﯚری
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
5378
پەڕتوووکی ژمارە8 :
ەی ھەﯾبە س
ساﯾە
سو تان
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22214412619565
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
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رەھبەر سەﯾد براﯾم
نی 2008
سل مانی
سەرچاوە :ما پەڕی کت بخانەی ککوردی
تاﯾبەتم
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
و ت:
ستان
شووری کوردس
باش
جﯚری پەڕتووک :راگگەﯾاندن
زمان  -ش وەزار :ک ..باشوور
5379
پەڕتوووکی ژمارە9 :
ک
سبەﯾﯾن باوکت د تەوە :کﯚمە ە چيرۆک
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
68004
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ف حەسەن
رەووف

5380
پەڕتوووکی ژمارە0 :
ە ﯾاد
سبەﯾﯾن م د تەوە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201108
82110511215477
ی پی دی ئ ف :ھ شتا ئاماادە نييە
فاﯾلی
د شاد عەببدو
خشی
ی لەخﯚگرتوووە ،لەب وکراووەکانی دەزگاای چاپ و پەخ
ئەم کت بە ککە  28شيعری
چاپکراوە.
 (1500دانە چ
سەردەم-ەەو بەتيراژی )0
تاﯾبەتمەند
دﯾيەکانی پەڕتتووک
و ت:
باشوووری کوردستان
ەست
جﯚری پەڕتتووک :ھە بە
شوور
زمان  -ش وەزار :ک .باش
5381
پەڕتوووکی ژمارە1 :
ەکان
شﯚڕشی کﯚﯾﯾلە راپەڕﯾوە
سپاررتاکﯚس :ش
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
66147
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
قانع ،بورھان

5382
پەڕتوووکی ژمارە2 :
ەوت کوتە باا
ی بەفری حە
سپی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6202255317
70848
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
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ەمی کﯚمپانيای ﭬينا
بەرھە
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی پەڕتووک
ی پەڕتووک :مندا ن
جﯚری
5383
پەڕتوووکی ژمارە3 :
شاﯾيەکانی ناو سپی
سپياتييەکانی نااو رەش رەش
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201205
5222148196
64841
ئامادەەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ھاد پيرباڵ
فەرھ
ی پەڕتووک
ەتمەندﯾيەکانی
تاﯾبە
ھە بەست
ی پەڕتووک :ھ
جﯚری
ک .باشوور
ن  -ش وەزار :ک
زمان

5384
پەڕتوووکی ژمارە4 :
شاﯾيەکانی ناو سپی
و رەش ،رەش
سپياﯾيەکانی ناو
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
68435
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
فەرھاد

5385
پەڕتوووکی ژمارە5 :
ستاتييکا و شاکارری کوردی  -بەرگی 1
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201111
1072125186
62835
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
تارﯾق ککار زی
ی ئاراس 20 06 -
دەزگای
تاﯾبەتم
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
و ت:
ستان
شووری کوردس
باش
جﯚری پەڕتووک :ئەددەبی
زمان  -ش وەزار :ک  .باشوور
5386
پەڕتوووکی ژمارە6 :
مان
سياسەتی زم
دەربوونی ززمانی کوردی لە ن وان زمانی سيااسەت و س
ستاند
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201403
3310040079
96447
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ھ شتا ئاماددە نييە

ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
م ناوخﯚش
سەالم
ھەول ر2010-
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی پەڕتووک
بااشووری کورددستان
و ت:
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
مانەوانی
ی پەڕتووک :زم
جﯚری

5387
پەڕتوووکی ژمارە7 :
ش
ستاﯾش
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22214411219075
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
خانی
نووسينی :نەزەند بەگيخ
لەالﯾەن دەزگای چاپ و پەخشی ئاراسەوە
ن
 200دا
ئەم کت بە للە سا ی 04
ەوە.
ب وکراوەتە
تاﯾبەتمەند
دﯾيەکانی پەڕتتووک
باشوووری کوردستان
و ت:
ەست
جﯚری پەڕتتووک :ھە بە
شوور
زمان  -ش وەزار :ک .باش
5388
پەڕتوووکی ژمارە8 :
ستراتيجيەکانی ژﯾان -داھ ننان-گﯚڕان
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201111
1291430446
63041
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
د .فازڵ جاف
20
ی ئاراس 008 -
دەزگای
تاﯾبەتمە
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
و ت:
ستان
شووری کوردس
باش
ە بەست
جﯚری پەڕتووک :ھە
زمان  -ش وەزار :ک ..باشوور
5389
پەڕتوووکی ژمارە9 :
ەﯾی کورد
ستراتيژ و کەس تيی نەتەوە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
66289
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
عەتا ققەرەداغی
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ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
بااشووری کورددستان
و ت:
ی پەڕتووک :راامياری
جﯚری
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
5390
پەڕتوووکی ژمارە0 :
ەی 21دا
کا لەسەدە
وەﯾی ئەمرﯾک
ستراتيژی ئاساﯾﯾشی نەتەو
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22214410118715
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ئاساﯾشی نەتەوەی ئەمرﯾکا
ی
شتنی ستراتييژی
جومەنی داڕش
ئامادەەکردنی؛ ئەنج
عوسمان
ح /تارا ش خ ع
وەرگ انی لە ئينگلليزﯾەوە؛ دالوەەر عەبدو  /مەجيد سا ح
وکراوەتەوە
ە
ی وەگ انەوە ب
ەالﯾەن خانەی
ئەم کت بە لە سا ی  2005دا لە
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی پەڕتووک
بااشووری کورددستان
و ت:
ی پەڕتووک :راامياری
جﯚری
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
5391
پەڕتوووکی ژمارە1 :
21دا
لە سەدەی 1
ی ئەمرﯾکا ە
ی ھ زدارﯾی
ستراتيژﯾی سەرربازی و باری
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22214410118714
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
ەر
نووسينی :رﯾچارد کاگلە
وەرگ انی لە فارسيەوەە؛ دل ر ميرزا
لەالﯾەن خانەی وەررگ انەوە ب ووکراوەتەوە
ن
 200دا
ئەم کت بە للە سا ی 03
تاﯾبەتمەند
دﯾيەکانی پەڕتتووک
و ت:
باشوووری کوردستان
ی
جﯚری پەڕتتووک :رامياری
شوور
زمان  -ش وەزار :ک .باش
5392
پەڕتوووکی ژمارە2 :
دا
بيست و ﯾەکەمد
ت
ەدەی
ەرﯾکا لە سە
ستراتيژﯾی سەرربازﯾی ئەمە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
66901
ھ شتاا ئامادە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
کاگلەرر ،رﯾچارد

5393
پەڕتوووکی ژمارە3 :
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ستراتيژەکانی ژﯾان
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201209
9200842232
26945
ھ شتا ئامادە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
فازل جااف
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
تاﯾبەتمە
و ت:
ستان
شووری کوردس
باش
ەمەجﯚرە
جﯚری پەڕتووک :ھە
زمان  -ش وەزار :ک ..باشوور

5394
پەڕتوووکی ژمارە4 :
ستران زارگﯚتناا کورداﯾە تارﯾقي
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
67368
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
خان جەليل
ئﯚردﯾخ

5395
پەڕتوووکی ژمارە5 :
ن راﯾنھارت و ب رﯾماندا
وناتای تارمااﯾی لە ن وان
سترﯾﯾند ب ری سو
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
67418
ھ شتا ئئامادە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
دانا رەەوف

5396
پەڕتوووکی ژمارە6 :
گەری
ی رۆژنامەگە
ستﯚرری و بنەما ن ودەو ەتيييەکانی کاری
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22702075619972
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
نووسەر
دولرەحمان
فرمان عەبد
ەڕەکان
ژمارەی الپە
176
پ
سا ی چاپ
2009
پ
نﯚرەی چاپ
ﯾەکەم
دﯾزاﯾنی بەرگ
ئاسﯚ مامزاادە
کەتەلﯚگ
راگەﯾاندن
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ەوەی موکرﯾاننی
سەرچاوە :ما پەڕی دەززگای تو ژﯾنەووە و ب وکردنە
دﯾيەکانی پەڕتتووک
تاﯾبەتمەند
و ت:
باشوووری کوردستان
جﯚری پەڕتتووک :راگەﯾانندن
شوور
زمان  -ش وەزار :ک .باش
5397
پەڕتوووکی ژمارە7 :
ستيانی بەفر پ ە لە رﯾشﯚ ە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201101
1110610203
32661
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
قوبادی جەلی زادە
ش :رۆستەم ئاغالە
و نەک ش
تاﯾبەتمە
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
ستان
شووری کوردس
باش
و ت:
ە بەست
جﯚری پەڕتووک :ھە
زمان  -ش وەزار :ک ..باشوور
5398
پەڕتوووکی ژمارە8 :
کس
ست ک
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
68736
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
فەرﯾد زامدار

5399
پەڕتوووکی ژمارە9 :
مکاری
ستەم
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22214410718910
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
ق
نووسينی :فاروق رەفيق
لەالﯾەن چاپخانەی ررەنجەوە ب وککراوەتەوە
ن
200دا
ئەم کت بە للە سا ی 02
تاﯾبەتمەند
دﯾيەکانی پەڕتتووک
باشوووری کوردستان
و ت:
ەفە
جﯚری پەڕتتووک :فەلسە
شوور
زمان  -ش وەزار :ک .باش
5400
پەڕتوووکی ژمارە0 :
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ستەمکردن لە حاجی قادری کﯚﯾی تاوانە
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514969843
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
خاليد دل ر

پەڕتووکی ژمارە5401 :
سرود بﯚ قوتابيان
http://www.kurdipedia.org/?q=2012062023364071014
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
محەمەد عارف
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی پەڕتووک
باشووری کوردستان
و ت:
جﯚری پەڕتووک :ھە بەست
زمان  -ش وەزار :ک .باشوور
پەڕتووکی ژمارە5402 :
سرود ی کەو
http://www.kurdipedia.org/?q=2012062023364071013
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
حە ميد خاليد کەرﯾم

پەڕتووکی ژمارە5403 :
سرودی خﯚر
http://www.kurdipedia.org/?q=2012062023364071015
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
سەبرﯾە نوری قادر

پەڕتووکی ژمارە5404 :
سرودی شادمانی
http://www.kurdipedia.org/?q=2012062022553170533
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
عەبدول قادر مەحمود
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی پەڕتووک
جﯚری پەڕتووک :مندا ن
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پەڕتووکی ژمارە5405 :
سرودی کوردستان
http://www.kurdipedia.org/?q=2012062023364071017
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
عەلی حەمەڕەشيد بەرزنجی
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی پەڕتووک
باشووری کوردستان
و ت:
جﯚری پەڕتووک :ھە بەست
زمان  -ش وەزار :ک .باشوور
پەڕتووکی ژمارە5406 :
سرودی کوردی بﯚ قوتابيان
http://www.kurdipedia.org/?q=2012062023364071019
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
نوری عەلی ئەمين

پەڕتووکی ژمارە5407 :
سرودە نيشتيمانييەکان
http://www.kurdipedia.org/?q=2012062023364071020
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
ئوم د کاکە رەش
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی پەڕتووک
باشووری کوردستان
و ت:
جﯚری پەڕتووک :ھە بەست
زمان  -ش وەزار :ک .باشوور
پەڕتووکی ژمارە5408 :
سروشت لە تەرازووی ژﯾرﯾدا
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061015364165417
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
شارەزوری ،محەمەد سا ح

پەڕتووکی ژمارە5409 :
سروشت ھونەرە ﯾان ھونەرمەند؟
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514967171
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ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
سی
عيدی نوورس
بەدﯾعووززەمان سەع
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
بااشووری کورددستان
و ت:
م
ی پەڕتووک :ئااﯾين و ئاتەﯾزم
جﯚری
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
5410
پەڕتوووکی ژمارە0 :
ەرمەند؟!
شت ھونەررە ﯾان ھونە
سروش
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
66006
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
يدی
سی ،بەدﯾعوزززەمان سەعيد
نوورس

5411
پەڕتوووکی ژمارە1 :
ھزر
ەسەندنی ھ
شت و پەرە
سروش
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22214405518500
ە
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
د .نوری جەعفەر
سابير بﯚﯚکانی
20
سل مانی 006
خانەی ووەرگ انی س
تاﯾبەتمە
ەندﯾيەکانی پپەڕتووک
و ت:
ستان
شووری کوردس
باش
جﯚری پپەڕتووک :دەرروونناسی
زمان  -ش وەزار :ک .باشوور
5412
پەڕتوووکی ژمارە2 :
وون لەگەڵ ئﯚپەر تی ئئەنجامی ﯾارران
شت و دەرو
سروش
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
67770
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
عەبدوو سل مان

5413
پەڕتوووکی ژمارە3 :
سروش
شتی شيرﯾﯾن
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
68394
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
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شەفيق بەﯾاد

پەڕتووکی ژمارە5414 :
سروشتی مرۆﭬاﯾەتی لە روانگەی ژان ژاک رۆسﯚ و سيگمﯚند فرۆﯾدەوە
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514965574
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
قەرەچەتانی ،کەرﯾم شەرﯾف

پەڕتووکی ژمارە5415 :
سروود و دروود
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514968116
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
کەمال مەمەند

پەڕتووکی ژمارە5416 :
سروود و شيعری منا ن
http://www.kurdipedia.org/?q=2012062023364071021
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
فاﯾق ب کەس
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی پەڕتووک
باشووری کوردستان
و ت:
جﯚری پەڕتووک :ھە بەست
زمان  -ش وەزار :ک .باشوور
پەڕتووکی ژمارە5417 :
سروودی مرواری
http://www.kurdipedia.org/?q=2012062022553170650
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
ﯾوسف عەبدول قادرڕەسول
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی پەڕتووک
جﯚری پەڕتووک :مندا ن
پەڕتووکی ژمارە5418 :
سروودی نيشتمانی و نەتەوەﯾی
http://www.kurdipedia.org/?q=2012062023364071016
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ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
ن
فازل قەفتان
1998-1999
سک نکراوە.
ئەم پەڕتووککە لەالﯾەن ککوردﯾپ دﯾاوە س
دﯾيەکانی پەڕتتووک
تاﯾبەتمەند
و ت:
باشوووری کوردستان
ەست
جﯚری پەڕتتووک :ھە بە
شوور
زمان  -ش وەزار :ک .باش
5419
پەڕتوووکی ژمارە9 :
ودی ھەژاران
سروو
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
68229
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ف ھە مەت
لەتيف

5420
پەڕتوووکی ژمارە0 :
ی
ودی کوردی
سروو
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201011
11512213310723
ی پی دی ئ ف :ھ شتا ئاماادە نييە
فاﯾلی
ەرکار
ی :خاليد سە
ئامادەکردنی
2
تيراژ2000 :
ەم  2006سلل مانی
چاپی دوھە
نرخ 2000 :دﯾنار
حکومەتی
ی
(200ی وەزارەتی رۆشنبيررﯾی
ی سا ی )05
ژمارەی سپپاردن )(140ی
ھەر می ککوردستان
تاﯾبەتمەند
دﯾيەکانی پەڕتتووک
و ت:
باشوووری کوردستان
شوور
زمان  -ش وەزار :ک .باش
5421
پەڕتوووکی ژمارە1 :
خيبوون
ودەکانی ﯾاخ
سروو
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201108
8142330226
60673
ە
شتا ئامادە نييە
ھش
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
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ن حەمە جەززا
ھ من
2
2002
ی
ەتمەندﯾيەکانی
تاﯾبە
پەڕتوووک
ھە بەست
ی پەڕتووک :ھ
جﯚری

5422
پەڕتوووکی ژمارە2 :
کانی فوئاد ئئەحمەد
ەی بەﯾان :للە گﯚرانيەک
سروە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
67330
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ی و الوان
شتی رۆشنبيری
دارﯾەتی گشت
ئەميند

5423
پەڕتوووکی ژمارە3 :
ی کوشتن
سزای
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201109
9052216526
60977
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
کاوە محەممەد ئەمين
حەسەن
دﯾزاﯾنی بەرگ :ئاراس ح
سەرپەشتيياری چاپ :ئااﭬان فەتاح
ی
خانەی بيناﯾی
چاپ :چاپخ
ەم 2009
چاپی ﯾەکە
 (5دانە
تيراژ500) :
پرۆژەی بەچ
چاپگەﯾاندنی ) (30کت ب
ژمارە))9
ئەدرەسی ئەلەکترۆنی:
nfo@genderrkurd.com
in
و بساﯾت
www.genderrkurd.com
http://w
سل مانی -ھاوکاری
ئەدرەس :ککوردستان -س
Normal: 3288041
03522200
Assia cel: 0770
تاﯾبەتمەند
دﯾيەکانی پەڕتتووک
و ت:
باشوووری کوردستان
جﯚری پەڕتتووک :ل کﯚ يننەوە
5424
پەڕتوووکی ژمارە4 :
ن
ی ئەزموون
سفری
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http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201108
8172144366
60712
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
جەالل
عومەر ج
2009
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
تاﯾبەتمە
و ت:
ستان
شووری کوردس
باش
ە بەست
جﯚری پەڕتووک :ھە
زمان  -ش وەزار :ک ..باشوور
5425
پەڕتوووکی ژمارە5 :
ن
ەی فەقيران
سفرە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201304
4221223057
78764
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
حەمە ککەرﯾم عارف
2012
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
تاﯾبەتم
ستان
شووری کوردس
باش
و ت:
جﯚری پەڕتووک :ئەددەبی
زمان  -ش وەزار :ک  .باشوور
5426
پەڕتوووکی ژمارە6 :
اللـ
ﭬەک بﯚ دەال
سالﭬ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
68221
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ن خالد حس ن
ھﯚزان

5427
پەڕتوووکی ژمارە7 :
دستان
مانى ناوچەﯾەك لەكورد
سل م
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201403
3310040079
96312
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
2007-9
محەمەد ئەميين956.713--
مينە م

5428
پەڕتوووکی ژمارە8 :
ندە
مانی سبەﯾنن زەماوەند
سل م
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
66414
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ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
رەشادد حس ن

ھ شتا ئاماددە نييە

5429
پەڕتوووکی ژمارە9 :
وھتەدی
حەدﯾنی مو
مانی سە ح
سل م
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651497
70015
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
پ ش ەەو ئەحمەد

5430
پەڕتوووکی ژمارە0 :
ەم  -بەرگی 1
مانی شارە گەشاوەکە
سل م
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201104
4281445265
57145
ی پی دی ئ ف :ھ شتا ئاماادە نييە
فاﯾلی
ن
نووسينی :جەمال بابان
پەخشی سەردەم – 2002
ی
سل مانی – دەزگای چا پ و
تاﯾبەتمەند
دﯾيەکانی پەڕتتووک
و ت:
باشوووری کوردستان
جﯚری پەڕتتووک :م ژوو
شوور
زمان  -ش وەزار :ک .باش
5431
پەڕتوووکی ژمارە1 :
ەم ب1ـ4
مانی شارە گەشاوەکە
سل م
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
69754
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ل
جەمال

5432
پەڕتوووکی ژمارە2 :
ەوە
دا :ليکﯚ ينە
ەوەرﯾەکانمد
مانی لە بيرە
سل م
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
69871
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
سی مەال ئيبرراھيمی حافزز
عەباس

5433
پەڕتوووکی ژمارە3 :
ەلی کورد
خﯚخوازی گە
ی شﯚڕشگ و سەربەخ
مکﯚ؛ ر بەری
شکاک  -سم
سماﯾﯾل ئاغای ش
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201306
6301403038
89738
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ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی

ە
ئامادەﯾە
ئامادەکرردنی :رەحماان نەقشی
2013
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
تاﯾبەتمە
ەمەجﯚرە
جﯚری پەڕتووک :ھە
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار. :

5434
پەڕتوووکی ژمارە4 :
ی شانﯚﯾی
فونيا چاخی!!...؟ :دەقی
سمف
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
69182
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
می
فەھم

5435
پەڕتوووکی ژمارە5 :
کﯚ
سمک
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201208
8071435496
67572
ھ شتا ئامادە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ھيمی
سەﯾد ککەمال ئيبراھ
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
تاﯾبەتم
ستان
شووری کوردس
باش
و ت:
جﯚری پەڕتووک :م ژژوو
زمان  -ش وەزار :ک  .باشوور

5436
پەڕتوووکی ژمارە6 :
نەتەواﯾەتيی کورد
يی
بزووتنەوەی
ی
شوکاک( و ب
عيل ئاغای ش
کﯚ )ئيسماعي
سمک
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201311
1021428248
88084
ئاممادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
رەسوڵ ھاوار
ڵ
ەمەد
نوووسينی :محە
چااپی ﯾەکەم – 1995
ستوکھو م
و
چااپخانەی ئاپ ک –
پەڕتووک
ک
تاﯾبەتمەندﯾيەککانی
دەرەوە
و ت:
ک :م ژوو
جﯚری پەڕتووک
ج
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زمان  -ش وەزار :ک .باشوور
پەڕتووکی ژمارە5437 :
سمﯚرە
http://www.kurdipedia.org/?q=2012062023364071022
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
سﯚران نەدار

پەڕتووکی ژمارە5438 :
سمﯚرە کلکی زەردە
http://www.kurdipedia.org/?q=2012062022553170804
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
سە ح نيساری
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی پەڕتووک
جﯚری پەڕتووک :مندا ن
پەڕتووکی ژمارە5439 :
سمﯚرەکان ومەرﯾەمی ميھرەبان
http://www.kurdipedia.org/?q=2012062022553170405
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
سارا بانگی و0مەجيد سا ح
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی پەڕتووک
جﯚری پەڕتووک :مندا ن
پەڕتووکی ژمارە5440 :
سن و کيسە ە :سووڕی ژﯾانی ،زﯾانی ،قە چﯚکردنی
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514967191
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
سەدرەدﯾن نورەدﯾن ئەبوبەکر

پەڕتووکی ژمارە5441 :
سندوقی لم
http://www.kurdipedia.org/?q=2012052714393964893
فاﯾلی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
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ی
نووسينی :ئ دوارد ئەلبی
ەوە :عەبدو
وەرگ انی لە ئينگليزﯾيە

س مان مەشخەڵ

دﯾيەکانی پەڕتتووک
تاﯾبەتمەند
جﯚری پەڕتتووک :شانﯚ
شوور
زمان  -ش وەزار :ک .باش

5442
پەڕتوووکی ژمارە2 :
سندووقی 1
ووقی ھەزار پيشە  -س
سندو
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201204
4252047426
64629
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ەن
ەرﯾق حەسە
حەمەفە
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
تاﯾبەتمە
ستان
شووری کوردس
باش
و ت:
ەمەجﯚرە
جﯚری پەڕتووک :ھە
زمان  -ش وەزار :ک ..باشوور

5443
پەڕتوووکی ژمارە3 :
سنوببی بەرەوکو
وێ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6202255317
70289
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
لە ب وکراوەکانی چابغانەی رەنج
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی پەڕتووک
ی پەڕتووک :مندا ن
جﯚری
5444
پەڕتوووکی ژمارە4 :
سنوررى كوردستتان
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201403
3310040079
96328
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
-20
006--

5445
پەڕتوووکی ژمارە5 :
ورى كوردس
سنوو
ستان
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201403
3310040079
96329
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ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ھەول ر2005-
بدو غەفور-و.پەروەردە-ھ
د.عەبد

5446
پەڕتوووکی ژمارە6 :
ستان
ورى كوردس
سنوو
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201403
3310040079
96330
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
2
ھەول ر2006-
د .عەبدو ال غەفور-و.پەروەردە-ھ

5447
پەڕتوووکی ژمارە7 :
ەمدا
ەی نﯚزدەھە
وی کوردستتانی باشووور لە سەدە
وری خواروو
سنوو
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22702075619763
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
نووسەر
ھەروتی
ی عوسمان ھ
د.سەعدی
ەڕەکان
ژمارەی الپە
80
پ
سا ی چاپ
2007
کەتەلﯚگ
م ژوو
ەوەی موکرﯾاننی
سەرچاوە :ما پەڕی دەززگای تو ژﯾنەووە و ب وکردنە
دﯾيەکانی پەڕتتووک
تاﯾبەتمەند
باشوووری کوردستان
و ت:
جﯚری پەڕتتووک :م ژوو
5448
پەڕتوووکی ژمارە8 :
ورەکانی جييھان
سنوو
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201111
1061628436
62814
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
م مەنمی
سەالم
ی ئاراس 20 07 -
دەزگای
تاﯾبەتم
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
و ت:
ستان
شووری کوردس
باش
جﯚری پەڕتووک :رۆممان
زمان  -ش وەزار :ک  .باشوور
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5449
پەڕتوووکی ژمارە9 :
ە
وقی پﯚستە
سنوو
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
68354
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
مەد عەبدول ەحمان
محەم
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
چيرۆک
ی پەڕتووک :چ
جﯚری
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
5450
پەڕتوووکی ژمارە0 :
سواررە و پەخشاانی کوردی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22214412519538
ئامادەەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
مەد بەھرەوەرر
محەم
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
ی کت بخانەی کوردی
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ەدەبی
ی پەڕتووک :ئە
جﯚری
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
5451
پەڕتوووکی ژمارە1 :
سواررەکانی وش
شە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201207
7081853287
71934
ھ شتا ئامادە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
جوتيار ئئەحمەد
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
تاﯾبەتم
و ت:
ستان
شووری کوردس
باش
جﯚری پەڕتووک :چييرۆک
زمان  -ش وەزار :ک  .باشوور

5452
پەڕتوووکی ژمارە2 :
دەمی سە حەددﯾندا
ن لە سەرود
سوپاای ئەﯾيوبيان
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201110
0181014386
62414
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
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ەنگە گرنگەکاننی
پ کھاتنی ،ر کخستنی ،چەکەکانی ،ھ زی دەرﯾاﯾﯾيو شەڕو جە
موحەممەد حس ن
د
موحسين
ن
نووسينی :پ ۆفيسﯚر دککتﯚر
ەلی قادر
وەرگ انی:عوسمان عە
تاﯾبەتمەند
دﯾيەکانی پەڕتتووک
و ت:
باشوووری کوردستان
جﯚری پەڕتتووک :م ژوو
شوور
زمان  -ش وەزار :ک .باش
5453
پەڕتوووکی ژمارە3 :
ت
ەرسروشت
سوپە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22214412819620
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
لياڵ واتتسﯚن
200
ی سەردەم 02
دەزگای
تاﯾبەتم
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
و ت:
ستان
شووری کوردس
باش
ست
جﯚری پەڕتووک :زانس

5454
پەڕتوووکی ژمارە4 :
کانی
ە ترسناکەکا
سوتاان :ھﯚکار و دەرەنجامە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
66552
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ئاوات محەمەد

5455
پەڕتوووکی ژمارە5 :
ەدەبی نو ی کوردﯾدا
سورﯾﯾاليزم لە ئە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201209
9232227432
25437
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
حەمە ممەنتک
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
تاﯾبەتم
و ت:
ستان
شووری کوردس
باش
جﯚری پەڕتووک :ئەددەبی
زمان  -ش وەزار :ک  .باشوور
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5456
پەڕتوووکی ژمارە6 :
ی
سان ئەنتﯚنی
سوس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
66116
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
س ،ھەنری و دانا
تﯚماس

5457
پەڕتوووکی ژمارە7 :
ەﯾمان و م ر
سولە
روولە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6202255317
70513
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ن
سوم گەشبين
مەرس
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی پەڕتووک
مندا ن
ی پەڕتووک :م
جﯚری
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
بااشووری کورددستان
و ت:
5458
پەڕتوووکی ژمارە8 :
ەﯾمان وم رو
سولە
وولە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6202255317
70742
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ن
سوم گەشبين
مەرس
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی پەڕتووک
ی پەڕتووک :مندا ن
جﯚری
5459
پەڕتوووکی ژمارە9 :
ی کﯚچەر
ھراب با ندەی
سوھ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201401
1091539118
86752
ھ شتا ئامادە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
وەرگ اننی :نەوزاد ممحەمەد
2005
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
تاﯾبەتم
ستان
شووری کوردس
باش
و ت:
جﯚری پەڕتووک :ئەددەبی
زمان  -ش وەزار :ک  .باشوور
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5460
پەڕتوووکی ژمارە0 :
دەو!
سوو روژمان بود
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201308
8081240578
89237
ئاماددەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
الم عەبدو
سەال
ی پەڕتووک
ەتمەندﯾيەکانی
تاﯾبە
جﯚرری پەڕتووک :رامياری
ن  -ش وەزار :ک .باشوور
زمان

5461
پەڕتوووکی ژمارە1 :
وشتيەکان
سووپەر سرو
ی دﯾاردە س
ی سروشتيی
شت :م ژووی
سووپەر سروشت
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
67176
ھ شتا ئامادە ننييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
واتسﯚﯚن ،ليال

5462
پەڕتوووکی ژمارە2 :
ەوەکان
دی خواردنە
سوود
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201112
2071257556
63140
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
جی فەف
ی :قوباد حاج
کﯚکردنەوە و ئامادەکردنی
فينالند

قە دز ی
ە

دﯾيەکانی پەڕتتووک
تاﯾبەتمەند
جﯚرە
جﯚری پەڕتتووک :ھەمەج
شوور
زمان  -ش وەزار :ک .باش

5463
پەڕتوووکی ژمارە3 :
وودەرمان و چ شت
دەکانی کەررەستە ،داو
سوود
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201112
2071300296
63141
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
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جی فەف
ی :قوباد حاج
کﯚکردنەوە و ئامادەکردنی
فينالند

قە دز ی
ە

دﯾيەکانی پەڕتتووک
تاﯾبەتمەند
جﯚرە
جﯚری پەڕتتووک :ھەمەج
شوور
زمان  -ش وەزار :ک .باش

5464
پەڕتوووکی ژمارە4 :
سوورر و رەش
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201312
2211128128
87362
ی پی دی ئ ف :ھ شتا ئاماادە نييە
فاﯾلی
ستانداڵ
سيامەند شاسواری
د
ەوە:
وەرگ انی لە ئينگليزﯾيە
2013
دﯾيەکانی پەڕتتووک
تاﯾبەتمەند
و ت:
باشوووری کوردستان
جﯚری پەڕتتووک :رۆمان
شوور
زمان  -ش وەزار :ک .باش
5465
پەڕتوووکی ژمارە5 :
مرۆڤ بوون
ڤ
سەر بە
سەر سﯚسياليزم ،سوورربوونە لەس
سوورربوون لەس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201302
2061459587
75623
مادەﯾە
ئام
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
؟
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی پەڕتووک :رامياری
جﯚری
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
5466
پەڕتوووکی ژمارە6 :
سووررەھەرا ەو ھﯚرامانی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201112
2212020336
63451
ئاماددەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ل حەبيبو  -ب دار
جەمال
2007
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی پەڕتووک
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بااشووری کورددستان
و ت:
ھە بەست
ی پەڕتووک :ھ
جﯚری
ک .ھەورامی
زمان  -ش وەزار :ک
5467
پەڕتوووکی ژمارە7 :
ەسەر
ی ژن :ئازاررەکان و چارە
سووڕڕی مانگانەی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
67221
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ک ،مارتن
لﯚدﭬيک

5468
پەڕتوووکی ژمارە8 :
ەری بوون
کە ەﯾی لە تاقەت بەدە
سووک
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
69561
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
کﯚند ررا ،ميالن

5469
پەڕتوووکی ژمارە9 :
ەری بوون
کە ەﯾی لەتاقەت بەدە
سووک
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201109
9122144106
61181
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ميالن ککﯚند را
و :عەتا نەھاﯾی
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
تاﯾبەتم
و ت:
ستان
شووری کوردس
باش
جﯚری پەڕتووک :رۆممان

5470
پەڕتوووکی ژمارە0 :
ەسەر
ەکان و چارە
ی ژن ..ئازارە
ی مانگانەی
سوڕی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22214412819633
ئاماددەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
د .ماررتين لودﭬيک
ی
ئەکرەم قەرەداخی
2001
ی سەردەم 1
دەزگای
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی پەڕتووک

ﻻﭘەڕە

1459

http://www.kurdipedia.org

بااشووری کورددستان
و ت:
ی پەڕتووک :زاانست
جﯚری
5471
پەڕتوووکی ژمارە1 :
سو تتان
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201302
2161028117
75794
ھ شتا ئامادە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ت عەبدو
وەرگ اننی :ھە کەوت
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
تاﯾبەتمە
ستان
شووری کوردس
باش
و ت:
ەمەجﯚرە
جﯚری پەڕتووک :ھە
زمان  -ش وەزار :ک ..باشوور

5472
پەڕتوووکی ژمارە2 :
ەرسەالن
سو تتان ئەلب ئە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201201
1081956356
63715
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
ساﯾەتييە
يە دەربارەی ژژﯾان و کارەکاننی ئەم کەس
ەکی زانستييە
تو ژﯾنەوەﯾە
ەمەد
ی :چرۆ محە
ئامادەکردنی
تاﯾبەتمەند
دﯾيەکانی پەڕتتووک
و ت:
باشوووری کوردستان
جﯚرە
جﯚری پەڕتتووک :ھەمەج
شوور
زمان  -ش وەزار :ک .باش
5473
پەڕتوووکی ژمارە3 :
قووڵ
سو ی زام کی ق
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
68216
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
مين
سا ح محەمەد ئەم
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی پەڕتووک
بااشووری کورددستان
و ت:
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
چيرۆک
ی پەڕتووک :چ
جﯚری
5474
پەڕتوووکی ژمارە4 :
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ورگەﯾەکی تر لە بغوور
سکانندﯾنافيا :دوو
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22214410618857
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
نووسينی :ھەندر ن
سو د ب وکراووەتەوە
ئەم پەڕتووککە لە سا ی 2003دا لە س
سەرچاوە :ما پەڕی کت ببخانەی کورددی
دﯾيەکانی پەڕتتووک
تاﯾبەتمەند
و ت:
باشوووری کوردستان
ەست
جﯚری پەڕتتووک :ھە بە
شوور
زمان  -ش وەزار :ک .باش
ی
زمان  -ش وەزار :سوﯾدی
5475
پەڕتوووکی ژمارە5 :
ەکەم
سکا لە پاﯾيز ئە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201309
9122144088
88797
ھ شتا ئامادە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ش
ەندەر حەبەش
ئەسکە
ەمين
ت حەسەن ئە
و :ئاوات
2013
تاﯾبەتمە
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
و ت:
ستان
شووری کوردس
باش
ە بەست
جﯚری پەڕتووک :ھە
زمان  -ش وەزار :ک ..باشوور
5476
پەڕتوووکی ژمارە6 :
ەم؟
س و لە ک بکە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201109
9111551346
61144
ی پی دی ئ ف :ھ شتا ئاماادە نييە
فاﯾلی
س
نوووسەری فارس
کﯚمە
عەزﯾزی
و :مەجيد ع
ی سەردەم  -سل مانی ))سا ی چاپ)2009 :
لە ب وکراوەەکانی دەزگای
دﯾيەکانی پەڕتتووک
تاﯾبەتمەند
جﯚری پەڕتتووک :چيررۆک

5477
پەڕتوووکی ژمارە7 :
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چيرۆکی فارسی
ی
ە سەد سا ی
ەم؟ :ھە بژااردەﯾەک لە
س و لە ک بکە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
69500
نييە
شتا ئامادە ني
ھش
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
عەزﯾزی ،مەجيد

5478
پەڕتوووکی ژمارە8 :
و ..کەس ل ر
س و
رەﯾە؟
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201208
8110940036
67493
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
ۆستان گارددەر
وەرگ رانی لە عەرەبييەووە بﯚ کوردی :ئارام ئەمين شوانی
دﯾيەکانی پەڕتتووک
تاﯾبەتمەند
و ت:
باشوووری کوردستان
جﯚرە
جﯚری پەڕتتووک :ھەمەج
شوور
زمان  -ش وەزار :ک .باش
5479
پەڕتوووکی ژمارە9 :
جيرەی پەرو
وەردەﯾی
مينەوە :زنج
س ەم
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
66273
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ەحمەد
مەد ئەمين ئە
محەم
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
و ت:
بااشووری کورددستان
ەروەردە
ی پەڕتووک :پە
جﯚری
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
5480
پەڕتوووکی ژمارە0 :
زمانی کوردی
ی
ستنی
ەی ﯾەکخس
سﯚراانی ﯾا کرماننجی :ک شە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
66968
ھ شتا ئاممادە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
سا ح ھەژار

5481
پەڕتوووکی ژمارە1 :
ن
ێ چاوشين
سﯚرێ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201212
2122203227
74324
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ی پی دی ئ ف :ھ شتا ئاماادە نييە
فاﯾلی
مەخموری
ن و کﯚکردنەوەەی :پيرداود م
ئامادەکردن
2011
دﯾيەکانی پەڕتتووک
تاﯾبەتمەند
و ت:
باشوووری کوردستان
جﯚری پەڕتتووک :کلتوورر
شوور
زمان  -ش وەزار :ک .باش
5482
پەڕتوووکی ژمارە2 :
سﯚزاانييە بەڕ زە
ەکە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22214411319103
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
نوسينی  :ژان پﯚڵ ساررتر
فەرھاد پيرباڵ
د
وەرگ انی لە فەرەنسيييەوە :
2007
ەم  :سا ی 7
چاپی ﯾەکە
خانەی وەرگ ان /
ی
لە چاپکراوەەکانی  :وەزاررەتی رۆشنبييری بەڕ وەبەراﯾەتی
سل مانی
دﯾيەکانی پەڕتتووک
تاﯾبەتمەند
و ت:
باشوووری کوردستان
جﯚری پەڕتتووک :شانﯚ
شوور
زمان  -ش وەزار :ک .باش
5483
پەڕتوووکی ژمارە3 :
ە
ی ئەند شە
سﯚزی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
68030
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ە عەلی ورﯾا
حەمە

5484
پەڕتوووکی ژمارە4 :
شيعری کوردی
ی
کی
ەکاری تيﯚرﯾک
وردﯾدا ،راﭬە
ی ليرﯾکا لە ئەزموونی شيعری کو
سﯚزی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201304
4250939198
82728
ھ شتا ئاامادە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ی.
13ی ھەتاوی
ناشر احسان388 ،
عادل محەمەدپوور
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی پەڕتووک
رۆۆژھە تی کووردستان
و ت:
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جﯚری پەڕتووک :ئەدەبی
زمان  -ش وەزار :ک .باشوور
پەڕتووکی ژمارە5485 :
سﯚزی مينبەر
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514965843
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
ش خ محەمەدی خاڵ
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی پەڕتووک
باشووری کوردستان
و ت:
جﯚری پەڕتووک :ئاﯾين و ئاتەﯾزم
زمان  -ش وەزار :ک .باشوور
پەڕتووکی ژمارە5486 :
سﯚزی نيشتمان
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514967718
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
موفتی

پەڕتووکی ژمارە5487 :
سﯚزی نيشتيمان
http://www.kurdipedia.org/?q=2012062023364071023
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
کت بخانەی ز وەر
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی پەڕتووک
باشووری کوردستان
و ت:
جﯚری پەڕتووک :ھە بەست
زمان  -ش وەزار :ک .باشوور
پەڕتووکی ژمارە5488 :
سﯚزە نھ نيەکانی ناوداران
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514969741
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
مستەفا

ﻻﭘەڕە

1464

http://www.kurdipedia.org

5489
پەڕتوووکی ژمارە9 :
کراتی
سيال دﯾموک
سﯚس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201112
2041552336
63103
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
جەعفەر
مامﯚستا ج
ک( 2007 -
ی )ی .ن( .
مەکتەبی ببيروھﯚشياری
دﯾيەکانی پەڕتتووک
تاﯾبەتمەند
و ت:
باشوووری کوردستان
ی
جﯚری پەڕتتووک :رامياری
شوور
زمان  -ش وەزار :ک .باش
5490
پەڕتوووکی ژمارە0 :
ەوە
چەند دﯾد کە
کراسی لە چ
سيال دﯾموک
سﯚس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
66564
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
کخستن
ی روناکبيری مەکتەبی ر ک
بەشی

5491
پەڕتوووکی ژمارە1 :
ە؟
کراسی چيە
سيال د موک
سﯚس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22214405718587
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ندگر ن
ئينگﭭار کارلسﯚن و ئئان_ماری ليند
حەسەنپوور
کەمال ح
2007
سەرچاوە :ما پەڕی کت بخانەی ککوردی
تاﯾبەتمە
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
و ت:
ستان
شووری کوردس
باش
جﯚری پەڕتووک :راممياری
زمان  -ش وەزار :ک ..باشوور
5492
پەڕتوووکی ژمارە2 :
رسی ژن
سياليزم و پر
سﯚس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201201
1071453296
63684
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
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ەولود
ی :عەلی مە
ئامادەکردنی
راق
ەکان لە ع ق
ی کﯚمﯚنيستە
لەب وکراوەەکانی ﯾەک تی
2007
دﯾيەکانی پەڕتتووک
تاﯾبەتمەند
و ت:
باشوووری کوردستان
جﯚری پەڕتتووک :ژنان
شوور
زمان  -ش وەزار :ک .باش
5493
پەڕتوووکی ژمارە3 :
سياليزم و پر
سﯚس
رسی ژن
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
66652
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ی مەولود
عەلی

5494
پەڕتوووکی ژمارە4 :
خەﯾا ی
سياليزمی خ
سﯚس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201404
4292205417
76019
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
موعتەسەم محەمەد
م
ی:
وەرگ ان و ئامادەکردنی
سل مانی 2000 -
دﯾيەکانی پەڕتتووک
تاﯾبەتمەند
ی
جﯚری پەڕتتووک :رامياری
شوور
زمان  -ش وەزار :ک .باش
و ت:
باشوووری کوردستان
پارت:
کوردستان
ن
نيشتمانيی
ی
ی
ﯾەک تيی
5495
پەڕتوووکی ژمارە5 :
مﯚد رن
سياليزمی م
سﯚس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201109
9081122416
61047
ئاماددەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
و :ئاسﯚ حامدی
ی پەڕتووک
ەتمەندﯾيەکانی
تاﯾبە
جﯚرری پەڕتووک :رامياری
ن  -ش وەزار :ک .باشوور
زمان
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5496
پەڕتوووکی ژمارە6 :
ەر
ی مارکس و ماکس ﭬ بە
سيﯚلﯚژﯾا الی
سﯚس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22214405618548
ئاماددەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ەد
حسان محەمە
د .ئيح
ەال حەسەن
دانا مە
2005
ی سەردەم 5
دەزگای
ی کت بخانەی کوردی
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
بااشووری کورددستان
و ت:
ی پەڕتووک :ککﯚمە ناسی
جﯚری
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
5497
پەڕتوووکی ژمارە7 :
سيﯚلﯚژﯾای خ زان
سﯚس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22214405618546
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
مەد
دالمنعم ئەحم
ی و صبيح عبد
نووسينی :مليحە عونی
ی
وەرگ انی :سابير بﯚکانی
2002
سل مانی 2
سەرچاوە :ما پەڕی کت ببخانەی کورددی
دﯾيەکانی پەڕتتووک
تاﯾبەتمەند
و ت:
باشوووری کوردستان
جﯚری پەڕتتووک :کﯚمە نناسی
شوور
زمان  -ش وەزار :ک .باش
5498
پەڕتوووکی ژمارە8 :
کرات
شيال دﯾموک
سﯚش
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
66737
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
مەد
فازﯾل کەرﯾم ئەحمە

5499
پەڕتوووکی ژمارە9 :
ە
کرات لە چەنند دﯾد کەوە
شيال دﯾموک
سﯚش
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
66738
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
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گە ی ،ئيدرﯾس ئيب اھيم /ئەوانی تر

پەڕتووکی ژمارە5500 :
سﯚشيال دﯾموکراتی :م ژوو ،تيﯚری ،رەخنە
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514966740
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
ميھرداد ،ئەکرەم

پەڕتووکی ژمارە5501 :
سﯚفيستەکان
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061015364165409
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
سيوەﯾلی ،ر بوار

پەڕتووکی ژمارە5502 :
سﯚفيستەکان و خو ندنەوەﯾەک بﯚ سﯚفيستەکان
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514965669
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
رەحيم سابير

پەڕتووکی ژمارە5503 :
سﯚفيستەکانی ﯾﯚنان
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122702075619982
ئامادەﯾە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
نووسەر
ر بوار سيوەﯾلی
ژمارەی الپەڕەکان
264
سا ی چاپ
2009
نﯚرەی چاپ
ﯾەکەم
دﯾزاﯾنی بەرگ
ئاسﯚ مامزادە
کەتەلﯚگ
فەلسەفە
سەرچاوە :ما پەڕی دەزگای تو ژﯾنەوە و ب وکردنەوەی موکرﯾانی
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ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
بااشووری کورددستان
و ت:
ەلسەفە
ی پەڕتووک :فە
جﯚری
5504
پەڕتوووکی ژمارە4 :
حوﯾدا
ەکانی مەح
ەری لە شييعرە کوردﯾيە
ی و سﯚفيگە
سﯚفييگەری؛ شييعری ئاﯾينی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22214410818927
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
نووسينی :د .ئيبراھيم ئەحمەد شووان
پەخشی موکرﯾانييەووە
ی
لەالﯾەن دەزگای چاپ و
ن
 200دا
ئەم کت بە للە سا ی 01
ەوە
ب وکراوەتە
سەرچاوە :ما پەڕی کت ببخانەی کورددی
دﯾيەکانی پەڕتتووک
تاﯾبەتمەند
و ت:
باشوووری کوردستان
ی
جﯚری پەڕتتووک :ئەدەبی
شوور
زمان  -ش وەزار :ک .باش
5505
پەڕتوووکی ژمارە5 :
سﯚفييگەر تی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
65564
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
س
کازانتززاکيس ،نيکﯚس

5506
پەڕتوووکی ژمارە6 :
مای نيگا
سﯚم
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22214410118699
ئامادەەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
يرانی بانە /بﯚﯚکان /سەقز//سەردەشت و دﯾواندەرە
شاعير
ئينتەررن ت 2008
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رۆۆژھە تی کووردستان
و ت:
ھە بەست
ی پەڕتووک :ھ
جﯚری
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
5507
پەڕتوووکی ژمارە7 :
کﯚتاﯾيان
ن
شارستانيەتييان،
مەرﯾەکان :م ژووﯾان ،ش
سﯚم
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http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651497
70073
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
عەبدوولخالد سابر
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی پەڕتووک
بااشووری کورددستان
و ت:
ی پەڕتووک :م ژوو
جﯚری
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
5508
پەڕتوووکی ژمارە8 :
ی
سﯚنااتای تارماﯾی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22214411319105
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
سترﯾندب ری
نووسينی :ئاوگﯚست س
وەرگ انی لە سو دﯾيەووە؛ عەبدو قادر دانساز
ەوە
الﯾەن دەزگای چاپ و ب وکردننەوەی ئاراسە
ن
200دا لە
ئەم کت بە للە سا ی 07
ەوە
ب وکراوەتە
تاﯾبەتمەند
دﯾيەکانی پەڕتتووک
و ت:
باشوووری کوردستان
جﯚری پەڕتتووک :شانﯚ
شوور
زمان  -ش وەزار :ک .باش
5509
پەڕتوووکی ژمارە9 :
سﯚنااتای خاچ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201306
6301407368
89727
ھ شتا ئامادە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
تﯚ ستﯚﯚی
وەرگ اننی :ئەردە ن عەبدو
2013
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
تاﯾبەتم
و ت:
ستان
شووری کوردس
باش
جﯚری پەڕتووک :رۆممان
زمان  -ش وەزار :ک  .باشوور
5510
پەڕتوووکی ژمارە0 :
کسبير
سﯚنييتەکانی شک
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
69303
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
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شکسبير ،وليەم

پەڕتووکی ژمارە5511 :
سﯚﭬيەت و بزوتنەوەی نيشتمانيی کورد
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514966
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5512
پەڕتوووکی ژمارە2 :
ورد
شتمانيی کو
وتنەوەی نيش
سﯚﭬييەت و بزوو
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201112
2260156226
63515
ئامادەﯾﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
عەلی
کوردۆ ع
1986
بﯚ ن ت
چاالک محەمەد ئاممادەﯾکردووە ﯚ
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
تاﯾبەتم
دەەرەوە
و ت:
جﯚری پەڕتووک :راممياری
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
5513
پەڕتوووکی ژمارە3 :
سی پارەی خوو
وڕەوشت
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
65721
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
عەبدولقادر
حەسەنی ،ع
قەرە ح

5514
پەڕتوووکی ژمارە4 :
ر  -بەرگی 1
سی ساڵ شيعر
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
68848
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
سەباح رەنجدەر
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
تاﯾبەتمە
ستان
شووری کوردس
باش
و ت:
ە بەست
جﯚری پەڕتووک :ھە
زمان  -ش وەزار :ک ..باشوور

5515
پەڕتوووکی ژمارە5 :
سی و س گولللە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
69875
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ماعيل
ئيسم

5516
پەڕتوووکی ژمارە6 :
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سی .ئای .ئەی))(CIA
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
66851
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ی .ئەمين
سندی

5517
پەڕتوووکی ژمارە7 :
ەند و خەج
سيابە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201209
9171651442
29418
ھ شتا ئامادە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ندۆڤ سەمەنند
سيابەند
وەرگ اننی :شوکور ممستەفا
تاﯾبەتم
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
و ت:
ستان
شووری کوردس
باش
جﯚری پەڕتووک :کلتتوور
زمان  -ش وەزار :ک  .باشوور
5518
پەڕتوووکی ژمارە8 :
سەت
سياس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
66717
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ێ سوارە
ھاوڕێ

5519
پەڕتوووکی ژمارە9 :
ن
ە ەﯾدا بردﯾن
سەت بە ھە
سياس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
66392
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
عەلەووی ،بزورگ

5520
پەڕتوووکی ژمارە0 :
سەت لە ئيس
سياس
سالمدا
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201112
2182128116
63369
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
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نووسيننی :ئەحمەد کاکە مەحموود
2008
تاﯾبەتم
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
ستان
شووری کوردس
باش
و ت:
جﯚری پەڕتووک :ئاﯾيين و ئاتەﯾزم
زمان  -ش وەزار :ک  .باشوور
5521
پەڕتوووکی ژمارە1 :
فرﯾقيادا
سەت لە ئەف
سياس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201109
9131715266
61205
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
نووسەرر
س تامسﯚن
ئەلکس
وەرگ
ەجيد خەليل
ھيوا مە
ی الپەڕەکان
ژمارەی
440
سا ی چاپ
2010
نﯚرەی چ
چاپ
ﯾەکەم
دﯾزاﯾنی
ی بەرگ
سدﯾق
ھﯚگر س
گ
کەتەلﯚگ
ەت
سياسە
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
تاﯾبەتم
و ت:
ستان
شووری کوردس
باش
جﯚری پەڕتووک :راممياری
5522
پەڕتوووکی ژمارە2 :
سەت لەن واان بير و ج ببەج کردندا
سياس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6171555556
65446
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
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نوسەر::ئ ەسعەد مموفەرﯾج
وەرگ اننی  :مزەفەر عبدالوھاب
نی 2011 :
سل مانی
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
تاﯾبەتم
و ت:
ستان
شووری کوردس
باش
جﯚری پەڕتووک :راممياری
زمان  -ش وەزار :ک  .باشوور
5523
پەڕتوووکی ژمارە3 :
سياس
سەت و چارەنووس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
66739
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
گمبل  ،ئەندرۆ

5524
پەڕتوووکی ژمارە4 :
سيای ناوەڕڕاستدا
ومەت لە ئاس
سەت و حکو
سياس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
2270207562
20009
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
نووسەر
ەمەد رەزا
سەن و د .محە
د .حەبيبو ئەبولحەسە
وەرگ
رەحمان ئەميری
ەڕەکان
ژمارەی الپە
487
پ
سا ی چاپ
2009
پ
نﯚرەی چاپ
ﯾەکەم
دﯾزاﯾنی بەرگ
ق
ھﯚگر سدﯾق
کەتەلﯚگ
سياسەت
ەوەی موکرﯾاننی
سەرچاوە :ما پەڕی دەززگای تو ژﯾنەووە و ب وکردنە
دﯾيەکانی پەڕتتووک
تاﯾبەتمەند
باشوووری کوردستان
و ت:
ی
جﯚری پەڕتتووک :رامياری
5525
پەڕتوووکی ژمارە5 :
وومەت لە ئئەوروپادا
سەت و حکو
سياس
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http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22702075619853
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
نووسەر
د .ئەحمەدد نەقيب زادە
وەرگ
عەلی م ھررپەروەر
ەڕەکان
ژمارەی الپە
266
پ
سا ی چاپ
2007
کەتەلﯚگ
سياسەت
ەوەی موکرﯾاننی
سەرچاوە :ما پەڕی دەززگای تو ژﯾنەووە و ب وکردنە
دﯾيەکانی پەڕتتووک
تاﯾبەتمەند
و ت:
باشوووری کوردستان
ی
جﯚری پەڕتتووک :رامياری
شوور
زمان  -ش وەزار :ک .باش
5526
پەڕتوووکی ژمارە6 :
وومەت لە بباشووری رۆۆژھە تی ئئاسيا
سەت و حکو
سياس
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20120
0610165149
96677
8
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ەندە ،ب ھزاد
شاھە

5527
پەڕتوووکی ژمارە7 :
وومەت لە بباشووری رۆۆژھە تی ئئاسيادا
سەت و حکو
سياس
dipedia.org//?q=201012
22702075619806
http:///www.kurd
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
نووسەر
شاھەندە
د .ب ھزاد ش
وەرگ
ھرپەروەر
م ھدی ميھ
ەڕەکان
ژمارەی الپە
162
پ
سا ی چاپ
2008
کەتەلﯚگ
سياسەت
ەوەی موکرﯾاننی
سەرچاوە :ما پەڕی دەززگای تو ژﯾنەووە و ب وکردنە
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دﯾيەکانی پەڕتتووک
تاﯾبەتمەند
و ت:
باشوووری کوردستان
ی
جﯚری پەڕتتووک :رامياری
5528
پەڕتوووکی ژمارە8 :
شەسەندن لە جيھانی س ھەمدا
سەت و گەش
سياس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22702075619989
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
نووسەر
ت وﯾک
ئادرﯾان ليفت
وەرگ
ھرپەروەر
م ھدی م ھ
ەڕەکان
ژمارەی الپە
265
پ
سا ی چاپ
2009
پ
نﯚرەی چاپ
ﯾەکەم
دﯾزاﯾنی بەرگ
ق
ھﯚگر سدﯾق
کەتەلﯚگ
سياسەت
ەوەی موکرﯾاننی
سەرچاوە :ما پەڕی دەززگای تو ژﯾنەووە و ب وکردنە
دﯾيەکانی پەڕتتووک
تاﯾبەتمەند
و ت:
باشوووری کوردستان
ی
جﯚری پەڕتتووک :رامياری
5529
پەڕتوووکی ژمارە9 :
کوردستانی
ی
لە
ی رزگارﯾخواززی نەتەوەﯾﯾيی کورد ە
ن بەرامبەر ببزووتنەوەی
سەتی ئ ران
سياس
1975
قدا 5 - 1961
ع اق
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201111
1182232164
44012
ﯾە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ەوەﯾەکی م ژژووﯾی  -سياسييە
ل کﯚ ينە
ئامادەککردنی :نازناز محەمەد عەبدولقادر
200
ی ئاراس 08 -
دەزگای
تاﯾبەتم
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
ستان
و ت:
شووری کوردس
باش
جﯚری پەڕتووک :م ژژوو
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
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5530
پەڕتوووکی ژمارە0 :
ەر کوردستان
کانی لەسە
ەر تورکيا و کارﯾگەرﯾيەک
سەتی بەرﯾتتانيا بەرامبە
سياس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201109
9131719136
61206
ئاممادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
نوووسەر
بە
ەﯾار موستەفا سەﯾفەدﯾين
وەەرگ
سەرمەد ئەحم
س
مەد
ژممارەی الپەڕەککان
37
75
سا ی چاپ
س
201
10
نﯚررەی چاپ
ەکەم
ﯾە
دﯾززاﯾنی بەرگ
ورﯾا بوداغی
ەتەلﯚگ
کە
سياسەت
س
پەڕتووک
ک
تاﯾبەتمەندﯾيەککانی
باشووری کوردستان
و ت:
ک :رامياری
جﯚری پەڕتووک
ج
زممان  -ش وەزا ر :ک .باشووور
5531
پەڕتوووکی ژمارە1 :
ی کەرکوک
ەرەب کردنی
سەتی بەعە
سياس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201112
2222338426
63475
ئاماددەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
نووسيينی :نوری تاا ەبانی
وەرگ انی :مەرﯾوان
ن حوس ن چييمەنی
ھﯚشيای ی .ن .ک
ب وکرراوەکانی مەککتەبی بير و ھ
مانی 2003 -
سل ما
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی پەڕتووک
بااشووری کورددستان
و ت:
ی پەڕتووک :راامياری
جﯚری
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
5532
پەڕتوووکی ژمارە2 :
سەتی دڵ
سياس
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http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201108
8300935566
60816
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
نووسيننی :رۆمان و فالﭬيا پرودی
ھەﯾنی
وەرگ اننی :ش رزاد ھ
تاﯾبەتم
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
و ت:
ستان
شووری کوردس
باش
جﯚری پەڕتووک :چييرۆک
زمان  -ش وەزار :ک  .باشوور
5533
پەڕتوووکی ژمارە3 :
ﯚماسی
سەتی دﯾبلﯚ
سياس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
66548
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
بيکەر ،،ج مس

5534
پەڕتوووکی ژمارە4 :
دەرەوەی
ی
بيکەر وەزﯾری
داشتەکانی جەميس بي
ی
ﯚماتی – بەش ک لە ﯾاد
سەتی دﯾپلﯚ
سياس
ەرﯾکا
ووتری ئەمە
پ شو
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201210
0160802442
23964
ئامادە ﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
س بيکەر
جيمس
وەرگ انی :شوان ئئەحمەد
ی
تاﯾبەتم
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
باشووری کورددستان
و ت:
ی پەڕتووک :رامياری
جﯚری
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
5535
پەڕتوووکی ژمارە5 :
ﯚماسی
سەتی دﯾپلﯚ
سياس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22214410218744
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
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ەر
نووسينی :جيمس بيکە
وەرگ انی؛ سەھەند
ەردەمەوە ب وکراوەتەوە
لەالﯾەن دەزگای سە
ن
200دا
ئەم کت بە للە سا ی 02
تاﯾبەتمەند
دﯾيەکانی پەڕتتووک
و ت:
باشوووری کوردستان
ی
جﯚری پەڕتتووک :رامياری
شوور
زمان  -ش وەزار :ک .باش
5536
پەڕتوووکی ژمارە6 :
حييە ئينجيلليەکان لە ئاراستەکردنييدا
ەوەی ئەمرﯾﯾکا و مەسيح
سەتی دەرە
سياس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
66855
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
محەم
مەد عارف زەککائو

5537
پەڕتوووکی ژمارە7 :
ەکرداری خ ەکی کورد
ی داگيرکەرران و پەرچە
ەوەپەرستيی
سەتی نەتە
سياس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201209
9202227267
73215
شتا ئامادە نيييە
ھش
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
فائييق گو پی
2010
پەڕتووک
ک
ﯾبەتمەندﯾيەکاانی
تاﯾب
باشووری ککوردستان
و ت:
ک :دۆزی کورد
جﯚﯚری پەڕتووک
باشوور
ر
مان  -ش وەزارر :ک.
زما
5538
پەڕتوووکی ژمارە8 :
کان
سەتی ﭬاتيک
سياس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
66420
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ەفا مەرجان
مستە

5539
پەڕتوووکی ژمارە9 :
ە ر نووسی التينی
مەند و خەج :چيرۆک بە
سيام
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
68347
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
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بەرز
کﯚﯾﯚ بە

5540
پەڕتوووکی ژمارە0 :
ج
مەند و خەج
سيام
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
68170
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ەندۆڤ سەمە
سيابە
ەند

5541
پەڕتوووکی ژمارە1 :
ەی دﯾوان
سيانە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201209
9171648162
29464
ھ شتا ئامادە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
گوننار ئ ک لﯚف
ەوە :رزگار ش خانی
ن لە سو دﯾيە
وەرگ ان
ەندﯾيەکانی پەڕتووک
تاﯾبەتمە
و ت:
ستان
شووری کوردس
باش
جﯚری پپەڕتووک :ئەددەبی
زمان  -ش وەزار :ک ..باشوور
5542
پەڕتوووکی ژمارە2 :
حر بازی شارری ئوز
سيحر
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6202255317
70663
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
و/کورددۆ کەرﯾم مح دﯾن
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی پەڕتووک
ی پەڕتووک :مندا ن
جﯚری
5543
پەڕتوووکی ژمارە3 :
خورمە
سيخو
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22214405518518
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
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سماﯾل قاسمی
2008
سەرچاوە :ما پەڕی کت بخانەی ککوردی
تاﯾبەتمە
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
و ت:
ستان
شووری کوردس
باش
ەمەجﯚرە
جﯚری پەڕتووک :ھە
زمان  -ش وەزار :ک ..باشوور
5544
پەڕتوووکی ژمارە4 :
خوڕی با ستو
سيخو
ورمە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6202255317
70491
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
نوری سەعيد قادر
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی پەڕتووک
ی پەڕتووک :مندا ن
جﯚری
5545
پەڕتوووکی ژمارە5 :
ساﯾکﯚلﯚجی
ی
شک و پاراس
ينەوە لە م ش
خوڕی بە ئام ری سيخوڕڕی و ل کﯚ ين
سيخو
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
66857
ھ شتا ئامادە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
جاف ،ئاماژ

5546
پەڕتوووکی ژمارە6 :
ھارتا
سيدھ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201103
32220511113169
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
ە
نووسەر :ھ رمان ھيسە
سييەوە
تی  /لە فارس
وەرگ  :عوممەر سەرگەتی
خانەی وەرگ ان  /سل ماننی
لە چاپکراوەەکانی  :بەڕەەوەبەراﯾەتی خ
دەزگای چاپ :تيشک
کردن2008 :
سا ی چاپک
دﯾيەکانی پەڕتتووک
تاﯾبەتمەند
باشوووری کوردستان
و ت:
جﯚری پەڕتتووک :رۆمان
شوور
زمان  -ش وەزار :ک .باش
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5547
پەڕتوووکی ژمارە7 :
ەم  -ژمارە 1
ی  -کﯚبەرھە
وان کاوسی
سيرو
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201208
8211415547
72350
ئاماددەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
سيرووان کاوسی
2
2011
ی پەڕتووک
ەتمەندﯾيەکانی
تاﯾبە
دەرەوە
و ت:
جﯚری
ی پەڕتووک :وتار و دﯾمانە
ن  -ش وەزار :ک .باشوور
زمان
5548
پەڕتوووکی ژمارە8 :
ەتەکە
ە
انی دەو
سيستمی حوکم ی
ی
لەسەر
ر
کا و کارﯾگە ری
ی لەئەمەرﯾک
ستمی حزبی
سيس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201109
9052314596
60980
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
د فەرەج
ﭬيان مەجيد
دﯾيەکانی پەڕتتووک
تاﯾبەتمەند
و ت:
کوردستان
ن
باشووری
رامياری
ی
جﯚری پەڕتتووک:

5549
پەڕتوووکی ژمارە9 :
جيھاندا
د والت کی ج
ستمی فيدڕاالی لەچەند
سيس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201208
8172219217
72232
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
کوردستان /لەب وکراوەککانی
/
لەپەرلەمانی
ی
سنگەر راو ژکار
وەرگ انی :مەجيد ئاسن
ﯾەکەم 2008
م
ی کوردستان چاپی
ی نيشتمانيی
ئەنجومەنی
دﯾيەکانی پەڕتتووک
تاﯾبەتمەند
و ت:
باشوووری کوردستان
ی
جﯚری پەڕتتووک :رامياری
شوور
زمان  -ش وەزار :ک .باش
5550
پەڕتوووکی ژمارە0 :
ھەم
شدارﯾی بەرھ
ەکانی بەش
ەو ەتی دارااﯾی پيترۆڵ و گر بەستە
ستمی ن ودە
سيس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6262242297
71585

ﻻﭘەڕە

1483

http://www.kurdipedia.org

ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی

ھ شتا ئامادە ننييە
ن
داننياڵ جﯚنستن
قەرەداغی
ی
حەمەد مستەفا
وەەرگ انی :محە
پەڕتووک
ک
تاﯾﯾبەتمەندﯾيەککانی
باشووری کوردستان
و ت:
ک :ئابووری
جﯚری پەڕتووک
جﯚ
زممان  -ش وەزا ر :ک .باشوور

5551
پەڕتوووکی ژمارە1 :
کانی دەنگدان
ھە بژاردن و پرنسيپەک
ستمەکانی ھ
سيس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201109
9052204436
60975
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ەجيد فەرەج
ﭬيان مە
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
تاﯾبەتم
و ت:
ستان
شووری کوردس
باش
جﯚری پەڕتووک :راممياری
زمان  -ش وەزار :ک  .باشوور

5552
پەڕتوووکی ژمارە2 :
کاری
ست می ف رک
سيس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201110
0112226256
62295
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
کە بﯚ
سەرچاوەگەل ە
ەرەداخی ،سە
ستا ھﯚمەر قە
سينی مامﯚس
ھەم ،لە نووس
چاپی دووھ
چاوەﯾەکە بﯚ دانانی
ھاوکات سەرچ
ی ف رکاری ککوردستاندا ،ھ
گﯚڕانکاری لە سيست می
می کاردەکر ت بﯚ
تا .بە بەردەوام
ەروەردە ،ف رگگە و مامﯚستا
ی وەزارەت ،پە
پالنی کاری
تازەکردنەوەەی و زﯾادکرددنی بابەتەکاننی.
سەرچاوە :ما پەڕی کﯚممەک
تاﯾبەتمەند
دﯾيەکانی پەڕتتووک
جﯚری پەڕتتووک :پەروەرردە
شوور
زمان  -ش وەزار :ک .باش
5553
پەڕتوووکی ژمارە3 :
المی و فرە الﯾەنی
ستەمی سيااسی ئيسال
سيس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
65957
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
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ی عەلی
ھادی

5554
پەڕتوووکی ژمارە4 :
سياسی
ی
فەی
ستەمی سيااسی :ھزر و فەلسەفە
سيس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
66728
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ر بين رەسوڵ

5555
پەڕتوووکی ژمارە5 :
ە الﯾەنی
سالمی و فرە
ستەمی سيااسيی ئيس
سيس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
65844
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ی عەلی
ھادی

5556
پەڕتوووکی ژمارە6 :
ستەمی فيدرا ی
سيس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201307
7271134308
89442
ھ شتا ئامادە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ھير جەالل
تانيا تاھ
2013
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
تاﯾبەتم
ستان
شووری کوردس
باش
و ت:
ساﯾی
جﯚری پەڕتووک :ﯾاس
زمان  -ش وەزار :ک  .باشوور
5557
پەڕتوووکی ژمارە7 :
ستەمی فيدڕڕا ی ئە ماننيا
سيس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22214410018669
ئامادەەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
محەم
مەد م رگەسووری
2
شياری 2005
ەبی بيرو ھﯚش
مەکتە
ی کت بخانەی کوردی
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
بااشووری کورددستان
و ت:
ی پەڕتووک :راامياری
جﯚری
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زمان  -ش وەزار :ک .باشوور
پەڕتووکی ژمارە5558 :
سيستەمی ف رکاری
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514966925
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
قەرەداغی ،ھﯚمەر

پەڕتووکی ژمارە5559 :
سيستەمی فەرمان ەواﯾی لە ئيسرائيل
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514966863
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
کﯚکﯚﯾی ،رۆستەم مەحمود

پەڕتووکی ژمارە5560 :
سيستەمی وﯾندۆز  :98سەرەتاﯾی ،پ شکەوتوو ،پ گەﯾشتوو
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061014510065360
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
ئاراس حاجی مەولود
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی پەڕتووک
باشووری کوردستان
و ت:
جﯚری پەڕتووک :کﯚمپيوتەر
زمان  -ش وەزار :ک .باشوور
پەڕتووکی ژمارە5561 :
سيستەمی وﯾندۆز ميلينيﯚم
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061014510065358
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
ئاراس حاجی مەولود
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی پەڕتووک
باشووری کوردستان
و ت:
جﯚری پەڕتووک :کﯚمپيوتەر
زمان  -ش وەزار :ک .باشوور
پەڕتووکی ژمارە5562 :
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پی
ۆسﯚفت و ررد :ئ کس ی
دۆز و ماﯾکرۆ
ستەمی وﯾند
سيس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101450596
65341
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
عەزﯾز
ی حەمە رەزا ع
ھادی

5563
پەڕتوووکی ژمارە3 :
سيستەمی کارپ کردننی..
ی
رکاری
ی
ستەمی کارپپ کردنی دۆس چ  :2،1خﯚف
سيس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101450586
65309
ھ شتا ئامادە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
قەرەداغی ،ئارام /ئا

5564
پەڕتوووکی ژمارە4 :
ستەمی کارپ کردنی...
کاری سيس
ستەمی کارپپ کردنی دۆس :خﯚف رک
سيس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
67245
ھ شتا ئامادە ننييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
قەرەداغی ،ئارام

5565
پەڕتوووکی ژمارە5 :
کورسی
ی
ی دابەشکردنی
ن و ش وازی
ستەمەکانی ھە بژاردن
سيس
dipedia.org//?q=201401
1162132138
86663
http:///www.kurd
ﯾە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ن و ئامادەکرد نی:
نوسين
جەمال
ئارام ج
دەرباز ممحەمەد
بژاردنKIE
ن
گەی کوردی بﯚ ھە
پەﯾمانگ
2014
تاﯾبەتم
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
باش
و ت:
شووری کوردستان
جﯚری پەڕتووک :راممياری
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
5566
پەڕتوووکی ژمارە6 :
شيعری کورردی 1932 - 1898
کردنەوەی ش
سيمااکانی تازەک
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201307
7131539418
89579
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ەکی
مەدەمين با ە
ﯾادگار رەسوڵ حەم

ﻻﭘەڕە

1487

http://www.kurdipedia.org

2005
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
بااشووری کورددستان
و ت:
ەدەبی
ی پەڕتووک :ئە
جﯚری
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
5567
پەڕتوووکی ژمارە7 :
سيماای شەھيد محەمەد دەرو ش نادرر لە ئاگری زەمبووردا
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
69901
ئامادە نييە
ھ شتا ئا
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
سان محەمەد ددەرو ش نادر
ساس

5568
پەڕتوووکی ژمارە8 :
وە
شانی کردوو
خ( دەستنيش
غەمبەر )د.خ
ەزرەتی پ غە
سيماای موس ماان :وەک حە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
65908
ئامادە نييە
ە
ھ شتا
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
قەرەداغی ،محەمە
ەد عەلی

5569
پەڕتوووکی ژمارە9 :
سيمييا لە شانﯚد
دا
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201109
9011028096
60865
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
جەالل
نووسيننی :سە ح ج
ەی کارۆ
چاپخانە
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
تاﯾبەتم
و ت:
ستان
شووری کوردس
باش
شانﯚ
جﯚری پەڕتووک :شا

5570
پەڕتوووکی ژمارە0 :
ەلوول
سينارﯾﯚی گەردە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201109
9041326436
60947
ھ شتا ئامادە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی

ﻻﭘەڕە

1488

http://www.kurdipedia.org

ئەفەنی
ی
ەباس
نووسەرر :ميرانی عە
بابەت :پ نج دەق
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
تاﯾبەتم
ستان
شووری کوردس
باش
و ت:
جﯚری پەڕتووک :چييرۆک

5571
پەڕتوووکی ژمارە1 :
ش کی خەواا وو
سينارﯾﯚی نماﯾش
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201202
2242257256
64304
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
لەسەر ئەررکی ﯾەک تی نووسەرانی کورد چاپکراووە
ﯾوسف خەليل
ەم 2011
چاپی ﯾەکە
تاﯾبپ ست و ھە ەب ی  :نووسەر
چاپخانەی
جوانکاری  :نووسەر
بەرگ  :ئﯚرراڵ ابوبکر
ەرگ  :جەزا ع
وەرگ ی بە
عارف
و نەکان لە ما پەڕەکانەووە وەرگيراون
دﯾيەکانی پەڕتتووک
تاﯾبەتمەند
و ت:
باشوووری کوردستان
ەست
جﯚری پەڕتتووک :ھە بە
شوور
زمان  -ش وەزار :ک .باش
5572
پەڕتوووکی ژمارە2 :
ە فيلم
سينارﯾﯚی کورتە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201109
9111138156
61121
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
نووسينی :وﯾليام ئ چ.فييليپس
ەکبەری
وەرگ انی بﯚ فارسی  :عەباسی ئە
ستار کەرﯾم
وەرگ انی بﯚ کوردی  :س
ی سەردەم  -سل مانی ))سا ی چاپ)2008 :
لە ب وکراوەەکانی دەزگای
دﯾيەکانی پەڕتتووک
تاﯾبەتمەند
و ت:
باشوووری کوردستان
ی
جﯚری پەڕتتووک :ھونەری
شوور
زمان  -ش وەزار :ک .باش
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5573
پەڕتوووکی ژمارە3 :
ڵ
ستەی ت کەڵ
سينتتاکسی رس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22214412319442
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
د .کورددستان موکرﯾاان
2
ی ئاراس 2004
دەزگای
تاﯾبەتم
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
و ت:
ستان
شووری کوردس
باش
جﯚری پەڕتووک :زماانەوانی
زمان  -ش وەزار :ک  .باشوور
5574
پەڕتوووکی ژمارە4 :
ی
ستەی کوردی
سينتتاکسی رس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
67116
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
موکرﯾاانی ،کوردستتان

5575
پەڕتوووکی ژمارە5 :
سادە لە زماانی کوردﯾدا
ی رستەی س
سينتتاکسی ﯾان ر کخستنی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
67052
ھ شتا ئامادە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
موکرﯾاانی ،کوردستتان

5576
پەڕتوووکی ژمارە6 :
وەم)
ی تاﯾبەتی فيرعەون )بەرگی دوو
ﯚھە پزﯾشکی
سينﯚ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
69260
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
نووسيينی :ميگاﭬالتتاری
وەرگ انی؛ سەﯾدا ش خ زرار
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی پەڕتووک
بااشووری کورددستان
و ت:
ھەمەجﯚرە
ی پەڕتووک :ھ
جﯚری
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
5577
پەڕتوووکی ژمارە7 :

ﻻﭘەڕە

1490

http://www.kurdipedia.org

کەم)
ی تاﯾبەتی فيرعەون )بەرگی ﯾەک
ﯚھە پزﯾشکی
سينﯚ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22214411519202
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
نووسينی :ميگاﭬالتاری
وەرگ انی؛ سەﯾدا ش خ زرار
لەالﯾەن دەزگای چاپ و پەخشی موکرﯾانييەووە
ن
 200دا
ئەم کت بە للە سا ی 01
ەوە
ب وکراوەتە
سەرچاوە :ما پەڕی کت ببخانەی کورددی
دﯾيەکانی پەڕتتووک
تاﯾبەتمەند
و ت:
باشوووری کوردستان
جﯚرە
جﯚری پەڕتتووک :ھەمەج
شوور
زمان  -ش وەزار :ک .باش
5578
پەڕتوووکی ژمارە8 :
ەما و ھونەرری سينەماﯾی
سينە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
67614
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
عەبدوولقادر عەلی مەردان

5579
پەڕتوووکی ژمارە9 :
ﯚليﯚم 3
سيﭭيييەکان  -ﭬﯚ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6192154517
70175
ھ شتا ئامادە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ھەﯾنی
کردن و ورگ اننی ش رزاد ھ
ئامادەکر
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
تاﯾبەتم
و ت:
ستان
شووری کوردس
باش
جﯚری پەڕتووک :ئەددەبی
زمان  -ش وەزار :ک ..باشوور

5580
پەڕتوووکی ژمارە0 :
ستين
سيکس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6202255317
70251
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
و/حەم
ميد ی تەﯾمورری
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی پەڕتووک
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ی پەڕتووک:
جﯚری

مندا ن

5581
پەڕتوووکی ژمارە1 :
ﯚالرﯾزم بە ززمان کی ساادە
سيکﯚ
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20110
0925223930
04332
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
ن
نووسەر :ئااستين ک ﯾن
ی  /لە فارسيييەوه
ەژﯾر شەرﯾفی
وەرگ  :ھە
خانەی وەرگ ان  /سل ماننی
لە چاپکراوەەکانی  :بەڕەەوەبەراﯾەتی خ
دەزگای چاپ :کارۆ
2008
دﯾيەکانی پەڕتتووک
تاﯾبەتمەند
باشوووری کوردستان
و ت:
ەفە
جﯚری پەڕتتووک :فەلسە
شوور
زمان  -ش وەزار :ک .باش
5582
پەڕتوووکی ژمارە2 :
دستان
خوازی گەلی کورد
ی
تنەوەی رزگااری
راتيژی بزوتن
س باسی ستر
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
66283
شتا ئامادە نيييە
ھش
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
محەم
مەد سابر کەررﯾم

5583
پەڕتوووکی ژمارە3 :
س برا!
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201308
8112220368
89181
ئامادەەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
مەد قادر خدر
کﯚکردنەوەی ئەحم
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
بااشووری کورددستان
و ت:
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
5584
پەڕتوووکی ژمارە4 :
ی بيروباوەڕ و بە گەکانييان
س بنچينەکەی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201111
12023252413180
ئاماددەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ی :محەمەد ککوڕی عەبدولووەھاب
دانانی
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حمان لەتيف
ەد عەبدول ەح
وەرگ انی :محەمە
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
م
ی پەڕتووک :ئااﯾين و ئاتەﯾزم
جﯚری
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
5585
پەڕتوووکی ژمارە5 :
س بەرازی بچک
کﯚلە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6202255317
70363
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
و/ﯾوس
سف عە بدول قادر رسوڵ
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی پەڕتووک
ی پەڕتووک :مندا ن
جﯚری
5586
پەڕتوووکی ژمارە6 :
الس و خەزار..،
دی :خدر و ز ﯾن ،س
کلﯚری کورد
س بەﯾتی فﯚلک
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
67953
ھ شتا ئئامادە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ەن
ل مەال حەسە
جەالل
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی پەڕتووک
و ت:
بااشووری کورددستان
چيرۆک
ی پەڕتووک :چ
جﯚری
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
5587
پەڕتوووکی ژمارە7 :
کلﯚرﯾک
س بەﯾتی فﯚلک
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201209
9151426486
66747
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
قادر فە
ەتاحی قازی
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
تاﯾبەتم
و ت:
ستان
شووری کوردس
باش
جﯚری پەڕتووک :کلتتوور
زمان  -ش وەزار :ک  .باشوور

5588
پەڕتوووکی ژمارە8 :
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س پەپولە لەس رەنگەکە
http://www.kurdipedia.org/?q=2012062022553170853
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
تاھير سا ح سەعيد
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی پەڕتووک
جﯚری پەڕتووک :مندا ن
پەڕتووکی ژمارە5589 :
س تراژﯾدی :ﯾەرما ،ما ی بەرناردا ئەلبا ،مرۆﭬی بﯚش
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514969433
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
لﯚرکا ،فيرﯾدرﯾکﯚ گارسيا

پەڕتووکی ژمارە5590 :
س تەڵ وەنەوشە بﯚ کەزێ کانيی شيعر
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514968891
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
رەوف عوسمان
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی پەڕتووک
باشووری کوردستان
و ت:
جﯚری پەڕتووک :ئەدەبی
زمان  -ش وەزار :ک .باشوور
پەڕتووکی ژمارە5591 :
س چامە شيعری نوێ
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122214410118702
ئامادەﯾە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
سە ح جەالل
2007
سەرچاوە :ما پەڕی کت بخانەی کوردی
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی پەڕتووک
جﯚری پەڕتووک :ھە بەست
زمان  -ش وەزار :ک .باشوور
پەڕتووکی ژمارە5592 :
س چاوپ کەوتن لەگەڵ کاروان عومەر کاکەسووردا
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http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22214412219412
ئاامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ن کاکەسوور
کاروان
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
ی کت بخانەی کوردی
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی پەڕتووک :وتار و دﯾمانە
جﯚری
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
5593
پەڕتوووکی ژمارە3 :
س چيرۆکی ج
جيھانی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6202255317
70563
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ەوت عەبدو
ھە کە
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی پەڕتووک
بااشووری کورددستان
و ت:
مندا ن
ی پەڕتووک :م
جﯚری
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
5594
پەڕتوووکی ژمارە4 :
س خوشک
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201110
0032150326
62201
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ئەنتﯚن چيخﯚڤ
ی
وەرگ  :جەالل تەقی
ی ئاراس
دەزگای
2008
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
تاﯾبەتم
و ت:
ستان
شووری کوردس
باش
شانﯚ
جﯚری پەڕتووک :شا
زمان  -ش وەزار :ک  .باشوور
5595
پەڕتوووکی ژمارە5 :
ەخنەﯾی لە
وردی
ە ئەدەبی کو
س خولگەی رە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22214412519540
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
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حەسەن
ف محەمەد ح
د .لەتيف
2
ی ئاراس 2002
دەزگای
تاﯾبەتم
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
ستان
شووری کوردس
باش
و ت:
جﯚری پەڕتووک :ئەددەبی
زمان  -ش وەزار :ک  .باشوور
5596
پەڕتوووکی ژمارە6 :
شانﯚگەری
س دادگا چ :3ش
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
68238
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ھا)
کامەران )محەمەد ئەحمەد تەھ

5597
پەڕتوووکی ژمارە7 :
س د ﯚپە خو ن
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
69511
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ق ھيداﯾەتی
سادق
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
و ت:
بااشووری کورددستان
چيرۆک
ی پەڕتووک :چ
جﯚری
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
5598
پەڕتوووکی ژمارە8 :
ن :چيرۆک
س د ﯚپە خو ن
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
68847
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ادق

5599
پەڕتوووکی ژمارە9 :
س دەقی شاننﯚی منا ن
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6202336407
71024
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ن ئەحمەد کوردە
بەرزان
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تاﯾبەتمەندﯾيەکانی پەڕتووک
باشووری کوردستان
و ت:
جﯚری پەڕتووک :شانﯚ
زمان  -ش وەزار :ک .باشوور
پەڕتووکی ژمارە5600 :
س دەقی شانﯚﯾی
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514969232
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
ساستری ،ئەلفﯚنسﯚ2 /ن

پەڕتووکی ژمارە5601 :
س دەنگی تووڕە
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514967690
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
جەالل مدحەت

پەڕتووکی ژمارە5602 :
س رۆژنامەی رۆژگاری ش خی نەمر
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061012351465194
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
رەفيق سا ح /ئا
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی پەڕتووک
باشووری کوردستان
و ت:
جﯚری پەڕتووک :راگەﯾاندن
زمان  -ش وەزار :ک .باشوور
پەڕتووکی ژمارە5603 :
س سەمفﯚنيا و شەش سروود
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514967997
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
عەبدو عەباس

پەڕتووکی ژمارە5604 :
س شانﯚ لە چەند نووسەر :شانﯚگەری
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http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
69085
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ی2 /ن
مامی

5605
پەڕتوووکی ژمارە5 :
ی
س شانﯚگەری
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
68469
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ک.م

5606
پەڕتوووکی ژمارە6 :
س شانﯚنامە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
69236
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
کﯚکتﯚ ،جان

5607
پەڕتوووکی ژمارە7 :
س شانﯚنامە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201109
9131021156
61198
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
ی .ئﯚنامﯚنﯚ
نووسينی :جان کﯚکتﯚ /ئﯚﯾن ج .ئارنﯚﯚ /ميش ل دی
وەرگ انی؛ ھەورامان قاانع
لەالﯾەن خانەی وەررگ انەوە ب ووکراوەتەوە
ن
 200دا
ئەم کت بە للە سا ی 04
تاﯾبەتمەند
دﯾيەکانی پەڕتتووک
باشوووری کوردستان
و ت:
جﯚری پەڕتتووک :شانﯚ
5608
پەڕتوووکی ژمارە8 :
س شانﯚنامە 2
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201205
5051339586
64659
ھ شتا ئامادە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
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سەرکاوو ھادی گﯚراننی
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
تاﯾبەتم
و ت:
ستان
شووری کوردس
باش
شانﯚ
جﯚری پەڕتووک :شا
زمان  -ش وەزار :ک  .باشوور

5609
پەڕتوووکی ژمارە9 :
وسەر
س شانﯚنامە للە چەند نوو
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
69237
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ی ،جەليل ئەحمەد
گادانی

5610
پەڕتوووکی ژمارە0 :
الس ،اللﯚ ﭬاانيا
ی چيخﯚف :مەلی دەرﯾاا ،باخی گ ال
س شانﯚنامەی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
68866
ھ شتتا ئامادە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ليف تﯚﯚلستﯚی

5611
پەڕتوووکی ژمارە1 :
بارزانی  -ش خ زاری
ی
ەالم
جی  -ش خ عەبدولسە
ەعيد بەرزنج
ە :ش خ سە
س قوربانييەکە
ەوبەعی
ئەلزە
dipedia.org//?q=201110
0290808546
62633
http:///www.kurd
ﯾە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
می
عەبدوللمونعيم غوالم
ئيحسان ئيروانی
ن
وەرگ ا نی:
200
ی ئاراس 04 -
دەزگای
تاﯾبەتم
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
و ت:
ستان
شووری کوردس
باش
ەمەجﯚرە
جﯚری پەڕتووک :ھە
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
5612
پەڕتوووکی ژمارە2 :
س گﯚشە نيگاا بﯚ شەڕی ژﯾارەکان ﯾا گفتوگﯚی ن وانيان
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
66314
ھ شتا ئاممادە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
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ەد
جی ،سەباح ش خ محەمە
بەرزنج

5613
پەڕتوووکی ژمارە3 :
ی
س ل کﯚ ينەوەی م ژووﯾی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201109
9122222506
61191
ی پی دی ئ ف :ھ شتا ئاماادە نييە
فاﯾلی
سا ح قەفتتان
ی سەردەم  -سل مانی ))سا ی چاپ)2009 :
لە ب وکراوەەکانی دەزگای
دﯾيەکانی پەڕتتووک
تاﯾبەتمەند
و ت:
باشوووری کوردستان
جﯚری پەڕتتووک :م ژوو

5614
پەڕتوووکی ژمارە4 :
ی ر زمانی
س ميکانيزمی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201307
7120912028
89601
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ش رکﯚ بابان
2012
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
تاﯾبەتم
ستان
شووری کوردس
باش
و ت:
جﯚری پەڕتووک :زماانەوانی
زمان  -ش وەزار :ک  .باشوور
5615
پەڕتوووکی ژمارە5 :
ۆک
س نيگار :چيرۆ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
67885
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
بەلەکااﯾيﭫ

5616
پەڕتوووکی ژمارە6 :
س ھاوڕێ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6202255317
70811
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
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و/کاروان عومەر کاکەسور
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی پەڕتووک
باشووری کوردستان
و ت:
جﯚری پەڕتووک :مندا ن
زمان  -ش وەزار :ک .باشوور
پەڕتووکی ژمارە5617 :
س وتاری سينەماﯾی
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514967348
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
ئەبوبەکر رەشيد محەمەد

پەڕتووکی ژمارە5618 :
س وتاری گرنگی ھەﭬاڵ مام جەالل سکرت ری گشتی ی.ن.ک
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514966197
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
تا ەبانی ،مام جەالل

پەڕتووکی ژمارە5619 :
س ورچە خەپانەکە
http://www.kurdipedia.org/?q=2012062022553170727
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
ئا /ئيبرھيم سا ح
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی پەڕتووک
جﯚری پەڕتووک :مندا ن
پەڕتووکی ژمارە5620 :
س وﯾستگەی فيکری :فەلسەفە ،مﯚد رنيتە و کﯚمە ناسی
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514965508
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
شوانی ،ئارام ئەمين

پەڕتووکی ژمارە5621 :
س و ستگەی ئەدەبی
http://www.kurdipedia.org/?q=2011122600202863509
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ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
عوسمان خەﯾات
ئاری ع
مانی 2011 -
سل ما

ئامادەەﯾە

ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
بااشووری کورددستان
و ت:
ەدەبی
ی پەڕتووک :ئە
جﯚری
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
5622
پەڕتوووکی ژمارە2 :
س کارﯾلەکە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6202255317
70580
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
د/ئەلببير موت ەق
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی پەڕتووک
بااشووری کورددستان
و ت:
مندا ن
ی پەڕتووک :م
جﯚری
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
5623
پەڕتوووکی ژمارە3 :
حەرامکراو
س کوچکەی ح
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201106
6191151585
58355
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
شەی چيناﯾەتی)
ی
کس و ک
ل کﯚ ينەوەﯾﯾەکە لەمەڕ ))ئاﯾين و س س
سەر
محەمەد بەش کی وەەرگ اوەتە س
د
سين ەو سيرروان
ی بوعەلی ﯾاس
لە نوسينی
لەچاپی داوە
ی
زمانی کورددی و سا ی 1998
ەرن ت ئامادەککراوە.
ەدەوە بﯚ ئنتە
چاالک محەمە
ئەم پەڕتووککە لەالﯾەن چ
دﯾيەکانی پەڕتتووک
تاﯾبەتمەند
و ت:
باشوووری کوردستان
جﯚری پەڕتتووک :کﯚمە ﯾەتی
5624
پەڕتوووکی ژمارە4 :
شەی چيناﯾەتی
کس و ک ش
حەرامکراو :ئاﯾين و س ک
س کوچکەی ح
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
65861
ھ شتتا ئامادە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ی ﯾاسين
بوعەلی
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5625
پەڕتوووکی ژمارە5 :
ۆک بﯚ منا ن
س کورتەچيرۆ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6202255317
70762
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
گەالو ژ
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
و ت:
بااشووری کورددستان
مندا ن
ی پەڕتووک :م
جﯚری
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
5626
پەڕتوووکی ژمارە6 :
ەر و ھەتاو :گرافيک و ھ کاری
س بە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
67395
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ق عەلی قادر
ناميق

5627
پەڕتوووکی ژمارە7 :
ەری ئەسپە
س بە
ەش
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201303
3192145118
80106
ھ شتا ئامادە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
سەن
ەد فەرﯾق حەس
محەمە
تاﯾبەتم
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
و ت:
ستان
شووری کوردس
باش
جﯚری پەڕتووک :چييرۆک
زمان  -ش وەزار :ک  .باشوور

5628
پەڕتوووکی ژمارە8 :
ەری دار گو زەکە
س بە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6202255317
70530
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ش رزاد ئەنوەر عوزەﯾری
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی پەڕتووک :مندا ن
جﯚری
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5629
پەڕتوووکی ژمارە9 :
ەری سزا
س بە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201011
11720281810767
ی پی دی ئ ف :ھ شتا ئاماادە نييە
فاﯾلی
عيد کەالری
ت ،حەمەسەع
ھە بەست
ەد عەلی
د :دارا محەمە
ەمی ھونەرمەند
ەوە و قە ی
گ بە خو ندنە
تابلﯚی بەرگ
 20چاپ و ب وکراوەتەوە.
سا ی 002
تاﯾبەتمەند
دﯾيەکانی پەڕتتووک
باشوووری کوردستان
و ت:
شوور
زمان  -ش وەزار :ک .باش
5630
پەڕتوووکی ژمارە0 :
ەکان
ەری شاتووە
س بە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
69196
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
سارا ففەق خدر

5631
پەڕتوووکی ژمارە1 :
ەری شمش رەکان
س بە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201208
8051801417
72064
ئامادەەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
چ نەرر
ی س يەم
چاپی
2
2010
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی پەڕتووک :ئئاﯾين و ئاتەﯾزم
جﯚری
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
5632
پەڕتوووکی ژمارە2 :
ەری وشە
س بە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201109
9011148486
60871
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
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ق سەعيد روااندزی
سەدﯾق
ھەول ر 2011 -
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
تاﯾبەتم
ستان
شووری کوردس
باش
و ت:
جﯚری پەڕتووک :ئەددەبی
زمان  -ش وەزار :ک  .باشوور
5633
پەڕتوووکی ژمارە3 :
ەنگ
ەرەکانی جە
س بە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201209
9171002473
31400
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
شاخەووان براﯾم عەببدو
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
تاﯾبەتم
ستان
شووری کوردس
باش
و ت:
جﯚری پەڕتووک :چييرۆک
زمان  -ش وەزار :ک  .باشوور

5634
پەڕتوووکی ژمارە4 :
ەرەکانی مير
س بە
را
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201108
8092229546
60622
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
سفی
نووسينی :ز نەب ﯾووس
 200دا ب وکرااوەتەوە
ئەم کت بە للە سا ی 06
تاﯾبەتمەند
دﯾيەکانی پەڕتتووک
جﯚری پەڕتتووک :رۆمان
شوور
زمان  -ش وەزار :ک .باش

5635
پەڕتوووکی ژمارە5 :
ی
ن :شانﯚگەری
س تارری ئاسنين
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
68266
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ف
جﯚزﯾف
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پەڕتوووکی ژمارە6 :
5636
ھەشت
س دارەکانی بەھ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
68301
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ی
قوبادی

5637
پەڕتوووکی ژمارە7 :
زدﯾان
ن
سانە ژ فلکللورێ ئ
ھاتی و ئەفس
س  -سەرھ
ەرا ش شمس
س دە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201201
1102123406
63769
ی پی دی ئ ف :ھ شتا ئاماادە نييە
فاﯾلی
ی
نﭭ سەر  :ککوﭬان خانکی
مانی
کورد – سل ی
د
ەلەپورێ
ەنستيتوتا کە
وەشان  :ئە
ەزن
قەبارە  :مە
ەرا 180 :
ھژمارا الپە
زمان  :کورددی
پ داچوونا زممانی  :مەزلووم دوخان
سين حوس ن
دﯾزاﯾن  :ﯾاس
سەعيد( سەباارەت بە
لەالﯾەن )روژھات س
ن
سەرچاوە :تﯚمار کی تاﯾﯾبەت بﯚ کوردﯾپ دﯾا
سەرھاتی و ئەفسانە ژ فللکلورێ ئ زدﯾاان( لە2012-1-10 :
)س دەرا ش شمس – س
19:58:55

5638
پەڕتوووکی ژمارە8 :
س ر و تەر را ی ::چيرۆک
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
68346
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
س ر پپاترﯾک

5639
پەڕتوووکی ژمارە9 :
ک ک کەنيتواانی بخو ن
س رک
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6202255317
70622
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ف ب گەرد
و/ڕووف
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی پەڕتووک :مندا ن
جﯚری
5640
پەڕتوووکی ژمارە0 :
شيعرەکانی تﯚرنادۆ
شەممووە ش
سش
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http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
68823
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ن مامە
سﯚزان

5641
پەڕتوووکی ژمارە1 :
کانی
ردکان و س بەرنشينەک
س گر
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201401
1252250149
92830
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ئاراس ئئيلنجاغی
2014
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
تاﯾبەتمە
و ت:
ستان
شووری کوردس
باش
ەمەجﯚرە
جﯚری پەڕتووک :ھە
زمان  -ش وەزار :ک ..باشوور
5642
پەڕتوووکی ژمارە2 :
جەمی زانيارری
ﯚ پﯚلی پ نج
ﯚشەکان :بﯚ
س گﯚ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
67180
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
عورەﯾببی ئەلزەوبەع
عی
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی پەڕتووک
بااشووری کورددستان
و ت:
ی پەڕتووک :زاانست
جﯚری
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
5643
پەڕتوووکی ژمارە3 :
د رﯾال
س ند
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6202255317
70485
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
چارلز پرالت
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی پەڕتووک :مندا ن
جﯚری
5644
پەڕتوووکی ژمارە4 :
ی سوور
س وی
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http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22214411219073
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
نووسينی :ھيوا قادر
لەالﯾەن دەزگای ئارراسەوە ب وکرراوەتەوە
ن
 200دا
ئەم کت بە للە سا ی 04
تاﯾبەتمەند
دﯾيەکانی پەڕتتووک
و ت:
باشوووری کوردستان
ەست
جﯚری پەڕتتووک :ھە بە
شوور
زمان  -ش وەزار :ک .باش
5645
پەڕتوووکی ژمارە5 :
ی س ھەم
س وی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201308
8152220218
89149
ی پی دی ئ ف :ھ شتا ئاماادە نييە
فاﯾلی
ی
ەختيار عەلی
نووسەر :بە
سل مانی
نەوە 2012 :س
ساڵ و شوو نی ب وبوونە
ب وکەرەوە :ئەند شە بﯚﯚ چاپ و ب وککردنەوە
دﯾيەکانی پەڕتتووک
تاﯾبەتمەند
و ت:
باشوووری کوردستان
جﯚرە
جﯚری پەڕتتووک :ھەمەج
شوور
زمان  -ش وەزار :ک .باش
5646
پەڕتوووکی ژمارە6 :
ی
ی ھﯚشياری
س وی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201209
9252040482
24949
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
سەن
سەعيد حەس
حەمەس
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
تاﯾبەتم
و ت:
ستان
شووری کوردس
باش
جﯚری پەڕتووک :ئەددەبی
زمان  -ش وەزار :ک  .باشوور

5647
پەڕتوووکی ژمارە7 :
ە السورە
س وە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6202255317
70479
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
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تاھير سا ح سەعييد
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی پەڕتووک
بااشووری کورددستان
و ت:
مندا ن
ی پەڕتووک :م
جﯚری
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
5648
پەڕتوووکی ژمارە8 :
ەژم رێ
ە ھەتا دە ئە
س وە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6202255317
70432
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
سمان شەﯾدا
و /عوس
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
تاﯾبەتم
و ت:
ستان
شووری کوردس
باش
دا ن
جﯚری پەڕتووک :مند
زمان  -ش وەزار :ک  .باشوور

5649
پەڕتوووکی ژمارە9 :
ک
س و پﯚليتيک
س کس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201109
9021302346
60897
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
نووسينی :کرﯾستﯚف د لوار و کرﯾستتﯚف دۆبوا
وەرگ انی :ش رزاد ھەﯾﯾنی
تاﯾبەتمەند
دﯾيەکانی پەڕتتووک
و ت:
باشوووری کوردستان
جﯚری پەڕتتووک :ل کﯚ يننەوە
شوور
زمان  -ش وەزار :ک .باش
5650
پەڕتوووکی ژمارە0 :
گيری حا ەتتی کوردی
س و جيھانگ
س کس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101536416
65448
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
مەد سابر کەررﯾم
محەم

5651
پەڕتوووکی ژمارە1 :
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سەت
س و سياس
س کس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
66486
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
مەدەننی ،سل مان

5652
پەڕتوووکی ژمارە2 :
سالمدا
ع و ژن لە م ژووی ئيسال
س و شەرع
س کس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22214411919343
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
ە ەبجەﯾی
مەرﯾوان ھە
ەم
چاپی دەﯾە
2011-09
لە رۆژی 9-17
ەرﯾوان ھە ەببجەﯾی(ەوە ە
ی لەالﯾەن )مە
ئەم پەڕتووککە بەتاﯾبەتی
بﯚ کوردﯾپ د
دﯾا ن ردراوە
akan.com
http:///www.xwda
تاﯾبەتمەند
دﯾيەکانی پەڕتتووک
باشوووری کوردستان
و ت:
جﯚری پەڕتتووک :ئاﯾين و ئاتەﯾزم
5653
پەڕتوووکی ژمارە3 :
س و الوی ززﯾرەک
س کس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
66685
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ن ،کﯚ ن
وﯾلسن

5654
پەڕتوووکی ژمارە4 :
کان
ەی رەنگەک
س ينە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
69410
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
س
ن ،ماکس نس
ف رمين

5655
پەڕتوووکی ژمارە5 :
ۆڤ
فەکانی مرۆ
سەباارەت بە ماف
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201112
2212144066
63458
ئاماددەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
مافەکانی مرۆۆڤ
سەبارەت بە م
کگرتووەکان س
ی نەتەوە ﯾەکگ
ەی سەرەکی
شت پەﯾماننامە
ھەشت
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شيد
عەلی خورش
وەرگ انی :غازی ع
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
بااشووری کورددستان
و ت:
ی پەڕتووک :ﯾااساﯾی
جﯚری
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
5656
پەڕتوووکی ژمارە6 :
سەباارەت بە مەسەلەی ژناان
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201106
6031304246
60187
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
نووسينی :ئەدوارد ئﯚليننگ و ئيليانور مارکس
وەرگ انی لە فارسيەوەە؛ ب .مازﯾار
ئەم پەڕتووککە لە سا ی 2002دا ب ووکراوەتەوە
تاﯾبەتمەند
دﯾيەکانی پەڕتتووک
و ت:
باشوووری کوردستان
جﯚری پەڕتتووک :ژنان
شوور
زمان  -ش وەزار :ک .باش
5657
پەڕتوووکی ژمارە7 :
سەلەﯾەکی ئەدەبی دﯾﯾکە
ی و چەند مس
خی کوردی
ری ھاوچەرخ
سەباارەت شيعر
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
68756
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ە سەعيد حەسەن
حەمە

5658
پەڕتوووکی ژمارە8 :
ک
قالە :چيرۆک
رگرە مامە ق
سەبر
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
69031
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ی جەالل
ئاشتی

5659
پەڕتوووکی ژمارە9 :
ری ئاگرﯾن
سەبر
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
69439
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ميتا ،ئانتﯚنيﯚ
سکارم
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5660
پەڕتوووکی ژمارە0 :
ری ئاگرﯾن
سەبر
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
68623
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ئانتونييﯚ
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
و ت:
بااشووری کورددستان
چيرۆک
ی پەڕتووک :چ
جﯚری
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
5661
پەڕتوووکی ژمارە1 :
حرا
سەح
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
69416
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
لﯚکل ززﯾﯚ

5662
پەڕتوووکی ژمارە2 :
ودا
ەر لە م ژوو
د ژنی کارﯾگە
سەد
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651497
70030
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ی ،ش بلی
ئ ل ری

5663
پەڕتوووکی ژمارە3 :
ودا
ەر لە م ژوو
د ژنی کارﯾگە
سەد
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22214411319116
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
نووسينی :ش لبی ئ ل رری
ەوە؛ ﯾووسف فەقيھی
وەرگ انی لە ئينگليزﯾيە
مانيەوە ب وکرراوەتەوە
لەالﯾەن خانەی وەررگ انی سل م
ن
 200دا
ئەم کت بە للە سا ی 07
تاﯾبەتمەند
دﯾيەکانی پەڕتتووک
و ت:
باشوووری کوردستان
جﯚری پەڕتتووک :م ژوو
شوور
زمان  -ش وەزار :ک .باش
5664
پەڕتوووکی ژمارە4 :
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د ساڵ تەنياﯾی
سەد
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
69446
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
سيا
مارکيزز ،گابرﯾل گارس

5665
پەڕتوووکی ژمارە5 :
ک
د ساڵ تەنياﯾی :چيرۆک
سەد
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
68984
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ل گارسيا
گابرﯾل

5666
پەڕتوووکی ژمارە6 :
ەد کورد
د ساڵ و سە
سەد
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201108
8250916395
58745
يە
شتا ئامادە نييە
ھش
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ی
سەرردار پشدەری
2010
ISBN: 9
9781452009858
ەتمەندﯾيەکانی
تاﯾبە
ی پەڕتووک
م ژوو
جﯚرری پەڕتووک:

5667
پەڕتوووکی ژمارە7 :
د غەزەلی م
سەد
مەوالنا
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201307
7211046068
89522
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
عەلی ننانەوازادە
2013
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
تاﯾبەتمە
و ت:
ستان
شووری کوردس
باش
ە بەست
جﯚری پەڕتووک :ھە
زمان  -ش وەزار :ک ..باشوور
5668
پەڕتوووکی ژمارە8 :
د ناوداران
سەد

ﻻﭘەڕە

1513

http://www.kurdipedia.org

http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
69722
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ل
ماﯾکل

5669
پەڕتوووکی ژمارە9 :
کس
ەت بە س ک
سيار سەبارە
د و ﯾەک پرس
سەد
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101536416
65412
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
سەبرری

5670
پەڕتوووکی ژمارە0 :
وە
د و ﯾەکشەو
سەد
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201108
8282237385
58689
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
نجدەر
سەباح رەنج
ئاراس 2008 -
ی چاپو ب وکرردنەوەی س
لەب وکراوەەکانی دەزگای
دﯾيەکانی پەڕتتووک
تاﯾبەتمەند
باشوووری کوردستان
و ت:
ەست
جﯚری پەڕتتووک :ھە بە
شوور
زمان  -ش وەزار :ک .باش
5671
پەڕتوووکی ژمارە1 :
دەکان
سەد
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
65525
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
س ،نﯚسترا
دامﯚس

5672
پەڕتوووکی ژمارە2 :
ی خەﯾاڵ
دەی ﯾەکەمی
سەد
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22214411219070
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
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سوور
ر
ەر کاکە
نووسينی :کاروان عومە
 200دا ب وکرااوەتەوە
ئەم کت بە للە سا ی 03
سەرچاوە :ما پەڕی کت ببخانەی کورددی
دﯾيەکانی پەڕتتووک
تاﯾبەتمەند
و ت:
باشوووری کوردستان
ک
جﯚری پەڕتتووک :چيرۆک
شوور
زمان  -ش وەزار :ک .باش
5673
پەڕتوووکی ژمارە3 :
ن -مامﯚستا عەبدولکەرﯾمی مودەڕڕڕﯾس بە پ ننووسی خﯚی
دەﯾەک تەمە
سەد
ەنی نوورﯾن
ە
بناسە
dipedia.org//?q=201110
0180931336
62412
http:///www.kurd
ئاامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ھەورامانی
عەبدولدائيم مەعرووف ھ
م
ئاامادەکردنی:
2007
7
پەڕتووک
ک
ەکانی
تتاﯾبەتمەندﯾيە
باشووری کوردستان
ی
و ت:
ک :ﯾاداشت
جﯚری پەڕتووک
ج
ززمان  -ش وەززار :ک .باشووور
5674
پەڕتوووکی ژمارە4 :
ەکانی غورببەت
سەراب لە ئ وارە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22214412619554
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ھەژار
شاخەووانی کەرﯾم ھ
نی 2007
سل مانی
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
تاﯾبەتم
و ت:
ستان
شووری کوردس
باش
جﯚری پەڕتووک :ﯾادداشت
زمان  -ش وەزار :ک  .باشوور
5675
پەڕتوووکی ژمارە5 :
ەکان
سەرابی ماسکە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22214410018686
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
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ەعيد سﯚفی
دانا سە
19
ەی زانکﯚ 995
چاپخانە
سەرچاوە :ما پەڕی کت بخانەی ککوردی
تاﯾبەتمە
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
و ت:
ستان
شووری کوردس
باش
ە بەست
جﯚری پپەڕتووک :ھە
زمان  -ش وەزار :ک ..باشوور
5676
پەڕتوووکی ژمارە6 :
سەرابی ماسکە
ەکان
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
68013
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
سەعيد ﯚفی
دانا س

5677
پەڕتوووکی ژمارە7 :
سەراپام خەونە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22214405518511
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ەری
ئاالن پە
دﯾوانی شيعر 2009
سەرچاوە :ما پەڕی کت بخانەی ککوردی
تاﯾبەتمە
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
و ت:
ستان
شووری کوردس
باش
ە بەست
جﯚری پپەڕتووک :ھە
زمان  -ش وەزار :ک ..باشوور
5678
پەڕتوووکی ژمارە8 :
سەراﯾدار
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201110
0032143296
62199
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ھارو د پينتەر
د
وەرگ  :ر بوار رەشيد
ی ئاراس
دەزگای
2008
تاﯾبەتم
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
ستان
شووری کوردس
باش
و ت:
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جﯚری پەڕتووک :شانﯚ
زمان  -ش وەزار :ک .باشوور
پەڕتووکی ژمارە5679 :
سەرباز كى ون لە ەاكە كﯚمارەكەى كوردستاندا لەگەل سەرپﯚە كى بيرەوەرﯾەكانمدا
http://www.kurdipedia.org/?q=2014033100400796476
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
عەبدول ى سﯚفى كەرﯾمى سەراج-بەدرخان-سل مانی2003-

پەڕتووکی ژمارە5680 :
سەرباز کی ئەمرﯾکاﯾی :بەش ک لە ﯾاداشتەکانی ژەنەڕاڵ تﯚمی فرانکس
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514970056
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
فرانکس ،تﯚمی /ماکﯚنيل ،مالکﯚ م

پەڕتووکی ژمارە5681 :
سەرباز کی ئەم رﯾکاﯾی
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122214412619557
ئامادەﯾە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
ژەنەراڵ تﯚمی فرانکس
باسط حەمەغەرﯾب
خانەی وەرگ انی سل مانی 2006
سەرچاوە :ما پەڕی کت بخانەی کوردی
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی پەڕتووک
باشووری کوردستان
و ت:
جﯚری پەڕتووک :ﯾاداشت
زمان  -ش وەزار :ک .باشوور
پەڕتووکی ژمارە5682 :
سەرباز کی ون لە تاکە کﯚمارەکەی کورددا :ﯾاداشت
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514969773
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
عەبدو سﯚفی کەرﯾم

پەڕتووکی ژمارە5683 :
سەربردە :کورتەﯾەک لە بيرەوەرﯾيەکان
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http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201111
1141138236
62938
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ەد مەال قادر
محەمە
ی ئاراس 20 09 -
دەزگای
تاﯾبەتم
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
و ت:
ستان
شووری کوردس
باش
جﯚری پەڕتووک :ﯾادداشت
زمان  -ش وەزار :ک  .باشوور
5684
پەڕتوووکی ژمارە4 :
م
سەربردەی ژﯾانم
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201401
1011716478
86956
يە
شتا ئامادە نييە
ھش
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
شنماز
ال رەسو ی پ ش
مەال
ەختيار
چوونەوەی :بە
پ داچ
ەتمەندﯾيەکانی
تاﯾبە
ی پەڕتووک
جﯚرری پەڕتووک :ﯾاداشت
ن  -ش وەزار :ک .باشوور
زمان

5685
پەڕتوووکی ژمارە5 :
م
ی سياسيم
سەربردەی ژﯾانی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
69744
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ی سماﯾل
عەو ی حاجی
مەال ع

5686
پەڕتوووکی ژمارە6 :
سەفە  -بەررگی 1
سەربردەی فەلس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22702075619838
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
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نووسەر
ت
و دﯾورانت
وەرگ
تارﯾق کار ززی
2007
ەوەی موکرﯾاننی
سەرچاوە :ما پەڕی دەززگای تو ژﯾنەووە و ب وکردنە
دﯾيەکانی پەڕتتووک
تاﯾبەتمەند
و ت:
باشوووری کوردستان
ەفە
جﯚری پەڕتتووک :فەلسە
شوور
زمان  -ش وەزار :ک .باش
5687
پەڕتوووکی ژمارە7 :
گرتەوە
ەرزەمينيان گ
ی ئ مە سە
ﯚن پ شينانی
ﭬاﯾەتی :چﯚ
سەربردەی مرۆﭬ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651497
70022
شتا ئامادە نيييە
ھش
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
فيدلەرر ،ت يا /زاندمااﯾەر ،پيتەر

5688
پەڕتوووکی ژمارە8 :
حيللە
ە
ەی بەندﯾخاانەی
ەق ل دانەکە
سەربردەی نەفە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201401
1091352508
86754
ئاماادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
دو محەمە
سەعد
ەد حوس ن
2001
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
بااشووری کورددستان
و ت:
ی پەڕتووک :ﯾااداشت
جﯚری
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
5689
پەڕتوووکی ژمارە9 :
ەرگی 1
دەواری  -بە
سەربردەی کورد
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22214412319459
ە
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
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جەمال گردەسﯚری
کوردستان 2006
ن
ی
ئينستيووتی کەلەپوری
سەرچاووە :ما پەڕی کت بخانەی ککوردی
تاﯾبەتمە
ەندﯾيەکانی پپەڕتووک
و ت:
ستان
شووری کوردس
باش
توور
جﯚری پپەڕتووک :کلتو
زمان  -ش وەزار :ک .باشوور
5690
پەڕتوووکی ژمارە0 :
ەرھەم
سەرە  -کﯚبە
سەربەخﯚبوون تتاکە چارەس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201112
2230001046
63477
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
سەربەست مەحموود
ھەول ر 2002 -
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
تاﯾبەتم
و ت:
ستان
شووری کوردس
باش
جﯚری پەڕتووک :کﯚببەرھەم
زمان  -ش وەزار :ک  .باشوور
5691
پەڕتوووکی ژمارە1 :
ڤ
شتيەکان و مافی مرۆڤ
سەربەستييە گش
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
66205
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ش خ عەبدول

5692
پەڕتوووکی ژمارە2 :
سەرپﯚش
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6202336407
71025
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
سەرددار رەزا

5693
پەڕتوووکی ژمارە3 :
سەرپ چی و بەد
دبەختی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
65902
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
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الغ
دامەزرراوەی ئەلبەال

5694
پەڕتوووکی ژمارە4 :
جەليزادە
عەبدو ی ج
حاجی مەال ع
ەمەکانی حا
سەرجەم بەرھە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201309
9252150129
92361
ی پی دی ئ ف :ھ شتا ئئامادە نييە
فاﯾلی
ل مەعروف
ئامادەکرردنی :کەمال
ەندﯾيەکانی پپەڕتووک
تاﯾبەتمە
و ت:
ستان
شووری کوردس
باش
پەڕتووک :ھە بەست
جﯚری پە
زمان  -ش وەزار :ک .باشوور

5695
پەڕتوووکی ژمارە5 :
کانی پيرەم رد
سەرجەم پەندەک
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6231719397
71153
ھ شتا ئامادە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
پيرەم ردد
چاپی ددووەم سل ماننی
تاﯾبەتمە
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
ستان
شووری کوردس
باش
و ت:
ە بەست
جﯚری پەڕتووک :ھە
زمان  -ش وەزار :ک ..باشوور
5696
پەڕتوووکی ژمارە6 :
بەرگی 1
ی
ەگ -
ھەمی ئەميين زەکی بە
سەرجەمی بەرھ
dipedia.org//?q=201308
8042054338
89282
http:///www.kurd
ئاامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ق سا ح
ئامادەەکردنی سدﯾق
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
بااشووری کورددستان
و ت:
ی پەڕتووک :ککﯚبەرھەم
جﯚری
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
5697
پەڕتوووکی ژمارە7 :
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ی  -بەرگی 1
س ن حوزنی
ھەمی حوس
سەرجەمی بەرھ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201111
1072130496
62836
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ەوە و لەچاپداانی :دەزگای ئاراس
کﯚکردنە
20
دەزگای ئاراس 007 -
تاﯾبەتمە
ەندﯾيەکانی پەڕتووک
شووری کوردس
باش
و ت:
ستان
جﯚری پپەڕتووک :کﯚببەرھەم
زمان  -ش وەزار :ک ..باشوور
5698
پەڕتوووکی ژمارە8 :
ی  -بەرگی 2
س ن حوزنی
ھەمی حوس
سەرجەمی بەرھ
dipedia.org//?q=201111
1072133316
62837
http:///www.kurd
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ەوە و لەچاپداانی :دەزگای ئاراس
کﯚکردنە
20
دەزگای ئاراس 007 -
تاﯾبەتمە
ەندﯾيەکانی پەڕتووک
و ت:
شووری کوردس
باش
ستان
جﯚری پپەڕتووک :کﯚببەرھەم
زمان  -ش وەزار :ک ..باشوور
5699
پەڕتوووکی ژمارە9 :
کر فەتاح  -ببەرگی 2
ھەمی شاک
سەرجەمی بەرھ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201110
0290812216
62634
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
عەلی بەرزنجی
ی
سەﯾد
ی :ئەحمەد س
ر کخستن و ل کﯚ ينەوەی
دەزگای ئارراس 2004 -
دﯾيەکانی پەڕتتووک
تاﯾبەتمەند
و ت:
باشوووری کوردستان
ھەم
جﯚری پەڕتتووک :کﯚبەرھ
شوور
زمان  -ش وەزار :ک .باش
5700
پەڕتوووکی ژمارە0 :
کر فەتاح  -ببەرگی 3
ھەمی شاک
سەرجەمی بەرھ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201110
0290814366
62635
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
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عەلی بەرزنجی
ی
سەﯾد
ی :ئەحمەد س
ر کخستن و ل کﯚ ينەوەی
دەزگای ئارراس 2004 -
دﯾيەکانی پەڕتتووک
تاﯾبەتمەند
باشوووری کوردستان
و ت:
ھەم
جﯚری پەڕتتووک :کﯚبەرھ
شوور
زمان  -ش وەزار :ک .باش
5701
پەڕتوووکی ژمارە1 :
ەرگی 1
ھەمی عەببدولعەزﯾز ﯾاامولکی  -بە
سەرجەمی بەرھ
dipedia.org//?q=201012
22214411319128
http:///www.kurd
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ی
نووسيينی :عەبدولععەزﯾز ﯾامولکی
دﯾق سا ح
ئامادەەکردنی  :سد
2
ی ژﯾن 2005 -
بنکەی
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی پەڕتووک
بااشووری کورددستان
و ت:
ھەمەجﯚرە
ی پەڕتووک :ھ
جﯚری
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
5702
پەڕتوووکی ژمارە2 :
بەرگی 4
ی
ی شاکر فەتاح -
گ دراوەکانی
ھەمە وەرگ
سەرجەمی بەرھ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201111
1061512016
62807
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
ی
سەﯾد
ی :ئەحمەد س
ر کخستن و ل کﯚ ينەوەی
عەلی بەرزنجی
دەزگای ئارراس 2006 -
دﯾيەکانی پەڕتتووک
تاﯾبەتمەند
باشوووری کوردستان
و ت:
ھەم
جﯚری پەڕتتووک :کﯚبەرھ
شوور
زمان  -ش وەزار :ک .باش
5703
پەڕتوووکی ژمارە3 :
بەرگی 5
ی
ی شاکر فەتاح -
گ دراوەکانی
ھەمە وەرگ
سەرجەمی بەرھ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201111
1061513586
62808
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
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عەلی بەرزنجی
ی
سەﯾد
ی :ئەحمەد س
ر کخستن و ل کﯚ ينەوەی
دەزگای ئارراس 2006 -
دﯾيەکانی پەڕتتووک
تاﯾبەتمەند
باشوووری کوردستان
و ت:
ھەم
جﯚری پەڕتتووک :کﯚبەرھ
شوور
زمان  -ش وەزار :ک .باش
5704
پەڕتوووکی ژمارە4 :
بەرگی 6
ی
ی شاکر فەتاح -
گ دراوەکانی
ھەمە وەرگ
سەرجەمی بەرھ
dipedia.org//?q=201111
1072215026
62841
http:///www.kurd
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
ی
سەﯾد
ی :ئەحمەد س
ر کخستن و ل کﯚ ينەوەی
عەلی بەرزنجی
دەزگای ئارراس 2007 -
دﯾيەکانی پەڕتتووک
تاﯾبەتمەند
و ت:
باشوووری کوردستان
ھەم
جﯚری پەڕتتووک :کﯚبەرھ
شوور
زمان  -ش وەزار :ک .باش
5705
پەڕتوووکی ژمارە5 :
بەرگی 7
ی
ی شاکر فەتاح -
گ دراوەکانی
ھەمە وەرگ
سەرجەمی بەرھ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201111
1072218106
62842
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
ی
سەﯾد
ی :ئەحمەد س
ر کخستن و ل کﯚ ينەوەی
عەلی بەرزنجی
دەزگای ئارراس 2007 -
دﯾيەکانی پەڕتتووک
تاﯾبەتمەند
و ت:
باشوووری کوردستان
ھەم
جﯚری پەڕتتووک :کﯚبەرھ
شوور
زمان  -ش وەزار :ک .باش
5706
پەڕتوووکی ژمارە6 :
بەرگی 8
ی
ی شاکر فەتاح -
گ دراوەکانی
ھەمە وەرگ
سەرجەمی بەرھ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201111
1072220246
62843
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
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عەلی بەرزنجی
ی
سەﯾد
ی :ئەحمەد س
ر کخستن و ل کﯚ ينەوەی
دەزگای ئارراس 2007 -
دﯾيەکانی پەڕتتووک
تاﯾبەتمەند
باشوووری کوردستان
و ت:
ھەم
جﯚری پەڕتتووک :کﯚبەرھ
شوور
زمان  -ش وەزار :ک .باش
5707
پەڕتوووکی ژمارە7 :
ەنگ
ھيد :ھەمەڕە
ھەمەکانی مارف بەرزنجی شەھ
سەرجەمی بەرھ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
68541
نييە
شتا ئامادە ە
ھ شت
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
مارف

5708
پەڕتوووکی ژمارە8 :
رۆکەکان
سەرجەمی چير
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201111
1061412326
62801
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
دە برﯾندارە ککە منم
گانە ،ئەو با ند
زرﯾکە ،تەنگ
ﯾی
عەتا نەھاﯾی
دەزگای ئارراس 2006 -
دﯾيەکانی پەڕتتووک
تاﯾبەتمەند
و ت:
باشوووری کوردستان
ک
جﯚری پەڕتتووک :چيرۆک
شوور
زمان  -ش وەزار :ک .باش
5709
پەڕتوووکی ژمارە9 :
مانەکان
سەرجەمی رۆما
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201111
1061416026
62802
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
دەکانی دەم ببا
شﯚڕان  -با ند
گو ی ش
ەھاﯾی
عەتا نە
ی ئاراس 20 06 -
دەزگای
تاﯾبەتم
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
ستان
شووری کوردس
باش
و ت:
جﯚری پەڕتووک :رۆممان
زمان  -ش وەزار :ک  .باشوور
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5710
پەڕتوووکی ژمارە0 :
سل مانی
وی شاری س
ی زانستيە لەسەر دابيينکردنی ئاو
سەرچاوەکانی ئئاو :بابەت کی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
66870
ھ شتا ئاامادە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ن حەمە سا ح
چی ،کامەران
کارگەچ

5711
پەڕتوووکی ژمارە1 :
جەماوەر ﯾان رۆ ی دەستەبژ ر
ر
ی
دﯾموکراتی ::رووناکبيرﯾی
سەرچاوەکانی د
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
66791
ھ شتا ئامادە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
الری دداﯾمﯚند
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
بااشووری کورددستان
و ت:
ی پەڕتووک :راامياری
جﯚری
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
5712
پەڕتوووکی ژمارە2 :
سەرچاوەکانی ززاناﯾی و نەززانی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
65697
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
پﯚپەر ،کارل

5713
پەڕتوووکی ژمارە3 :
سەرچاوەکانی ززاناﯾی و نەززانی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22214411819299
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
نووسينی :کارڵ پﯚپەر
حی
وەرگ انی؛ ناسر سە ح
لەالﯾەن خانەی وەررگ انەوە ب ووکراوەتەوە
ن
 200دا
ئەم کت بە للە سا ی 04
سەرچاوە :ما پەڕی کت ببخانەی کورددی
دﯾيەکانی پەڕتتووک
تاﯾبەتمەند
و ت:
باشوووری کوردستان
ەفە
جﯚری پەڕتتووک :فەلسە
5714
پەڕتوووکی ژمارە4 :
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سەرچاوەکانی کوردناسی
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514969815
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
فەرھاد

پەڕتووکی ژمارە5715 :
سەرچاوەی ب گەرد بﯚ ناسينی مەرد
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514969942
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
حاجی ش خ نوری بابا عەلی
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی پەڕتووک
باشووری کوردستان
و ت:
جﯚری پەڕتووک :ھەمەجﯚرە
زمان  -ش وەزار :ک .باشوور
پەڕتووکی ژمارە5716 :
سەرچاوەی ژان کی خامﯚش :شانﯚگەری
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514968097
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
ئەمين ميرزا کەرﯾم

پەڕتووکی ژمارە5717 :
سەرچنار
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514968649
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
مارف ناسراو
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی پەڕتووک
باشووری کوردستان
و ت:
جﯚری پەڕتووک :ھەمەجﯚرە
زمان  -ش وەزار :ک .باشوور
پەڕتووکی ژمارە5718 :
سەرخﯚش کی فاشيل
http://www.kurdipedia.org/?q=2011090417473760949
فاﯾلی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
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نووسينی :ئادگار ئاالن پﯚ
ھان قانع
زمناکﯚ بورھ
ی چاپ و ب ووکردنەوەی
لە ب وکراوەەکانی خانەی
دﯾيەکانی پەڕتتووک
تاﯾبەتمەند
و ت:
باشوووری کوردستان
ک
جﯚری پەڕتتووک :چيرۆک
شوور
زمان  -ش وەزار :ک .باش
5719
پەڕتوووکی ژمارە9 :
سەردابی پياز
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
69248
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
دەستتەﯾەک لە نوووسەران

5720
پەڕتوووکی ژمارە0 :
سەرداری بەور
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
69750
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ی
سەعيد سﯚفی
دانا س

5721
پەڕتوووکی ژمارە1 :
سەردەستەکان
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201207
7081852007
71928
ھ شتا ئامادە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
مارﯾﯚ بارگاس ﯾﯚسا
سابير
وەرگ اننی :جەبار س
تاﯾبەتم
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
ستان
شووری کوردس
باش
و ت:
جﯚری پەڕتووک :چييرۆک
زمان  -ش وەزار :ک  .باشوور
5722
پەڕتوووکی ژمارە2 :
سەردەل
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6202336407
71026
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
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سەرددار رەزا

5723
پەڕتوووکی ژمارە3 :
سەردەمانی زماانی کوردی و کﯚمە ە ززمانانی ئ رانی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201111
1142221326
62975
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ی
کوردستتان موکرﯾانی
20
ی ئاراس 008 -
دەزگای
تاﯾبەتم
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
و ت:
ستان
شووری کوردس
باش
جﯚری پەڕتووک :زماانەوانی
زمان  -ش وەزار :ک  .باشوور
5724
پەڕتوووکی ژمارە4 :
سەردەمی ب تتاوانی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201108
8221203255
58580
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
نووسينی :دکتﯚر قوتبەددﯾن سادقی
حمەد
وەرگ انی لە فارسيەوەە؛ نەجيبە ئەح
لەالﯾەن دەزگای چاپ و پەخشی ئاراسەوە
ن
 200دا
ئەم کت بە للە سا ی 02
ەوە
ب وکراوەتە
تاﯾبەتمەند
دﯾيەکانی پەڕتتووک
و ت:
باشوووری کوردستان
جﯚری پەڕتتووک :شانﯚ
5725
پەڕتوووکی ژمارە5 :
وانی
سەردەمی ب تاو
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
69490
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ن
ی ،قوتبەدﯾن
سادقی

5726
پەڕتوووکی ژمارە6 :
سەردەمی تەنزﯾمات 1878 - 1839
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201111
1191201104
44006
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
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پﯚل دۆمﯚن
وەرگ انی لە ف انسييەووە :نەجاتی
عەبدو
دەزگای ئارراس 2008 -
دﯾيەکانی پەڕتتووک
تاﯾبەتمەند
و ت:
باشوووری کوردستان
جﯚری پەڕتتووک :م ژوو
شوور
زمان  -ش وەزار :ک .باش
5727
پەڕتوووکی ژمارە7 :
سەردەمی خيالفەتی راشييدە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201110
0171609076
62404
ی پی دی ئ ف :ھ شتا ئاماادە نييە
فاﯾلی
ی :ئيحسان بورھانەدﯾن
م زﯾائولعومەرری -وەرگ انی
نووسينی :دکتﯚر ئەکرەم
تاﯾبەتمەند
دﯾيەکانی پەڕتتووک
و ت:
باشوووری کوردستان
جﯚری پەڕتتووک :ئاﯾين و ئاتەﯾزم
شوور
زمان  -ش وەزار :ک .باش

5728
پەڕتوووکی ژمارە8 :
ن ،مﯚزارت ،ب تھﯚﭬن
سيک :ھاﯾدن
سەردەمی کالس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
67608
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ن ﯾاسين
بەرزان

5729
پەڕتوووکی ژمارە9 :
سەرسورھ نەکاانی قورئان
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201202
2281837016
64323
ئاممادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ی قورئان
سورھ نەکانی
سەرس
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
و ت:
بااشووری کورددستان
م
ی پەڕتووک :ئااﯾين و ئاتەﯾزم
جﯚری
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
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5730
پەڕتوووکی ژمارە0 :
سەرسووڕھ نەررەکانی دنياا
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101235146
65192
ھ شتا ئاماادە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
...
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
و ت:
بااشووری کورددستان
ھەمەجﯚرە
ی پەڕتووک :ھ
جﯚری
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
5731
پەڕتوووکی ژمارە1 :
ک کی د دارﯾﯾی کﯚمە ﯾﯾەتی
سەرگوڵ :چيرۆک
کوردااﯾەتيە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
67731
ھ شتا ئاما دە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
م
ن ميرزا کەرﯾم
ئەمين
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی پەڕتووک
و ت:
بااشووری کورددستان
چيرۆک
ی پەڕتووک :چ
جﯚری
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
5732
پەڕتوووکی ژمارە2 :
سەرگەردانيی ..بەرھەمی ميدﯾای کورردی!
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201303
3071852168
80289
ھ شتا ئامادە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
سا ح
سەردەەشت حەمەس
2013
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
تاﯾبەتم
و ت:
ستان
شووری کوردس
باش
جﯚری پەڕتووک :راگگەﯾاندن
زمان  -ش وەزار :ک  .باشوور
5733
پەڕتوووکی ژمارە3 :
سەرگەردانييەکاانی پياو ک
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201207
7081853287
71936
ھ شتا ئامادە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
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ھﯚمەر
فاروق ھ
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
تاﯾبەتمە
و ت:
ستان
شووری کوردس
باش
ەمەجﯚرە
جﯚری پەڕتووک :ھە
زمان  -ش وەزار :ک ..باشوور

5734
پەڕتوووکی ژمارە4 :
سەرگەردانيەکاننی پياو ک :کﯚمە ە چييرۆک
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
68810
ھ شتا ئاما دە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ق ھﯚمەر
فارووق

5735
پەڕتوووکی ژمارە5 :
وژاوەکان
سينەوەی کو
سەرلەنوێ نوس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22214412419499
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
م
س عەبد جاسم
عەباس
و .سە ح جەالل
2006
سەرچاوە :ما پەڕی کت بخانەی ککوردی
تاﯾبەتم
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
و ت:
ستان
شووری کوردس
باش
جﯚری پەڕتووک :ئەددەبی
زمان  -ش وەزار :ک ..باشوور
5736
پەڕتوووکی ژمارە6 :
سەرماﯾە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22214411619215
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
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س
نووسينی :کارڵ مارکس
ەزﯾز
شيد /شل ر عە
عەبدو  /کەژژاڵ حەمەڕەش
وەرگ انی لە ئە مانييەووە؛ سەالم ع
وکراوەتەوە
و
لەالﯾەن مەکتەبی بير و ھﯚشياررﯾەوە ب
ن
 200دا
ئەم کت بە للە سا ی 06
تاﯾبەتمەند
دﯾيەکانی پەڕتتووک
و ت:
باشوووری کوردستان
ەفە
جﯚری پەڕتتووک :فەلسە
5737
پەڕتوووکی ژمارە7 :
سەرماﯾە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
66873
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
س ،کارل
مارکس

5738
پەڕتوووکی ژمارە8 :
سەرماﯾەدارﯾی ھاوبەش
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
66868
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
مينک ،ئاالن

5739
پەڕتوووکی ژمارە9 :
کﯚمە گەی مەدەنی
ە ﯾەتی و ک
سەرماﯾەی کﯚمە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
66703
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
سيس فوکوﯾام
فرەنس
ما
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی پەڕتووک
و ت:
بااشووری کورددستان
ھەمەجﯚرە
ی پەڕتووک :ھ
جﯚری
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
5740
پەڕتوووکی ژمارە0 :
سەرمەقەند
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201205
5051350156
64663
ھ شتا ئامادە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
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ئەمين مەعلووف
وەرگ اننی :ئەحمەد ی مەال
تاﯾبەتم
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
ستان
شووری کوردس
باش
و ت:
جﯚری پەڕتووک :ئەددەبی
زمان  -ش وەزار :ک  .باشوور
5741
پەڕتوووکی ژمارە1 :
سەرنج لەسەر سەعيد قەززاز
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201312
2182010558
87176
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
نی :زوھ ر کاززم عەببوود
نووسينی
گﯚمەﯾی
وەرگ اننی :ھ دی گﯚ
2013
تاﯾبەتمە
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
و ت:
ستان
شووری کوردس
باش
ەمەجﯚرە
جﯚری پەڕتووک :ھە
زمان  -ش وەزار :ک ..باشوور
5742
پەڕتوووکی ژمارە2 :
ی کوردی :ل کﯚ ينەوە
ی ﯾەکگرتووی
سەرنج لە زماانی ئەدەبی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
67829
ھ شتا ئئامادە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ﯾن مستەفا رەەسوڵ
عزەدﯾن

5743
پەڕتوووکی ژمارە3 :
ەکار ھاتوو و کﯚڕی زانيياری کورد
ەکی تازە بە
ەند زاراوەﯾە
سەرنج ک لە چە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201307
7152145248
89560
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ەبەز
نووسينی :د .جەمال نە
پ 1978
سا ی چاپ
چاپخانەی ددار الجاحظ  -بغداد
تاﯾبەتمەندﯾﯾيەکانی پەڕتتووک
ئ اق
و ت:
تووک :زمانەواانی
جﯚری پەڕتو
شوور
زمان  -ش ووەزار :ک .باش
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5744
پەڕتوووکی ژمارە4 :
ەروازەی فﯚللکلﯚری کورردەوە
سەرنج ک لە دە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
66051
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ی مامﯚستاﯾاننی ھەول ر
نەقابەی
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
تاﯾبەتم
و ت:
ستان
شووری کوردس
باش
جﯚری پەڕتووک :کلتتوور
زمان  -ش وەزار :ک  .باشوور

5745
پەڕتوووکی ژمارە5 :
دستان
چياﯾ ن كورد
سەرھەلدان ل چ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201403
3310040079
96524
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
2005
ن روپ-و.پەروەەردە-ھەول ر5-
ﯾورگن

5746
پەڕتوووکی ژمارە6 :
سيەکان لە رۆژئاوا
ەردەوامی حيزبە سياس
سەرھە دان و بە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22702075619849
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
نووسەر
د .حوجەت ئەﯾووبی
وەرگ
ئازاد وە ەدبەگی
ژمارەی الپە
ەڕەکان
302
پ
سا ی چاپ
2007
کەتەلﯚگ
ی
کﯚمە ناسی
ەوەی موکرﯾاننی
سەرچاوە :ما پەڕی دەززگای تو ژﯾنەووە و ب وکردنە
دﯾيەکانی پەڕتتووک
تاﯾبەتمەند
باشوووری کوردستان
و ت:
جﯚری پەڕتتووک :کﯚمە نناسی
5747
پەڕتوووکی ژمارە7 :
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لە رۆژئاوا
ی حيزبە سيااسيەکان ە
ەردەواميی
سەرھە دان و بە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
66843
ھ شتا ئاممادە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ی ،حوجەتو
ئەﯾوبی

5748
پەڕتوووکی ژمارە8 :
ەرگی 1
ھ زەکان  -بە
سەرھە دان و د
داڕمانی زلھ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201112
2041330496
63094
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
2000
ن و ک شە سووپاﯾيەکان لە 1500ەوە تا 0
گﯚڕانکارﯾيە ئابوورﯾيەکان
ی
پاول ک نەدی
ەلی
وەرگ انی لە ئە مانييەووە :کوردۆ عە
سل مانی 2006 -
دﯾيەکانی پەڕتتووک
تاﯾبەتمەند
و ت:
باشوووری کوردستان
جﯚری پەڕتتووک :م ژوو
شوور
زمان  -ش وەزار :ک .باش
5749
پەڕتوووکی ژمارە9 :
ەە
وﭬيە
سەرھە دان و رروخانى ﯾەك
ك ەى س َ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201403
3310040079
96526
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
2010-9
سماعيل909--
كر سالح ئيس
ئەبو بك

5750
پەڕتوووکی ژمارە0 :
ﭬت
ک تيی سﯚﭬ
سەرھە دان و ررووخانی ﯾەک
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22702075619975
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
نووسەر
جﯚن ئار .مااتيوز
وەرگ
عيل
سا ح ئيسماع
ئەبو بەکر س
ەڕەکان
ژمارەی الپە
144
پ
سا ی چاپ
2009
پ
نﯚرەی چاپ
ﯾەکەم
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دﯾزاﯾنی بەرگ
موراد بەھراميان
کەتەلﯚگ
سياسەت
سەرچاوە :ما پەڕی دەزگای تو ژﯾنەوە و ب وکردنەوەی موکرﯾانی
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی پەڕتووک
باشووری کوردستان
و ت:
جﯚری پەڕتووک :رامياری
زمان  -ش وەزار :ک .باشوور
پەڕتووکی ژمارە5751 :
سەرھە دان و گەشەکردنی چەمکی کﯚمە گەی شارستانی لە فيکری نو ی خﯚرئاوادا
http://www.kurdipedia.org/?q=2012122312531669947
ئامادەﯾە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
سەعيد بن سەعيد ئەلعەلەوی
وەرگي انی لە عەرەبييەوە :ھە کەوت عەبدو
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی پەڕتووک
باشووری کوردستان
و ت:
جﯚری پەڕتووک :ھەمەجﯚرە
زمان  -ش وەزار :ک .باشوور
پەڕتووکی ژمارە5752 :
سەرھە دانا ساسون
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514966571
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
توﭬی ،موسەدەق

پەڕتووکی ژمارە5753 :
سەرھە دانی ئاژاوەگ ی
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514966776
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
کاپالن ،رۆبەرت دی

پەڕتووکی ژمارە5754 :
سەرھە دانی ئيسالم و پ ش ل کردنی ئازادی
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514966437
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ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ن نوری
سامان

ھ شتا ئاماددە نييە

5755
پەڕتوووکی ژمارە5 :
ۆمانی ئينگلليزی
سەرھە دانی رۆ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
69300
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ئيان ووات
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
و ت:
بااشووری کورددستان
ەدەبی
ی پەڕتووک :ئە
جﯚری
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
5756
پەڕتوووکی ژمارە6 :
ۆمانی ئينگلليزی
سەرھە دانی رۆ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201109
9111757346
61154
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
ئەﯾان وات
و :رەووف ب گە رد
ی سەردەم  -سل مانی ))سا ی چاپ)2009 :
لە ب وکراوەەکانی دەزگای
دﯾيەکانی پەڕتتووک
تاﯾبەتمەند
و ت:
باشوووری کوردستان
ی
جﯚری پەڕتتووک :ئەدەبی
5757
پەڕتوووکی ژمارە7 :
ۆمانی ئينگلليزی :ل کﯚ يينەوە
سەرھە دانی رۆ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
68526
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ئيان

5758
پەڕتوووکی ژمارە8 :
قودس
گەڕانەوەی ق
ەوەی سە حەدﯾن و گ
سەرھە دانی نە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
65931
ھ شتا ئاممادە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
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ئەلگەﯾالنی ،ماجد عرسان

5759
پەڕتوووکی ژمارە9 :
ی پرسی نەتتەوەﯾی
سەرھە دانەوی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
66382
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ن ،کرﯾس
ھارمن

5760
پەڕتوووکی ژمارە0 :
شيعری کوردﯾﯾدا
شيکاری بەرااوردە لە شي
ەوەﯾەکی ش
سەروا :ل کﯚ ينە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
68817
تا ئامادە نييە
ھ شتا
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
عەزﯾز
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
و ت:
بااشووری کورددستان
ەدەبی
ی پەڕتووک :ئە
جﯚری
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
5761
پەڕتوووکی ژمارە1 :
ەکانی داھاتو
وﯾن و ئەرکە
ی ﯾﯚبيلی زﯾو
سەروەرﯾيەکانی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
66448
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
تا ەباننی ،مام جەال
الل

5762
پەڕتوووکی ژمارە2 :
وردا
سەختەکانی گەلی کو
ی
نيشتمانيی کوردستان لە رۆژگارە
ی ﯾەک تيی ني
سەروەرﯾيەکانی
dipedia.org//?q=201403
3251244526
64952
http:///www.kurd
شتا ئامادە نيييە
ھش
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ناووی نووسەر /مامﯚستا عوس
سمان کانی پانکەﯾی
ە
تيرراژ 1000 /دانە
چاپی /چوارەم بەدەستکارﯾييەوە
چاپخانە /ژﯾار
پەڕتووک
ک
تاﯾﯾبەتمەندﯾيەککانی
باشووری ککوردستان
و ت:
ک :م ژوو
جﯚﯚری پەڕتووک
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زمان  -ش وەزار :ک .باشوور
ﯾەک تيی نيشتمانيی کوردستان
پارت:
پەڕتووکی ژمارە5763 :
سەرکردە و ل کﯚ ينەوەی زانستی
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122214410518835
ئامادەﯾە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
نووسينی :ئيدرﯾس ئيبراھيم گە ەﯾی
ئەم کت بە لە سا ی  2003دا لەالﯾەن دەزگای چاپ و پەخشی سەردەمەوە ب وکراوەتەوە
سەرچاوە :ما پەڕی کت بخانەی کوردی
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی پەڕتووک
باشووری کوردستان
و ت:
سل مانی
شارەکان:
جﯚری پەڕتووک :ل کﯚ ينەوە
زمان  -ش وەزار :ک .باشوور
پەڕتووکی ژمارە5764 :
سەرکردە و ل کﯚ ينەوەی زانستی
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514966847
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
گە ی ،ئيدرﯾس ئيبراھيم

پەڕتووکی ژمارە5765 :
سەرکردەی ل ھاتو ک يە و سەرکردە دەب چﯚن ب ؟
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514966285
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
عەقيد ئەحمەد سەالم

پەڕتووکی ژمارە5766 :
سەرکوتی رۆژنامەی کوردی لە س بەری ﯾاسادا
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061012351265122
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
غازی حەسەن

پەڕتووکی ژمارە5767 :
سەرک شی قازە نەشميلە
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http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6202255317
70836
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ن عوز ری
مادﯾن
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی پەڕتووک
ی پەڕتووک :مندا ن
جﯚری
5768
پەڕتوووکی ژمارە8 :
ی تﯚم سﯚﯾﯾەر
سەرک شييەکانی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201401
1221127598
86561
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
مارک تووەﯾن
خالد گە ی
وەرگ  :ئيسماعيل خ
2013
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
تاﯾبەتم
و ت:
شووری کوردس
باش
ستان
جﯚری پەڕتووک :ﯾادداشت
زمان  -ش وەزار :ک  .باشوور
5769
پەڕتوووکی ژمارە9 :
 2رۆژدا
سنوور لە 20
سەرکەوتنی ب س
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
65645
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
رابينز ،ئانتونی

5770
پەڕتوووکی ژمارە0 :
يست رۆژدا
سنوور لە بيس
سەرکەوتنی ب س
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22214405518504
ە
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
ی رابينز
ئانتوونی
ھاموون حەسەن کت بی
200
دەزگای موکرﯾانی 06
تاﯾبەتمە
ەندﯾيەکانی پپەڕتووک
ستان
شووری کوردس
باش
و ت:
جﯚری پپەڕتووک :دەرروونناسی
زمان  -ش وەزار :ک .باشوور
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پەڕتووکی ژمارە5771 :
سەرۆك كﯚمارى كوردستان لە بەردەم دادگاى ئيراندا
http://www.kurdipedia.org/?q=2014033100400796533
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
بەدرەدﯾن سا ح-و.پەروەردە-ھەول ر2001-

پەڕتووکی ژمارە5772 :
سەرۆكی كوردستان پرۆژەی سەروەرﯾی نەەەوﯾی
http://www.kurdipedia.org/?q=2014033100400796534
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
د.ئاراس عەبدولكەرﯾم-خانی-دھﯚك2007-

پەڕتووکی ژمارە5773 :
سەرۆكی كوردستان لەدﯾمانەﯾەكی ەاﯾبەەدا بﯚگو ن وئيالف
http://www.kurdipedia.org/?q=2014033100400796535
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
ً
لەبالوكراوەكانی ھەﯾئە گشەی رﯾًكخسەنی پيًشمەرگە-ئاراس-ھەول ر-

پەڕتووکی ژمارە5774 :
سەرۆک شارەوانيەکانی سل مانی 2003-1890
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514970083
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
عەبدولخاليد سابير
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی پەڕتووک
باشووری کوردستان
و ت:
جﯚری پەڕتووک :م ژوو
زمان  -ش وەزار :ک .باشوور
پەڕتووکی ژمارە5775 :
سەرۆک و گەل :گفتوگﯚی نەبيل ئەلمولغم لەگەڵ ئاپﯚ
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514966461
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
رۆژنامەی و ت

پەڕتووکی ژمارە5776 :
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کانی بەرﯾتانيا
سەرۆک وەزﯾرەک
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201111
1230311066
63005
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
سن
ھاڕۆ د وﯾ س
وەرگ انی :ئاوات عەبدوو
ک( 2007 -
مەکتەبی ببير و ھوشيارری )ی .ن .ک
دﯾيەکانی پەڕتتووک
تاﯾبەتمەند
و ت:
باشوووری کوردستان
جﯚری پەڕتتووک :م ژوو
شوور
زمان  -ش وەزار :ک .باش
5777
پەڕتوووکی ژمارە7 :
راندا
ن لەبەردەم دادگای ئ ر
ی کوردستان
سەرۆک کﯚماری
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22214410218723
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
ن سا ح
ی؛ بەدرەدﯾن
ئامادەکردنی
وبﯚتەوە
ە
200دا لە ھەوول ر ب
ئەم کت بە للە سا ی 01
سەرچاوە :ما پەڕی کت ببخانەی کورددی
دﯾيەکانی پەڕتتووک
تاﯾبەتمەند
باشوووری کوردستان
و ت:
جﯚری پەڕتتووک :م ژوو
شوور
زمان  -ش وەزار :ک .باش
5778
پەڕتوووکی ژمارە8 :
سەرۆکی دۆڕاوە
ەکە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201304
4091201157
78857
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
سابير
وەرگ اننی :جەبار س
2012
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
تاﯾبەتم
و ت:
ستان
شووری کوردس
باش
جﯚری پەڕتووک :وتار و دﯾمانە
زمان  -ش وەزار :ک  .باشوور
5779
پەڕتوووکی ژمارە9 :
سەرەتاکانی دەرونناسی و پەروەردەنااسی
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http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201303
3281455548
82624
ە
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
و.حەمەی ئەحمەد ررەسوڵ
2011
ەندﯾيەکانی پپەڕتووک
تاﯾبەتمە
و ت:
ستان
شووری کوردس
باش
جﯚری پپەڕتووک :دەرروونناسی
زمان  -ش وەزار :ک .باشوور
5780
پەڕتوووکی ژمارە0 :
پﯚلی...
ی
ەمی ئامادەﯾﯾە بازرگانيەکان و
سەرەتاکانی ژم رﯾاری :بﯚ پپﯚلی چوارە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
67298
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
مود حاجی رەەحيم
مەحم

5781
پەڕتوووکی ژمارە1 :
سەرەتاکانی سﯚ
ﯚسيﯚلﯚژﯾا
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201109
91122063018899
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
نوووسەر
کﯚمە
مەد
شوان ئەحم
ی سەردەم  -سل مانی ))سا ی چاپ)2009 :
لە ب وکراوەەکانی دەزگای
دﯾيەکانی پەڕتتووک
تاﯾبەتمەند
و ت:
باشوووری کوردستان
جﯚری پەڕتتووک :کﯚمە نناسی
شوور
زمان  -ش وەزار :ک .باش
5782
پەڕتوووکی ژمارە2 :
جوازی
ەلسەفەی م ژووی بﯚرج
سەرەتاکانی فە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
65561
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
س
کھاﯾمەر ،ماکس
ھﯚرﯾک

5783
پەڕتوووکی ژمارە3 :
فتوگﯚ
سەرەتاکانی گفت
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201209
9272113487
73313
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ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی

ھ شتا ئامادە نييە
ەحمەد
وەرگ اننی :شوان ئە
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
تاﯾبەتمە
ستان
شووری کوردس
باش
و ت:
ەمەجﯚرە
جﯚری پەڕتووک :ھە
زمان  -ش وەزار :ک ..باشوور

5784
پەڕتوووکی ژمارە4 :
دابەزی ژﯾانم
ی
ووی پ ھە ببەز و
لە ک فەی م ژو
سەرەتا
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
69759
ھ شتا ئاممادە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
غەفورری ميرزا کەرﯾم
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی پەڕتووک
بااشووری کورددستان
و ت:
ی پەڕتووک :ﯾااداشت
جﯚری
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
5785
پەڕتوووکی ژمارە5 :
کرد؟
؟
ستی پ
 1چﯚن دەس
سا ی 1976
شی نو ی س
سەرەتای شﯚڕش
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
66211
ھ شتا ئامادە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ی ئﯚمەرانی ،مەال ش م ح
حاجی
حەمەدی

5786
پەڕتوووکی ژمارە6 :
ی ژمارە ب2
سەرەتای عيلمی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
67165
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ی ،رەفيق
حيلمی

5787
پەڕتوووکی ژمارە7 :
دە
ەکانی مادد
سەرەتای ميکانييک و خﯚما ە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
67150
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
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ل نەبەز
جەمال
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ئ اق
و ت:
جﯚری
ی پەڕتووک :زانست
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
5788
پەڕتوووکی ژمارە8 :
سەرەتای کارواننەکە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201109
9190818556
61967
ی پی دی ئ ف :ھ شتا ئاماادە نييە
فاﯾلی
خەباتی
رۆژانی سەرەتای خ
ی
ە گەمەی داننسقەو تازە باابەتی
ئەم کت بە ززﯾاتر لە  70بە
ﯾەک تيی نييشتمانيی کووردستان-ی ت داﯾە.
ەم بە گەناماننە لە
عەلی ئەحمەد-ە ،کە پ شتر ئە
ی
ئەم کت بە للە نووسينی نەوزاد
شەوچەرەی ککورداﯾەتی(
نوێ بەناوی )ش
ی خﯚی لە کورردستانی ێ
گﯚشەکەی
ەوەو لەم کت ببەش بە گەببژ ری بﯚ کردوووەو بالوﯾکردووونەتەوە.
بالوکراونەتە
نووسەر لەبارەی کت بەککەوە دە ت :ﯾەک ک لە خااسيتە گرنگەکانی ئەم بە گەنامانە
ە زۆربەﯾان بﯚ ﯾەکەمينجارە خو نەران پ ييان ئاشنا دەببن و دەتوانم ب م
ئەوەﯾە ،کە
دەخەنەڕوو .
و
نيی کوردستان
شاراوەی ﯾەک تتيی نيشتماني
دﯾو کی ش
نوێ
سەرچاوە :ما پەڕی کورردستانی ێ
دﯾيەکانی پەڕتتووک
تاﯾبەتمەند
و ت:
باشوووری کوردستان
جﯚری پەڕتتووک :بە گەننامەﯾی
کوردستان
ن
نيشتمانيی
ی
ی
ﯾەک تيی
پارت:
5789
پەڕتوووکی ژمارە9 :
پراگماتيک
ک
ی واتاسازی و
سەرەتاﯾ ک بﯚ زانستەکانی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201109
9031512086
60923
ە
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
ﯾونس عەل
ی :محەمەد محەمەد س
نووسينی
شناو
عەبدو خﯚش
ی :نەرﯾمان ع
وەرگ انی
2
ەکەم 2010 -
چاپی ﯾە
تاﯾبەتمە
ەندﯾيەکانی پپەڕتووک
و ت:
شووری کوردس
باش
ستان
جﯚری پپەڕتووک :زماننەوانی
زمان  -ش وەزار :ک .باشوور
5790
پەڕتوووکی ژمارە0 :
ەشکيلی
ی ھونەری تە
سەرەتاﯾەک بﯚ ت گەﯾشتنی
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http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
67333
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
سەن سل مان
حەسە

5791
پەڕتوووکی ژمارە1 :
ی ھونەری ش وەکار چ2
سەرەتاﯾەک بﯚ ت گەﯾشتنی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
67587
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
سەن سل مان
حەسە

5792
پەڕتوووکی ژمارە2 :
ی ھونەری ش وەکاری
سەرەتاﯾەک بﯚ ت گەﯾشتنی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22702075619869
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
نووسەر
سل مان
حەسەن س
وەرگ
نەژاد عەزﯾزز سورم
ەڕەکان
ژمارەی الپە
367
پ
سا ی چاپ
2005
کەتەلﯚگ
ھونەر
ەوەی موکرﯾاننی
سەرچاوە :ما پەڕی دەززگای تو ژﯾنەووە و ب وکردنە
دﯾيەکانی پەڕتتووک
تاﯾبەتمەند
باشوووری کوردستان
و ت:
ی
جﯚری پەڕتتووک :ھونەری
شوور
زمان  -ش وەزار :ک .باش
5793
پەڕتوووکی ژمارە3 :
ن
ی ھە بژاردن
سەرەتاﯾەک بﯚ ت گەﯾشتنی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
66840
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
محەم
مەد خورشيد تﯚفيق
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی پەڕتووک
بااشووری کورددستان
و ت:

ﻻﭘەڕە

1547

http://www.kurdipedia.org

جﯚری
ی پەڕتووک :راامياری
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
5794
پەڕتوووکی ژمارە4 :
ﯚگراف
ھونەری فﯚتﯚ
سەرەتاﯾەک بﯚ تتەکنيک و ھ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
67384
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
فارس سەعدی

5795
پەڕتوووکی ژمارە5 :
مەد بەگی
ە ژﯾانی حەم
ورتەﯾەک لە
حەﯾران و کو
سەرەتاﯾەک بﯚ ح
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201108
8191430236
60758
ھ شتا ئامادە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ی :غەفوور ممەخموری
نووسينی
1989
ەندﯾيەکانی پەڕتووک
تاﯾبەتمە
ستان
شووری کوردس
باش
و ت:
ەمەجﯚرە
جﯚری پپەڕتووک :ھە

5796
پەڕتوووکی ژمارە6 :
کوردی )عيراق)
ی
ەپی
ەکی نو ی م ژووی چە
خو ندنەوەﯾە
سەرەتاﯾەک بﯚ خ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201208
8201345147
72292
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ەد شاکەلی
ئەمجە
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی پەڕتووک
ەدەبی کر کاری
ی پەڕتووک :ئە
جﯚری
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
5797
پەڕتوووکی ژمارە7 :
سی
سەرەتاﯾەک بﯚ ررۆژنامەنووس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101450586
65307
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
مەم ببورھان قانع
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
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بااشووری کورددستان
و ت:
ی پەڕتووک :رااگەﯾاندن
جﯚری
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
5798
پەڕتوووکی ژمارە8 :
ی ئاﯾن
فەلسەفەی
سەرەتاﯾەک بﯚ ف
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
2270207562
20045
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
نووسەر
ئازاد قەزاز
ەڕەکان
ژمارەی الپە
80
پ
سا ی چاپ
2010
پ
نﯚرەی چاپ
ﯾەکەم
دﯾزاﯾنی بەرگ
ی
ورﯾا بوداغی
کەتەلﯚگ
فەلسەفە
ەوەی موکرﯾاننی
سەرچاوە :ما پەڕی دەززگای تو ژﯾنەووە و ب وکردنە
دﯾيەکانی پەڕتتووک
تاﯾبەتمەند
و ت:
باشوووری کوردستان
ەفە
جﯚری پەڕتتووک :فەلسە
شوور
زمان  -ش وەزار :ک .باش
5799
پەڕتوووکی ژمارە9 :
وردی
ەﯾاندنی کو
سەرەتاﯾەک بﯚ م ژووی راگە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201310
0301000448
88132
ی پی دی ئ ف :ھ شتا ئاماادە نييە
فاﯾلی
ەحمەد
بەھادﯾن ئە
چاپو ب وکراوەتەوە
ستانی نوێ چ
ەرکی کوردس
ی ،لەسەر ئە
چاپخانەی ئازاد ھەورامی
2013
دﯾيەکانی پەڕتتووک
تاﯾبەتمەند
و ت:
باشوووری کوردستان
جﯚری پەڕتتووک :راگەﯾانندن
شوور
زمان  -ش وەزار :ک .باش
5800
پەڕتوووکی ژمارە0 :
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ستراوەکان
سەرەتاﯾەک بﯚ نناسينی فەررموودە الوا ز و ھە بەس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
65875
ھ شتا ئئامادە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
حەمەد ناسرەددﯾن
ی ،ش خ محە
ئەلبانی

5801
پەڕتوووکی ژمارە1 :
شنگەری ئەووروپی
سەرەتاﯾەک دەرربارەی رۆش
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201209
9272113487
73307
ھ شتا ئامادە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ھاشم سا ح
ەحمەد
وەرگ اننی :شوان ئە
تاﯾبەتمە
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
و ت:
ستان
شووری کوردس
باش
ەمەجﯚرە
جﯚری پەڕتووک :ھە
زمان  -ش وەزار :ک ..باشوور
5802
پەڕتوووکی ژمارە2 :
کورد
د
دا نی
سەرەتاﯾەک دەرربارەی سەررھە دانی ئئەدەبی مند
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22214412619545
ئامادەﯾە
ە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
س ئەحمەد
ر واس
دەزگای
ی موکرﯾانی 2005
ی کت بخانەی کوردی
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
بااشووری کورددستان
و ت:
ەدەبی
ی پەڕتووک :ئە
جﯚری
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
5803
پەڕتوووکی ژمارە3 :
مەعرﯾفە
سيﯚلﯚژﯾای م
سەرەتاﯾەک لە ببارەی سﯚس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201108
8282230455
58583
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی

ﻻﭘەڕە

1550

http://www.kurdipedia.org

ەحمەد ئەسووەد
سەر :نەوزاد ئە
ناوی نووس
بابەت :ل کﯚﯚ ينەوە
بين
نەخشەساازﯾی بەرگ و ناوەوە :ر ن
مەجيد
سەر
تاﯾپ :نووس
دو
ھە ەچنی :کارزان عەبد
کردن 2009
سا ی چاپک
تيراژ 500:
سەرچاوە :ما پەڕی دەننگەکان
تاﯾبەتمەند
دﯾيەکانی پەڕتتووک
و ت:
باشوووری کوردستان
جﯚری پەڕتتووک :کﯚمە نناسی
5804
پەڕتوووکی ژمارە4 :
سەرەتاﯾەک لە ززانستی رۆژژنامەوانی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22214412719602
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ەبوزەﯾد
ق محەمەد ئە
د .فاروق
فەرەﯾدوون رەئوف عاررف
20
سل مانی 006
خانەی وەرگ انی س
تاﯾبەتم
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
و ت:
ستان
شووری کوردس
باش
جﯚری پەڕتووک :راگگەﯾاندن
5805
پەڕتوووکی ژمارە5 :
سەرەتاﯾەک لە ززانستی رۆژژنامەوانی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101450586
65286
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
مەد
زەﯾد ،فاروق محەم

5806
پەڕتوووکی ژمارە6 :
فيلﯚلﯚژﯾی ) زمانی کورردی
سەرەتاﯾەک لە ف
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
67024
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ھەورامانی ،محەم
مەد ئەمين

5807
پەڕتوووکی ژمارە7 :
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سەرەتاﯾەک لە فەلسەفەی کالسيکی کﯚن چ2
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514965668
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
حەميد عەزﯾز

پەڕتووکی ژمارە5808 :
سەرەتاﯾەک لە فەلسەفەی کالسيکيی ﯾﯚنان
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061015364165388
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
حەميد عەزﯾز سەعيد

پەڕتووکی ژمارە5809 :
سەرەتاﯾەک لە فەلسەفەی ﯾﯚنانی کﯚن چ2
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514965666
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
ئەخماتﯚڤ ،ر.س

پەڕتووکی ژمارە5810 :
سەرەتاﯾەکی زمانناسی ب1
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514967096
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
ميدﯾا

پەڕتووکی ژمارە5811 :
سەعيد زەبﯚکی الی خﯚمان
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514967860
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
کەمال سەعدی
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی پەڕتووک
جﯚری پەڕتووک :رۆمان
زمان  -ش وەزار :ک .باشوور
پەڕتووکی ژمارە5812 :
سەفەر بﯚ كوردستان
http://www.kurdipedia.org/?q=2014033100400796358
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ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
-19
994--

ھ شتا ئاماددە نييە

5813
پەڕتوووکی ژمارە3 :
ستان
فەر بﯚ کوردس
سەف
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201110
0131331256
62345
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ی حيسامی
کەرﯾمی
سوﯾد 1994 -
سامی
سەرچاووە :ما پەڕی کەرﯾمی حيس
تاﯾبەتمە
ەندﯾيەکانی پەڕتووک
و ت:
ستان
شووری کوردس
باش
شتنامە
جﯚری پپەڕتووک :گەش
زمان  -ش وەزار :ک ..باشوور
5814
پەڕتوووکی ژمارە4 :
فەر بە ئەند شەی پيتداا
سەف
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6302058016
66262
ھ شتا ئامادە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
سدﯾق
ئارام س
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
تاﯾبەتم
و ت:
ستان
شووری کوردس
باش
جﯚری پەڕتووک :ئەددەبی
زمان  -ش وەزار :ک  .باشوور

5815
پەڕتوووکی ژمارە5 :
ی کورداﯾەتييدا
فەر لە پ ناوی
سەف
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
66332
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ی
راگەﯾاندنی مە بەنندی سل مانی

5816
پەڕتوووکی ژمارە6 :
فەرنامە
سەف
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201112
2282224386
63570
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
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ھيوا قاددر
2002
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
تاﯾبەتم
ستان
شووری کوردس
باش
و ت:
جﯚری پەڕتووک :رۆممان
زمان  -ش وەزار :ک  .باشوور
5817
پەڕتوووکی ژمارە7 :
179
کوردستان للە سا ی 97
جاکسﯚن بﯚ باشووری ک
فەرنامەی ج
سەف
dipedia.org//?q=201405
5161312097
76331
http:///www.kurd
ئامادەەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ەختيار
وەرگ  :رەسوڵ بە
2013
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
بااشووری کورددستان
و ت:
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
ی پەڕتووک :گگەشتنامە
جﯚری
5818
پەڕتوووکی ژمارە8 :
ﯾە
جيمس مﯚرﯾە
فەرنامەی ج
سەف
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201405
5171003537
76345
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ب مەحمود
شەھاب
2013
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
تاﯾبەتم
و ت:
ستان
شووری کوردس
باش
ەشتنامە
جﯚری پەڕتووک :گە
زمان  -ش وەزار :ک  .باشوور
5819
پەڕتوووکی ژمارە9 :
سەردەمی ننادر شا
فەرنامەی ژاان ئﯚتەر؛ س
سەف
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201309
9261324348
88505
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
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ەر
ژان ئﯚتە
ەمە باقی
وەرگ  :محەمەد حە
2013
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
تاﯾبەتم
و ت:
ستان
شووری کوردس
باش
ەشتنامە
جﯚری پەڕتووک :گە
زمان  -ش وەزار :ک  .باشوور
5820
پەڕتوووکی ژمارە0 :
عەشيرەتی بەختياری
فەرنامەی ع
سەف
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201405
5150945067
76321
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
کەرﯾمی
نووسەرر :ئەسغەر کە
ساری
وەرگ  :سە ح نيس
2013
تاﯾبەتم
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
ستان
شووری کوردس
باش
و ت:
زمان  -ش وەزار :ک  .باشوور
ەشتنامە
جﯚری پەڕتووک :گە
5821
پەڕتوووکی ژمارە1 :
ەدا
دەی ھەژدە
فەرنامەی نييبور لە سەد
سەف
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201403
3122120154
40493
ھ شتا ئامادە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
کرﯾستييان نيبور
وەرگ اننی :ئەردە ن عەبدو
تاﯾبەتم
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
و ت:
ستان
شووری کوردس
باش
زمان  -ش وەزار :ک  .باشوور
ەشتنامە
جﯚری پەڕتووک :گە
5822
پەڕتوووکی ژمارە2 :
ی پيتدا
فەرکردن بە ئەند شەی
سەف
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6252314546
65111
ھ شتا ئامادە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی

ﻻﭘەڕە

1555

http://www.kurdipedia.org

سدﯾق
ئارام س
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
تاﯾبەتمە
و ت:
ستان
شووری کوردس
باش
ەمەجﯚرە
جﯚری پەڕتووک :ھە
زمان  -ش وەزار :ک ..باشوور

5823
پەڕتوووکی ژمارە3 :
ی ناخ
ن و ئاو نەی
فەری تەمەن
سەف
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22214411219080
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
ەد
نووسينی :مارﯾە ئەحمە
موکرﯾانەوە
لەالﯾەن دەزگای ب وکردنەوەی م
ن
 200دا
ئەم کت بە للە سا ی 01
ەوە
ب وکراوەتە
تاﯾبەتمەند
دﯾيەکانی پەڕتتووک
و ت:
باشوووری کوردستان
ک
جﯚری پەڕتتووک :چيرۆک
شوور
زمان  -ش وەزار :ک .باش
5824
پەڕتوووکی ژمارە4 :
کوردستان
ڵ لە کورسانەوە ھەتا ک
فەری خەﯾاڵ
سەف
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201305
5102034577
78622
ە
شتا ئامادە نييە
ھش
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
تەﯾفووور بەتحاﯾی
ی پەڕتووک
ەتمەندﯾيەکانی
تاﯾبە
ھەمەجﯚرە
ی پەڕتووک :ھ
جﯚری
ک .باشوور
ن  -ش وەزار :ک
زمان

5825
پەڕتوووکی ژمارە5 :
فەری رەش
سەف
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22214410818929
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
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نووسينی :ئيسماعيل تتەنيا
 200دا لە ھەول ر ب وکراوەەتەوە
ئەم کت بە للە سا ی 02
سەرچاوە :ما پەڕی کت ببخانەی کورددی
دﯾيەکانی پەڕتتووک
تاﯾبەتمەند
و ت:
باشوووری کوردستان
جﯚرە
جﯚری پەڕتتووک :ھەمەج
شوور
زمان  -ش وەزار :ک .باش
5826
پەڕتوووکی ژمارە6 :
ێ
فەری سوێ
سەف
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22214410618887
ئامادەەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
قادر ففەرامەرزی
سا ی 2003دا ب وکراوەتەووە
ەڕتووکە لە س
ئەم پە
ی کت بخانەی کوردی
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ھە بەست
ی پەڕتووک :ھ
جﯚری
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
5827
پەڕتوووکی ژمارە7 :
ی بکوژ ک
فەری نيوەی
سەف
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22214411519188
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
محەمەد ﯾوسف
د
نووسينی :ھﯚشەنگ ش خ
 200دا لە دھﯚﯚک ب وکراوەتەوە
ئەم کت بە للە سا ی 02
سەرچاوە :ما پەڕی کت ببخانەی کورددی
دﯾيەکانی پەڕتتووک
تاﯾبەتمەند
و ت:
باشوووری کوردستان
جﯚری پەڕتتووک :رۆمان
شوور
زمان  -ش وەزار :ک .باش
5828
پەڕتوووکی ژمارە8 :
فەر ک بﯚ راببردوو
سەف
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201311
1241516569
92640
يە
شتا ئامادە نييە
ھش
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
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شی
ئيبراھيم کونەپﯚش
ی پەڕتووک
ەتمەندﯾيەکانی
تاﯾبە
جﯚرری پەڕتووک :ﯾاداشت
ن  -ش وەزار :ک .باشوور
زمان

5829
پەڕتوووکی ژمارە9 :
ستان
کانی کوردس
و پياوە ئازاک
فەر ک بﯚ ناو
سەف
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22702075619761
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
ميدت
نووسەر :دانا ئادەم شم
وەرگ  :ئەببوبەکر سا ح ئيسماعيل
2008
ەوەی موکرﯾاننی
سەرچاوە :ما پەڕی دەززگای تو ژﯾنەووە و ب وکردنە
دﯾيەکانی پەڕتتووک
تاﯾبەتمەند
باشوووری کوردستان
و ت:
تنامە
جﯚری پەڕتتووک :گەشتن
شوور
زمان  -ش وەزار :ک .باش
5830
پەڕتوووکی ژمارە0 :
ەندەران
فەر ک بﯚ ھە
سەف
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201105
5200924185
58066
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
عەلی تﯚفيق
نووسينی :ھەورامان عە
ەوەﯾەکی
ی  219الپەڕەددا ئەم کت بە باس قﯚناغەککانی کﯚچ دەککات و ل کدانە
لە دووتﯚﯾی
ە ت ک ای ئەو ھﯚکارانەی ککە پاڵ بە کەساﯾەتی کوردەوە
ھەمەالﯾەن لە
گشتی و ھ
ەوەی کە تەوواوی ئەو
وولەھەندەران بکات ئەمە سەرەڕای ئە
ن
دەن کە ککﯚچ بکات و رو
جيھانی
ی
ی لەو سەردەەمەدا کە گەننجی کورد ناووﯾەتی بﯚ گەﯾﯾشتنە
ھەنگاوانەی
مەڕ باری پەنابەری و ش واازی ژﯾان و
ن زانياری لەم
ەگەڵ چەندﯾن
دەرەوە ..لە
ەرانەی
ەندەران و چييرۆکی ھەند ک لەو پەنابە
ئاستەنگيەکانی پەنابەرری کورد لەھە
ی ئاستەنگ و گرفت بوون و ئەو رداوانەی کە بەش ووەﯾەکی
کە لەو ر گااﯾەدا تووشی
ساﯾەتی کورد دەبوونەوە.
گشتی روووبەڕووی کەس
گشتی
ی
بەچاپ گەﯾشتووە و لەبەڕ وەبەرراﯾەتی
پ
 200دا
ئەم کت بە للە سا ی 09
سا ی  2009ی پ دراوە .
سپاردنی  70ی ا
نی
شتيەکان ژماارەی
کت بخانە گش
ەر ک بﯚ
مان عەلی تﯚففيق( سەبارەەت بە )سەفە
ەڕ ز )ھەورام
سەرچاوە :نامەﯾەکی بە
2011
ھەندەران( بﯚ کوردﯾپ دﯾاا لە 1-05-23
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5831
پەڕتوووکی ژمارە1 :
کان
فەر کی خەﯾا ی بﯚ بﯚک
سەف
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201205
5222135486
64838
ئامادەەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
براﯾم فەرشی
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ھەمەجﯚرە
ی پەڕتووک :ھ
جﯚری
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
5832
پەڕتوووکی ژمارە2 :
سەگ
گ رزگارکەراان
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6202255317
70572
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
سيراووان کاروانی
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی پەڕتووک
ی پەڕتووک :مندا ن
جﯚری
5833
پەڕتوووکی ژمارە3 :
گوەڕ
سەگ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201111
1162234064
45606
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
موکری
ی ئاراس 20 08 -
دەزگای
تاﯾبەتم
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
ستان
شووری کوردس
باش
و ت:
جﯚری پەڕتووک :رۆممان
زمان  -ش وەزار :ک  .باشوور
5834
پەڕتوووکی ژمارە4 :
گی پياوانی ئەشکەوت
سەگ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6202255317
70744
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ن
سوم گەشبين
مەرس
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی پەڕتووک
ی پەڕتووک :مندا ن
جﯚری
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5835
پەڕتوووکی ژمارە5 :
سەگ
گ ک لە ئاو ننەدا
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201203
3192130556
64424
ھ شتا ئامادە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
توانا ئەممين
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
تاﯾبەتم
و ت:
ستان
شووری کوردس
باش
جﯚری پەڕتووک :چييرۆک
زمان  -ش وەزار :ک  .باشوور

5836
پەڕتوووکی ژمارە6 :
گا
گەکان لە ر گ
سەگ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6192152557
70174
ھ شتا ئامادە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
نووسيننيی ھينينگ مانکيل
ھەﯾنی
وەرگ اننی شيرزاد ھ
تاﯾبەتم
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
ستان
شووری کوردس
باش
و ت:
جﯚری پەڕتووک :رۆممان
زمان  -ش وەزار :ک  .باشوور
5837
پەڕتوووکی ژمارە7 :
الم
سەال
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6202336407
71027
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ئوم د کاکەڕەش

5838
پەڕتوووکی ژمارە8 :
شکەکە
ماوچوارمش
سەلم
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6202255317
70577
ھ شتا ئاماادە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
سارەتتالب سەھل
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
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ی پەڕتووک:
جﯚری

مندا ن

5839
پەڕتوووکی ژمارە9 :
کوردی
ی
مانی
فتەکانی زما
ەوانی و گرف
سەلييقەی زمانە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
67100
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
عەزﯾز
حوس ن محەمەد ع

5840
پەڕتوووکی ژمارە0 :
ەواری
سەلييقەی کوردە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
66253
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
سن
مەد ئەمين حس
محەم

5841
پەڕتوووکی ژمارە1 :
سەلييم و خەندە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201207
7070947577
71704
ھ شتا ئامادە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ی :خالد ئ رتووغرۆل
نوسينی
ەمەد
وەرگ اننی :تارا محە
چاپ :نااوەندی راگەﯾﯾاندنی ئارا
تاﯾبەتم
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
ستان
شووری کوردس
باش
و ت:
جﯚری پەڕتووک :رۆممان
زمان  -ش وەزار :ک  .باشوور
5842
پەڕتوووکی ژمارە2 :
ەکان ک ن؟
ەفيە کوردە
سەلە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
66468
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
کوردە

5843
پەڕتوووکی ژمارە3 :
ما
سەم
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
68790
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
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رەووف
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی پەڕتووک
جﯚری پەڕتووک :چيرۆک
زمان  -ش وەزار :ک .باشوور
پەڕتووکی ژمارە5844 :
سەما
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122214410418790
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
نووسينی :د .عارف حيتﯚ
چاپی ﯾەکەمی ئەم کت بە لە سا ی 2002دا لە دھﯚک ب وکراوەتەوە
سەرچاوە :ما پەڕی کت بخانەی کوردی
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی پەڕتووک
باشووری کوردستان
و ت:
جﯚری پەڕتووک :ھە بەست
زمان  -ش وەزار :ک .باشوور
پەڕتووکی ژمارە5845 :
سەما لە ژ ر شمش رەکەی دﯾمﯚکليسدا
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514969219
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
پاوەند ،ئەزرا3 /ن
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی پەڕتووک
باشووری کوردستان
و ت:
جﯚری پەڕتووک :ھەمەجﯚرە
زمان  -ش وەزار :ک .باشوور
پەڕتووکی ژمارە5846 :
سەما :چيرۆک
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514968487
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
بەکر حەسەن

پەڕتووکی ژمارە5847 :
سەمای بەفری ئ واران
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514967974
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ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ل
جەالل

ھ شتا ئاماددە نييە

ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
و ت:
بااشووری کورددستان
ەدەبی
ی پەڕتووک :ئە
جﯚری
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
5848
پەڕتوووکی ژمارە8 :
کان
مای پەپولەک
سەم
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6202336407
71028
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ن کەمال موکوورجی
کارزان
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
و ت:
بااشووری کورددستان
مندا ن
ی پەڕتووک :م
جﯚری
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
5849
پەڕتوووکی ژمارە9 :
مای پە شە
سەم
ەکان
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
69126
ھ شتا ئامادە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
حمەد
فەرھاد مستەفا ئەح
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
تاﯾبەتم
ستان
شووری کوردس
باش
و ت:
جﯚری پەڕتووک :چييرۆک
زمان  -ش وەزار :ک  .باشوور

5850
پەڕتوووکی ژمارە0 :
رۆک
می رۆحدا و کورتە چير
ن لە شەقام
مای جەنگ و ئاوازی نان
سەم
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
68106
ھ شتتا ئامادە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ی ئەحمەد2 /ن
ئاشتی

5851
پەڕتوووکی ژمارە1 :
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مای رۆح
سەم
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
69061
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
سەرددار

5852
پەڕتوووکی ژمارە2 :
ن
مای س بوون
سەم
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201204
4272009026
64657
ھ شتا ئامادە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ی
ئارام ش خ وەسانی
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
تاﯾبەتم
و ت:
ستان
شووری کوردس
باش
جﯚری پەڕتووک :رۆممان
زمان  -ش وەزار :ک  .باشوور

5853
پەڕتوووکی ژمارە3 :
سامی
مای سەرس
سەم
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201108
8092302036
60624
ی پی دی
فاﯾلی
ھ شتا ئاماادە نييە
ئ ف:
ئەرسەالن چە ەبی
200
ەم سا ی 09
چاپی ﯾەکە
کوردستان سل مانی
ەڕە داﯾە و
کوردی لەخﯚ دەگرێ لە  88الپە
ی
ە  54کﯚپلە ش عری
ئەم پەڕتووککە ش عرە کە
ﯾەکەم ئەزمموونی ش عرری شاعيرە کە لە سا ەکاانی  1384تا  1388ی ھەتاوی
ەکەم نووسرراوەی شاعيری کارامە "ﯾووونس
ھﯚنيونيوە و نووسيون وه .پ شەکی ﯾە
ەند خا ی گررﯾنگ
شەکييەک دا ئاماژە بە چە
عيرﯾش لە پ ش
رەزاﯾی"ﯾە و خودی شاع
دەکا.
دﯾيەکانی پەڕتتووک
تاﯾبەتمەند
و ت:
باشوووری کوردستان
شارەکان:
سل ماانی
ەست
جﯚری پەڕتتووک :ھە بە
شوور
زمان  -ش وەزار :ک .باش
5854
پەڕتوووکی ژمارە4 :
مای گو نی وﯾشکەساڵ
سەم
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http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22214410618888
ئامادەەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
نووسيينی :ئەحمەد بداغی
سا ی 2004دا ب وکراوەتەووە
ەڕتووکە لە س
ئەم پە
ی کت بخانەی کوردی
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
و ت:
بااشووری کورددستان
ھە بەست
ی پەڕتووک :ھ
جﯚری
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
5855
پەڕتوووکی ژمارە5 :
مای الوالو
سەم
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
68943
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ئەژی

5856
پەڕتوووکی ژمارە6 :
مای مەرگ
سەم
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
69499
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
عەلەووی ،بزورگ

5857
پەڕتوووکی ژمارە7 :
مای مەرگ
سەم
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22702075619793
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
نووسەر
شدەری
غەرﯾب پش
ەڕەکان
ژمارەی الپە
218
پ
سا ی چاپ
2008
کەتەلﯚگ
ئەدەبيات
ەوەی موکرﯾاننی
سەرچاوە :ما پەڕی دەززگای تو ژﯾنەووە و ب وکردنە
دﯾيەکانی پەڕتتووک
تاﯾبەتمەند
و ت:
باشوووری کوردستان
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جﯚری پەڕتووک :چيرۆک
زمان  -ش وەزار :ک .باشوور
پەڕتووکی ژمارە5858 :
سەمای مەرگ :چيرۆک
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514969147
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
بزورگی

پەڕتووکی ژمارە5859 :
سەمای کﯚتر
http://www.kurdipedia.org/?q=2012062023364071029
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
بەرزان ئەحمەد

پەڕتووکی ژمارە5860 :
سەماﯾەک لە ھە وەرﯾنی رۆح
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122214410218745
ئامادەﯾە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
نووسينی :محەمەد قەرەداغی
ئەم کت بە لە سا ی  2005دا لە سل مانی لەسەر ئەرکی نووسەر چاپکراوە
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی پەڕتووک
باشووری کوردستان
و ت:
جﯚری پەڕتووک :ھە بەست
زمان  -ش وەزار :ک .باشوور
پەڕتووکی ژمارە5861 :
سەمفﯚنيا
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122214410718892
فاﯾلی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
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نووسينی :سا ح سووززەنی
ئەم پەڕتووککە لە سا ی 1990دا ب ووکراوەتەوه
تاﯾبەتمەند
دﯾيەکانی پەڕتتووک
ەست
جﯚری پەڕتتووک :ھە بە
شوور
زمان  -ش وەزار :ک .باش

5862
پەڕتوووکی ژمارە2 :
دﯾيەکان
مفﯚنيا تراژﯾد
سەم
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22214410718894
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
نووسينی :سوارە قە ددزەﯾی
ئەم پەڕتووککە لە سا ی 1998دا ب ووکراوەتەوە
سەرچاوە :ما پەڕی کت ببخانەی کورددی
دﯾيەکانی پەڕتتووک
تاﯾبەتمەند
و ت:
باشوووری کوردستان
ەست
جﯚری پەڕتتووک :ھە بە
شوور
زمان  -ش وەزار :ک .باش
5863
پەڕتوووکی ژمارە3 :
دن
مفﯚنيای مرد
سەم
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201110
0150030486
62370
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
سين
ی :ئارام ﯾاس
نووسينی
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
تاﯾبەتمە
و ت:
ستان
شووری کوردس
باش
ە بەست
جﯚری پەڕتووک :ھە
زمان  -ش وەزار :ک ..باشوور

5864
پەڕتوووکی ژمارە4 :
مفﯚنيای مرد
سەم
دووەکان
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22214411519172
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
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عروفی
نووسينی :عەباس مەع
ن نەژاد
وەرگ انی؛ رزگار ئەمين
سەردەمەوە
ە
لەالﯾەن دەزگای چاپ و پەخشی
ن
200دا
ئەم کت بە للە سا ی 01
ب وبﯚتەوە
تاﯾبەتمەند
دﯾيەکانی پەڕتتووک
و ت:
باشوووری کوردستان
جﯚری پەڕتتووک :رۆمان
شوور
زمان  -ش وەزار :ک .باش
5865
پەڕتوووکی ژمارە5 :
شەکان
مفﯚنيای وش
سەم
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201405
5111058357
76252
ھ شتا ئامادە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
رزگار لووتفی
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
تاﯾبەتم
و ت:
ستان
شووری کوردس
باش
جﯚری پەڕتووک :ئەددەبی
زمان  -ش وەزار :ک  .باشوور

5866
پەڕتوووکی ژمارە6 :
مفﯚنيای وەننەوشە
سەم
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
68040
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
د شادد محەمەد ئە
ەمين

5867
پەڕتوووکی ژمارە7 :
مەرقەند
سەم
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201110
0252232486
62565
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
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علوف
ئەمين مەع
ئەحمەدی مەال
ی
ەوە:
وەرگ انی لە ف ەنسييە
دەزگای ئارراس 2002 -
دﯾيەکانی پەڕتتووک
تاﯾبەتمەند
و ت:
باشوووری کوردستان
ی
جﯚری پەڕتتووک :ئەدەبی
شوور
زمان  -ش وەزار :ک .باش
5868
پەڕتوووکی ژمارە8 :
در ال
سەند
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6202255317
70627
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
سﯚس محەمە
و /ئاس
ەد رشان
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
بااشووری کورددستان
و ت:
مندا ن
ی پەڕتووک :م
جﯚری
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
5869
پەڕتوووکی ژمارە9 :
چيرۆکی تر
در الو دووچ
سەند
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6202255317
70475
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
وەزﯾرەە جەزا
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی پەڕتووک :مندا ن
جﯚری
5870
پەڕتوووکی ژمارە0 :
گەر
سەنگ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201208
8071524396
67561
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی

ﻻﭘەڕە

1569

http://www.kurdipedia.org

ل ميرزا
سينی -:جەالل
لە نوس
سا ی چاپ1983 -:
ەی شەھيد ئئارام
چاپخانە
ە سەر نيت؛  -چاالک
خستنە
تاﯾبەتم
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
و ت:
ستان
شووری کوردس
باش
شانﯚ
جﯚری پەڕتووک :شا
زمان  -ش وەزار :ک  .باشوور
5871
پەڕتوووکی ژمارە1 :
ە
ودا و سنوورر :ل کﯚ ينەوە
سەو
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
68941
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
سان فوئاد /ل
ئيحس

5872
پەڕتوووکی ژمارە2 :
ژ ،پ کەنين و ئازادی
ودای وتوو ژ
سەو
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22702075619810
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
نووسەر
ختين
ميخاﯾيل باخ
وەرگ
د .بەختيار سەجادی
ژمارەی الپە
ەڕەکان
194
پ
سا ی چاپ
2008
کەتەلﯚگ
راگەﯾاندن
ەوەی موکرﯾاننی
سەرچاوە :ما پەڕی دەززگای تو ژﯾنەووە و ب وکردنە
دﯾيەکانی پەڕتتووک
تاﯾبەتمەند
باشوووری کوردستان
و ت:
جﯚری پەڕتتووک :راگەﯾانندن
شوور
زمان  -ش وەزار :ک .باش
5873
پەڕتوووکی ژمارە3 :
دوﯾنی ھەول ر
ی
ەرمەنستانە نەک
ە
کی دوﯾن ئە
سە حەدﯾن ئەﯾﯾووبی خە ک
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
69786
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فاﯾلی پی دی ئ ف:
عەبدول ەقيب ﯾوسف

ھ شتا ئامادە نييە

پەڕتووکی ژمارە5874 :
سە حەدﯾن و ف ی بەنگ ک شەکان :سەرگوزەشتەﯾەکی د دارﯾی رابوردو
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514969607
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
جورجی

پەڕتووکی ژمارە5875 :
سە حەدﯾنی ئەﯾوبی ئەرمەنی نيە زەرزاری و رەوەندی دوﯾنی ھەول رە
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514969951
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
عەبدولخالق سەرسام

پەڕتووکی ژمارە5876 :
سە حەدﯾنی ئەﯾوبی :ژﯾاننامەی گەشترﯾن...
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514969712
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
موحسن محەمەد حس ن

پەڕتووکی ژمارە5877 :
سە حەدﯾنی ئەﯾووبی :سەرکردەی موس مانی کورد
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514969792
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
ھادی عەلی
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی پەڕتووک
باشووری کوردستان
و ت:
جﯚری پەڕتووک :ئاﯾين و ئاتەﯾزم
زمان  -ش وەزار :ک .باشوور
پەڕتووکی ژمارە5878 :
سە حەدﯾنی ئەﯾيووبی
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514965934
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
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مەد عەلی
ەالبی ،محەم
ئەلسە

5879
پەڕتوووکی ژمارە9 :
ژووی...
ی
جی :چمک ک لە ﯾاداشت و م
وو ی بەرزنج
د ئەحمەدی
سەﯾد
ی بابا رەسو
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651497
70001
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
د
عەبدوولقادر سەعيد

5880
پەڕتوووکی ژمارە0 :
ستان
وو بﯚ کوردس
د جەوھەر ...گەوھەر بو
سەﯾد
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
69888
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
عارف //ئا
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
و ت:
بااشووری کورددستان
ھەمەجﯚرە
ی پەڕتووک :ھ
جﯚری
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
5881
پەڕتوووکی ژمارە1 :
وردستانى
سخەرى كو
د عەلى ئەس
سەﯾد
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201403
3310040079
96603
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
مەد حەمە باققى--سنە98-
محەم
199

5882
پەڕتوووکی ژمارە2 :
ەھيد بوون
ياﯾەوە تا شە
ھاتنەوە دنيا
د قوتب لە ھ
سەﯾد
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201201
1242315346
64027
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ەجيب
وەرگ راننی  :تارق نە
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
تاﯾبەتم
و ت:
ستان
شووری کوردس
باش
جﯚری پەڕتووک :ئاﯾيين و ئاتەﯾزم
زمان  -ش وەزار :ک  .باشوور
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5883
پەڕتوووکی ژمارە3 :
ەو ەت
مە گە و دە
د قوتب و تييﯚری تەکفيررکردنی کﯚم
سەﯾد
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
66524
ھ شتا ئاماادە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ن ئەحمەد
شوان
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
م
ی پەڕتووک :ئااﯾين و ئاتەﯾزم
جﯚری
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
بااشووری کورددستان
و ت:
5884
پەڕتوووکی ژمارە4 :
دبوون
ە تا شەھيد
د قوتب :لە ھاتنەدنياوە
سەﯾد
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201110
0181032106
62419
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
عەبدولفەتاح ئئەلخاليدی
نووسينی :د .سە ح ع
ب رەشيد
وەرگ انی :تارق نەجيب
2008
دﯾيەکانی پەڕتتووک
تاﯾبەتمەند
و ت:
باشوووری کوردستان
جﯚری پەڕتتووک :ئاﯾين و ئاتەﯾزم
شوور
زمان  -ش وەزار :ک .باش
5885
پەڕتوووکی ژمارە5 :
ە ﯾەتی کورردی و تابلﯚﯾﯾەک
ھەشت چيررۆکی کﯚمە
د کە ەک :ھ
سەﯾد
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
67802
نييە
شتا ئامادە ە
ھ شت
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ل
جەمال

5886
پەڕتوووکی ژمارە6 :
شەر لە ﯾادی پانزە سا ەی شەھيد....
ب و ت کﯚشە
سفی ئەدﯾب
دا سا ح ﯾوس
سەﯾد
dipedia.org//?q=201206
6101651496
69784
http:///www.kurd
ئامادە نييە
ە
ھ شتا
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ئوم د ئاشنا

5887
پەڕتوووکی ژمارە7 :
ران
سەﯾر
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http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201111
1061424416
62804
ئامادەەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ئيبراھ
ھيم ئەمين با دار
ن موحسين
و نەک ش :ش روان
ی ئاراس 2007 -
دەزگای
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی پەڕتووک
بااشووری کورددستان
و ت:
مندا ن
ی پەڕتووک :م
جﯚری
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
5888
پەڕتوووکی ژمارە8 :
عرستان
ران کی شيع
سەﯾر
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201111
1092129066
62870
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ورﯾا عوممەر ئەمين
20
ی ئاراس 007 -
دەزگای
تاﯾبەتمە
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
و ت:
ستان
شووری کوردس
باش
ە بەست
جﯚری پەڕتووک :ھە
زمان  -ش وەزار :ک ..باشوور
5889
پەڕتوووکی ژمارە9 :
وردستانى
ەسفەرى كو
سەﯾييد عەلى ئە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201403
3310040079
96608
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ەول ر2002-
مەد حەمە باققى-ئاراس-ھە
محەم

5890
پەڕتوووکی ژمارە0 :
وردستانی
ەسغەری کو
سەﯾييد عەلی ئە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201110
0252223166
62564
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
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ی
ەد حەمە باقی
محەمە
ی ئاراس 20 02 -
دەزگای
تاﯾبەتم
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
ستان
شووری کوردس
باش
و ت:
جﯚری پەڕتووک :ھوونەری
زمان  -ش وەزار :ک  .باشوور
5891
پەڕتوووکی ژمارە1 :
ەکانی پورە شەرميلە
سەﯾيير سەمەرە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6202255317
70845
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
نوری سەعيد قادر
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی پەڕتووک :مندا ن
جﯚری
5892
پەڕتوووکی ژمارە2 :
جەنگی چا د ران
شا ئييسماعيلی ﯾەکەم و ج
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22214411018993
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
نووسيينی :ھاشم حيجازی فەرر
ل رەشيد شە
سيەوە؛ کەمال
وەرگ انی لە فارس
ەرﯾف
انەوە ب وکراوەتەووە
ە
ی وەرگ
ەالﯾەن خانەی
ئەم کت بە لە سا ی  2002دا لە
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی پەڕتووک
بااشووری کورددستان
و ت:
ی پەڕتووک :م ژوو
جﯚری
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
5893
پەڕتوووکی ژمارە3 :
شا زا دە چکﯚلە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6202255317
70384
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
و/ئاس
سﯚ عەبدول قادر حەسەن
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی پەڕتووک
ی پەڕتووک :مندا ن
جﯚری
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پەڕتوووکی ژمارە4 :
5894
ک
شا ی بووکە خا نمی مشک
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6202255317
70389
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
الﭬە ففەرھاد
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی پەڕتووک :مندا ن
جﯚری
5895
پەڕتوووکی ژمارە5 :
شيعری ھەژااردا
شاباززی چيا  -باررزانی لە ش
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201201
1081216096
63707
ئاماددەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
جەھانگير غەفاری  -ئاگرﯾن
2004
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
بااشووری کورددستان
و ت:
ەدەبی
ی پەڕتووک :ئە
جﯚری
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
5896
پەڕتوووکی ژمارە6 :
وو و بووکە ە
شاتو
ەکانی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6202255317
70394
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ن ميرزا
عەبدول ەحمان
رزگار عە
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
تاﯾبەتم
و ت:
ستان
شووری کوردس
باش
دا ن
جﯚری پەڕتووک :مند
زمان  -ش وەزار :ک  .باشوور

5897
پەڕتوووکی ژمارە7 :
وو :کورتە چييرۆک
شاتو
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
69032
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ﯾن مستەفا رەەسوڵ
عزەدﯾن
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5898
پەڕتوووکی ژمارە8 :
شاخی
ی سەگە بە ەک
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201111
1092136106
62872
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
ماتﯚڤ
جەنگيز ئيتم
وەرگ انی لە عەرەبييەووە :عوب د رۆژژبەﯾانی
دەزگای ئارراس 2007 -
دﯾيەکانی پەڕتتووک
تاﯾبەتمەند
باشوووری کوردستان
و ت:
جﯚری پەڕتتووک :رۆمان
شوور
زمان  -ش وەزار :ک .باش
5899
پەڕتوووکی ژمارە9 :
شار
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6202255317
70493
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
جﯚ وﯾنند سور
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی پەڕتووک
ی پەڕتووک :مندا ن
جﯚری
5900
پەڕتوووکی ژمارە0 :
ەم
ەکەم و دووە
شار  -بەرگی ﯾە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
68333
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
حس ن عارف
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
تاﯾبەتم
و ت:
ستان
شووری کوردس
باش
جﯚری پەڕتووک :رۆممان
زمان  -ش وەزار :ک  .باشوور

5901
پەڕتوووکی ژمارە1 :
ەﯾدا
ن و کوژانەوە
شار لە ھە بوون
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22214412719595
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
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نەژاد عەزﯾزز سورم
چاپخانەی وەزارەتی پەرروەردەی حکووومەتی کورددستان
20
ھەول ر 005
دﯾيەکانی پەڕتتووک
تاﯾبەتمەند
و ت:
باشوووری کوردستان
جﯚری پەڕتتووک :وتار و دﯾمانە
5902
پەڕتوووکی ژمارە2 :
ی
شار و شارچ تی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6292219537
71605
ی پی دی ئ ف :ھ شتا ئاماادە نييە
فاﯾلی
ی :مەرﯾوان تتﯚفيق و ھيوا تاوگﯚزی
ئامادەکردنی
دﯾيەکانی پەڕتتووک
تاﯾبەتمەند
و ت:
باشوووری کوردستان
جﯚرە
جﯚری پەڕتتووک :ھەمەج
شوور
زمان  -ش وەزار :ک .باش

5903
پەڕتوووکی ژمارە3 :
بەدەر
شاربە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
68836
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
حوس ن
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی پەڕتووک
ی پەڕتووک :رۆۆمان
جﯚری
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
5904
پەڕتوووکی ژمارە4 :
ستانييەتی خورﯾيەکان
شارس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
2270207562
20011
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
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نووسەر
گ رنﯚت ﭬ ھ م
وەرگ
ھەمەوەندی
ل حەسەن ھ
ئارام جەالل
ەڕەکان
ژمارەی الپە
231
پ
سا ی چاپ
2009
پ
نﯚرەی چاپ
ﯾەکەم
دﯾزاﯾنی بەرگ
ھاشم
محەمەد ھ
کەتەلﯚگ
م ژوو
ەوەی موکرﯾاننی
سەرچاوە :ما پەڕی دەززگای تو ژﯾنەووە و ب وکردنە
دﯾيەکانی پەڕتتووک
تاﯾبەتمەند
و ت:
باشوووری کوردستان
جﯚری پەڕتتووک :م ژوو
شوور
زمان  -ش وەزار :ک .باش
5905
پەڕتوووکی ژمارە5 :
کﯚنی کورد
ستانيەتی ک
شارس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201112
2182224286
63374
ئاماددەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
؟
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی پەڕتووک :م ژوو
جﯚری
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
5906
پەڕتوووکی ژمارە6 :
ستان تی و ننيگەرانيەکاننی
شارس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
65582
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
فرۆﯾد ،،سيگمﯚند

5907
پەڕتوووکی ژمارە7 :
ۆ
شارۆ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
68503
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ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ەدی
ئەحمە

ھ شتا ئاماددە نييە

5908
پەڕتوووکی ژمارە8 :
ن
ۆچکەکەمان
شارۆ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201209
9170947093
31462
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
پﯚرنتﯚن واﯾ دەر
وەرگ اننی :ئازاد بەررزنجی
تاﯾبەتم
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
ستان
شووری کوردس
باش
و ت:
شانﯚ
جﯚری پەڕتووک :شا
زمان  -ش وەزار :ک  .باشوور
5909
پەڕتوووکی ژمارە9 :
ئيداری نەتەوەﯾی
ی
فيی ،م ژووﯾی،
و ...کورەەﯾەکی جوگراف
ی خورماتوو
شاری
dipedia.org//?q=201403
3310040079
96626
http:///www.kurd
ھ شتا ئامادە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ەرمکی
ەد حەميد گە
ئەحمە
مانی2005-
سل ما
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
بااشووری کورددستان
و ت:
جوگرافيا
ی پەڕتووک :ج
جﯚری
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
5910
پەڕتوووکی ژمارە0 :
ست
ی خﯚشەوﯾس
شاری
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6202336407
71031
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
شەونم
ع-ع ش
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
و ت:
بااشووری کورددستان
ھە بەست
ی پەڕتووک :ھ
جﯚری
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک

ﻻﭘەڕە

1580

http://www.kurdipedia.org

5911
پەڕتوووکی ژمارە1 :
ی دەستە و تاقمەکان
شاری
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22214412419493
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
شارام قەوامی
2007
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
تاﯾبەتم
و ت:
ستان
شووری کوردس
باش
جﯚری پەڕتووک :ئەددەبی
زمان  -ش وەزار :ک  .باشوور
5912
پەڕتوووکی ژمارە2 :
ی  -بەرگی 1
ی سل مانی
شاری
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201306
6221241397
78284
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
سا حی رەشە
ەحمودی ا
نووسين و کﯚکردنەوەی ئەکرەمی مە
تاﯾبەتمەند
دﯾيەکانی پەڕتتووک
و ت:
ئ اق
جﯚری پەڕتتووک :م ژوو
شوور
زمان  -ش وەزار :ک .باش

5913
پەڕتوووکی ژمارە3 :
ی  -بەرگی 2
ی سل مانی
شاری
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201306
6221254028
83060
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
سا حی رەشە
ەحمودی ا
نووسين و کﯚکردنەوەی ئەکرەمی مە
تاﯾبەتمەند
دﯾيەکانی پەڕتتووک
ئ اق
و ت:
جﯚری پەڕتتووک :م ژوو
شوور
زمان  -ش وەزار :ک .باش

5914
پەڕتوووکی ژمارە4 :
)1932
ی )2 – 1918
ی سل مانی
شاری
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201108
8191326256
60744
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ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی

ھ شتا ئامادە نييە
سييە
ەوەﯾەکی م ژژووﯾی سياس
ل کﯚ ينە
شوانی
ی :ئاکﯚ عە ببدولکەرﯾم ش
نووسينی
ی  -چاپخانە ی زانست 2002 -
سل مانی
تاﯾبەتمە
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
و ت:
ستان
شووری کوردس
باش
سلل مانی
شارەکاان:
جﯚری پەڕتووک :م ژژوو
زمان  -ش وەزار :ک ..باشوور

5915
پەڕتوووکی ژمارە5 :
ی ب2،1
ی سل مانی
شاری
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
69717
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ئەکرەمی مەحموددی سا حی ررەشە

5916
پەڕتوووکی ژمارە6 :
1920
ﯾەتييەکان 0 – 1820
ن
ە
ی ملمالن ی گروپە کﯚمە
ی سل مانی
شاری
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201108
8191333016
60746
مادە نييە
ی پی دی ئ ف :ھ شتا ئاما
فاﯾلی
عفەر)
م ئەحمەد )ماامﯚستا جەعف
نووسينی :فازﯾ کەرﯾم
ن – 2006
سل مانی – بنکەی ژﯾن
چاپخانەی شﭭان
تاﯾبەتمەند
دﯾيەکانی پەڕڕتووک
و ت:
باشوووری کوردستاان
جﯚری پەڕتووک :م ژوو
5917
پەڕتوووکی ژمارە7 :
192
مە ﯾەتييەکاان 20-1820
ی ،ملمالن ی گروپە کﯚم
ی سل مانی
شاری
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201405
5191419427
76364
ھ شتتا ئامادە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
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ستا جەعفەر
مامﯚس
2014
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
بااشووری کورددستان
و ت:
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
ی پەڕتووک :ککﯚمە ﯾەتی
جﯚری
5918
پەڕتوووکی ژمارە8 :
ن
ی مﯚسيقارە سپييەکان
شاری
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201208
8071505316
67563
ھ شتا ئامادە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
بەختيارر عەلی
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
تاﯾبەتم
ستان
شووری کوردس
باش
و ت:
جﯚری پەڕتووک :رۆممان
زمان  -ش وەزار :ک  .باشوور

5919
پەڕتوووکی ژمارە9 :
ی مﯚم و گو
شاری
و فرۆشان
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22214410418812
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
نووسيينی :ساالر تتوتمانی
ەوە ب وکراوەتتەوە
خانەی تيشکە
ە الﯾەن چاپخ
ئەم کت بە لە سا ی  2006دا لە
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی پەڕتووک
بااشووری کورددستان
و ت:
ھە بەست
ی پەڕتووک :ھ
جﯚری
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
5920
پەڕتوووکی ژمارە0 :
ی و شارستتانييەتدا
ی کفری لە تەرازووی ررەسەناﯾەتی
شاری
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201207
7030911557
71646
ی پی دی ئ ف :ھ شتا ئاممادە نييە
فاﯾلی
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ن عبدالحميد عبداللە
نووسينی :صالح الدﯾن
دﯾيەکانی پەڕڕتووک
تاﯾبەتمەند
و ت:
باشوووری کوردستتان
جﯚری پەڕڕتووک :م ژوو
زمان  -ش وەزار :ک .با شوور

5921
پەڕتوووکی ژمارە1 :
ک
ی کەرکووک
شاری
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6252257577
70904
ی پی دی ئ ف :ھ شتا ئئامادە نييە
فاﯾلی
کﯚکردنەوە و ئامادەکرردنی :گﯚران فەتحی
ەندﯾيەکانی پپەڕتووک
تاﯾبەتمە
شووری کوردس
باش
و ت:
ستان
پەڕتووک :ھەممەجﯚرە
جﯚری پە
زمان  -ش وەزار :ک .باشوور

5922
پەڕتوووکی ژمارە2 :
ی کەرکوک
شاری
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22214410418809
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
ەلەری
ەتاھير ئاغجە
نووسينی :پشکﯚ حەمە
لەالﯾەن مەکتەبی بير و ھﯚشياررﯾەوە ب وکراووەتەوە
ن
 200دا
ئەم کت بە للە سا ی 07
سەرچاوە :ما پەڕی کت ببخانەی کورددی
دﯾيەکانی پەڕتتووک
تاﯾبەتمەند
و ت:
باشوووری کوردستان
شارەکان:
سل ماانی
جﯚری پەڕتتووک :م ژوو
شوور
زمان  -ش وەزار :ک .باش
5923
پەڕتوووکی ژمارە3 :
گەوت ،تەکييە ،خانەقا ،زاناو پياوە ئئاﯾنييە ناوداارەکانی
ميژووی مزگ
ی کەرکوک بەش ک لەم
شاری
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
21121153712526
ھ شتا ئئامادە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
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ەتحی
گﯚران فە
2012
ەندﯾيەکانی پپەڕتووک
تاﯾبەتمە
ستان
شووری کوردس
باش
و ت:
پەڕتووک :م ژووو
جﯚری پە
زمان  -ش وەزار :ک .باشوور
5924
پەڕتوووکی ژمارە4 :
ە تﯚقيوەکە
شارە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201209
9161638223
31505
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ﯾودﯾت ننيورﯾنک
عەبدو
وەرگ اننی :ھ من ع
تاﯾبەتم
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
و ت:
ستان
شووری کوردس
باش
جﯚری پەڕتووک :رۆممان
زمان  -ش وەزار :ک  .باشوور
5925
پەڕتوووکی ژمارە5 :
سييەکان
گەلە زاگرۆس
ەج بوونی گ
ەندی نيشتە
ەزوور مە بە
شارە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201112
2261105096
63518
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
؟
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی پەڕتووک
ی پەڕتووک :م ژوو
جﯚری
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
5926
پەڕتوووکی ژمارە6 :
ەھەنگ
شارە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201405
5032038292
25091
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
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حمەد سا ح ئييبراھيمی  -شەپﯚل
وەرگ  :مح
تاﯾبەتمەند
دﯾيەکانی پەڕتتووک
و ت:
ئ ران
جﯚری پەڕتتووک :ئاﯾين و ئاتەﯾزم
شوور
زمان  -ش وەزار :ک .باش

5927
پەڕتوووکی ژمارە7 :
وکراسی
گ ی و دﯾمو
ەوانی :کارگ
شارە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
66799
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
شەرﯾف
ی ،سەردار ش
سندی

5928
پەڕتوووکی ژمارە8 :
ەکەم
شارە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6202255317
70633
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
عەلی
لەﯾالع
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی پەڕتووک :مندا ن
جﯚری
5929
پەڕتوووکی ژمارە9 :
ب :چيرۆک
شازادە ئيحتجاب
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
69048
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ەنگ
ھوشە

5930
پەڕتوووکی ژمارە0 :
ب
شازادە ئيحتيجاب
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
69503
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
شيری ،ھﯚشەنگ
گو ش

5931
پەڕتوووکی ژمارە1 :
شازادە بچکﯚلە -کوردی -ئيننگليزی
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http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6202255317
70755
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
و/دەرنناخ رووف باناللەﯾی
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی پەڕتووک :مندا ن
جﯚری
5932
پەڕتوووکی ژمارە2 :
شازادە چکﯚل
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201108
8311347426
60844
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
سانت  -ئ گزۆۆپ ری
نووسينی  :ئانتوان دۆ س
ف و بەڕۆژ ئارککرەﯾی
وەرگ انی :خەبات عارف
دﯾيەکانی پەڕتتووک
تاﯾبەتمەند
باشوووری کوردستان
و ت:
جﯚری پەڕتتووک :مندا ن
شوور
زمان  -ش وەزار :ک .باش
5933
پەڕتوووکی ژمارە3 :
شازادە چکﯚلە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201110
0242137006
62543
ە
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
دانانی :سەنت ئ گزووپ ری
ەن زادە
ەبدو حەسە
ی :ئاسﯚ عە
وەرگ انی
20
دەزگای ئاراس 001 -
تاﯾبەتمە
ەندﯾيەکانی پپەڕتووک
و ت:
ستان
شووری کوردس
باش
دا ن
جﯚری پپەڕتووک :مند
زمان  -ش وەزار :ک .باشوور
5934
پەڕتوووکی ژمارە4 :
شازادە چکﯚلە 2
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6202255317
70406
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ەفا ئ لخانی ززادە
مستە
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی پەڕتووک
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جﯚری پەڕتووک :مندا ن
زمان  -ش وەزار :ک .باشوور
پەڕتووکی ژمارە5935 :
شازادە و گەدا
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514969326
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
توﯾن ،مارک

پەڕتووکی ژمارە5936 :
شازادەی بەختياری
http://www.kurdipedia.org/?q=2012062022553170215
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
و/مامﯚستاگﯚران
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی پەڕتووک
جﯚری پەڕتووک :مندا ن
پەڕتووکی ژمارە5937 :
شازادەی دورگەی ئاژە ن
http://www.kurdipedia.org/?q=2012062022553170705
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
و/ھﯚردووسامی
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی پەڕتووک
جﯚری پەڕتووک :مندا ن
پەڕتووکی ژمارە5938 :
شازادەی سمي شووشە
http://www.kurdipedia.org/?q=2012062022553170471
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
د /ئە لب ر موت ەق
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی پەڕتووک
جﯚری پەڕتووک :مندا ن
پەڕتووکی ژمارە5939 :
شازادەی کﯚشکی رەش

ﻻﭘەڕە

1588

http://www.kurdipedia.org

http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201306
6011307037
78395
ھ شتا ئامادە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
الزۆ
2013
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
تاﯾبەتمە
و ت:
ستان
شووری کوردس
باش
ە بەست
جﯚری پەڕتووک :ھە
زمان  -ش وەزار :ک ..باشوور
5940
پەڕتوووکی ژمارە0 :
شازازدەی سواررچاک
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6202255317
70583
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
کﯚرنيلليا مينول
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی پەڕتووک :مندا ن
جﯚری
5941
پەڕتوووکی ژمارە1 :
ەی
ڵ لە پاشاکە
شاژنن کی دوودڵ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
69325
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ی ،جين
پلەﯾدی

5942
پەڕتوووکی ژمارە2 :
چکﯚلە
شەی گەورە و منا ی چک
شاش
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201311
1280003348
87580
ە
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
حەسەن
غازی ح
2013
ەندﯾيەکانی پپەڕتووک
تاﯾبەتمە
ستان
شووری کوردس
باش
و ت:
جﯚری پپەڕتووک :دەرروونناسی
زمان  -ش وەزار :ک .باشوور
5943
پەڕتوووکی ژمارە3 :
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ە
ی :ل کﯚ ينەوە
شاعيير و ناوداراننی کاکەﯾی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
68677
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ھەردەەو ل  /ک

5944
پەڕتوووکی ژمارە4 :
دی
شاعييرانی نو خو
وازی سو د
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201309
9252150139
92362
ھ شتا ئامادە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
کەمال مەعروف
ھەول ر 2010 -
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
تاﯾبەتم
و ت:
ستان
شووری کوردس
باش
جﯚری پەڕتووک :ئەددەبی
زمان  -ش وەزار :ک  .باشوور
5945
پەڕتوووکی ژمارە5 :
ساوەكان خەليل منەوەرر
شاعييرى چەوس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201403
3310040079
96640
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ن-سل مانى-
د-سەركەوەن
عەبدوولقادر سەعيد

5946
پەڕتوووکی ژمارە6 :
عر
سەنی شيع
ق ئەمين و دەنگی رەس
مەرگ فەرﯾق
شاعييری جوانەم
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
68963
ھ شتا ئامادە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ەد باوەڕ /ک ل
ئەحمە
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
و ت:
بااشووری کورددستان
ەدەبی
ی پەڕتووک :ئە
جﯚری
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
5947
پەڕتوووکی ژمارە7 :
ساوەکان خەليل منەوەرر
شاعييری چەوس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
68237
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ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ھەردەەو ل 1 /ن

ھ شتا ئاماددە نييە

5948
پەڕتوووکی ژمارە8 :
ەرگی 1
ەک ش  -بە
شاعييرێ و نە دە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201109
9071538006
61034
ھ شتا ئامادە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
عەبدولققادر سەعيد
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
تاﯾبەتمە
و ت:
ستان
شووری کوردس
باش
ە بەست
جﯚری پەڕتووک :ھە
زمان  -ش وەزار :ک ..باشوور

5949
پەڕتوووکی ژمارە9 :
شاعييرە ناو ونبووەکانی کوررد
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
67857
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ی کەمال باپير ئاغا
عەلی
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
و ت:
بااشووری کورددستان
ەدەبی
ی پەڕتووک :ئە
جﯚری
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
5950
پەڕتوووکی ژمارە0 :
ی
مەی کوردی
شانام
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6031153426
65012
ھ شتا ئامادەە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ی کەنﯚ ەﯾی
ئئە ماسخانی
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5951
پەڕتوووکی ژمارە1 :
کيميا بارانی ھە ەبجە
زەی س کاارەساتی ک
شانز
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
66271
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
م مستەفا
سەالم

5952
پەڕتوووکی ژمارە2 :
ﯚ باوەڕ و رەس
شانﯚ
سەناﯾەتی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201108
8181623456
60731
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
ھەرەس
ەمە رەشيد ھ
ھونەرمەند حە
ھەﭬپەﯾﭭين ک لەگەڵ ھو
ی ھە ﯚ بەرز نجەﯾی
ئامادەکردنی
خو ندکاری کورددەوە لە ئەورووپا
الﯾەن گﯚﭬاری و
ن
200دا لە
ئەم کت بە للە سا ی 02
ب وکراﯾەوەە
دﯾيەکانی پەڕتتووک
تاﯾبەتمەند
و ت:
دەررەوە
جﯚری پەڕتتووک :شا نﯚ
5953
پەڕتوووکی ژمارە3 :
ﯚ و ناسنامە
شانﯚ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201109
9241046336
62065
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
سوبحان
نووسەرر :کامەران س
شی سەردەەم
ی چاپ و پەخش
دەزگای
2005
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
تاﯾبەتم
و ت:
ستان
شووری کوردس
باش
شانﯚ
جﯚری پەڕتووک :شا
5954
پەڕتوووکی ژمارە4 :
ی
ی کوردەواری
ﯚ و ..شانﯚی
شانﯚ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
67365
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
سەن تەنيا
حەسە

5955
پەڕتوووکی ژمارە5 :
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شانﯚگەرى و ھﯚنراوەى مەرگى بەخەەوەرى
http://www.kurdipedia.org/?q=2014033100400796667
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
عەبدولقادر سەعيد-سەركەوەن-سل مانى-

پەڕتووکی ژمارە5956 :
شانﯚگەری مناڵ
http://www.kurdipedia.org/?q=2012062023364071032
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
عومو عەبدول رە حيم

پەڕتووکی ژمارە5957 :
شانﯚگەری منا ن
http://www.kurdipedia.org/?q=2012081409361172138
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
ﯾەکەم کت بی دەقی )شانﯚگەری منا ن( کە لە شاری سل مانيدا چاپ بووب ت لە نووسينی مامﯚستا
)عومەر عەبدول ەحيم(ە و سا ی  1972لەچاپخانەی کامەرانی چاپکراوە ،ئەم کت بە لەحەوت دەقی
شانﯚﯾی پ کھاتووە،کەبرﯾتين  :جوو جوو جوو ،کفرە ئەحمەد،ش خەو ،حەمە نەخﯚش ،پيری دەرون
بەرز ،کﯚمە ی کەڕان ،بەزمی ئاو نە.
سەرچاوە :تﯚمار کی تاﯾبەت بﯚ کوردﯾپ دﯾا لەالﯾەن )داناز عەبدول ەحمان( سەبارەت بە )شانﯚگەری
منا ن( لە15:08:14 2012-8-11 :
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی پەڕتووک
باشووری کوردستان
و ت:
جﯚری پەڕتووک :شانﯚ
زمان  -ش وەزار :ک .باشوور
پەڕتووکی ژمارە5958 :
شانﯚگەرﯾی باوەڕ
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514968355
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
محەمەد عەبدول ەحمان

پەڕتووکی ژمارە5959 :
شانﯚگەرﯾەکانی سل مانی لە سا نی 1926ـ1961
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514967415
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
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جی ،ﯾاسين قادر
بەرزنج

5960
پەڕتوووکی ژمارە0 :
گەری
ە ک شانﯚگ
ﯚنامە :کﯚمە
شانﯚ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
67758
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
نافع

5961
پەڕتوووکی ژمارە1 :
ھونەرە جواننەکانی کورد
کﯚمە ەی ھ
ﯚنامەکانی ک
شانﯚ
dipedia.org//?q=201206
6101651496
67340
http:///www.kurd
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ق
ق عومەر تﯚفيق
فاﯾەق

5962
پەڕتوووکی ژمارە2 :
گا
ﯚنامەی دەرگ
شانﯚ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201109
9111336406
61129
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
ەلسائيغ
سەر :ﯾوسف ئە
ناوی نووس
ەمبار
ناوی وەرگ  :جەمال غە
ی سەردەم  -سل مانی ))سا ی چاپ)2007 :
لە ب وکراوەەکانی دەزگای
دﯾيەکانی پەڕتتووک
تاﯾبەتمەند
ستان
شووری کوردس
و ت :باش

5963
پەڕتوووکی ژمارە3 :
مﯚد رنيتی
ﯚی پﯚست م
شانﯚ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201109
9171413116
61710
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
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ی
نيھاد جامی
کەرکوک 2008 -
 2011-09-17بﯚ
ھاد جامی(ەووە لە رۆژی 7
ی لەالﯾەن )نيھ
ئەم پەڕتووککە بەتاﯾبەتی
کوردﯾپ دﯾا ن ردراوە
دﯾيەکانی پەڕتتووک
تاﯾبەتمەند
و ت:
باشوووری کوردستان
جﯚری پەڕتتووک :شانﯚ
شوور
زمان  -ش وەزار :ک .باش
5964
پەڕتوووکی ژمارە4 :
ن تيئﯚر و پرااکتيکدا
ﯚی توندوتيژﯾی لە ن وان
شانﯚ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
67428
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
دانا رەەوف

5965
پەڕتوووکی ژمارە5 :
شانﯚ
ﯚی داﯾکی نييشتمان
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201201
1082036526
63721
ئامادەەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
براﯾم فەرشی
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
شانﯚ
ی پەڕتووک :ش
جﯚری
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
5966
پەڕتوووکی ژمارە6 :
ەباتە
ﯚی رامياری شانﯚی خە
شانﯚ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
67345
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ھەورامانی ،سيروان

5967
پەڕتوووکی ژمارە7 :
ﯚی رەش
شانﯚ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
69375
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ھولگﯚﯚو ،ئەسکەر
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5968
پەڕتوووکی ژمارە8 :
شانﯚ
ﯚی سوﯾدی چ2
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
69368
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
دانا رەەئوف

5969
پەڕتوووکی ژمارە9 :
سەرەتاوە.
وﯾدی لە س
ن لە رەوتی شانﯚی سو
ە و ت وانين
ﯚی سوﯾدی :ھە و ستە
شانﯚ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
69369
ھ شتا ئاامادە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
دانا رەەوف

5970
پەڕتوووکی ژمارە0 :
ﯚی سو دی
شانﯚ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22214411319098
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
نووسينی :دانا رەئووف
کراوەتەوە
 200دا لە کوردستان ب وکر
ئەم کت بە للە سا ی 06
تاﯾبەتمەند
دﯾيەکانی پەڕتتووک
و ت:
باشوووری کوردستان
جﯚری پەڕتتووک :شانﯚ
شوور
زمان  -ش وەزار :ک .باش
5971
پەڕتوووکی ژمارە1 :
193دا
ی  1919ـ 39
ن سا ەکانی
سی لە ن وان
ﯚی فەڕەنس
شانﯚ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
69403
ھ شتا ئاما دە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ت
الگارد ،ئەندرێ /مييچارد ،لﯚرانت

5972
پەڕتوووکی ژمارە2 :
ستە
ﯚی مﯚباﯾل و دەرب ﯾنگەرر تی جەس
شانﯚ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
69212
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ن
قەرەداغی ،بورھان
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5973
پەڕتوووکی ژمارە3 :
ﯚی ناومال  :کەلەپوور
شانﯚ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
67823
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ەفا ەفوەت
مستە

5974
پەڕتوووکی ژمارە4 :
خی سوﯾد :چەند بيروببﯚچوون کی رەخنە ئام ز
ﯚی ھاوچەرخ
شانﯚ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
69367
ھ شتا ئامادە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
جاف ،فازﯾل

5975
پەڕتوووکی ژمارە5 :
راوەی سەررشانﯚی...
ﯚپەرﯾت و چييرۆکی ھﯚنر
تان :چوار ئﯚ
ﯚی کوردستا
شانﯚ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
67678
ھ شتا ئامادە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
مەد
عەبدوول ەزاق محەم

5976
پەڕتوووکی ژمارە6 :
ﯚی کوردی
شانﯚ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22214411319104
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
نووسينی :ﯾاسين قادر بەرزنجی
مانی ب وکراووەتەوە
لەالﯾەن گﯚﭬاری شاننﯚوە لە سل م
ن
 20دا
ە سا ی 007
ەم کت بە لە
سەرچاوە :ما پەڕی کت ببخانەی کورددی
دﯾيەکانی پەڕتتووک
تاﯾبەتمەند
و ت:
باشوووری کوردستان
جﯚری پەڕتتووک :شانﯚ
شوور
زمان  -ش وەزار :ک .باش
5977
پەڕتوووکی ژمارە7 :
ە :شانﯚگەرری
غەسان کەنەفا نيە
ن
شە نيشتما نی
ستين ھەميش
ﯚﯾی فەلەس
شانﯚ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
68230
ھ شتا ئامادە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
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ف ھە مەت
لەتيف

5978
پەڕتوووکی ژمارە8 :
ﯚﯾيی ماکب س
شانﯚ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201111
1121659526
62917
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
کسپير
وﯾليەم ش ک
مە شەرﯾف
ەوە :ئازاد حەم
وەرگ انی لە ئينگليزﯾيە
دەزگای ئارراس 2008 -
دﯾيەکانی پەڕتتووک
تاﯾبەتمەند
باشوووری کوردستان
و ت:
جﯚری پەڕتتووک :شانﯚ
شوور
زمان  -ش وەزار :ک .باش
5979
پەڕتوووکی ژمارە9 :
ﯚﯾيی ھامل ت
شانﯚ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201110
0032147096
62200
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
وﯾليام ش کسپير
وەرگ  :د .ئازاد حەممە شەرﯾف
ی ئاراس
دەزگای
2008
تاﯾبەتم
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
ستان
شووری کوردس
باش
و ت:
شانﯚ
جﯚری پەڕتووک :شا
زمان  -ش وەزار :ک  .باشوور
5980
پەڕتوووکی ژمارە0 :
ەکان
ن و ئاکسﯚننە کر کارﯾيە
ە حيزبييەکان
شانە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201306
6042328187
78356
ئاماددەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
سور حيکمەت
مەنس
وەرگ انی :ئاوات س
سەعيد و رزگگار محەمەد
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ەدەبی کر کاری
ی پەڕتووک :ئە
جﯚری
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
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پەڕتووکی ژمارە5981 :
شاﯾان
http://www.kurdipedia.org/?q=2011050611370457452
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
فەرھەنگ کی )کوردی عەرەبی(ﯾە ،رزگار کەرﯾم ،سل مانی) :ب،چ(388 ،2004 ،ل.
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی پەڕتووک
جﯚری پەڕتووک :فەرھەنگ
پەڕتووکی ژمارە5982 :
شاﯾان فەرھەنگ کی )کوردی  -عەرەبی(ﯾە ،رزگار کەرﯾم ،سل مانی) :ب،چ(،2004 ،
388ل.
http://www.kurdipedia.org/?q=2011050611370457445
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
پەڕتووک  -فەرھەنگ
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی پەڕتووک
جﯚری پەڕتووک :فەرھەنگ
پەڕتووکی ژمارە5983 :
شاﯾەت :چيرۆک
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514968875
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
ئەلفر د فەرەج

پەڕتووکی ژمارە5984 :
شاﯾەتحا ەکانی ئەنفال ب2
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514966537
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
قوربانی ،عارف

پەڕتووکی ژمارە5985 :
شتيک سەبارەت بە شاعيرانی شەق وە
http://www.kurdipedia.org/?q=2011092713313262125
ئامادەﯾە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
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حەمەد
ھﯚشەننگ ش خ محە
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
تاﯾبەتم
و ت:
ستان
شووری کوردس
باش
جﯚری پەڕتووک :ئەددەبی
زمان  -ش وەزار :ک  .باشوور

5986
پەڕتوووکی ژمارە6 :
شت ک لە قوڕی خورافە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201103
3261435083
30807
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
حەمەدەمين
ن
ل
نووسەرر :ئيسماعيل
ی چاپ :دەزگا ی ئاراس
دەزگای
200
سا ی چاپکردن04 :
تاﯾبەتم
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
و ت:
ستان
شووری کوردس
باش
جﯚری پەڕتووک :رۆممان
زمان  -ش وەزار :ک  .باشوور
5987
پەڕتوووکی ژمارە7 :
شتە سەﯾرەکان
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6202255317
70370
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
نوری سەعيد قادر
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی پەڕتووک :مندا ن
جﯚری
5988
پەڕتوووکی ژمارە8 :
)19
951 - 1865
سياسي )5
ف باشا حياته ودوره الس
شريف
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201307
7281740298
89406
ئاامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ي)
صالح محمد حسن
ن )عزت بادي
2005
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
بااشووری کورددستان
و ت:
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ی پەڕتووک :بييبلﯚگرافيا
جﯚری
عەرەبی
زمان  -ش وەزار :ع
5989
پەڕتوووکی ژمارە9 :
من و ر َوژگارر
و كوردەو م
وم َ
شل َ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201403
3310040079
96713
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
2
س2011-813--
ل كاكە وەﯾس
جەليل

5990
پەڕتوووکی ژمارە0 :
ەربارەی مﯚززارت)
سوناوی )دە
شا ی ئەفس
شمش
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22214412319449
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ئەنيس مەنسور
مامﯚستتا ئەحمەد
ﯾانەی ققە ەمی سل مانی 2008
سەرچاوە :ما پەڕی کت بخانەی ککوردی
تاﯾبەتم
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
ستان
شووری کوردس
باش
و ت:
جﯚری پەڕتووک :موززﯾک
5991
پەڕتوووکی ژمارە1 :
ن
شا ی شوان
شمش
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
67764
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ەعيد
مەد سا ح سە
محەم
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
و ت:
بااشووری کورددستان
چيرۆک
ی پەڕتووک :چ
جﯚری
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
5992
پەڕتوووکی ژمارە2 :
ی شاخ
شنەی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201309
9072211108
88881
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
م
ەر سەﯾد براﯾم
رەھبە
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2013
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
بااشووری کورددستان
و ت:
ی پەڕتووک :ﯾااداشت
جﯚری
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
5993
پەڕتوووکی ژمارە3 :
ی مﯚردانە
شنەی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
68704
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
کوردە

5994
پەڕتوووکی ژمارە4 :
ن :چيرۆک
شوان
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
68275
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
عەبدوو عەزﯾز خالد

5995
پەڕتوووکی ژمارە5 :
ی
شواننی بﯚشاﯾی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201103
3062246022
21342
ە
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
ە ئەدەبياتی ب گانەوه
ش عر لە
ەزﯾز سورم کردووﯾە بە کوردی
نەژاد عە
ەی خان  -د ھﯚک
چاپخانە
تاﯾبەتمە
ەندﯾيەکانی پپەڕتووک
و ت:
ستان
شووری کوردس
باش
ە بەست
جﯚری پپەڕتووک :ھە
5996
پەڕتوووکی ژمارە6 :
شواننە بچکﯚالنەکە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6202336407
71033
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ھە ەبجەﯾی
دەرﯾا ھ
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ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
مندا ن
ی پەڕتووک :م
جﯚری
بااشووری کورددستان
و ت:
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
5997
پەڕتوووکی ژمارە7 :
شواننە چکﯚلە ی ھە توو
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6202255317
70279
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ی کيتابی
عە لی
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی پەڕتووک
ی پەڕتووک :مندا ن
جﯚری
5998
پەڕتوووکی ژمارە8 :
ەی کورد
فەی نەتەوە
شونااسی ئﯚلی و فەلسەفە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201404
4102130476
69648
ھ شتا ئامادە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
نی  :محەمەدد حيجازی
نووسينی
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
تاﯾبەتمە
و ت:
ستان
شووری کوردس
باش
زمان  -ش وەزار :ک ..باشوور
ەمەجﯚرە
جﯚری پەڕتووک :ھە

5999
پەڕتوووکی ژمارە9 :
شونااسی گەنج
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
66633
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ی ،زانيار سە
ق گەﯾی
ەردار

6000
پەڕتوووکی ژمارە0 :
کوردی
ی رۆمانی ک
شونااسی نادﯾار و سروشتی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22214412419498
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
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سە ح جەالل
2007
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
تاﯾبەتم
ستان
شووری کوردس
باش
و ت:
جﯚری پەڕتووک :ئەددەبی
زمان  -ش وەزار :ک  .باشوور
6001
پەڕتوووکی ژمارە1 :
شوورراتەکان
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
69713
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
سن محەمەد حس ن
موحس

6002
پەڕتوووکی ژمارە2 :
چيرۆک
شووشەﯾ خو ن :کورتە چ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
68139
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
سەﯾد گول
رەزا س

6003
پەڕتوووکی ژمارە3 :
بوونەوەران
ن
کرانەبژ ری :بەری ژﯾان و ئامانجی بەدﯾھاتنی
شوکر
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
66027
ھ شتا ئامادە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
سی ،بەدﯾعوزززەمان سەعيد
نوورس
يدی

6004
پەڕتوووکی ژمارە4 :
کوردە )ل کﯚ ينەوە)
ی سياسی نەتەوەی ک
کری فەزلی ::شاعير کی
شوکر
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
68369
ييە
شتا ئامادە نيي
ھش
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
شوکرری فەز ی

6005
پەڕتوووکی ژمارە5 :
ی سەگوەڕ
م و ئ ستای
ەم ،لە دووەم
شو ننکاتی ﯾەکە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22214412519520
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
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ەليب عەبدو
عەبدولموتە
سەنتەری ل کﯚ ينەوەی فيکری و ئەددەبی نما 2004
سەرچاوە :ما پەڕی کت ببخانەی کورددی
دﯾيەکانی پەڕتتووک
تاﯾبەتمەند
و ت:
باشوووری کوردستان
ی
جﯚری پەڕتتووک :ئەدەبی
شوور
زمان  -ش وەزار :ک .باش
6006
پەڕتوووکی ژمارە6 :
شاخی سووور ن
شو ننەوارەکانی نەوێ لە ش
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
69763
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ف
نووسيينی :عەبدول ەقيب ﯾوسف
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
بااشووری کورددستان
و ت:
ی پەڕتووک :م ژوو
جﯚری
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
6007
پەڕتوووکی ژمارە7 :
ی جيھانيدا
گی دووەمی
شﭭاﯾﯾک لە جەنگ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201209
9221533032
26124
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ب رتﯚ ت بر شت
ەڕەنگ
وەرگ اننی :کەرﯾم پە
تاﯾبەتم
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
و ت:
ستان
شووری کوردس
باش
شانﯚ
جﯚری پەڕتووک :شا
زمان  -ش وەزار :ک  .باشوور
6008
پەڕتوووکی ژمارە8 :
ەواشەکردنی م ژوو!
ی
س ﯾان چە
شکانندنی باست للەکەی موس
dipedia.org//?q=201306
6140858467
78309
http:///www.kurd
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ی
سيم دﯾبەگەﯾی
دەرس
2013
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ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی پەڕتووک :م ژوو
جﯚری
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
6009
پەڕتوووکی ژمارە9 :
يرۆردا
ەﯾەک بە ناوو ک گەی تير
م ﯾان پياسە
شکانندنی حەرام
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
66352
ھ شتا ئاما دە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
خشی سەرددەم
ی چاپ و پەخ
دەزگای

6010
پەڕتوووکی ژمارە0 :
ەرخمانە
سبير ھاوچە
شکس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
67374
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
کوت ،ﯾان

6011
پەڕتوووکی ژمارە1 :
ست
شکس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22214410918986
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
نووسينی :ئەلکساندەرر فاداﯾف
م عارف
وەرگ انی؛ حەمە کەرﯾم
ە شاخ ب وکرراوەتەوە
ئەم کت بە ککاتی خﯚی لە
سەرچاوە :ما پەڕی کت ببخانەی کورددی
دﯾيەکانی پەڕتتووک
تاﯾبەتمەند
و ت:
باشووری
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پەڕتووکی ژمارە6013 :
شکستی نووسين
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514969211
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
نەجات نوری

پەڕتووکی ژمارە6014 :
شکور مستەفا :گەشت ک بەناو زمان و فيکر و ئيست تيکادا
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061012351565232
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
ئازاد عەبدولواحد

پەڕتووکی ژمارە6015 :
شﯚرشى رووسيا
http://www.kurdipedia.org/?q=2014033100400796740
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
ھەژار ڕەحيمى2010-909--

پەڕتووکی ژمارە6016 :
شﯚرشی پيشەسازی
http://www.kurdipedia.org/?q=2014033100400796738
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
رزگار پشدەری
2010
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی پەڕتووک
باشووری کوردستان
و ت:
جﯚری پەڕتووک :ئابووری
زمان  -ش وەزار :ک .باشوور
پەڕتووکی ژمارە6017 :
شﯚرش كى نوى لە كوردستاندا
http://www.kurdipedia.org/?q=2014033100400796761
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
جەمال شالى-راپەرﯾن-سل مانى1971-
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پەڕتووکی ژمارە6018 :
شﯚرش كى نوێ لە كوردستان دا
http://www.kurdipedia.org/?q=2014033100400796762
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
جەمال شا ى-راپەرﯾن-سل مانی1971-

پەڕتووکی ژمارە6019 :
شﯚرش کی نوێ لە کوردستاندا :ل کﯚ ينەوە
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514968458
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
جەمال

پەڕتووکی ژمارە6020 :
شﯚڕش ئەﯾلول
http://www.kurdipedia.org/?q=2012062022553170524
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
عەبدول قادر عەلی مەردان
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی پەڕتووک
جﯚری پەڕتووک :مندا ن
پەڕتووکی ژمارە6021 :
شﯚڕش و بزووتنەوە کﯚمە ﯾەتيەکان
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514966809
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
گيد نز ،ئەنتﯚنی

پەڕتووکی ژمارە6022 :
شﯚڕش و بزووتنەوە کﯚمە ﯾەتيەکان
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122702075619915
فاﯾلی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
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نووسەر
ئەنتﯚنی گييدنز
وەرگ
ھيوا حاجی
ی د لﯚﯾی
ەڕەکان
ژمارەی الپە
80
پ
سا ی چاپ
2005
کەتەلﯚگ
سياسەت
ەوەی موکرﯾاننی
سەرچاوە :ما پەڕی دەززگای تو ژﯾنەووە و ب وکردنە
دﯾيەکانی پەڕتتووک
تاﯾبەتمەند
باشوووری کوردستان
و ت:
جﯚری پەڕتتووک :کﯚمە نناسی
شوور
زمان  -ش وەزار :ک .باش
6023
پەڕتوووکی ژمارە3 :
1ز
1976ـ1983
ەرگاﯾەتی 6
ش و پ شمە
شﯚڕش
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
66187
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
محەم
مەدی حاجی مەحمود

6024
پەڕتوووکی ژمارە4 :
شﯚڕش
ش و دژە ش
شﯚڕش
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
2270207562
20039
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
نووسەر
پيتەر کالوەرت
وەرگ
رەحمان ئەميری
ەڕەکان
ژمارەی الپە
144
پ
سا ی چاپ
2010
پ
نﯚرەی چاپ
ﯾەکەم
دﯾزاﯾنی بەرگ
ق
ھﯚگر سدﯾق
کەتەلﯚگ
سياسەت
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ەوەی موکرﯾاننی
سەرچاوە :ما پەڕی دەززگای تو ژﯾنەووە و ب وکردنە
تاﯾبەتمەند
دﯾيەکانی پەڕتتووک
و ت:
باشوووری کوردستان
ی
جﯚری پەڕتتووک :رامياری
شوور
زمان  -ش وەزار :ک .باش
6025
پەڕتوووکی ژمارە5 :
ە ت
ش و دەسە
شﯚڕش
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201202
2061958336
64190
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
بەھزاد حەسەن
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
تاﯾبەتم
و ت:
ستان
شووری کوردس
باش
جﯚری پەڕتووک :راممياری
زمان  -ش وەزار :ک  .باشوور

6026
پەڕتوووکی ژمارە6 :
ش ﯾا رﯾفﯚرم
شﯚڕش
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
66355
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
جی ،ئازاد
بەرزنج

6027
پەڕتوووکی ژمارە7 :
شاﯾستەﯾی ببﯚ شﯚڕش
شﯚڕش و ش
دەربارەی ش
شناسی  -د
شﯚڕش
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201211
1200802276
65547
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ی بشارە
نووسيينی :عەزمی
شتی و بەرزانی
سين سەردەش
وەرگ انی :د .ﯾاس
ی مەال تەھا
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
بااشووری کورددستان
و ت:
ی پەڕتووک :راامياری
جﯚری
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
6028
پەڕتوووکی ژمارە8 :
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شﯚڕشی  14ی تەمموزی 1958
http://www.kurdipedia.org/?q=2014033100400796736
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
عەبدولقادر سا ح
سل مانی2005-
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی پەڕتووک
باشووری کوردستان
و ت:
جﯚری پەڕتووک :م ژوو
زمان  -ش وەزار :ک .باشوور
پەڕتووکی ژمارە6029 :
شﯚڕشی  1907 - 1905ر ی بﯚ شﯚڕشی ئﯚکتﯚبەر خﯚش کرد
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514966095
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
پەﭬکين ،ﭬ

پەڕتووکی ژمارە6030 :
شﯚڕشی ئاگری داغ
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514969924
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
کاوە

پەڕتووکی ژمارە6031 :
شﯚڕشی ئوم د
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514965589
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
فرۆم ،ئەرﯾک

پەڕتووکی ژمارە6032 :
شﯚڕشی ئﯚکتﯚبەر و چارەنوسی چەند گەل کی خﯚرھە ت
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122214410118695
ئامادەﯾە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
مەحمود رەزا ئەمين
مەکتەبی بيرو ھﯚشياری 2002
سەرچاوە :ما پەڕی کت بخانەی کوردی
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تاﯾبەتمەندﯾيەکانی پەڕتووک
باشووری کوردستان
و ت:
جﯚری پەڕتووک :رامياری
زمان  -ش وەزار :ک .باشوور
پەڕتووکی ژمارە6033 :
شﯚڕشی ئيبراھيم خانی دەلﯚ 1920
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514969719
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
مستەفا نەرﯾمان

پەڕتووکی ژمارە6034 :
شﯚڕشی ئەﯾلوولی سا ی  1961دژی رژ می قاسم ب2
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514969727
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
عەبدو ئەحمەد رەسوڵ

پەڕتووکی ژمارە6035 :
شﯚڕشی بولشەوﯾکی و رزگاری ژنان
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514966669
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
شەھاب

پەڕتووکی ژمارە6036 :
شﯚڕشی بولشەوﯾکی و رزگارﯾی ژنان
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514966241
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
شەھاب

پەڕتووکی ژمارە6037 :
شﯚڕشی پەنجەمﯚرەکان
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122214412219406
ئامادەﯾە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
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خەليل عەبدو
شياری 2006
بی بيرو ھﯚش
مەکتەبی
تاﯾبەتم
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
ستان
شووری کوردس
باش
و ت:
جﯚری پەڕتووک :وتار و دﯾمانە
زمان  -ش وەزار :ک  .باشوور
6038
پەڕتوووکی ژمارە8 :
شی خو ندکاران
شﯚڕش
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201209
9272113487
73309
ھ شتا ئامادە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ەحمەد
وەرگي اننی :شوان ئە
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
تاﯾبەتم
ستان
شووری کوردس
باش
و ت:
جﯚری پەڕتووک :راممياری
زمان  -ش وەزار :ک  .باشوور

6039
پەڕتوووکی ژمارە9 :
شی دﯾاربە
شﯚڕش
ەکر
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201204
4112038436
64484
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
عوسمان عوزز ری
نووسينی:ع
ەگا
ەوەی  :بەرزان حاجی ئيبرراھيم چەرمە
ن و ر کخستنە
ئامادەکردن
دﯾيەکانی پەڕتتووک
تاﯾبەتمەند
و ت:
باشوووری کوردستان
شوور
زمان  -ش وەزار :ک .باش

6040
پەڕتوووکی ژمارە0 :
لە جيھانی تاززە..
ەبات لە پ ناوو ئازادی و پپلوڕاليزم ە
کراسی :خە
شی دﯾموک
شﯚڕش
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
66793
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
الری دداﯾمﯚند
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
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بااشووری کورددستان
و ت:
ی پەڕتووک :راامياری
جﯚری
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
6041
پەڕتوووکی ژمارە1 :
ی شﯚڕش
مە ،رۆژنامەی
شی رۆژنام
شﯚڕش
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101235146
65193
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
مەد
نەوزادد عەلی ئەحم

6042
پەڕتوووکی ژمارە2 :
مزﯾنی
دو ی شەم
شی سا ی 1880ی ش خ عوبەﯾد
شﯚڕش
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201112
2180022386
63346
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
نووسيينی -:نەوشييروان مستەففا
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
بااشووری کورددستان
و ت:
ی پەڕتووک :م ژوو
جﯚری
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
6043
پەڕتوووکی ژمارە3 :
چارەنووسی خﯚﯾاندا
سياليستی و مافی ميلللەتان لە دﯾارﯾکردنی چ
شی سﯚس
شﯚڕش
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201205
5222224016
64845
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
لينين
وەرگ انی ::ساالر رەشييد
تاﯾبەتمەند
دﯾيەکانی پەڕڕتووک
ئەدەبی کر کاری
ی
جﯚری پەڕڕتووک:
شوور
زمان  -ش وەزار :ک .باش

6044
پەڕتوووکی ژمارە4 :
ﭬت
پيران و سﯚﭬ
سەعيدی پي
شی ش خ س
شﯚڕش
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201108
8201424086
60761
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
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نووسينی :د .ئەفراسياوو ھەورامی
لەالﯾەن دەزگای چاپ و پەخشی سەردەمەووە
ن
 200دا
ئەم کت بە للە سا ی 02
ەوه
ب وکراوەتە
دﯾيەکانی پەڕتتووک
تاﯾبەتمەند
و ت:
باشوووری کوردستان
جﯚری پەڕتتووک :م ژوو
شوور
زمان  -ش وەزار :ک .باش
6045
پەڕتوووکی ژمارە5 :
جارﯾدا
ەنامەی قاج
 18لە بە گە
عەبدو ی نەھری 880
شی ش خ ع
شﯚڕش
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
69936
نييە
شتا ئامادە ە
ھش
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
محەم
مەد حەمە باققی

6046
پەڕتوووکی ژمارە6 :
ق
شی عيشق
شﯚڕش
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6262201377
71578
يە
شتا ئامادە نييە
ھش
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ی
کەماال ميراودەلی
ی پەڕتووک
ەتمەندﯾيەکانی
تاﯾبە
دەرەوە
و ت:
جﯚرری پەڕتووک :ئەدەبی
ن  -ش وەزار :ک .باشوور
زمان

6047
پەڕتوووکی ژمارە7 :
چيرۆک
ک
شی گوێ ببەندەرەکە) :کارخانە زﯾﯾندووەکان( دوو
شﯚڕش
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
68183
ھ شتا ئامادە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
سەندەر و ساھيا
ئەلکس

6048
پەڕتوووکی ژمارە8 :
شی مردوو
شﯚڕش
وەکان
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
68090
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
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ئەروﯾن
ن شﯚ
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
بااشووری کورددستان
و ت:
شانﯚ
ی پەڕتووک :ش
جﯚری
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
6049
پەڕتوووکی ژمارە9 :
شی مەستتان
شﯚڕش
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201112
2112238536
63226
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ت عەبدو
نيعمەت
2007
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
تاﯾبەتمە
ستان
شووری کوردس
باش
و ت:
ە بەست
جﯚری پەڕتووک :ھە
زمان  -ش وەزار :ک ..باشوور
6050
پەڕتوووکی ژمارە0 :
1988
خە نی نو ی کوردستاان 8 - 1981
شی مەشخ
شﯚڕش
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201306
6081732327
78334
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
ی عەبدو
ی :ئازاد عەلی
نووسينی
ەڕتووک
تاﯾبەتمەنندﯾيەکانی پەڕ
باشوووری کوردستتان
و ت:
ی کورد
ەڕتووک :دۆزی
جﯚری پەڕ
باشوور
زمان  -ش وەزار :ک .با

6051
پەڕتوووکی ژمارە1 :
شی ھونەرر :چيرۆکی شانﯚﯾی
شﯚڕش
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
67714
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
فەتاح کەرﯾم کاوە

6052
پەڕتوووکی ژمارە2 :
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شی کوبا
شﯚڕش
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
66079
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
عەبدوو محەمەد عەلی

6053
پەڕتوووکی ژمارە3 :
سەردەم
م
ی
ستان و گﯚڕاانکارﯾيەکانی
شی کوردس
شﯚڕش
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
66338
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ەد کەرﯾم
مەت محەمە
مەال ببەختيار ،حيکم

6054
پەڕتوووکی ژمارە4 :
وری چين
شی کولتوو
شﯚڕش
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22702075619974
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
نووسەر
د ﭭيد پيترۆۆزا
وەرگ
ھەژار رەحييمی
ەڕەکان
ژمارەی الپە
114
پ
سا ی چاپ
2009
پ
نﯚرەی چاپ
ﯾەکەم
دﯾزاﯾنی بەرگ
موراد بەھرراميان
کەتەلﯚگ
ھزر و کولتووور
ەوەی موکرﯾاننی
سەرچاوە :ما پەڕی دەززگای تو ژﯾنەووە و ب وکردنە
دﯾيەکانی پەڕتتووک
تاﯾبەتمەند
باشوووری کوردستان
و ت:
جﯚری پەڕتتووک :کلتوورر
شوور
زمان  -ش وەزار :ک .باش
6055
پەڕتوووکی ژمارە5 :
شەکەی ع راق
شﯚڕش
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201208
8111545396
67483
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ە
ئامادەﯾە
نووسەرر :س ر ئارنﯚ د وﯾ سن
وەرگ  :سەرمەد ئە حمەد
2012

ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی

تاﯾبەتم
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
و ت:
ستان
شووری کوردس
باش
جﯚری پەڕتووک :م ژژوو
زمان  -ش وەزار :ک  .باشوور
6056
پەڕتوووکی ژمارە6 :
ھﯚنراوە
پەخشانە ھﯚ
شيبای ئەوﯾن :پە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
68131
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ن
عەلی ئەمين
جەزا ع

6057
پەڕتوووکی ژمارە7 :
دا بﯚ داپيردا
شيرد
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201306
6301403318
89737
ی پی دی ئ ف :ھ شتا ئاماادە نييە
فاﯾلی
ن و کﯚکردنەوەەی :قومری ففەھيمی
ئامادەکردن
دﯾيەکانی پەڕتتووک
تاﯾبەتمەند
و ت:
باشوووری کوردستان
جﯚری پەڕتتووک :مندا ن
شوور
زمان  -ش وەزار :ک .باش

6058
پەڕتوووکی ژمارە8 :
دا بﯚداپيردا
شيرد
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6202255317
70324
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ی
چيرۆککی فﯚ لکلﯚری
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی پەڕتووک
ی پەڕتووک :مندا ن
جﯚری
6059
پەڕتوووکی ژمارە9 :
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شيرﯾن
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514967751
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
ئەمين ميرزا کەرﯾم

پەڕتووکی ژمارە6060 :
شيرﯾن و خەسرەو :چيرۆک
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514967748
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
عەلی باپير ئاغا

پەڕتووکی ژمارە6061 :
شيرﯾن و فەرھاد
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514967768
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
عەلی باپير ئاغا
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی پەڕتووک
جﯚری پەڕتووک :چيرۆک
زمان  -ش وەزار :ک .باشوور
پەڕتووکی ژمارە6062 :
شيعر
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514968722
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
لەتيف فاتح فەرەج

پەڕتووکی ژمارە6063 :
شيعر
http://www.kurdipedia.org/?q=2011091921525861994
ئامادەﯾە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
ئەرستﯚ
وەرگ انی لە ئينگليزﯾيەوە :محەمەد کەمال
2009
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی پەڕتووک
باشووری کوردستان
و ت:
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ەلسەفە
ی پەڕتووک :فە
جﯚری
6064
پەڕتوووکی ژمارە4 :
ر تەنيا ھەر بنەماﯾە
شيعر
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201110
0312132156
62677
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
خنەﯾی
ەوەﯾەکی رەخ
ل کﯚ ينە
ئەحمەددی مەال
ی ئاراس 20 05 -
دەزگای
تاﯾبەتم
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
و ت:
ستان
شووری کوردس
باش
جﯚری پەڕتووک :ئەددەبی
زمان  -ش وەزار :ک  .باشوور
6065
پەڕتوووکی ژمارە5 :
ر چييە؟ ٢
شيعر
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
69266
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
س پيرﯾن
لﯚرانس
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
و ت:
بااشووری کورددستان
ەدەبی
ی پەڕتووک :ئە
جﯚری
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
6066
پەڕتوووکی ژمارە6 :
ر چييە؟!
شيعر
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22214412419491
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
نزار قەببانی
ن ئەﯾوب زادهه
حەسەن
سەرچاوە :ما پەڕی کت بخانەی ککوردی
تاﯾبەتم
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
و ت:
ستان
شووری کوردس
باش
جﯚری پەڕتووک :ئەددەبی
زمان  -ش وەزار :ک ..باشوور
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6067
پەڕتوووکی ژمارە7 :
ر لە زاری ژننەوە
شيعر
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201308
8272125008
89069
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
سەن
سەعيد حەس
حەمە س
2013
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
تاﯾبەتمە
و ت:
ستان
شووری کوردس
باش
ە بەست
جﯚری پەڕتووک :ھە
زمان  -ش وەزار :ک ..باشوور
6068
پەڕتوووکی ژمارە8 :
ەکاندا :ل کﯚ ينەوە
ر نووسين للە قوتابخانە
شيعر
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
68367
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ک جی
ئەرﯾک

6069
پەڕتوووکی ژمارە9 :
تی کوردی
ر و ئەدەبياتی
شيعر
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
67627
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
رەفيق حيلمی
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
تاﯾبەتم
و ت:
ستان
شووری کوردس
باش
جﯚری پەڕتووک :ئەددەبی
زمان  -ش وەزار :ک  .باشوور

6070
پەڕتوووکی ژمارە0 :
راندا :ل کﯚ يننەوە
دستانی ئ ر
ستی راچەننين لە کورد
ر و بەرھە س
شيعر
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
68429
نييە
شتا ئامادە ە
ھش
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
موود
مەحم

6071
پەڕتوووکی ژمارە1 :
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ر و پەخشاننی سوارە
شيعر
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201203
3040949126
64357
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
ل کدانەوە و شيکردنەوە ی بەرھەمەککانی سوارە
ی :محەمەد بەھرەوەر
کﯚکردنەوە و ئامادەکردنی
کوردی ژمارە 127
ی
لە ب وکراوەەکانی ئەکادﯾﯾميای
شم  -ھەول ر
چاپخانەی حاجی ھاشم
20
سا ی 011
تاﯾبەتمەند
دﯾيەکانی پەڕتتووک
و ت:
باشوووری کوردستان
ی
جﯚری پەڕتتووک :ئەدەبی
شوور
زمان  -ش وەزار :ک .باش
6072
پەڕتوووکی ژمارە2 :
ر و تەور :ل ک
شيعر
کﯚ ينەوە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
68635
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
حەمە
ە سەعيد حەسەن

6073
پەڕتوووکی ژمارە3 :
ەوە
فە :ل کﯚ ينە
ر و فەلسەف
شيعر
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
67981
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
مجيد مەحموود

6074
پەڕتوووکی ژمارە4 :
ست
ر و ھە و س
شيعر
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201108
8230859275
58717
ی پی دی ئ ف :ھ شتا ئاماادە نييە
فاﯾلی
گە و بيرەوەری
چەپک ک بە ە
ال عەلی و چ
دﯾوانی مەال
چاپخانەی حەمدی
 1دانە
تيراژ1000 /
نووسەرانی کورد /ی
ی
ی
لە ب وکراوەەکانی ﯾەک تی
لقی س يمانی
دﯾيەکانی پەڕتتووک
تاﯾبەتمەند
و ت:
باشوووری کوردستان
ەست
جﯚری پەڕتتووک :ھە بە
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پەڕتوووکی ژمارە5 :
6075
رکﯚ ب کەس
شيعری ش ر
کﯚ ينەوی ش
ست :دوو ل ک
ر و ھە و س
شيعر
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
68596
ھ شتا ئامادە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ە سەعيد حەسەن
حەمە

6076
پەڕتوووکی ژمارە6 :
ەڕەنگ
ست ..شەھادەت :ھەمە
ر ..ھە و س
شيعر
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
68709
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
فەرھاد

6077
پەڕتوووکی ژمارە7 :
ی وکوردی ببﯚ منا ن
ری ئينگليزی
شيعر
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6202336407
71034
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
واحيد

6078
پەڕتوووکی ژمارە8 :
ی وکوردی ببﯚ منا ن
ری ئينگليزی
شيعر
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6202336407
71035
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
واحيد

6079
پەڕتوووکی ژمارە9 :
ی ..بەرگی 1
ری ئينگليزی
شيعر
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22214411119054
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
سەدەی بيستتەمی بەرﯾتانييا
ی شيعری س
ھە بژاردەی
بەختيار سەجادی
ر
ھە بژاردن و وەرگ انی؛؛ ئوم د وەرزەندە و
شی ئاراسەوە
دەزگای چاپ و پەخش
ی
الﯾەن
ئەم پەڕتووککە لە سا ی  2002دا لەال
ەوە
ب وکراوەتە
دﯾيەکانی پەڕتتووک
تاﯾبەتمەند
و ت:
باشوووری کوردستان
ەست
جﯚری پەڕتتووک :ھە بە
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شوور
زمان  -ش وەزار :ک .باش
6080
پەڕتوووکی ژمارە0 :
ی ..بەرگی 2
ری ئينگليزی
شيعر
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201110
0252235176
62566
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
کا
سەدەی بيستتەمی ئەمرﯾک
ی شيعری س
ھە بژاردەی
بەختيار سەجادی
ر
ھە بژاردن و وەرگ انی؛؛ ئوم د وەرزەندە و
شی ئاراسەوە
دەزگای چاپ و پەخش
ی
الﯾەن
ئەم پەڕتووککە لە سا ی  2002دا لەال
ەوە
ب وکراوەتە
تاﯾبەتمەند
دﯾيەکانی پەڕتتووک
و ت:
باشوووری کوردستان
ەست
جﯚری پەڕتتووک :ھە بە
شوور
زمان  -ش وەزار :ک .باش
6081
پەڕتوووکی ژمارە1 :
ەرﯾتانيا و ئەمرﯾکا
ی :شيعری سەدەی بييستەمی بە
ری ئينگليزی
شيعر
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
69306
نييە
شتا ئامادە ە
ھش
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ئوم د وەرزەندە
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
بااشووری کورددستان
و ت:
ھە بەست
ی پەڕتووک :ھ
جﯚری
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
6082
پەڕتوووکی ژمارە2 :
19
ی 991-1975
ری بەرەنگاررﯾی کوردی
شيعر
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
69088
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ەکر
ئەبوبە
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
بااشووری کورددستان
و ت:
ەدەبی
ی پەڕتووک :ئە
جﯚری
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
6083
پەڕتوووکی ژمارە3 :

ﻻﭘەڕە

1624

http://www.kurdipedia.org

جيھان
ری ژنانی ج
شيعر
dipedia.org//?q=201401
1192120338
86587
http:///www.kurd
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
وەرگ اننی :لەﯾال ساا حی
2013
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
تاﯾبەتمە
ستان
شووری کوردس
باش
و ت:
ە بەست
جﯚری پەڕتووک :ھە
زمان  -ش وەزار :ک ..باشوور
6084
پەڕتوووکی ژمارە4 :
کوردستان 918ـ :930ل کﯚ ينەوە
ن
ە باشووری
ی کوردی لە
ری سياسی
شيعر
dipedia.org//?q=201206
6101651496
68634
http:///www.kurd
ھ شتا ئامادە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
عەبدوو عەزﯾز خالد

6085
پەڕتوووکی ژمارە5 :
ی کوردﯾدا
ی لە ئەدەبی
ری شانﯚﯾی
شيعر
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201212
2122203217
74322
ھ شتا ئامادە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ەو
عەبدو رەحمان عە
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
تاﯾبەتم
و ت:
ستان
شووری کوردس
باش
شانﯚ
جﯚری پەڕتووک :شا
زمان  -ش وەزار :ک  .باشوور

6086
پەڕتوووکی ژمارە6 :
)19
961 – 1925
کوردستان 5
ی کوردﯾدا )باشووری ک
ی لە ئەدەبی
ری شانﯚﯾی
شيعر
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201203
3041554576
64364
ئاماادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
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عەبدو
سەر :عەبدوو رەحمان ع
نووس
116
الکدﯾمية الکردﯾة عدد 1
ن مطبوعات اال
من
ھەول ر 2011
ی ھاشم – ھ
چاپپخانەی حاجی
69الپەڕە
95
تاﯾببەتمەندﯾيەکاانی پەڕتووک
باشووری ککوردستان
و ت:
جﯚﯚری پەڕتووک  :ئەدەبی
زماان  -ش وەزارر :ک .باشوور
6087
پەڕتوووکی ژمارە7 :
ی کوردﯾدا
ن لە ئەدەبی
ری ف رکردن
شيعر
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201111
1141418386
62951
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ەم
ەدەی بيستە
نيوەی ﯾﯾەکەمی سە
ئەحمەدد قەرەنی
ی ئاراس 20 08 -
دەزگای
تاﯾبەتم
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
و ت:
ستان
شووری کوردس
باش
جﯚری پەڕتووک :ئەددەبی
زمان  -ش وەزار :ک  .باشوور
6088
پەڕتوووکی ژمارە8 :
ری قەرەج
شيعر
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
69479
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ت ،ھانزﯾکون
فوﯾکت

6089
پەڕتوووکی ژمارە9 :
کانی کاس تتی شل رە
ری گﯚرانيەک
شيعر
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
67402
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
حس ن شەرﯾفی
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی پەڕتووک
بااشووری کورددستان
و ت:
ھە بەست
ی پەڕتووک :ھ
جﯚری
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
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6090
پەڕتوووکی ژمارە0 :
دا
و ی کوردﯾد
ی شيعری نو
ە ئەزموونی
ری کراوە لە
شيعر
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201209
9202122382
26933
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ەوان
سە ح حەسەن پا ە
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
تاﯾبەتم
و ت:
ستان
شووری کوردس
باش
جﯚری پەڕتووک :ئەددەبی
زمان  -ش وەزار :ک  .باشوور

6091
پەڕتوووکی ژمارە1 :
ردەشانی،ب ز وەر
ب
تەﯾران ،عەلی بەر
،
قی
ھەمی فەق
ری کوردی ::ژﯾان و بەرھ
شيعر
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
67834
مادە نييە
ھ شتا ئام
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ﯾن مستەفا رەەسوڵ
عزەدﯾن

6092
پەڕتوووکی ژمارە2 :
ينەوە
ە
ێ :ل کﯚ
تازە ﯾا بيری کﯚن و نوێ
ری کﯚن و تا
شيعر
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
67855
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
سا ح ھەژار

6093
پەڕتوووکی ژمارە3 :
وە)
شکەوتنی ش وەی ژﯾن) ....ل کﯚ ينەو
نوێ :شيعر بەپ ی پ ش
ری کﯚن و نو
شيعر
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
67870
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ەکر ش خ جەال
ئەبوبە
الل

6094
پەڕتوووکی ژمارە4 :
ی کوردی
قی چيرۆکی
رﯾيەتی دەق
شيعر
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201108
82609201219546
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
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مەر خﯚشناو
ھ من عومە
کييه.
ل کﯚ ينەوەﯾﯾەکی ش وازگگەرﯾی پراکتيک
ی وەزارەتی پپەروەرده
دەزگای چاپ :چاپخانەی
کردن2009 :
سا ی چاپک
دﯾيەکانی پەڕتتووک
تاﯾبەتمەند
و ت:
باشوووری کوردستان
ی
جﯚری پەڕتتووک :ئەدەبی
6095
پەڕتوووکی ژمارە5 :
عر
رﯾەت لە دەرەوەی شيع
شيعر
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201111
1141328466
62949
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
زاھير رۆۆژبەﯾانی
ی ئاراس 20 08 -
دەزگای
تاﯾبەتم
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
و ت:
ستان
شووری کوردس
باش
جﯚری پەڕتووک :ئەددەبی
زمان  -ش وەزار :ک  .باشوور
6096
پەڕتوووکی ژمارە6 :
ری کورد
شﯚڕشگ ی
کرماشانی  -شاعيری ش
م الھووتی ک
ر کی کوردﯾﯾی دﯾکەی ئەبولقاسم
شيعر
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201304
4022016288
82658
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ئەنوەرر سو تانی
2009
سەرەەتای سا ی 9
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی پەڕتووک
ھە بەست
ی پەڕتووک :ھ
جﯚری
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
6097
پەڕتوووکی ژمارە7 :
رەسات
شيعر
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22214410718907
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی

ﻻﭘەڕە

1628

http://www.kurdipedia.org

نووسينی :سا ح سووززەنی
ئەم پەڕتووککە لە سا ی 1999دا ب ووکراوەتەوە
تاﯾبەتمەند
دﯾيەکانی پەڕتتووک
باشوووری کوردستان
و ت:
ەست
جﯚری پەڕتتووک :ھە بە
شوور
زمان  -ش وەزار :ک .باش
6098
پەڕتوووکی ژمارە8 :
مدا
ووی ئيسالم
رەکانی قانييع لە تەرزاو
شيعر
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201112
2311535476
63601
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ھانەدﯾن
دانەر :ئئيحسان بورھ
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
تاﯾبەتم
ستان
شووری کوردس
باش
و ت:
جﯚری پەڕتووک :ئاﯾيين و ئاتەﯾزم
زمان  -ش وەزار :ک  .باشوور

6099
پەڕتوووکی ژمارە9 :
شيالن و شل ر
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
67366
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ب زارگە
ەردی ،رەسووڵ

6100
پەڕتوووکی ژمارە0 :
ی پەپوولە
شيلييک وباخچەی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6202255317
70855
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ەﯾب مەنمی
دانا تە
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی پەڕتووک :مندا ن
جﯚری
6101
پەڕتوووکی ژمارە1 :
ەو دزەکان
شيلە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6202255317
70329
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فاﯾلی پی دی ئ ف:
و/کﯚ◌ِ رەنگ جەزا کوردە
ِ

ھ شتا ئامادە نييە

تاﯾبەتمەندﯾيەکانی پەڕتووک
جﯚری پەڕتووک :مندا ن
پەڕتووکی ژمارە6102 :
شين بﯚ گو  :پەخشان
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514968639
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
ئيبراھيم ئەحمەد

پەڕتووکی ژمارە6103 :
شينترﯾن بەتاڵ
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122214410618869
ئامادەﯾە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
نووسينی :ﯾوونس رەزاﯾی
ئەم پەڕتووکە لە سا ی 2001دا ب وکراوەتەوە
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی پەڕتووک
باشووری کوردستان
و ت:
جﯚری پەڕتووک :ھە بەست
زمان  -ش وەزار :ک .باشوور
پەڕتووکی ژمارە6104 :
شيوازەکانی ھەﭬپەﯾﭭينی رۆژنامەوانی چ2
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061014505865272
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
دان ،سﯚزان

پەڕتووکی ژمارە6105 :
شيوەنی ھە ەبجە
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514968845
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
حەکيم مەال سا ح

پەڕتووکی ژمارە6106 :
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ۆکە ھەواڵ
شيکاارکردن کی وتاری چيرۆ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101450586
65296
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ش رکﯚﯚ حەمە ئەميين قادر
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
و ت:
بااشووری کورددستان
ەدەبی
ی پەڕتووک :ئە
جﯚری
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
6107
پەڕتوووکی ژمارە7 :
شيکااگﯚ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201109
9282219206
62143
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ەسوانی
عەال ئە
وەرگ اننی :سەباح ئئيسماعيل
ی ئاراس 20 09 -
دەزگای
تاﯾبەتم
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
و ت:
ستان
شووری کوردس
باش
جﯚری پەڕتووک :رۆممان
زمان  -ش وەزار :ک  .باشوور
6108
پەڕتوووکی ژمارە8 :
کﯚمپيوتەر ئەدۆبی ئييلوسترەﯾتەر
ر
ی
ەرنامەی دﯾززاﯾن ئام زی
ردنەوەی بە
شيکر
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201307
7071347468
89667
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
حمود
سينی :چ نەر جەميل مەح
ئامادەەکردن و نووس
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
بااشووری کورددستان
و ت:
ی پەڕتووک :ککﯚمپيوتەر
جﯚری
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
6109
پەڕتوووکی ژمارە9 :
ەروونی
ردنەوەی دە
شيکر
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22214405518515
ە
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
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گلتﯚن
تيری ئيگ
ەوان
سە ح حەسەن پا ە
200
دەزگای سەردەم 04
کوردی
سەرچاووە :ما پەڕی کت بخانەی کو
تاﯾبەتمە
ەندﯾيەکانی پپەڕتووک
و ت:
ستان
شووری کوردس
باش
جﯚری پپەڕتووک :دەرروونناسی
زمان  -ش وەزار :ک .باشوور
6110
پەڕتوووکی ژمارە0 :
ەدەبيدا
ەروونی لە ررەخنەی ئە
ردنەوەی دە
شيکر
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
65576
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ئيگ تﯚﯚن ،ت ری

6111
پەڕتوووکی ژمارە1 :
ش خ رەزای تا ەبانی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201209
9171008193
31384
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ن مستەفا رەەسوڵ
عيزەدﯾن
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
تاﯾبەتم
و ت:
ستان
شووری کوردس
باش
جﯚری پەڕتووک :ئەددەبی
زمان  -ش وەزار :ک  .باشوور

6112
پەڕتوووکی ژمارە2 :
ناوەڕاست
ت
تی
ەشاعيری خﯚرھە ی
ش خ رەزای تا ەبانی – کە ە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201209
9171522503
30625
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی

ﻻﭘەڕە

1632

http://www.kurdipedia.org

ئەحمەد تاقانە
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
تاﯾبەتم
و ت:
ستان
شووری کوردس
باش
جﯚری پەڕتووک :ئە دەبی
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک

6113
پەڕتوووکی ژمارە3 :
عری
ەڕی و شيع
ەی ،بيروباوە
ی ،پەروەردە
ش خ رەزای تا ەبانی :ژﯾانی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201110
0242155376
62545
ئامادەەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
موکەڕڕەم تا ەبانی
200
ی ئاراس 01 -
دەزگای
تمەندﯾيەکانی
تاﯾبەتم
ی پەڕتووک
بااشووری کورددستان
و ت:
ەدەبی
ی پەڕتووک :ئە
جﯚری
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
6114
پەڕتوووکی ژمارە4 :
ش خ رەزای تا ەبانی :ل کﯚ ينەوە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
68065
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ش خ رەزا ش خ عە
ەبدولرەحمان

6115
پەڕتوووکی ژمارە5 :
ش خ عەبدولقادرر الگيالنى
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201403
3310040079
96772
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
20
النى-پەروەردەە-ھەول ر003-
دالرزاق الگيال
د .عبد

6116
پەڕتوووکی ژمارە6 :
ەرھەم
ی :ژﯾان و بە
ش خ عەبدولقادرری گەﯾالنی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
69944
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
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عەبدول ەحمان ب الف

پەڕتووکی ژمارە6117 :
ش خ مەحمود لە شيعری کوردﯾدا
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514968418
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
لەتيف /ئا
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی پەڕتووک
باشووری کوردستان
و ت:
جﯚری پەڕتووک :ئەدەبی
زمان  -ش وەزار :ک .باشوور
پەڕتووکی ژمارە6118 :
ش خ مەحمود :ﯾەکەم کﯚشش دوای بابانەکان لە پ ناو ئيدارەﯾەکی کوردﯾی سەربەخﯚدا
http://www.kurdipedia.org/?q=2011102323581762487
ئامادەﯾە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
ناسر حەفيد
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی پەڕتووک
باشووری کوردستان
و ت:
جﯚری پەڕتووک :م ژوو
زمان  -ش وەزار :ک .باشوور
پەڕتووکی ژمارە6119 :
ش خ مەحمودى قارەمان و دەو ەەەكەى خوارووى كوردستان
http://www.kurdipedia.org/?q=2014033100400796775
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
م.ر.ھاوار1999---

پەڕتووکی ژمارە6120 :
ش خ مەحمودی حەفيد ))1925 – 1922
http://www.kurdipedia.org/?q=2011101810292062418
ئامادەﯾە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
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حەمەئەمين
ئوم د ح
2008ززاﯾينی
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
تاﯾبەتم
ستان
شووری کوردس
باش
و ت:
جﯚری پەڕتووک :م ژژوو
زمان  -ش وەزار :ک  .باشوور
6121
پەڕتوووکی ژمارە1 :
سيدا 1934 - 1919
ە لە بە گەننامەی ف انس
ش خ مەحمودی حەفيد زادە
dipedia.org//?q=201110
0241023416
62507
http:///www.kurd
ئاامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ی عەبدو
وەرگ انی :نەجاتی
2
ی ژﯾن 2006 -
بنکەی
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی پەڕتووک
بااشووری کورددستان
و ت:
ی پەڕتووک :م ژوو
جﯚری
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
6122
پەڕتوووکی ژمارە2 :
ﯚنراوە)
ی دﯾالن )ھﯚ
ش خ مەحمودی زﯾندوو :ب 1لە دﯾوانی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
68870
ھ شتا ئاماادە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
مەد سا ح
محەم

6123
پەڕتوووکی ژمارە3 :
کوردستان ب2،1
ن
خوارووی
ی
ش خ مەحمودی قارەمان و دەو ەتەکە ی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
69751
شتا ئامادە نيييە
ھش
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
محەم
مەد رەسوڵ )ھاوار)

6124
پەڕتوووکی ژمارە4 :
ما ەﯾە
تری ئەم بنەم
ی و چەند ناوودار کی ی
دی تا ەبانی
ش خاانی ئيرشاد
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651497
70018
نييە
شتا ئامادە ە
ھش
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
نوری
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6125
پەڕتوووکی ژمارە5 :
ی ئيشراق
ش خی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201111
1141422386
62952
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ەپﯚل
ەد سا ح ئيبرااھيمی  -شە
محەمە
ی ئاراس 20 08 -
دەزگای
تاﯾبەتم
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
و ت:
ستان
شووری کوردس
باش
جﯚری پەڕتووک :ئاﯾيين و ئاتەﯾزم
زمان  -ش وەزار :ک  .باشوور
6126
پەڕتوووکی ژمارە6 :
ن
ی سەنعان
ش خی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201011
11911175010788
ی پی دی ئ ف :ھ شتا ئاماادە نييە
فاﯾلی
غەمگين
ن
ی :فەق تەﯾرران -
ھﯚنينەوەی
ی :جەليلی جەليل
خو ندنەوە و ئامادەکردنی
ﯾوانی عومەر دەو ەت
ی و کرمانجی ژووروو :مەرﯾو
گﯚڕﯾنی لە تيپی التينی
نی :بوار نورەددﯾن -مەز وم دۆغان
پەراو زکردنی
ژمارەی بالووکراوە74 :
دﯾزاﯾنی بەرگ :حەميد ررەزا ئازموودە
ساالر
ر
ی الپەڕەکان :کاروان
ڕ کخستنی
چاپخانە :ئااراس ھەول ر
1
تيراژ1000 :
ەم2008 :
چاپی ﯾەکە
2
ژمارەی سپپاردن 2499 :سا ی
 2008حکومەتی ھەر می کورردستان
تاﯾبەتمەند
دﯾيەکانی پەڕتتووک
ستان
شووری کوردس
و ت :باش
6127
پەڕتوووکی ژمارە7 :
ن
ی سەنعان
ش خی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
68028
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
نافع
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
و ت:
بااشووری کورددستان
شانﯚ
ی پەڕتووک :ش
جﯚری
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ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
6128
پەڕتوووکی ژمارە8 :
ش ر و مشک و رراوچی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6202255317
70681
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
دو
و/کارووان بارام عەبد
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی پەڕتووک
و ت:
بااشووری کورددستان
مندا ن
ی پەڕتووک :م
جﯚری
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
6129
پەڕتوووکی ژمارە9 :
ﯚە
ش ر و کوڕە بچکﯚ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201111
1061831156
62824
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
سﯚن
نووسيننی :ئولف نيلس
ەرەداغی
وەرگ اننی :دالوەر قە
عەلی
ش :د شاد ع
و نەک ش
ی ئاراس 20 07 -
دەزگای
تاﯾبەتم
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
ستان
شووری کوردس
باش
و ت:
دا ن
جﯚری پەڕتووک :مند
زمان  -ش وەزار :ک  .باشوور
6130
پەڕتوووکی ژمارە0 :
م  -بەرگی 1
می بەرھەم
ن :سەرجەم
ش رززاد حەسەن
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201112
2261556106
63527
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ەکان
چيرۆکە
ی ئاراس 20 05 -
دەزگای
تاﯾبەتم
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
و ت:
ستان
شووری کوردس
باش
جﯚری پەڕتووک :چييرۆک
زمان  -ش وەزار :ک  .باشوور
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6131
پەڕتوووکی ژمارە1 :
م  -بەرگی 2
می بەرھەم
ن :سەرجەم
ش رززاد حەسەن
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201111
1012201546
62702
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
رۆمانەککان
ی ئاراس 20 05 -
دەزگای
تاﯾبەتم
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
و ت:
ستان
شووری کوردس
باش
جﯚری پەڕتووک :رۆممان
زمان  -ش وەزار :ک  .باشوور
6132
پەڕتوووکی ژمارە2 :
کﯚلە
و مشکە بچک
ش رو
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6202255317
70463
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ئا/سرروە
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی پەڕتووک :مندا ن
جﯚری
6133
پەڕتوووکی ژمارە3 :
و کوڕە بچکﯚ
ش رو
ﯚلە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6202255317
70694
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ی
و /دالووەر قەرەداغی
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی پەڕتووک
ی پەڕتووک :مندا ن
جﯚری
6134
پەڕتوووکی ژمارە4 :
کﯚی نەبەز
ش رک
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6202255317
70522
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
عومەرر کەرﯾم
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی پەڕتووک :مندا ن
جﯚری
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6135
پەڕتوووکی ژمارە5 :
ۆش کوژرا :چيرۆک و وتتار
ش رۆ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
68323
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ھەری حاجی بەکر
جەوھ
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
و ت:
بااشووری کورددستان
چيرۆک
ی پەڕتووک :چ
جﯚری
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
6136
پەڕتوووکی ژمارە6 :
ی ساختە
ش ری
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6202336407
71036
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ی فەالح
کاکەی

6137
پەڕتوووکی ژمارە7 :
ش ر کيان کوشتتووه!
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201108
8310934536
60836
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
نووسيننی :مارﯾيا ﭬيننه
عارف
وەرگ اننی :خەبات ع
تاﯾبەتم
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
و ت:
ستان
شووری کوردس
باش
جﯚری پەڕتووک :ﯾادداشت

6138
پەڕتوووکی ژمارە8 :
ە بچکﯚلە
ش رە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6202255317
70292
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
و /داناا ماردﯾن
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی پەڕتووک :مندا ن
جﯚری
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پەڕتووکی ژمارە6139 :
ش رەکوللەی ئاسنين
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122214412619568
ئامادەﯾە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
سەليم بەرەکات
عيسا چياﯾی
دەزگای سەردەم 2003
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی پەڕتووک
باشووری کوردستان
و ت:
جﯚری پەڕتووک :ﯾاداشت
زمان  -ش وەزار :ک .باشوور
پەڕتووکی ژمارە6140 :
ش الن بە پەنجە :دەرمانی زۆربەی نەخﯚشيە ب وەکانی وەک سەرئ شە...
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514967258
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
تەھا ئەبوبەکر محەمەد

پەڕتووکی ژمارە6141 :
ش لمە قە ەو
http://www.kurdipedia.org/?q=2012062022553170591
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
و0ال ﭬە فەرھاد
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی پەڕتووک
جﯚری پەڕتووک :مندا ن
پەڕتووکی ژمارە6142 :
ش واز لە شيعری کالسيکی کوردﯾدا :ل کﯚ ينەوە
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514968403
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
حەمە نوری عومەر کاکی

پەڕتووکی ژمارە6143 :
ش واز و پراگماتيک
http://www.kurdipedia.org/?q=2013091011072988823
ئامادەﯾە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
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حيد موشير دزەﯾی
پ .ی .د .عەبدولواح
2012
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
تاﯾبەتم
شووری کوردس
باش
و ت:
ستان
جﯚری پەڕتووک :زماانەوانی
زمان  -ش وەزار :ک  .باشوور
6144
پەڕتوووکی ژمارە4 :
گەری
ش واز و ش وازگە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201101
1272119573
33054
ھ شتا ئامادە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ی :ئيدرﯾس عەبدو
نووسينی
2
ھەول ر 2011 - 2010
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
تاﯾبەتمە
و ت:
ستان
شووری کوردس
باش
ەول ر
ھە
شارەکاان:
زمان  -ش وەزار :ک ..باشوور
6145
پەڕتوووکی ژمارە5 :
ش وازی شيعری
ی جزﯾری
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201306
6301402468
89744
ئامادەەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
شەعببان چالی
2008
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی پەڕتووک
بااشووری کورددستان
و ت:
ەدەبی
ی پەڕتووک :ئە
جﯚری
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
6146
پەڕتوووکی ژمارە6 :
ن و تيﯚری مﯚسيقا
ش وازی نەﯾژەنين
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
67612
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ەمەد عەلی
ی نەژاد ،محە
کەﯾانی
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پەڕتووکی ژمارە6147 :
ش وازی ھاوڕ يەتی
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514965661
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
ماتيﯚس ،ئەندرﯾﯚ

پەڕتووکی ژمارە6148 :
ش وازی ھە سوکەوت لەگەڵ خە کيدا
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514965642
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
ئەلسولەﯾمان ،ھانی

پەڕتووکی ژمارە6149 :
ش وازە بنەڕەتيەکان لە ھونەری کارات دا
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514967623
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
ناکاﯾاما ،ماساتوشی

پەڕتووکی ژمارە6150 :
ش وازە نو يەکانی گوتنەوەی زمان
http://www.kurdipedia.org/?q=2014033100400796793
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
د .سەميح ئەبو مەغال
ھەول ر2008-
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی پەڕتووک
جﯚری پەڕتووک :زمانەوانی
باشووری کوردستان
و ت:
زمان  -ش وەزار :ک .باشوور
ھەول ر
شارەکان:
پەڕتووکی ژمارە6151 :
ش وازەکانی ھەﭬپەﯾﭭينی رۆژنامەوانی
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061012351465204
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
سﯚزان دان
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6152
پەڕتوووکی ژمارە2 :
ک
ە و ناوەڕۆک
ش وە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201111
1092212376
62875
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
کﯚمە ک ل کﯚ ينەوە لە ئەدەبی ککوردی
شنا
ی :ئوم د ئاش
نووسينی
20
ی ئاراس 007 -
دەزگای
تاﯾبەتمە
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
ستان
شووری کوردس
باش
و ت:
جﯚری پەڕتووک :ئەددەبی
زمان  -ش وەزار :ک ..باشوور
6153
پەڕتوووکی ژمارە3 :
ەكارانى كورردستانى بااشوور
ش وە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201403
3310040079
96796
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ماعيل خەﯾاە-ميدﯾا-سل ماننى2005-
ئيسم

6154
پەڕتوووکی ژمارە4 :
دەق
ن ،زاﯾە ەی د
ەنگی بوون
شەبە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22214412419479
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ھەندر ن
ﯾانەی ققە ەمی سل مانی 2008
تاﯾبەتم
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
و ت:
ستان
شووری کوردس
باش
جﯚری پەڕتووک :ئەددەبی
زمان  -ش وەزار :ک  .باشوور
6155
پەڕتوووکی ژمارە5 :
گاساکان تا....
ھورامی لەگ
ی کوردی ھ
ەنگی زوانی
شەبە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201304
4250939198
82726
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ی ،چاپخانە باببان.2008 ،
ی ،سل مانی
م ژووﯾﯾی -زوانەوانی
عادل محەمەدپوور
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ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
بااشووری کورددستان
و ت:
مانەوانی
ی پەڕتووک :زم
جﯚری
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
6156
پەڕتوووکی ژمارە6 :
ﯚلی ئاواز
شەپﯚ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
67986
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
م رەشيد
موکرم

6157
پەڕتوووکی ژمارە7 :
م
ﯚلی چوارەم
شەپﯚ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
2270207562
20007
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
نووسەر
رامين جھاننبەگلو
وەرگ
مەھدی خووون دڵ
ەڕەکان
ژمارەی الپە
368
پ
سا ی چاپ
2009
پ
نﯚرەی چاپ
ﯾەکەم
دﯾزاﯾنی بەرگ
ئاسﯚ مامزاادە
کەتەلﯚگ
فەلسەفە
ەوەی موکرﯾاننی
سەرچاوە :ما پەڕی دەززگای تو ژﯾنەووە و ب وکردنە
دﯾيەکانی پەڕتتووک
تاﯾبەتمەند
باشوووری کوردستان
و ت:
ەفە
جﯚری پەڕتتووک :فەلسە
شوور
زمان  -ش وەزار :ک .باش
6158
پەڕتوووکی ژمارە8 :
رەنج
شەتر
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201108
8191354306
60754
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
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سکﭭاﯾک
نووسينی :شت ﭭان تيس
دەشتی
ی
وەرگ انی لە ئە مانيەوەە؛ عەبدولموئئمين
مانيەوە ب وکرراوەتەوە
لەالﯾەن خانەی وەررگ انی سل م
ن
 200دا
ئەم کت بە للە سا ی 02
تاﯾبەتمەند
دﯾيەکانی پەڕتتووک
و ت:
باشوووری کوردستان
ک
جﯚری پەڕتتووک :چيرۆک
6159
پەڕتوووکی ژمارە9 :
خو ناوی
شەت ەنج کی خ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6011300156
64980
ی پی دی ئ ف :ھ شتا ئئامادە نييە
فاﯾلی
ت
بە کەناممە و دۆکوم نت
ەندﯾيەکانی پپەڕتووک
تاﯾبەتمە
ستان
شووری کوردس
باش
و ت:
جﯚری پپەڕتووک :بە گگەنامەﯾی
زمان  -ش وەزار :ک .باشوور

6160
پەڕتوووکی ژمارە0 :
شەت
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
69040
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ەالن باﯾز
ئەرسە

6161
پەڕتوووکی ژمارە1 :
ختە
شەخ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
68226
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
مان
عوسم

6162
پەڕتوووکی ژمارە2 :
ک کی تر
مە ە چيرۆک
ەردان و کﯚم
دەی سەرگە
شەد
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22214411519173
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
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سفی
نووسينی :ز نەب ﯾووس
ەوە
لەالﯾەن دەزگای چاپ و ب وکردننەوەی ئاراسە
ن
 200دا
ئەم کت بە للە سا ی 02
ەوە
ب وکراوەتە
دﯾيەکانی پەڕتتووک
تاﯾبەتمەند
و ت:
باشوووری کوردستان
جﯚری پەڕتتووک :رۆمان
شوور
زمان  -ش وەزار :ک .باش
6163
پەڕتوووکی ژمارە3 :
ی
شەرحی تەسرﯾﯾفی زەنجانی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
67023
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
عەبدولکەرﯾمی
مەال ع
ی مودەڕرس
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ئ اق
و ت:
م
ی پەڕتووک :ئااﯾين و ئاتەﯾزم
جﯚری
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
6164
پەڕتوووکی ژمارە4 :
وخاری
سەحيحی بو
شەرحی فەرموودەکانی س
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
65895
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ەزﯾز محەمەدد
مان عەبدولعە
عوسم

6165
پەڕتوووکی ژمارە5 :
ەوەﯾی
ساﯾشی نەتە
کارگ ی ئاس
شەرعييەتی دەسە ت و ک
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22214405818611
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
وەڕگ ان ::سل مان حووس نی تاشان
 10الپەڕە
الپەڕەکان02 :
ژمارەی ال
20
چاپکردن007 :
سا ی چ
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی پە
ەڕتووک
باشوووری کوردس
ستان
و ت:
ەڕتووک :راميااری
جﯚری پە
زمان  -ش وەزار :ک .بباشوور
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پەڕتووکی ژمارە6166 :
شەرمداری
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514965823
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
ئاالنی ،عەزﯾز

پەڕتووکی ژمارە6167 :
شەِری پشيلەومشک
http://www.kurdipedia.org/?q=2012062022553170260
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
و/ئەحمەد شوکری
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی پەڕتووک
جﯚری پەڕتووک :مندا ن
پەڕتووکی ژمارە6168 :
شەرﯾعەتی ئيسالم بەپ ی پەﯾ ەوی ئيمامی شافيعی
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514965752
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
مودەڕرس ،مەال عەبدولکەرﯾمی

پەڕتووکی ژمارە6169 :
شەرﯾف پاشا ک بوو؟
http://www.kurdipedia.org/?q=2013071122351589602
ئامادەﯾە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
نووسينی :رۆھات ئالەکﯚم
وەرگ انی :کاوە ئەمين
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی پەڕتووک
جﯚری پەڕتووک :بيبلﯚگرافيا
زمان  -ش وەزار :ک .باشوور
پەڕتووکی ژمارە6170 :
شەرەفنامە
http://www.kurdipedia.org/?q=2011041512510456573
ئامادەﯾە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
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سی
فخانی بەدليس
شەرەفخ
وەرگ اننی :ھەژار مووکرﯾانی
تاﯾبەتم
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
ستان
شووری کوردس
باش
و ت:
جﯚری پەڕتووک :م ژژوو
زمان  -ش وەزار :ک  .باشوور
6171
پەڕتوووکی ژمارە1 :
ی بدليسی  -بەرگی 2
شەرەفخانی
شەرەفنامەی ش
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6171225296
65991
ی پی دی ئ ف :ھ شتا ئاماادە نييە
فاﯾلی
ەی ژﯾن،
سە حەدﯾن ئئاشتی ،بنکە
ی بدليسی ،ووەرگ ان لە ففارسييەوە :س
شەرفخانی
.2007
سل مانی 7
دﯾيەکانی پەڕتتووک
تاﯾبەتمەند
و ت:
باشوووری کوردستان
جﯚری پەڕتتووک :م ژوو
شوور
زمان  -ش وەزار :ک .باش
6172
پەڕتوووکی ژمارە2 :
شەرەفکەندی ررووبار ک لە جونم ری ،تاﭬگەﯾەک للە بە نی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201209
9192115576
65465
ە
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
ئامادەکرردنی :رەحماان نەقشی
2012
ەندﯾيەکانی پپەڕتووک
تاﯾبەتمە
و ت:
ستان
شووری کوردس
باش
جﯚری پپەڕتووک :راپﯚﯚرت
زمان  -ش وەزار :ک .باشوور
6173
پەڕتوووکی ژمارە3 :
نەتەوەﯾی
ی
ی
ﯚڕشگ کی
سيمای شﯚ
شەرەفکەندی ،س
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201112
2101347486
63197
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی

ﻻﭘەڕە

1648

http://www.kurdipedia.org

ەرەفی
کﯚکردنەوە و وەرگ انی ::سماﯾل شە
دﯾيەکانی پەڕتتووک
تاﯾبەتمەند
جﯚرە
جﯚری پەڕتتووک :ھەمەج
شوور
زمان  -ش وەزار :ک .باش

6174
پەڕتوووکی ژمارە4 :
ﯚری
ەتی فﯚلکلﯚ
حری :حەکاﯾە
ش پ ی بەح
شەش
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
66929
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
شوان
ھيم ئەحمەد ش
ئيبراھ

6175
پەڕتوووکی ژمارە5 :
ش ساڵ بە جانتاﯾەکەو
وە
شەش
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201310
0082108309
92390
ھ شتا ئامادە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
شەم رانی
ئارام ش
2013
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
تاﯾبەتم
ستان
شووری کوردس
باش
و ت:
جﯚری پەڕتووک :راگگەﯾاندن
زمان  -ش وەزار :ک  .باشوور
6176
پەڕتوووکی ژمارە6 :
ەرگی 1
شييەکانی ئەمازۆن بە
ش ساڵ لەنناو ژنە وەحش
شەش
dipedia.org//?q=201305
5072215438
82794
http:///www.kurd
ھ شتا ئاممادە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
وەگ انی :زاھير رەەشيد پور
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
بااشووری کورددستان
و ت:
ھەمەجﯚرە
ی پەڕتووک :ھ
جﯚری
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
6177
پەڕتوووکی ژمارە7 :
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ەرگی 2
شييەکانی ئەمازۆن بە
ش ساڵ لەنناو ژنە وەحش
شەش
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201305
5072215438
82795
ی پی دی ئ ف :ھ شتا ئاامادە نييە
فاﯾلی
شيد پور
ی :زاھير رەش
وەگ انی
ەڕتووک
ەندﯾيەکانی پە
تاﯾبەتمە
و ت:
ستان
شووری کوردس
باشو
ەڕتووک :ھەممەجﯚرە
جﯚری پە
زمان  -ش وەزار :ک .باشوور

6178
پەڕتوووکی ژمارە8 :
ە
ش شانﯚنامە
شەش
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
69235
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
دەستتەﯾەک لە نوووسەران

6179
پەڕتوووکی ژمارە9 :
ش قوتابی ننوێ
شەش
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6202255317
70383
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
س بران بيرگ
فرانس
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی پەڕتووک :مندا ن
جﯚری
6180
پەڕتوووکی ژمارە0 :
ی
وەی شيعری
ش ل کﯚ ينەو
شەش
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201111
1141209526
62941
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
مود
ئازاد ئەحمەد مەحم
ی ئاراس 20 08 -
دەزگای
تاﯾبەتم
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
و ت:
ستان
شووری کوردس
باش
جﯚری پەڕتووک :ئەددەبی
زمان  -ش وەزار :ک  .باشوور
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6181
پەڕتوووکی ژمارە1 :
تاقيکردنەوە :ل کﯚ ينەوە
ش وتار دەرببارەی شيعرری نوێ و تا
شەش
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
68035
ھ شتا ئامادە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
عەبدوو عەباس

6182
پەڕتوووکی ژمارە2 :
دی
ش کورتە چييرۆکی کورد
شەش
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
68463
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ل سەعدی1 /ن
کەمال

6183
پەڕتوووکی ژمارە3 :
ەری
سەر کدا و ن :شانﯚگە
ە دوای نووس
ش کەس بە
شەش
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
68792
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ی
لوﯾچی

6184
پەڕتوووکی ژمارە4 :
ماعيە
شەم
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201209
9171414443
31215
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ستار ناسر
عەبدولس
وەرگ اننی :سەباح ئئيسماعيل
تاﯾبەتم
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
ستان
شووری کوردس
باش
و ت:
جﯚری پەڕتووک :رۆممان
زمان  -ش وەزار :ک  .باشوور
6185
پەڕتوووکی ژمارە5 :
مامە
شەم
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6202255317
70204
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ن
عەلی ئەمين
جەزا ع
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ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی پەڕتووک :مندا ن
جﯚری
6186
پەڕتوووکی ژمارە6 :
ماڵ سائيب
شەم
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201209
9161525373
31648
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
سائيب
مﯚ شەماڵ س
ئەحمەدد ساالر و ژﯾم
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
تاﯾبەتم
و ت:
ستان
شووری کوردس
باش
جﯚری پەڕتووک :ھوونەری
زمان  -ش وەزار :ک  .باشوور

6187
پەڕتوووکی ژمارە7 :
ما ی وادە
شەم
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201111
1282155486
63038
ئامادەەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
س .سﯚران
ح .س
2
2009
ی پەڕتووک
ەتمەندﯾيەکانی
تاﯾبە
ھە بەست
ی پەڕتووک :ھ
جﯚری
ک .باشوور
ن  -ش وەزار :ک
زمان

6188
پەڕتوووکی ژمارە8 :
ی
مس باروودی
شەم
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
65826
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ب وکرراوەی پەﯾام

6189
پەڕتوووکی ژمارە9 :
رە
مشەمەکو ر
شەم
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6202255317
70219
ھ شتا ئاما دە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
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ی
ماعل رۆژبەﯾانی
ئيسم
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی پەڕتووک
ی پەڕتووک :مندا ن
جﯚری
6190
پەڕتوووکی ژمارە0 :
ميلە
شەم
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22214412219405
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
عارف ققوربانی
ک 2006
کەرکوک
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
تاﯾبەتم
و ت:
ستان
شووری کوردس
باش
جﯚری پەڕتووک :وتار و دﯾمانە
زمان  -ش وەزار :ک  .باشوور
6191
پەڕتوووکی ژمارە1 :
ن
شەن
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
68292
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
م
سەالم
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی پەڕتووک
بااشووری کورددستان
و ت:
چيرۆک
ی پەڕتووک :چ
جﯚری
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
6192
پەڕتوووکی ژمارە2 :
ن و خەرمان
شەن
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
67835
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ی ب بەش
عەلی

6193
پەڕتوووکی ژمارە3 :
ھيد بەتەنيا پياسە دەکاات
شەھ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201111
1061631496
62815
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
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قوبادی جەلی زادە
20
ی ئاراس 007 -
دەزگای
تاﯾبەتمە
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
ستان
شووری کوردس
باش
و ت:
ە بەست
جﯚری پەڕتووک :ھە
زمان  -ش وەزار :ک ..باشوور
6194
پەڕتوووکی ژمارە4 :
وارە
ھيد مەال ئاو
شەھ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201109
9031520536
60924
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
سا ەکانی  46 - 47لە کورددستان
ئەست رەﯾەکی گەشاوەەی شﯚڕش و بەرنگاری س
ی :رەحمان ننەقشی
ئامادەکردنی
2011
تاﯾبەتمەند
دﯾيەکانی پەڕتتووک
جﯚری پەڕتتووک :ھەمە جﯚرە

6195
پەڕتوووکی ژمارە5 :
ھيدان جەبارری حاجی ررەشيد و ھااوڕ کانی
شەھ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
69956
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
بەشی
ی راگەﯾاندن و رووناکبيری )م.ر.س)

6196
پەڕتوووکی ژمارە6 :
ورد
ەکی خو ناوی لە خەباتتی گەلی کو
ەند الپەڕەﯾە
ی  ،1963چە
ھيدانی 9ی حوزەﯾرانی
شەھ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201108
8191330256
60745
ھ شتاا ئامادە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
نووسيننی :کﯚمە ک نووسەر
200
سل مانی – 02
شارەوانيی س
سل مانی – لە ب ووکراوەکانی ش
ەی شﭭان
چاپخانە
ی پەڕتووک
تاﯾبەتم
مەندﯾيەکانی
و ت:
شووری کوردستان
باش
سل مانی
س
شارەککان:
جﯚری پەڕتووک :م ژوو

ﻻﭘەڕە

1654

http://www.kurdipedia.org

زمان  -ش وەزار :ک .باشوور
پەڕتووکی ژمارە6197 :
شەھيدانی ق گە
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514968563
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
عەبدول

پەڕتووکی ژمارە6198 :
شەھيدانی قە ی دمدم :داستان
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514967672
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
مستەفا سا ح کەرﯾم

پەڕتووکی ژمارە6199 :
شەھيدانی نﯚی حوزەﯾرانی  1963چەند الپەڕەﯾەکی خو ناوی لە خەباتی.
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514969992
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
گﯚﭬاری سل مانی /شارەوانی

پەڕتووکی ژمارە6200 :
شەھيدانی نەمری حيزب و گەل :دەورانی کﯚماری خودموختاری...
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514969766
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
جەمال کەرﯾمی
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی پەڕتووک
جﯚری پەڕتووک :دۆزی کورد
زمان  -ش وەزار :ک .باشوور
پەڕتووکی ژمارە6201 :
شەھيدانی و
http://www.kurdipedia.org/?q=2011111217141362920
فاﯾلی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
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ﯾودﯾت نيورﯾنک
يەمز
وەرگ انی بﯚ ئينگليزی :پ .س .وﯾليە
ئاراس
وەرگ انی بﯚ کوردی :ل ژژنەﯾەک لە دەزگای س
دەزگای ئارراس 2008 -
دﯾيەکانی پەڕتتووک
تاﯾبەتمەند
و ت:
باشوووری کوردستان
ی
جﯚری پەڕتتووک :رامياری
شوور
زمان  -ش وەزار :ک .باش
6202
پەڕتوووکی ژمارە2 :
ھيدۆلﯚگيا
شەھ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201404
4082354386
69058
ی پی دی ئ ف :ھ شتا ئاماادە نييە
فاﯾلی
ئەندرێ تارکﯚﭬسکی
وەرگ انی لە سوﯾدﯾيەووە :دالوەر قەررەداغی
دﯾيەکانی پەڕتتووک
تاﯾبەتمەند
باشوووری کوردستان
و ت:
ت
جﯚری پەڕتتووک :ﯾاداشت
شوور
زمان  -ش وەزار :ک .باش
6203
پەڕتوووکی ژمارە3 :
دا
ووسينەکانيد
دووتو ی نو
مستەفا لە د
کردە ئازاد م
ھيدی سەرک
شەھ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201306
6021037557
78379
ھ شتاا ئامادە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
2013
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
تاﯾبەتم
شووری کوردستان
باش
و ت:
جﯚری پەڕتووک :دۆۆزی کورد
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک

6204
پەڕتوووکی ژمارە4 :
نم
ن پ وە نەبينم
و نيە خەوتان
شەو
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
68843
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
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عەبدو

پەڕتووکی ژمارە6205 :
شەوارە
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514967916
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
موحسين ئاوارە

پەڕتووکی ژمارە6206 :
شەوانی تەنياﯾی
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514968577
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
سەعدو پەرۆش
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی پەڕتووک
باشووری کوردستان
و ت:
جﯚری پەڕتووک :ئەدەبی
زمان  -ش وەزار :ک .باشوور
پەڕتووکی ژمارە6207 :
شەوانی دوگردکان
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514966933
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
دزەﯾی ،ئاواز

پەڕتووکی ژمارە6208 :
شەوانی گوێ ئارگردان
http://www.kurdipedia.org/?q=2012062022553170375
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
جەالل تەقی
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی پەڕتووک
جﯚری پەڕتووک :مندا ن
پەڕتووکی ژمارە6209 :
شەوانی گوێ ئاگردان :کﯚمە ە چيرۆک کی فﯚلکلﯚری کوردﯾە
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514968553
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ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ل /ک
جەالل

ھ شتا ئامادە نييە

6210
پەڕتوووکی ژمارە0 :
عری :سا ننی 1979 - 1965
شت لە نەوا و روو لە ک وە؛ کﯚشيع
وب داری؛ پش
شەو
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201404
4180908327
75870
ھ شتا ئامادەە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
پپەش و
2006
6
ەکانی پەڕتوووک
تاﯾبەتمەندﯾيە
باشووری کوردستان
ی
و ت:
ززمان  -ش وەزار :ک .باشووور
ست
جﯚری پەڕتوووک :ھە بەس
ج
6211
پەڕتوووکی ژمارە1 :
وبەند
شەو
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201403
3310040079
96910
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
صباح اسعد نجم
حرﯾە
دارالح
بەغداد1985-

6212
پەڕتوووکی ژمارە2 :
وبەند
شەو
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
67879
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
شەفييق بەﯾاد

6213
پەڕتوووکی ژمارە3 :
شەو
وچەرە ب :1چيرۆک
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
67817
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
تاھر ئئەحمەد /ک ر ن

6214
پەڕتوووکی ژمارە4 :
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شەوچەرەی زستان
http://www.kurdipedia.org/?q=2012062022553170254
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
عومەر عبدول رەحيم
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی پەڕتووک
جﯚری پەڕتووک :مندا ن
پەڕتووکی ژمارە6215 :
شەوچەرەی شار :ھە بژاردەی نوکتە و گا تە و قسەی خﯚشە :کەلەپوور
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514968989
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
ئەکرەمی مەحموودی سا حی رەشە

پەڕتووکی ژمارە6216 :
شەونم :وەرگ اوی سەد غەزەل لە دﯾوانی حافزی شيرازی
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514969482
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
حافز شيرازی
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی پەڕتووک
باشووری کوردستان
و ت:
جﯚری پەڕتووک :ھە بەست
زمان  -ش وەزار :ک .باشوور
پەڕتووکی ژمارە6217 :
شەوکار
http://www.kurdipedia.org/?q=2011050611370557491
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
فەرھەنگ کی تاﯾبەمەندی کيمياﯾە )ئينگليزی عەرەبی کوردی( (15000) ،زاراوەی کيميای گرتﯚتە خﯚی،
جەمال عەبدول ،سل مانی) :ب،چ( ،1998ل.
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی پەڕتووک
باشووری کوردستان
و ت:
جﯚری پەڕتووک :فەرھەنگ
زمان  -ش وەزار :ک .باشوور
پەڕتووکی ژمارە6218 :
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ەکان
وی ئەست رە
شەو
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201209
9232247462
25244
ھ شتا ئامادە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ﯾاسين بانيخ نی
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
تاﯾبەتم
و ت:
ستان
شووری کوردس
باش
جﯚری پەڕتووک :رۆممان
زمان  -ش وەزار :ک  .باشوور

6219
پەڕتوووکی ژمارە9 :
وی دووەم
شەو
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
68969
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
د شادد عەبدو

6220
پەڕتوووکی ژمارە0 :
وی شاعير
شەو
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
67966
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ەرﯾم
ی حاجی کە
جەباری

6221
پەڕتوووکی ژمارە1 :
شانﯚگەری
ی خانزاد :ش
و ک لە ژﯾانی
شەو
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
67907
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ە کەرﯾم رەمەزان
حەمە

6222
پەڕتوووکی ژمارە2 :
ووری)
ی ژﯾان )بيررەوەری و ش عرەکانی محەمەد نو
و ک و خەو ک  -بستووی
شەو
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6112259376
67576
ی پی دی ئ ف :ھ شتا ئاماادە نييە
فاﯾلی
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مانی .2006
ن ،سل ی
ی ،بنکەی ژﯾن
ەددﯾن ئاشتی
ن و پ داچوونەووەی سە حە
ئامادەکردن
تاﯾبەتمەند
دﯾيەکانی پەڕتتووک
و ت:
باشوووری کوردستان
ەست
جﯚری پەڕتتووک :ھە بە
شوور
زمان  -ش وەزار :ک .باش

6223
پەڕتوووکی ژمارە3 :
کم
سەری داﯾکم
کەی ژوور س
وە خو ناوﯾەک
شەو
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22214411219067
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
سن
نووسينی :محەمەد حس
کورد )لقی کەرککوک(ەوە
د
سەرانی
لەالﯾەن ﯾەک تی نوس
ن
 200دا
ئەم کت بە للە سا ی 06
ەوە
ب وکراوەتە
سەرچاوە :ما پەڕی کت ببخانەی کورددی
دﯾيەکانی پەڕتتووک
تاﯾبەتمەند
و ت:
باشوووری کوردستان
ک
جﯚری پەڕتتووک :چيرۆک
شوور
زمان  -ش وەزار :ک .باش
6224
پەڕتوووکی ژمارە4 :
ن
وە سپييەکان
شەو
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201111
1141721546
62967
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
ستﯚﯾﭭسکی
فيﯚدۆر دۆس
مستەفا حس ن
ەوە :سﯚران م
وەرگ انی لە ئينگليزﯾيە
دەزگای ئارراس 2008 -
دﯾيەکانی پەڕتتووک
تاﯾبەتمەند
و ت:
باشوووری کوردستان
جﯚری پەڕتتووک :رۆمان
شوور
زمان  -ش وەزار :ک .باش
6225
پەڕتوووکی ژمارە5 :
ن :چيرۆک
وە سپييەکان
شەو
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
68759
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
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فيﯚدۆرر

6226
پەڕتوووکی ژمارە6 :
ن
وە سپيەکان
شەو
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
69537
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
دۆستﯚ
تﯚ ﭭيسکی ،ففيﯚدۆر

6227
پەڕتوووکی ژمارە7 :
ست رەﯾەک
وەژانی ئەس
شەو
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22214411219085
ە
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
ئەمين گگەردﯾگالنی
ی کوردﯾکا
ناوەندی
سەرچاووە :ما پەڕی کت بخانەی ککوردی
تاﯾبەتمە
ەندﯾيەکانی پپەڕتووک
و ت:
ھە تی کورددستان
رۆژھ
ە بەست
جﯚری پپەڕتووک :ھە
زمان  -ش وەزار :ک .باشوور
6228
پەڕتوووکی ژمارە8 :
ی بابل
وەکانی ئاميتتا بەدر ژاﯾی
شەو
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22214410418798
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
نووسەرر:
د شاد عەبدو
کﯚ شيععر
ی چاپ:
دەزگای
شی سەردەم
ی چاپ و پەخش
دەزگای
سا ی چاپکردن:
2007
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
تاﯾبەتمە
شووری کوردس
باش
و ت:
ستان
ە بەست
جﯚری پەڕتووک :ھە
زمان  -ش وەزار :ک ..باشوور
6229
پەڕتوووکی ژمارە9 :
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وەکەی عەرﯾﯾف زبالە
شەو
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201111
1051932466
62762
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
سەن
ەد فەرﯾق حەس
محەمە
ی ئاراس 20 06 -
دەزگای
تاﯾبەتم
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
ستان
شووری کوردس
باش
و ت:
جﯚری پەڕتووک :چييرۆک
زمان  -ش وەزار :ک  .باشوور
6230
پەڕتوووکی ژمارە0 :
شەڕ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201109
9092152046
61062
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
الش نﯚﯚر ن
ەرەداخی
وەرگ اننی :دالوەر قە
تاﯾبەتم
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
و ت:
ستان
شووری کوردس
باش
شانﯚ
جﯚری پەڕتووک :شا

6231
پەڕتوووکی ژمارە1 :
شەڕ ﯾا ئەودﯾوی
ی د ی من
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22214411419151
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
نووسينی :نيگار نادر
لەالﯾەن دەزگای چاپ و پەخشی ئاراسەوە
ن
 200دا
ئەم کت بە للە سا ی 06
ەوە
ب وکراوەتە
سەرچاوە :ما پەڕی کت ببخانەی کورددی
دﯾيەکانی پەڕتتووک
تاﯾبەتمەند
و ت:
باشوووری کوردستان
جﯚری پەڕتتووک :رۆمان
شوور
زمان  -ش وەزار :ک .باش
6232
پەڕتوووکی ژمارە2 :
ئەﯾلوولی 1930
ی
ی سەرای سل مانی 6ی
شەڕی بەردەرگی
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http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651497
70005
ھ شتا ئاممادە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ەد حس ن ئە
ئەحمە
ەحمەد /ئا

6233
پەڕتوووکی ژمارە3 :
جيھانی دووەم)
ی
م ژووی جەنگی
خی س )م
کﯚتاﯾی راﯾخ
شەڕی بەرلين :ک
dipedia.org//?q=201206
6101651496
69919
http:///www.kurd
ھ شتا ئامادە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
دو
جيﭭارا کەمال عەبد

6234
پەڕتوووکی ژمارە4 :
ی
شەڕی پارتيزانی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201208
8082236186
67513
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
چ .گيﭭﭭارا
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
سەربازی
ی پەڕتووک :س
جﯚری
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
6235
پەڕتوووکی ژمارە5 :
شەڕی چل سا ە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201111
1012212026
62703
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
سەباح رەنجدەر
20
ی ئاراس 005 -
دەزگای
تاﯾبەتمە
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
و ت:
ستان
شووری کوردس
باش
ە بەست
جﯚری پەڕتووک :ھە
زمان  -ش وەزار :ک ..باشوور
6236
پەڕتوووکی ژمارە6 :
ق)
ە پ ناو تەئوﯾﯾلکردنی دەق
شەڕی زمان )لە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201112
2181009436
63352
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
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موتەليب عەببدو
عەبدولم
ھەول ر 2008 -
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
تاﯾبەتم
ستان
شووری کوردس
باش
و ت:
جﯚری پەڕتووک :زماانەوانی
زمان  -ش وەزار :ک  .باشوور
6237
پەڕتوووکی ژمارە7 :
سياسەتی ززمانەوانی
شەڕی زمان و س
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201208
8111455256
67486
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
وەرگ
ستەفا
ن جەالل موس
بەھادﯾن
2012
تاﯾبەتم
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
و ت:
ستان
شووری کوردس
باش
جﯚری پەڕتووک :راممياری
زمان  -ش وەزار :ک  .باشوور
6238
پەڕتوووکی ژمارە8 :
شەڕی سەﯾر و سەمەرە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201109
9191325336
61977
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
نووسەر :ممارتين ئاوەر
فەتحی )شوانە)
ی
وەرگ انی لە ئا مانييەووە :نادر
دﯾيەکانی پەڕتتووک
تاﯾبەتمەند
جﯚری پەڕتتووک :مند ا ن

6239
پەڕتوووکی ژمارە9 :
شەڕی گﯚگام ال
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201404
4152233197
75842
ھ شتا ئامادە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
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ەد ئەمين عەللی عەبدو
محەمە
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
تاﯾبەتم
جﯚری پەڕتووک :م ژژوو
زمان  -ش وەزار :ک  .باشوور
و ت:
ستان
شووری کوردس
باش

6240
پەڕتوووکی ژمارە0 :
ن
ە کوردستان
شەڕی ناوخﯚ لە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
66270
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
مەد سابر کەررﯾم
محەم

6241
پەڕتوووکی ژمارە1 :
ن
شەڕە سپييەکان
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201110
0081153586
62244
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ئارام کاکەی فەالح
نی 2009 -
سل مانی
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
تاﯾبەتم
ستان
شووری کوردس
باش
و ت:
جﯚری پەڕتووک :وتار و دﯾمانە
زمان  -ش وەزار :ک  .باشوور
6242
پەڕتوووکی ژمارە2 :
شەڕە شﯚق
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6202255317
70272
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ف ب گەرد
رەئوف
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
بااشووری کورددستان
و ت:
مندا ن
ی پەڕتووک :م
جﯚری
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
6243
پەڕتوووکی ژمارە3 :
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مبەست
شەڕە قﯚچ ،دەمب
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
69430
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ستری ،ئەلفﯚننسﯚ
سانس

6244
پەڕتوووکی ژمارە4 :
شەڕە لەبيرکراوەکە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201104
4302032065
57180
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
سو دی نووسرااوە و
سە حەدﯾن رراستگەلدی بە زمانی و
ئەم کت بە للە الﯾەن د .س
 1967دا
1
سە حەدﯾن دەکات بﯚ کورردستان و لە سا ی
ەفەر کی د .س
باسی سە
سو دی چاپ کراوە و گەل ک زانياری گرنگی ت داﯾە ددەربارەی شﯚڕڕشی
بەزمانی س
ئەﯾلول.
وەرگ انی :کاوە ئەمين
الﯾەن دەزگای ئاراسەوەب ووکراوەتەوە
ئەم پەڕتووککە لە سا ی 2004دا لەال
تاﯾبەتمەند
دﯾيەکانی پەڕتتووک
باشوووری کوردستان
و ت:
جﯚری پەڕتتووک :م ژوو
6245
پەڕتوووکی ژمارە5 :
مەقدۆنی
سکەندەری م
شەڕەکانی ئەس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
69859
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ک
پلوتارک

6246
پەڕتوووکی ژمارە6 :
کرە س و
شەک
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6202336407
71037
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ی
مە دﯾەرزنجی
موحەم

6247
پەڕتوووکی ژمارە7 :
شی شەکرە...
ەی نەخﯚش
سوود دەربارە
گرنگ و بەس
ێ زانيارﯾی گ
کرە :ھەندێ
شەک
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
67239
ئامادە نييە
ە
ھ شتا
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
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مەد
روناک عەلی محەم

6248
پەڕتوووکی ژمارە8 :
ول
کسپير :تراژﯾﯾدﯾا و بەھلو
شەک
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201201
1012210306
63618
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
عەبدولقەھار محەمەد
ر
ەوە :ھيمداد ع
وەرگ انی لە ئينگليزﯾيە
ھەول ر 2011 -
دﯾيەکانی پەڕتتووک
تاﯾبەتمەند
و ت:
باشوووری کوردستان
ی
جﯚری پەڕتتووک :ئەدەبی
شوور
زمان  -ش وەزار :ک .باش
6249
پەڕتوووکی ژمارە9 :
شەﯾتتاری
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201103
3261340042
21733
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
حاق پەری
کامەران ئيسح
نووسەر :کا
ەلتوور
باس لە ت کەڵ بوونی دوو کە
ئيسحاق پەری( ە س
ق
ەران
ﯾەکەمين رۆمانی )کامە
دەکات
دەزگای چاپ :دەزگای ئئاراس
کردن2007 :
سا ی چاپک
تاﯾبەتمەند
دﯾيەکانی پەڕتتووک
باشوووری کوردستان
و ت:
جﯚری پەڕتتووک :رۆمان
6250
پەڕتوووکی ژمارە0 :
شەﯾتتان و خانم پر م
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
69461
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
کﯚﯾلﯚ ،پاولﯚ

6251
پەڕتوووکی ژمارە1 :
شەﯾتتان و خوا
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201209
9182104577
73198
ھ شتا ئامادە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
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ڵ سارتەر
ژان پﯚڵ
وەرگ اننی :شﯚڕش غەفوری
تاﯾبەتمە
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
ستان
شووری کوردس
باش
و ت:
ەمەجﯚرە
جﯚری پەڕتووک :ھە
زمان  -ش وەزار :ک ..باشوور
6252
پەڕتوووکی ژمارە2 :
ەخنەگرانی
ەورەتر لە رە
صەالحەددﯾنی ئئەﯾيوبی ،گە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201110
0151248226
62377
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
ممەد حس ن
سين موحەم
گفتوگﯚ لەگگەڵ پرۆفيسﯚﯚر دکتﯚر موحس
ی سەعيد
ی:ئارام عەلی
ئامادەکردنی
تاﯾبەتمەند
دﯾيەکانی پەڕتتووک
و ت:
باشوووری کوردستان
جﯚری پەڕتتووک :ئاﯾين و ئاتەﯾزم
شوور
زمان  -ش وەزار :ک .باش
6253
پەڕتوووکی ژمارە3 :
فانە
عارﯾف
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22702075619857
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
نووسەر
وتەکانی پاولﯚ کﯚﯾليﯚ 3
وەرگ
ەمەد و کارا ففاتيح
ﯾوسف محە
ەڕەکان
ژمارەی الپە
126
پ
سا ی چاپ
2006
کەتەلﯚگ
شيعر
ڕۆمان و ش
ەوەی موکرﯾاننی
سەرچاوە :ما پەڕی دەززگای تو ژﯾنەووە و ب وکردنە
دﯾيەکانی پەڕتتووک
تاﯾبەتمەند
و ت:
باشوووری کوردستان
ی
جﯚری پەڕتتووک :ئەدەبی
شوور
زمان  -ش وەزار :ک .باش

ﻻﭘەڕە

1669

http://www.kurdipedia.org

6254
پەڕتوووکی ژمارە4 :
ی بيست و ﯾﯾەک بە کورردی ئەدوێ
فی سەدەی
عارﯾف
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201112
2181436126
63356
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
ەناوبانگی جييھانی
ماننووسی بە
ن ،لەگەڵ رۆم
تەوەر کی تاﯾبەت بە ئە دەب و عيرفان
پاولﯚ کﯚﯾليﯚﯚ
ئامادەکردنی
ی :موئمين ززە می
ن ،کەژﯾن
سﯚران بورھان
مە جەالل ،س
نەشميل خاليد ،فاتم
ل
وەرگ انی :قارەمان جە مال،
من مەحمود ،،ھەندر ن عوومەر و موئميين ﯾاسين
عەلی ،ھ م
2010
دﯾيەکانی پەڕتتووک
تاﯾبەتمەند
باشوووری کوردستان
و ت:
جﯚرە
جﯚری پەڕتتووک :ھەمەج
شوور
زمان  -ش وەزار :ک .باش
6255
پەڕتوووکی ژمارە5 :
قانە
عاشق
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22214411719271
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
وتەکانی پاولﯚ کﯚﯾليﯚ
حەمەد و کارا فاتيح
وەرگ انی لە فارسيەوەە؛ ﯾوسيف مح
موکرﯾانيەوە
ە
پەخشی
ی
لەالﯾەن دەزگای چاپ و
ن
 200دا
ئەم کت بە للە سا ی 06
ەوە
ب وکراوەتە
دﯾيەکانی پەڕتتووک
تاﯾبەتمەند
و ت:
باشوووری کوردستان
ەفە
جﯚری پەڕتتووک :فەلسە
شوور
زمان  -ش وەزار :ک .باش
6256
پەڕتوووکی ژمارە6 :
کان  -ج دی 1
قە ناودارەک
عاشق
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22214410018685
ئامادەەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
20
ی ئاراس 007
دەزگای
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی پەڕتووک
و ت:
بااشووری کورددستان
ی پەڕتووک :م ژوو
جﯚری
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
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6257
پەڕتوووکی ژمارە7 :
کان  -ج دی 2
قە ناودارەک
عاشق
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22214410018684
ئامادەەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
20
ی ئاراس 007
دەزگای
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی پەڕتووک
و ت:
بااشووری کورددستان
ی پەڕتووک :م ژوو
جﯚری
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
6258
پەڕتوووکی ژمارە8 :
کان  -ج دی 3
قە ناودارەک
عاشق
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22214410018682
ئامادەەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
20
ی ئاراس 007
دەزگای
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی پەڕتووک
و ت:
بااشووری کورددستان
ی پەڕتووک :م ژوو
جﯚری
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
6259
پەڕتوووکی ژمارە9 :
قەکە
عاشق
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22702075619890
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
سەر :مارگر ت دۆراس
ناوی نووس
ەسەنپوور
ناوی وەرگ  :شاھﯚ حە
ی سەردەم  -سل مانی ))سا ی چاپ)2007 :
لە ب وکراوەەکانی دەزگای
دﯾيەکانی پەڕتتووک
تاﯾبەتمەند
و ت:
باشوووری کوردستان
جﯚری پەڕتتووک :رۆمان
6260
پەڕتوووکی ژمارە0 :
ەی کوردی
عاقدە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
65737
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
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ش خ عەبدولسەمييع

6261
پەڕتوووکی ژمارە1 :
وە و ئەو بناسە
ق داسەان ك
عشق
كە،ش وازى عشقى خوَ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201403
3310040079
96941
ھ شتا ئاما دە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
2010-30
ەبدو 06.7--
دانا عە

6262
پەڕتوووکی ژمارە2 :
وە و ئەو بناسە
ق داسەان ك
عشق
كە،ش وازى عشقى خوَ
dipedia.org//?q=201403
3310040079
96942
http:///www.kurd
ھ شتا ئاما دە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
و.دانا عەبدو 2010-306.7--

6263
پەڕتوووکی ژمارە3 :
علم االکالم
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201108
8301540056
60825
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ەوی
مەولە
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
و ت:
بااشووری کورددستان
ھەمەجﯚرە
ی پەڕتووک :ھ
جﯚری
زمان  -ش وەزار :فررەزمان
6264
پەڕتوووکی ژمارە4 :
عوز ر
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201303
3262103558
80051
ھ شتا ئامادە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
عارف ققوربانی
2013
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
تاﯾبەتم
ستان
شووری کوردس
باش
و ت:
جﯚری پەڕتووک :ئەننفال و ھە ەببجە
زمان  -ش وەزار :ک  .باشوور
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پەڕتوووکی ژمارە5 :
6265
س و رۆشنببير ومرۆڤ
جی :ﯾاساناس
ووف بەرزنج
سمان مەعرو
عوس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
69827
ھ شتا ئئامادە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
عومەرر مەعروف

6266
پەڕتوووکی ژمارە6 :
ی و سەردەمەکەی
کەساﯾەتيی
ی عەففان ،ک
سمانی کوڕی
عوس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201112
2101411236
63199
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
البی
حەمەد سەلال
ی :عەلی مح
نووسينی
دو
ی :حەميد مووحەمەد عەبد
وەرگ انی
20
پ ۆژەی تتيشک 008 -
ەندﯾيەکانی پە
تاﯾبەتمە
ەڕتووک
شووری کوردس
باش
و ت:
ستان
ن و ئاتەﯾزم
ەڕتووک :ئاﯾين
جﯚری پە
زمان  -ش وەزار :ک .باشوور
6267
پەڕتوووکی ژمارە7 :
سمانييەکان
عوس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201109
9031527386
60925
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
الفەتدا
ەوە تا کودەتا بەسەر خەال
ندنی دەو ەتە
لە دامەزراند
ەقوش
د .محەمەدد سوھەﯾل تە
شناو
وەرگ انی :نەرﯾمان خﯚش
سەﯾد مينە
مستەفا س
2009
دﯾيەکانی پەڕتتووک
تاﯾبەتمەند
و ت:
باشوووری کوردستان
جﯚری پەڕتتووک :م ژوو
6268
پەڕتوووکی ژمارە8 :
ەم
ەجيدی دووە
تان عەبدولمە
وە تا سو ن
ەرتوغرولەو
سمانييەکان ،لە عوسماننی کوڕی ئە
عوس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201112
2041519386
63100
ئئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ە و جەنگەکاننی دەو ەتی عوسمانی
ەی پەﯾماننامە
پوختە
م
م عەبدولکەرﯾم
وەرگ انی :سەالم
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20
چاپی دووەم 008 -
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی پەڕتووک
بااشووری کورددستان
و ت:
ی پەڕتووک :م ژوو
جﯚری
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
6269
پەڕتوووکی ژمارە9 :
يدی دووەم
عەبدولمەجيد
تا سو تان ع
ورتوغلەوە ا
ی کوڕی ئو
سمانيەکان :للە عوسمانی
عوس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651497
70087
ھ شتا ئامادە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
نووسەر
کﯚمە
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
بااشووری کورددستان
و ت:
ی پەڕتووک :م ژوو
جﯚری
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
6270
پەڕتوووکی ژمارە0 :
کەی من
ری حەبيبەک
عومر
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201111
1021119576
62707
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
بەندی عەلی
2010
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
تاﯾبەتمە
ستان
شووری کوردس
باش
و ت:
ە بەست
جﯚری پەڕتووک :ھە
زمان  -ش وەزار :ک ..باشوور
6271
پەڕتوووکی ژمارە1 :
ەر خامﯚش
عومە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201202
2192302216
64265
ی پی دی ئ ف :ھ شتا ئاماادە نييە
فاﯾلی
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مەخمووری
ی  :غەفوور م
کﯚکردنەوەوو ئامادەکردنی
2012
دﯾيەکانی پەڕتتووک
تاﯾبەتمەند
باشوووری کوردستان
و ت:
ھەم
جﯚری پەڕتتووک :کﯚبەرھ
شوور
زمان  -ش وەزار :ک .باش
6272
پەڕتوووکی ژمارە2 :
خەتاب :ژﯾانننامەی خەلليفەکانی رااشدﯾن
ەری کوڕی خ
عومە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
69814
ھ شتا ئاممادە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
سەعيد
ب محەمەد س
حەبيب

6273
پەڕتوووکی ژمارە3 :
ق قەﯾرانی ئاساﯾش و ستراتيژی بنياتنەوەی
عيراق
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201112
2121344466
63241
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
نووسيننی :فەرزەند ش رکﯚ
نی 2007
سل مانی
تاﯾبەتم
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
ستان
شووری کوردس
باش
و ت:
جﯚری پەڕتووک :راممياری
زمان  -ش وەزار :ک  .باشوور
6274
پەڕتوووکی ژمارە4 :
وردستان
سەدام و چاررەنووسی بباشووری کو
قی دوای س
عيراق
dipedia.org//?q=201109
9102154156
61098
http:///www.kurd
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
نووسينی :د .بورھان أ .ﯾاسين
ی سەردەم  -سل مانی ))سا ی چاپ)2008 :
لە ب وکراوەەکانی دەزگای
دﯾيەکانی پەڕتتووک
تاﯾبەتمەند
و ت:
باشوووری کوردستان
جﯚری پەڕتتووک :وتار و دﯾمانە
شوور
زمان  -ش وەزار :ک .باش
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پەڕتوووکی ژمارە5 :
6275
ح
عيساا ی مەسيح
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6202255317
70319
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
وﯾلم ف نک
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی پەڕتووک :مندا ن
جﯚری
6276
پەڕتوووکی ژمارە6 :
ی ساغبووننەوە
ق سەردەمی
ع راق
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201107
7201329176
60463
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
دﯾق
نووسيننی :بەکر سد
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
تاﯾبەتم
ستان
شووری کوردس
باش
و ت:
جﯚری پەڕتووک :راممياری

6277
پەڕتوووکی ژمارە7 :
ی
دﯾموکراسی
ﯚرﯾيەوە بﯚ د
ق لە دﯾکتاتﯚ
ع راق
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22214410818942
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
دو
نووسينی :خەليل عەبد
لەالﯾەن مەکتەبی بير و ھﯚشياررﯾەوە ب وکراووەتەوە
ن
 200دا
ئەم کت بە للە سا ی 05
تاﯾبەتمەند
دﯾيەکانی پەڕتتووک
و ت:
باشوووری کوردستان
جﯚری پەڕتتووک :وتار و دﯾمانە
شوور
زمان  -ش وەزار :ک .باش
6278
پەڕتوووکی ژمارە8 :
دا
ق لە دە سا ی داھاتود
ع راق
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
66319
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
مرﯾکی
ی راندی ئەم
دەزگای
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6279
پەڕتوووکی ژمارە9 :
ەکانی داما ين
ی گەردەلولە
ق و ئەگەری
ع راق
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
66546
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ی راگەﯾاندن
ەبی ناوەندﯾی
مەکتە

6280
پەڕتوووکی ژمارە0 :
ەکان
وە ﯾەکگرتوە
مەنی ئاساﯾﯾشی نەتەو
ق و ب ﯾارەکاانی ئەنجوم
ع راق
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
66342
نييە
شتا ئامادە ە
ھ شت
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
شەماال عەبدو

6281
پەڕتوووکی ژمارە1 :
ق و تاوانی جينﯚساﯾد
ع راق
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
66554
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ل ميرزا عەزﯾزز
جەمال

6282
پەڕتوووکی ژمارە2 :
دا
ەری؛ کورد للەو ناوەندەد
ق و دەوروبە
ع راق
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22214411419133
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
نووسينی :سامی شﯚڕڕش
پەخشی ئاراسەوە
ی
لەالﯾەن دەزگای چاپ و
ن
 200دا
ئەم کت بە للە سا ی 02
ەوە
ب وکراوەتە
دﯾيەکانی پەڕتتووک
تاﯾبەتمەند
و ت:
باشوووری کوردستان
شارەکان:
ھەول ر
جﯚری پەڕتتووک :م ژوو
شوور
زمان  -ش وەزار :ک .باش
6283
پەڕتوووکی ژمارە3 :
ۆکاربﯚنەکان
ن
داری ھاﯾدرۆ
ۆر مەترسيد
ق و کوردەکاان :ﯾاری زۆ
ع راق
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201208
8071408586
67577
ئامادەﯾە
ە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
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1ی نيسانی 2012
ی رۆژھھاتی ناوەڕاست ،ژمارە 120-19
راپﯚرتی
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی پەڕتووک
دەرەوە
و ت:
جﯚری
ی پەڕتووک :راپﯚرت
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
6284
پەڕتوووکی ژمارە4 :
شانەوە
ن ھە وەش
ق :دﯾموکراتتيزەکردن ﯾان
ع راق
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22214410818940
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
سابير
ی :رەفيق س
نووسينی
ئەم کت ببە لە سا ی  2005دا چاپپکراوە
تاﯾبەتمە
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
ستان
شووری کوردس
باش
و ت:
سلل مانی
شارەکاان:
جﯚری پەڕتووک :راممياری
زمان  -ش وەزار :ک ..باشوور
6285
پەڕتوووکی ژمارە5 :
لە..
ستنەکان ە
سيەکەی پاارت و ر کخس
وەﯾەک لە م ژووە سياس
ق :ل کﯚ ينەو
ع راق
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
66846
ھ شتا ئامادە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
سەن زازا
حەسە

6286
پەڕتوووکی ژمارە6 :
2010
راق 0 - 2003
سياسيی نو ی ع ق
ی
ژووی
ی
مای م
جين  -پانﯚرام
قی مﯚزاﯾک و ناھﯚمﯚجي
ع راق
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201210
0062019167
73304
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
س ن "بازگر"
ئەنوەر حس
ەڕتووک
تاﯾبەتمەنندﯾيەکانی پە
باشوووری کوردستتان
و ت:
ەڕتووک :رامياری
جﯚری پە
زمان  -ش وەزار :ک .بباشوور
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6287
پەڕتوووکی ژمارە7 :
قی نوێ
ع راق
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
66842
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
شەماال عەبدو

6288
پەڕتوووکی ژمارە8 :
قی نوێ
ع راق
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22214410018660
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ڵ عەبدو
شەماڵ
شياری 2005
بی بيرو ھﯚش
مەکتەبی
تاﯾبەتم
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
و ت:
ستان
شووری کوردس
باش
جﯚری پەڕتووک :راممياری
زمان  -ش وەزار :ک  .باشوور
6289
پەڕتوووکی ژمارە9 :
قييەک لە پاررﯾس
ع راق
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201401
1032305128
86860
ھ شتا ئامادە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
سەمﯚئ ل شەمعون
وەرگ اننی :سەباح ئئيسماعيل
2014
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
تاﯾبەتمە
و ت:
ستان
شووری کوردس
باش
ەمەجﯚرە
جﯚری پەڕتووک :ھە
زمان  -ش وەزار :ک ..باشوور
6290
پەڕتوووکی ژمارە0 :
ەماو
ی چاوان :ع للی لەبيربرااوە و ناودار انی لەبيرنە
ع لی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
69940
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ەفا
مستە

6291
پەڕتوووکی ژمارە1 :
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قاسملوو
عەبدول ەحمان ق
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22214410418818
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
عەلی مەحموود حەمەد
نووسينی :ھﯚشمەند ع
200دا لە ھەوول ر ب وکراوەتتەوە
ئەم کت بە للە سا ی 07
تاﯾبەتمەند
دﯾيەکانی پەڕتتووک
باشوووری کوردستان
و ت:
جﯚری پەڕتتووک :م ژوو
شوور
زمان  -ش وەزار :ک .باش
6292
پەڕتوووکی ژمارە2 :
کاری
ەحمی ھەکا
عەبدول ەحيم رە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22214410518847
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
ڵ
دانانی :د .فەرھاد پيرباڵ
شانی سپي ززەوە ب وکراوەەتەوە
لەالﯾەن چاپ و وەش
ن
 200دا
ئەم کت بە للە سا ی 02
سەرچاوە :ما پەڕی کت ببخانەی کورددی
دﯾيەکانی پەڕتتووک
تاﯾبەتمەند
و ت:
باشوووری کوردستان
جﯚری پەڕتتووک :ل کﯚ يننەوە
شوور
زمان  -ش وەزار :ک .باش
6293
پەڕتوووکی ژمارە3 :
مەکان
وو سەردەم
کتەری ھەمو
عەبدولی حەمەجوان  -ئەکت
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201211
1202342336
66800
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ستانی نوێ
کوردس
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
بااشووری کورددستان
و ت:
ی پەڕتووک :رااپﯚرت
جﯚری
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
6294
پەڕتوووکی ژمارە4 :
عەبدوڕڕەحمان ببەدرخان
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201312
2230911059
92753
ھ شتا ئامادە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
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نووسەرر :مالميسانژژ
وەرگ  :زرﯾان رۆژھە تی
تاﯾبەتم
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
شووری کوردس
باش
و ت:
ستان
بلﯚگرافيا
جﯚری پەڕتووک :بيبل
زمان  -ش وەزار :ک  .باشوور
6295
پەڕتوووکی ژمارە5 :
وان
مسەباح دﯾو
عەبدو بەگی م
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
67867
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
مارف خەزنەدار
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
و ت:
بااشووری کورددستان
ەدەبی
ی پەڕتووک :ئە
جﯚری
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
6296
پەڕتوووکی ژمارە6 :
وی
ی سەربز ی
عەبدو پەش و ،شاعير ک لە رەگەزی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201301
1231919027
75180
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
زﯾاد نادرر عا ﯾی
2013
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
تاﯾبەتم
و ت:
ستان
شووری کوردس
باش
جﯚری پەڕتووک :ئەددەبی
زمان  -ش وەزار :ک  .باشوور
6297
پەڕتوووکی ژمارە7 :
)1982-06-01 1920
ی کوردی )0
کی ئەدەبيی
ەر ،رۆژگار ک
عەبدو جەوھە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201311
1222344488
87681
ی پی دی ئ ف :ھ شتا ئاممادە نييە
فاﯾلی
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شەکيی بﯚ نووسيوە
شنا کﯚی کردوووەتەوە و پ ش
ئوم د ئاش
2013
ەڕتووک
تاﯾبەتمەنندﯾيەکانی پەڕ
باشوووری کوردستتان
و ت:
جﯚری پەڕڕتووک :ئەدەببی
باشوور
زمان  -ش وەزار :ک .با
6298
پەڕتوووکی ژمارە8 :
ھ نی ئاناوا زا
ەنزادە  -شاھ
عەبدو حەسە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201309
9042206068
88925
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
نووسەرر :ئار ز
ەی کاردۆ
چاپخانە
نی 2012
سل مانی
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
تاﯾبەتم
و ت:
ستان
شووری کوردس
باش
جﯚری پەڕتووک :وتار و دﯾمانە
زمان  -ش وەزار :ک  .باشوور
6299
پەڕتوووکی ژمارە9 :
عەتر
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201311
1291031278
87555
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
نووسەرر :پەترﯾک زۆﯾﯾسکيند
من دەشتی
وەرگ  :عەبدولم ﯾمن
2013
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
تاﯾبەتم
و ت:
ستان
شووری کوردس
باش
جﯚری پەڕتووک :رۆممان
زمان  -ش وەزار :ک  .باشوور
6300
پەڕتوووکی ژمارە0 :
ی کوردﯾدا
وز لە شيعری
عەرو
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201109
9122221376
61190
ھ شتا ئامادە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
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ئەحمەدد ھەردی
و :ئاسﯚﯚس ھەردی
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
تاﯾبەتم
ستان
شووری کوردس
باش
و ت:
جﯚری پەڕتووک :ئەددەبی

6301
پەڕتوووکی ژمارە1 :
ی
ووزی کوردی
عەرو
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201110
0300746366
62643
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
خان
نوری فاارس حەمەخ
ی ئاراس 20 04 -
دەزگای
تاﯾبەتم
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
و ت:
ستان
شووری کوردس
باش
جﯚری پەڕتووک :ئەددەبی
زمان  -ش وەزار :ک  .باشوور
6302
پەڕتوووکی ژمارە2 :
خراوی ئەلقااعيدە
کی دروستببوونی رﯾکخ
ەکان :چيرۆک
ەبە ئەفغانيە
عەرە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
66760
ە
شتا ئامادە نييە
ھش
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
سەرممەد ئەحمەد
ی پەڕتووک
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی
و ت:
بباشووری کورردستان
ی پەڕتووک :تتيرۆرﯾزم
جﯚری
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک

6303
پەڕتوووکی ژمارە3 :
ز سەليم
عەزﯾز
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201112
2090911046
63174
ھ شتا ئامادە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
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...
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
تاﯾبەتم
و ت:
ستان
شووری کوردس
باش
جﯚری پەڕتووک :ھوونەری

6304
پەڕتوووکی ژمارە4 :
ی
چيرۆکەکانی
ز نەسين و سەرجەم چ
عەزﯾز
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
69577
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ن ،عەزﯾز
نەسين

6305
پەڕتوووکی ژمارە5 :
ی چ2
چيرۆکەکانی
ز نەسين و سەرجەم چ
عەزﯾز
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
69578
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ن ،عەزﯾز
نەسين

6306
پەڕتوووکی ژمارە6 :
ز و کوبرا
عەزﯾز
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201309
9072219288
88880
ی پی دی ئ ف :ھ شتا ئاماادە نييە
فاﯾلی
ھەوشاری رۆژژھە تی کورددستانە،
ميلليی ناوچەی ھ
ی
ەدەبی
ی بەنرخی ئە
بەرھەم کی
سليمی(ﯾەوە
ە
شەرﯾف فەالح و حەسەن س
لەدووتو ی  114الپەڕەدا لەالﯾەن )ش
کﯚکراوەتەووە
ی کەلەپووری
ئەنستييتﯚی
ی کورد
2013
تاﯾبەتمەند
دﯾيەکانی پەڕتتووک
و ت:
باشوووری کوردستان
جﯚری پەڕتتووک :کلتوورر
شوور
زمان  -ش وەزار :ک .باش
6307
پەڕتوووکی ژمارە7 :
دا چ2
شمەرگەﯾەکد
ەوەری پ شم
سکەر لە بيرە
عەس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
69758
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ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ب سەعيد
غەرﯾب

ھ شتا ئاماددە نييە

ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
و ت:
بااشووری کورددستان
ی پەڕتووک :ﯾااداشت
جﯚری
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
6308
پەڕتوووکی ژمارە8 :
ووندا
سەبيەت و تييﯚری دەو ەت لە بيری ئيبن خەلدو
عەس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
65684
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ت عيسا
ئەلب رت

6309
پەڕتوووکی ژمارە9 :
خوداش لەو يە
شق لە ھەر کوێ ب ت خ
عەش
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201204
4092321416
64452
ھ شتا ئامادە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
کﯚمە ە چيرۆک کی ))ليﭫ تﯚلستﯚﯚی(ە
ەﯾات
وەرگ اننی :ھيوا خە
تاﯾبەتم
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
ستان
شووری کوردس
باش
و ت:
جﯚری پەڕتووک :چييرۆک
زمان  -ش وەزار :ک  .باشوور
6310
پەڕتوووکی ژمارە0 :
شە
شق نائوم دﯾﯾيەکی خﯚش
عەش
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201302
2172120138
80682
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
گﯚران رەئوف
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
تاﯾبەتمە
ستان
شووری کوردس
باش
و ت:
ە بەست
جﯚری پەڕتووک :ھە
زمان  -ش وەزار :ک ..باشوور
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پەڕتوووکی ژمارە1 :
6311
ھم و واقيعدا
ە ن وان وەھ
ەوﯾستی لە
شق و خﯚشە
عەش
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22214410518833
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
ی؛ سەروەر ککەرﯾم
ئامادەکردنی
200دا ب وکراووەتەوە
ئەم کت بە للە سا ی 05
سەرچاوە :ما پەڕی کت ببخانەی کورددی
دﯾيەکانی پەڕتتووک
تاﯾبەتمەند
باشوووری کوردستان
و ت:
جﯚری پەڕتتووک :ل کﯚ يننەوە
شوور
زمان  -ش وەزار :ک .باش
6312
پەڕتوووکی ژمارە2 :
شقباران چ2
عەش
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
68738
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ەد محەمەد
ئەحمە

6313
پەڕتوووکی ژمارە3 :
ەش
شقنامەی عاشق کی رە
عەش
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
69150
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ە رەش
ە حە

6314
پەڕتوووکی ژمارە4 :
شقی د ن
عەش
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
68406
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
عومەرر

6315
پەڕتوووکی ژمارە5 :
شقی سەرش
عەش
شﯚستە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201109
9122113326
61171
ھ شتا ئامادە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
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مستەففا مەستور ،ررەزا عەلی پووور
و :جەباار سابير
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
تاﯾبەتم
ستان
شووری کوردس
باش
و ت:
جﯚری پەڕتووک :چييرۆک

6316
پەڕتوووکی ژمارە6 :
عەقائيد
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
65799
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
بەننا ،حەسەن

6317
پەڕتوووکی ژمارە7 :
عەق گەراﯾی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
65522
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
عومەرر ميراودەلی
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
و ت:
بااشووری کورددستان
ھەمەجﯚرە
ی پەڕتووک :ھ
جﯚری
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
6318
پەڕتوووکی ژمارە8 :
شاتری..
ی
ەوەﯾەکی تردا بﯚ
ەردەواميی لە خو ندنە
ەڕانەوە و بە
عەق ی خ ل  :گە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
66397
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ب ستوون شەوکەت

6319
پەڕتوووکی ژمارە9 :
عەق ی سەليم
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22214410218749
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
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نووسينی :تﯚماس پين
سن
وەرگ انی؛ پ ش ەو حس
لەالﯾەن مەکتەبی بير و ھﯚشياررﯾەوە ب وکراووەتەوە
ن
 200دا
ئەم کت بە للە سا ی 05
سەرچاوە :ما پەڕی کت ببخانەی کورددی
دﯾيەکانی پەڕتتووک
تاﯾبەتمەند
و ت:
باشوووری کوردستان
ی
جﯚری پەڕتتووک :رامياری
شوور
زمان  -ش وەزار :ک .باش
6320
پەڕتوووکی ژمارە0 :
عەق ی شيعری
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201109
9132127276
61208
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
ەلماجدی
خەزعەل ئە
دو
موتەليب عەبد
و :عەبدولم
ی سەردەم  -سل مانی
لە ب وکراوەەکانی دەزگای
دﯾيەکانی پەڕتتووک
تاﯾبەتمەند
و ت:
باشوووری کوردستان
ی
جﯚری پەڕتتووک :ئەدەبی
6321
پەڕتوووکی ژمارە1 :
ی بﯚ تازە الووان
ی بە کورتی
عەقييدە بە کوردی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
65874
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
فرسادد ،فاروق

6322
پەڕتوووکی ژمارە2 :
ﯾيد
ی کوردی  -للوببەلعەقاﯾي
عەقييدەی ئيمان  -عەقيدەی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201110
0282136116
62630
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
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1818-05-16
کﯚنترﯾن دەەستنووس6 :
مەوالنا خاليد
ا
ليد شارەزوورﯾﯾی نەقشبەنندی -
کﯚ و کورتکرردنەوەی خالي
ەد
ئاشناکردن و ل کﯚ ينەوەەی بابی اللﯚ  -کەمال رەئوووف محەم د
دەزگای ئارراس 2004 -
دﯾيەکانی پەڕتتووک
تاﯾبەتمەند
و ت:
باشوووری کوردستان
جﯚری پەڕتتووک :ئاﯾين و ئاتەﯾزم
شوور
زمان  -ش وەزار :ک .باش
6323
پەڕتوووکی ژمارە3 :
ﯾە
عەقييدەی مەرزﯾە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
65898
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
سەعيدی
ی
ەال
می کوڕی مە
ەوﯾی ،سەﯾد عەبدول ەحيم
مەولە

6324
پەڕتوووکی ژمارە4 :
عەقييدەی مەولە
ەوی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
65755
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
سەعيدی
ی
ەال
می کوڕی مە
ەوﯾی ،سەﯾد عەبدول ەحيم
مەولە

6325
پەڕتوووکی ژمارە5 :
عەالئئەدﯾن و قﯚرری جادو
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6202255317
70849
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
بەرھە
ەمی کﯚمپانيای ﭬينا
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی پەڕتووک
و ت:
بااشووری کورددستان
مندا ن
ی پەڕتووک :م
جﯚری
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
6326
پەڕتوووکی ژمارە6 :
وی
دﯾن و چرای
عەالد
ی ئەفسوناو
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6202255317
70344
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
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ﯾوسف عەبدولقادر
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی پەڕتووک
باشووری کوردستان
و ت:
جﯚری پەڕتووک :مندا ن
زمان  -ش وەزار :ک .باشوور
پەڕتووکی ژمارە6327 :
عەالدﯾن و چرای ئەفسوناوی
http://www.kurdipedia.org/?q=2012062022553170459
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
ئيليخان زادە
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی پەڕتووک
جﯚری پەڕتووک :مندا ن
زمان  -ش وەزار :ک .باشوور
پەڕتووکی ژمارە6328 :
عەلمانييەت و ئاﯾين ،ئيسالم  -مەسيحييەت  -خﯚرئاوا
http://www.kurdipedia.org/?q=2011122319402419357
ئامادەﯾە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
وەرگ انی لە فەڕەنسييەوە بﯚ عەرەبی :ھاشم سا ح
وەرگ انی بﯚ کوردی :نەوزاد ئەحمەد ئەسوەد
سل مانی2005 :
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی پەڕتووک
باشووری کوردستان
و ت:
جﯚری پەڕتووک :ئاﯾين و ئاتەﯾزم
زمان  -ش وەزار :ک .باشوور
پەڕتووکی ژمارە6329 :
عەلمانييەت و ئسوو ييەت
http://www.kurdipedia.org/?q=2012101511513865510
ئامادەﯾە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
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عەفيف
ف ئەخزەر
ەحمەد
وەرگ اننی :شوان ئە
تاﯾبەتم
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
ستان
شووری کوردس
باش
و ت:
جﯚری پەڕتووک :ئاﯾيين و ئاتەﯾزم
زمان  -ش وەزار :ک  .باشوور
6330
پەڕتوووکی ژمارە0 :
مانييەت و کاارﯾگەرﯾيەکانی
عەلم
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22214411919320
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
کﯚمە ک نوووسەر
جەمال پيرەە
سەنتەری ل کﯚ ينەوەی فيکری و ئەددەبی نما 2004
سەرچاوە :ما پەڕی کت ببخانەی کورددی
دﯾيەکانی پەڕتتووک
تاﯾبەتمەند
و ت:
باشوووری کوردستان
جﯚری پەڕتتووک :ئاﯾين و ئاتەﯾزم
شوور
زمان  -ش وەزار :ک .باش
6331
پەڕتوووکی ژمارە1 :
وان و نيگەراانی ئ مە
مانيەتی ئەو
عەلم
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22214411919325
ئاماددەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ماعيل کورده
ئيسم
ما 2004
ەوەی فيکری و ئەدەبی نم
ەری ل کﯚ ينە
سەنتە
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
بااشووری کورددستان
و ت:
م
ی پەڕتووک :ئااﯾين و ئاتەﯾزم
جﯚری
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
6332
پەڕتوووکی ژمارە2 :
ی
ی ئەفەنی :شانﯚگەری
عەلی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
67727
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
نەرﯾماان
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6333
پەڕتوووکی ژمارە3 :
ی شون ھە گر پسپﯚڕ کی بەھرەووەر بو
عەلی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
66117
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ی ،کاردۆ
گە ی

6334
پەڕتوووکی ژمارە4 :
سياليستی کوردستان
ەوەی سﯚس
ی عەسکەرری و بزووتنە
عەلی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201307
7211048098
89521
ھ شتا ئامادە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
...
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
تاﯾبەتمە
ستان
شووری کوردس
باش
و ت:
جﯚری پەڕتووک :دۆززی کورد
زمان  -ش وەزار :ک ..باشوور

6335
پەڕتوووکی ژمارە5 :
گە ی پاﯾز
ی مەردان ،ببيرەوەری گ
عەلی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201205
5211912526
64809
ی پی دی ئ ف :ھ شتا ئاماادە نييە
فاﯾلی
ی عەبدولقاددر عەلی مەردان
ئامادەکردنی
سەﯾيد عەلی ببەرزنجی
ر کخستن و ل کﯚ ينەوە ::ئەحمەد س
تاﯾبەتمەند
دﯾيەکانی پەڕتتووک
باشوووری کوردستان
و ت:
ی
جﯚری پەڕتتووک :ھونەری
شوور
زمان  -ش وەزار :ک .باش
6336
پەڕتوووکی ژمارە6 :
دنی
سەنی خﯚج ی لە خو ند
کردنی رەس
ی قسە پ ک
ھ نانی زمانی
ی و بەکارھ
ی تەرەماخی
عەليی
وردستان
مەدررەسان لە کو
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201208
8072049526
67547
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ل ليزنب رگ
مکاﯾيل
ی
سييەوە :حەسەنی قازی
وەرگ ان لە ئينگليس
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ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
مانەوانی
ی پەڕتووک :زم
جﯚری
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
6337
پەڕتوووکی ژمارە7 :
ورتە رۆمان
ەبەست  :کو
عەلە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
68902
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
سەن
حەسە

6338
پەڕتوووکی ژمارە8 :
ی :داستان
ەرێ جەاللی
عەمە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
68174
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
م جەليل /ئئا
جاسم

6339
پەڕتوووکی ژمارە9 :
عەوررەتی گە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22214410118697
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ن ناشاد
سيروان
2007
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
تاﯾبەتمە
و ت:
ستان
شووری کوردس
باش
ە بەست
جﯚری پەڕتووک :ھە
زمان  -ش وەزار :ک ..باشوور
6340
پەڕتوووکی ژمارە0 :
وھەر
شکەوتی گەو
گوھر  -ئەش
غار گ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201108
8092211166
60620
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
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نووسينی :ز نەب باباﯾی

6341
پەڕتوووکی ژمارە1 :
ەقيقەت
ن لەگەڵ حە
ی،چيرۆکی ئەزمونەکان
غاندی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201205
5280926066
64906
ھ شتا ئامادە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
نوسين :غاندی
ھەﯾنی
ن :ش رزاد ھە
وەرگ ران
لەب وکرراوەکانی ناوەەندی چاپ ،ئئاو ر
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
تاﯾبەتم
و ت:
ستان
شووری کوردس
باش
جﯚری پەڕتووک :ﯾادداشت
زمان  -ش وەزار :ک  .باشوور
6342
پەڕتوووکی ژمارە2 :
ب شەﯾدا
غەرﯾب
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
69554
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
يل
ليرمەننتﯚڤ ،ميخائيل

6343
پەڕتوووکی ژمارە3 :
چيرۆک
ب شەﯾدا :چ
غەرﯾب
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
68478
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ليرمەننتﯚف

6344
پەڕتوووکی ژمارە4 :
ی
زە ﯾان ئەوﯾننی داﯾک تی
غەرﯾز
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201205
5252320076
64881
ئامادەەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
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ە جەوانمەرد
مەرزﯾە
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی پەڕتووک
ھەمەجﯚرە
ی پەڕتووک :ھ
جﯚری
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
6345
پەڕتوووکی ژمارە5 :
ی بەدر و ح
غەزای
حونەﯾن
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
65740
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
شەرﯾف
مەال ش

6346
پەڕتوووکی ژمارە6 :
ئوحود
ی جەبەل ئو
غەزای
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
65772
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
سەالم
حەﯾدەەری ،عەبدولس

6347
پەڕتوووکی ژمارە7 :
ەﯾاڵ
ەلنووس و بااغەکانی خە
غەزە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201208
8071518127
72071
ھ شتا ئامادە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
بەختيارر عەلی
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
تاﯾبەتم
و ت:
ستان
شووری کوردس
باش
جﯚری پەڕتووک :رۆممان
زمان  -ش وەزار :ک  .باشوور

6348
پەڕتوووکی ژمارە8 :
ن
ەلی غەزەالن
غەزە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201209
9272114392
24813
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
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رزگار ش خانی
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
تاﯾبەتم
و ت:
ستان
شووری کوردس
باش
جﯚری پەڕتووک :ئەددەبی
زمان  -ش وەزار :ک  .باشوور

6349
پەڕتوووکی ژمارە9 :
ەﯾمان
ەکانی سولە
ەلی غەزەلە
غەزە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201109
9132143096
61210
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ەزﯾزی
وەرگ اننی :بەﯾان عە
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
تاﯾبەتم
ستان
شووری کوردس
باش
و ت:
ەمەجﯚرە
جﯚری پەڕتووک :ھە

6350
پەڕتوووکی ژمارە0 :
کی ب ئەﭬيين
موو شەو ک
گينم بﯚ ھەم
غەمگ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201104
40810515319909
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
د
ئيرﯾش فرﯾد
وەرگ رانی لە ئە مانييەووە  :سيروان رەحيم
2010
دﯾيەکانی پەڕتتووک
تاﯾبەتمەند
و ت:
باشوووری کوردستان
ەست
جﯚری پەڕتتووک :ھە بە
شوور
زمان  -ش وەزار :ک .باش
6351
پەڕتوووکی ژمارە1 :
غەم ەو ن
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201209
9271849112
24831
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
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مەال محەممەدی عەلياوەەﯾی
عەبدو
و
ی :د.
ن و ر کخستنی
ئامادەکردن

عەلياوەﯾی
ی

دﯾيەکانی پەڕتتووک
تاﯾبەتمەند
باشوووری کوردستان
و ت:
ی
جﯚری پەڕتتووک :ئەدەبی
شوور
زمان  -ش وەزار :ک .باش
6352
پەڕتوووکی ژمارە2 :
فاتە ش ت
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201209
9232240202
25299
ئامادەەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ڵ
سەرککەوت رەسوڵ
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی پەڕتووک
ھە بەست
ی پەڕتووک :ھ
جﯚری
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
6353
پەڕتوووکی ژمارە3 :
فاشييزم چييه؟
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22214410118717
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
شيل
نووسينی :ھ نری ميش
م
وەرگ انی؛ سمکﯚ ناکام
ەوە ب وکراوەتەوە
الﯾەن مەکتەبی بيرو ھﯚشارﯾە
ن
200دا لە
ئەم کت بە للە سا ی 05
سەرچاوە :ما پەڕی کت ببخانەی کورددی
دﯾيەکانی پەڕتتووک
تاﯾبەتمەند
و ت:
باشوووری کوردستان
ی
جﯚری پەڕتتووک :رامياری
شوور
زمان  -ش وەزار :ک .باش
6354
پەڕتوووکی ژمارە4 :
فاشييزم چييە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6202255317
70290
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
سەعيد
حمەد قادر س
و /ئەح
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی

ﻻﭘەڕە

1697

http://www.kurdipedia.org

بااشووری کورددستان
و ت:
ھەمەجﯚرە
ی پەڕتووک :ھ
جﯚری
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
6355
پەڕتوووکی ژمارە5 :
ەم ۆدا
ن دو ن و ئە
فاشييزم لە ن وان
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
66753
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
ەوە
سی و م ژووﯾيييە لەبارەی بييری فاشيزمە
ل کﯚ ينەوەﯾﯾەکی سياس
عەبدو
ئەردە ن ع
دﯾيەکانی پەڕتتووک
تاﯾبەتمەند
و ت:
باشوووری کوردستان
ی
جﯚری پەڕتتووک :رامياری
شوور
زمان  -ش وەزار :ک .باش
6356
پەڕتوووکی ژمارە6 :
ەوە
فانتاززﯾای گەڕانە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201109
9102126406
61093
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
نووسينی :عەتا قەردەدداخی
ی سەردەم  -سل مانی ))سا ی چاپ)2008 :
لە ب وکراوەەکانی دەزگای
دﯾيەکانی پەڕتتووک
تاﯾبەتمەند
باشوووری کوردستان
و ت:
ی
جﯚری پەڕتتووک :ئەدەبی

6357
پەڕتوووکی ژمارە7 :
ەکانی سەررنەکەوتنی بزوتنەوەی کورد
ی و ناوخﯚﯾيە
ەرە دەرەکی
فاکتە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
66530
نييە
شتا ئامادە ە
ھش
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ش خ جەمال ش خ نوری

6358
پەڕتوووکی ژمارە8 :
ەرەکانی زۆرربوونی ھە وەشانەوە ی ھاوسەرری
فاکتە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22702075619970
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
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ن و ر گاکانی چارەسەری
رۆ ی قانون
نووسەر
ب دار عەزﯾزز وە نيگار دل ر
ەڕەکان
ژمارەی الپە
120
پ
سا ی چاپ
2009
پ
نﯚرەی چاپ
ﯾەکەم
دﯾزاﯾنی بەرگ
ق
ھﯚگر سدﯾق
کەتەلﯚگ
ﯾاسا و پ وەەندی ن ودەو ە
ەتی
ەوەی موکرﯾاننی
سەرچاوە :ما پەڕی دەززگای تو ژﯾنەووە و ب وکردنە
دﯾيەکانی پەڕتتووک
تاﯾبەتمەند
باشوووری کوردستان
و ت:
جﯚری پەڕتتووک :کﯚمە ﯾەتی
شوور
زمان  -ش وەزار :ک .باش
6359
پەڕتوووکی ژمارە9 :
ە
کی شانﯚﯾيە
ی :چيرۆک ک
فا چی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
67853
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
حەمە
ە کەرﯾم رەمەزان

6360
پەڕتوووکی ژمارە0 :
من
سيسکﯚس قەدﯾسی م
فرانس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22214411619208
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
نووسينی :نيکﯚس کازاننتزاکيس
وەرگ انی؛ دالوەر قەرەدداغی
خشی
دەزگای چاپ و پەخ
ی
ەالﯾەن
ھەمی ئەم کت بە لە سا ی  2007دا لە
چاپی دووھ
ئاراسەوە ب وکراوەتەوە
دﯾيەکانی پەڕتتووک
تاﯾبەتمەند
و ت:
باشوووری کوردستان
جﯚری پەڕتتووک :رۆمان
شوور
زمان  -ش وەزار :ک .باش
6361
پەڕتوووکی ژمارە1 :
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فرانکشتاﯾن
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514969335
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
شيللی ،ماری

پەڕتووکی ژمارە6362 :
فردەوسی تەمتومان :شانﯚگەری
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514967746
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
د شاد مستەفا

پەڕتووکی ژمارە6363 :
فرم سک و زام
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514967983
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
عەبدو

پەڕتووکی ژمارە6364 :
فرم سک و زەردەخەنە
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514968457
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
د شاد

پەڕتووکی ژمارە6365 :
فرم سک و ھونەر لەگەڵ دوو ھاوﯾنە گەشت
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514967652
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
عەبدو سل مان
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی پەڕتووک
باشووری کوردستان
و ت:
جﯚری پەڕتووک :ھەمەجﯚرە
زمان  -ش وەزار :ک .باشوور
پەڕتووکی ژمارە6366 :
فرم سک و ﯾادگار
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http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
67706
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ماجد عەبدو

6367
پەڕتوووکی ژمارە7 :
ست رەﯾەکی ب ناز
سکی ئەس
فرم س
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201101
1091456112
22067
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ە.
ی شيعرﯾی ئئاوات زەالنييە
مين بەرھەمی
ﯾەکەم
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
کوردستان
و ت :باشووری کو
6368
پەڕتوووکی ژمارە8 :
سکی بەفر
فرم س
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201203
3040930286
64353
ھ شتا ئامادە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
عەبدولققادر سەعيد
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
تاﯾبەتم
و ت:
ستان
شووری کوردس
باش
جﯚری پەڕتووک :رۆممان
زمان  -ش وەزار :ک  .باشوور

6369
پەڕتوووکی ژمارە9 :
سکی مەھاابادی نيشتتمان پەروەرری
فرم س
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
67700
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
خالد ککﯚچەر

6370
پەڕتوووکی ژمارە0 :
ی ب4
سکی نھ نی
فرم س
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
67795
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ل
جەمال
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6371
پەڕتوووکی ژمارە1 :
خەرﯾکن پ دەکەنن
سکەکانت خ
فرم س
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22214411119039
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
نووسينی :شەمزﯾن جييھانی
200دا ب وکراووەتەوە
ئەم کت بە للە سا ی 07
سەرچاوە :ما پەڕی کت ببخانەی کورددی
دﯾيەکانی پەڕتتووک
تاﯾبەتمەند
ک
جﯚری پەڕتتووک :چيرۆک
شوور
زمان  -ش وەزار :ک .باش
6372
پەڕتوووکی ژمارە2 :
سکەکانیEros
فرم س
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
68618
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
حەمە
ئازاد ح

6373
پەڕتوووکی ژمارە3 :
کوکوختی :چيرۆکی بياانی
سکەکانی ک
فرم س
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
68391
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ش رزاد حەسەن /لەE

6374
پەڕتوووکی ژمارە4 :
کوکوختی :گو بژ ر ک للە ئەدەبی بيانی
سکەکانی ک
فرم س
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
69251
ھ شتا ئاماادە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ش رزاد حەسەن

6375
پەڕتوووکی ژمارە5 :
872 ،(1982ل.
1
) 136
ن) :ب،چ(61 ،
شکراللەی ببابان ،تھران
ی کوردی( ش
نگ )فارسی
فرھنگ
dipedia.org//?q=201105
5061137025
57357
http:///www.kurd
ھ شتا ئئامادە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
گ
پەڕتوووک  -فەرھەنگ
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پەڕتووکی ژمارە6376 :
فرھنگ لغت سەزبانە )ئاسﯚ( کردی فارسی انگليسی
http://www.kurdipedia.org/?q=2011050611370257332
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
ترجمە و تأليف امير انيس ،مازندران :چاپ شھر أول56+516 ،(2002)1381 ،ل.
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی پەڕتووک
ئ ران
و ت:
جﯚری پەڕتووک :فەرھەنگ
زمان  -ش وەزار :فرەزمان
پەڕتووکی ژمارە6377 :
فرھنگ کردی پارس )ئاری( ،ب ،2سدﯾق بﯚرەکەﯾی ،تاران :چاپخانەی چيھر413 ،1969 ،ل.
http://www.kurdipedia.org/?q=2011050611370357425
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
پەڕتووک  -فەرھەنگ

پەڕتووکی ژمارە6378 :
فرھنگ کردی زانيارﯾيا کوردی زبان محاورەی کورمانجی )بادﯾنی)
http://www.kurdipedia.org/?q=2011050611370457474
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
حسين فالح پوو)زﯾالن( ،اروميە :مﯚسەو فرھنگی و انتشارات مان گائب394 ،(1993) 1382 ،ل.

پەڕتووکی ژمارە6379 :
فرھنگ کردی زانيارﯾيا کوردی زبان محاورەی کورمانجی )بادﯾنی( )فارسی -کوردی(،
حس ن فەالح پوو)زﯾالن( ،اروميە :مﯚسەو فرھنگی و انتشارات مان گائب،(2003) 1382 ،
394ل.
http://www.kurdipedia.org/?q=2011050611370257359
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
پەڕتووک  -فەرھەنگ

پەڕتووکی ژمارە6380 :
فروغ فەڕوخزاد؛ ژن لەبەردەم وەرز کی سارددا
http://www.kurdipedia.org/?q=2013050713215578657
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
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ھە بژارردن و وەرگ اننی :ئازاد بەررزنجی
تاﯾبەتم
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
و ت:
ستان
شووری کوردس
باش
يرۆک
جﯚری پەڕتووک :چير
زمان  -ش وەزار :ک ..باشوور

6381
پەڕتوووکی ژمارە1 :
شراو
فرۆش
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22214411619207
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
ن
نووسينی :زانا موھسين
وەرگ انی؛ زاگرۆز زەردەەشتی
لەالﯾەن دەزگای چاپ و پەخشی سەردەمەووە
ن
 200دا
ئەم کت بە للە سا ی 02
ەوە
ب وکراوەتە
سەرچاوە :ما پەڕی کت ببخانەی کورددی
دﯾيەکانی پەڕتتووک
تاﯾبەتمەند
و ت:
باشوووری کوردستان
جﯚری پەڕتتووک :رۆمان
شوور
زمان  -ش وەزار :ک .باش
6382
پەڕتوووکی ژمارە2 :
شيار
فرۆش
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
68255
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
حمەد
عەبدوو ميرزا ئەح

6383
پەڕتوووکی ژمارە3 :
فرﯾدررﯾش نيچە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201201
1071435056
63683
ئامادەەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
نووسەر
کﯚمە
وەرگ انی لە عەرەەبييەوە :شوان ئەحمەد
مانی 2004 -
سل ما
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی پەڕتووک
بااشووری کورددستان
و ت:
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ەلسەفە
ی پەڕتووک :فە
جﯚری
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
6384
پەڕتوووکی ژمارە4 :
19
فرﯾدررﯾک نيتشە 900-1844
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22214411819289
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
سين
نووسينی :عوسمان ﯾاس
لەالﯾەن دەزگای موککرﯾانييەوە ب وکراوەتەوە
ن
200دا
ئەم کت بە للە سا ی 00
تاﯾبەتمەند
دﯾيەکانی پەڕتتووک
و ت:
باشوووری کوردستان
ەفە
جﯚری پەڕتتووک :فەلسە
شوور
زمان  -ش وەزار :ک .باش
6385
پەڕتوووکی ژمارە5 :
فرﯾدررﯾک نيچە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
65702
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
دەستتەﯾەک لە نوووسەران

6386
پەڕتوووکی ژمارە6 :
شتە
فرﯾش
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6202336407
71038
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
مەد پاکژ
محەم
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی پەڕتووک
بااشووری کورددستان
و ت:
ھە بەست
ی پەڕتووک :ھ
جﯚری
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
6387
پەڕتوووکی ژمارە7 :
شتەکان
فرﯾش
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22214411019024
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
نووسيينی :رەسوڵ
ڵ ﯾﯚنان
سييەوە؛ جەبارر سابير
وەرگ انی لە فارس
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چاپی ﯾەکەمی ئەم کت بە لە سا ی 2008دا لەالﯾەن ﯾانەی قە ەمی سل مانييەوە ب وکراوەتەوە
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی پەڕتووک
باشووری کوردستان
و ت:
جﯚری پەڕتووک :چيرۆک
زمان  -ش وەزار :ک .باشوور
پەڕتووکی ژمارە6388 :
فرﯾشتەکان 2
http://www.kurdipedia.org/?q=2012062022553170227
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
جەالل مەحمود عەلی
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی پەڕتووک
باشووری کوردستان
و ت:
جﯚری پەڕتووک :مندا ن
زمان  -ش وەزار :ک .باشوور
پەڕتووکی ژمارە6389 :
فرﯾشتەکانی سەرزەمين
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061012351265149
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
تەھا ئەحمەد سا ح

پەڕتووکی ژمارە6390 :
فرﯾشتەی بە فروباران
http://www.kurdipedia.org/?q=2012062023364071039
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
بەرزان ئەحمەد

پەڕتووکی ژمارە6391 :
فرﯾشتەی ددان
http://www.kurdipedia.org/?q=2012062023364071040
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
شيالن گەﯾالنی
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پەڕتوووکی ژمارە2 :
6392
ش
شتەی سەر تەختەڕەش
فرﯾش
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201111
1132213536
62923
ە
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
ميلستراب
کاج ھيم
عەزﯾز رەئووف
ز
ی لە ئينگليززﯾيەوە:
وەرگ انی
20
دەزگای ئاراس 008 -
تاﯾبەتمە
ەندﯾيەکانی پپەڕتووک
ستان
شووری کوردس
باش
و ت:
جﯚری پپەڕتووک :شا نﯚ
زمان  -ش وەزار :ک .باشوور
6393
پەڕتوووکی ژمارە3 :
ل
شتەی کﯚليل
فرﯾش
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
68839
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
عەبدوولخالق

6394
پەڕتوووکی ژمارە4 :
ەز ت
شتەﯾەک لە بابل دادەبە
فرﯾش
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22214410918963
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
نووسينی :فرﯾدرﯾش د ررنمات
سەن
وەرگ انی؛ ش رزاد حەس
سەوە ب وکراووەتەوە
 200لەالﯾەن ددەزگای ئاراس
ئەم کت بە للە سا ی 07
تاﯾبەتمەند
دﯾيەکانی پەڕتتووک
و ت:
باشوووری کوردستان
جﯚری پەڕتتووک :شانﯚ
شوور
زمان  -ش وەزار :ک .باش
6395
پەڕتوووکی ژمارە5 :
فرﯾن بەئاسماندا
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6202255317
70730
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
و/ڕەزاھەورامی
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
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ی پەڕتووک:
جﯚری

مندا ن

6396
پەڕتوووکی ژمارە6 :
فرﯾو و خﯚحەشاردان
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22214411219063
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
ەد
نووسينی :عەتا محەمە
مانی
لەالﯾەن پ ۆژەی کت بی ﯾانەی قە ەم لە سل م
ن
 200دا
ئەم کت بە للە سا ی 05
چاپکراوە
تاﯾبەتمەند
دﯾيەکانی پەڕتتووک
و ت:
باشوووری کوردستان
ک
جﯚری پەڕتتووک :چيرۆک
شوور
زمان  -ش وەزار :ک .باش
6397
پەڕتوووکی ژمارە7 :
ەوە
فرﯾو و خﯚشاردنە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201204
4211633116
64585
ھ شتا ئامادە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
حەمەد
عەتا مح
کﯚمە ە چيرۆک
نەی قە ەم
کراوەکانی ﯾانە
لە چاپک
چاپی ﯾﯾەکەم 2005
تاﯾبەتم
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
و ت:
ستان
شووری کوردس
باش
جﯚری پەڕتووک :چييرۆک
زمان  -ش وەزار :ک  .باشوور
6398
پەڕتوووکی ژمارە8 :
ی رۆژھە تتی ناوﯾن
شوناسەکانی
فرەش
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201112
2191710056
63417
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی

ﻻﭘەڕە

1708

http://www.kurdipedia.org

نووسەرر
ب رنارد للوﯾس
وەرگ
لەﯾال ح
حەميد
ی الپەڕەکان
ژمارەی
176
سا ی چاپ
2011
نﯚرەی چ
چاپ
ﯾەکەم
ی بەرگ
دﯾزاﯾنی
سدﯾق
ھﯚگر س
گ
کەتەلﯚگ
م ژوو
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
تاﯾبەتم
ستان
شووری کوردس
باش
و ت:
جﯚری پەڕتووک :م ژژوو
زمان  -ش وەزار :ک  .باشوور
6399
پەڕتوووکی ژمارە9 :
ن
فس فس پا ەوان
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6202255317
70509
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
عەزﯾز نەسين
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
بااشووری کورددستان
و ت:
مندا ن
ی پەڕتووک :م
جﯚری
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
6400
پەڕتوووکی ژمارە0 :
فس فس پا ەوان
ن :چيرۆک
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
68185
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
عەزﯾز

6401
پەڕتوووکی ژمارە1 :
فشارر و ئازادی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201301
1131139087
74813
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ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی

ە
ئامادەﯾە
عيل حەمەئەممين
ئيسماع
2013
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
تاﯾبەتمە
و ت:
ستان
شووری کوردس
باش
ەمەجﯚرە
جﯚری پەڕتووک :ھە
زمان  -ش وەزار :ک ..باشوور

6402
پەڕتوووکی ژمارە2 :
شەکان
فالش
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201205
5281302316
64918
ئامادەەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
دﯾار گوو زار
2010
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی پەڕتووک
بااشووری کورددستان
و ت:
ھە بەست
ی پەڕتووک :ھ
جﯚری
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
6403
پەڕتوووکی ژمارە3 :
ی ش خ شەررزﯾن
فليمننامە تﯚماری
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
67378
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ی ،بەھرام
بەﯾزاﯾی

6404
پەڕتوووکی ژمارە4 :
ی چاوﯾلکە لەچاو
فليمی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6202255317
70662
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
جيد سا ح
و/مەج
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی پەڕتووک :مندا ن
جﯚری
6405
پەڕتوووکی ژمارە5 :
ۆکە
ف ف ۆ
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http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6202336407
71041
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ی حەمەڕەش
عەلی

6406
پەڕتوووکی ژمارە6 :
لف ی
ف ِ◌ری قەل
ف ی ِ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6202255317
70278
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ی
ی جەلی کﯚی
مە ال مە حەمەدی
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی پەڕتووک :مندا ن
جﯚری
6407
پەڕتوووکی ژمارە7 :
ف ی ف ی قەل ف ی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201201
1082049336
63724
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
مەالی گەورە
ی
ەدی جەلی ککﯚﯾی -
نووسينی :مەال محەمە
2009
دﯾيەکانی پەڕتتووک
تاﯾبەتمەند
و ت:
باشوووری کوردستان
جﯚرە
جﯚری پەڕتتووک :ھەمەج
شوور
زمان  -ش وەزار :ک .باش
6408
پەڕتوووکی ژمارە8 :
ف ﯾن بە مەرزی حەرامدا
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201112
2192255346
63426
ئامادەەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ف ب گەرد
رەووف
مانی 2011 -
سل ما
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی پەڕتووک
بااشووری کورددستان
و ت:
چيرۆک
ی پەڕتووک :چ
جﯚری
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
6409
پەڕتوووکی ژمارە9 :
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دا
س کی کراوەد
ف ﯾن لە قەفەس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201203
3042003596
64368
ھ شتا ئامادە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
توانا ئەممين
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
تاﯾبەتم
و ت:
ستان
شووری کوردس
باش
جﯚری پەڕتووک :ئەددەبی
زمان  -ش وەزار :ک  .باشوور

6410
پەڕتوووکی ژمارە0 :
دەگەڕ م
ڕ
ەدا بﯚ ھاوڕ يەک
ە لەم کەنارە
م بيرچﯚتەوە
ف ﯾنم
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22214411719242
ئاامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ەعيد
نووسيينی :پﯚ سە
ئەم کت بە لە سا ی 2004دا لەسەر ئينتەرن ت ب وکراوەتتەوە
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی پەڕتووک
بااشووری کورددستان
و ت:
ی پەڕتووک :رۆۆمان
جﯚری
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
6411
پەڕتوووکی ژمارە1 :
ی سياسی
فکری
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6161503337
70109
ئاامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
بەتەکانی فکرری سياسی
چەند ل کﯚ ينەوەﯾەکە دەربارەی ئاراستەو بابە
ن حاجی ئيبراھيم چەرمەگگا
نووسيينی -:بەرزان
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
بااشووری کورددستان
و ت:
ی پەڕتووک :راامياری
جﯚری
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
6412
پەڕتوووکی ژمارە2 :
شﯚپ سی ئ س
فﯚتﯚش
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101450576
65249
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
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ن مەال کەرﯾم بەرزنجی
ھ من
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی پەڕتووک
بااشووری کورددستان
و ت:
ی پەڕتووک :ککﯚمپيوتەر
جﯚری
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
6413
پەڕتوووکی ژمارە3 :
شت نﯚ( چ2
شﯚپ سی ئ س )ھەش
فﯚتﯚش
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101450576
65250
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
مەال کەرﯾم /ئئا
جی ،ھ من م
بەرزنج

6414
پەڕتوووکی ژمارە4 :
فﯚتﯚش
شﯚپ گەلەرری
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101450576
65248
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
مەال کەرﯾم
جی ،ھ من م
بەرزنج

6415
پەڕتوووکی ژمارە5 :
فﯚلکللﯚری خﯚشنناوەتی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6122118276
67557
ھ شتا ئامادە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
مەﯾی
ەد جەمال توتم
محەمە
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
تاﯾبەتم
ستان
شووری کوردس
باش
و ت:
جﯚری پەڕتووک :کلتتوور
زمان  -ش وەزار :ک  .باشوور

6416
پەڕتوووکی ژمارە6 :
بەبە )ھﯚنراوە)
ە
ەوڕەحمان پپاشای
ی :بەﯾتی ئە
فﯚلکللﯚری کوردی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
67674
ھ شتا ئامادە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
مەد تﯚفيق
محەم
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6417
پەڕتوووکی ژمارە7 :
کورد
فﯚلکللﯚری ﯾاری و وەرزشی نەتەوەی ک
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
67370
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
سا ح عەلی سا ح

6418
پەڕتوووکی ژمارە8 :
کانی کوردەواری
فﯚلکللﯚری ﯾارﯾەک
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
67372
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
مەد کەرﯾم ش
محەم
شەرﯾف

6419
پەڕتوووکی ژمارە9 :
مەکان لە زاری...
وونی فﯚنيم
ی و ئاسانبو
فﯚنﯚللﯚجی و دﯾارردەی کوردی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
67048
نييە
شتا ئامادە ە
ھش
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ی
حس ن عەلی
تا ب ح
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی پەڕتووک
بااشووری کورددستان
و ت:
مانەوانی
ی پەڕتووک :زم
جﯚری
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
6420
پەڕتوووکی ژمارە0 :
مەکانی زماننی کوردی
فﯚن م
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201108
8062120376
60576
ھ شتا ئامادە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
کەمال فوئاد
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
تاﯾبەتم
ستان
شووری کوردس
باش
و ت:
جﯚری پەڕتووک :زماانەوانی

6421
پەڕتوووکی ژمارە1 :
فﯚنەتتيک
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http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
67028
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
غازی فاتح وەﯾس
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی پەڕتووک
مانەوانی
ی پەڕتووک :زم
جﯚری
بااشووری کورددستان
و ت:
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
6422
پەڕتوووکی ژمارە2 :
فﯚنەتتيکی زمانی
ی کوردی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
67030
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ھەورامانی ،محەم
مەد ئەمين

6423
پەڕتوووکی ژمارە3 :
ەت
ەت و ھيداﯾە
فيت ە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
65872
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ی زادە ،ئەحم
موفتی
مەدی

6424
پەڕتوووکی ژمارە4 :
ی
م بە کوردی
فيدراليزم بﯚ کوررد ،فيدراليزم
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22214410018675
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ئاسﯚی
ی حەسەن زاددە
ھەول ر 2005
سەرچاوە :ما پەڕی کت بخانەی ککوردی
تاﯾبەتم
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
و ت:
ستان
شووری کوردس
باش
جﯚری پەڕتووک :راممياری
زمان  -ش وەزار :ک ..باشوور
6425
پەڕتوووکی ژمارە5 :
فيدراليزم و ئﯚتﯚننﯚمی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22214410018677
ئامادەەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
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دﯾلمان
ن محەمەد
2
شياری 2002
ەبی بيرو ھﯚش
مەکتە
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی پەڕتووک
و ت:
بااشووری کورددستان
ی پەڕتووک :راامياری
جﯚری
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
6426
پەڕتوووکی ژمارە6 :
ەکانی
مونە جياوازە
فيدراليزم و ئەزم
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22214410318759
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
ی لە ئە مانيەووە؛ ئيسماعييل حەمەئەميين
ن و وەرگ انی
ئامادەکردن
وکراوەتەوە
ە
ھﯚشيارﯾەوە ب
لەالﯾەن سەنتەری ھ
ن
200دا
ئەم کت بە للە سا ی 05
تاﯾبەتمەند
دﯾيەکانی پەڕتتووک
و ت:
باشوووری کوردستان
ی
جﯚری پەڕتتووک :رامياری
شوور
زمان  -ش وەزار :ک .باش
6427
پەڕتوووکی ژمارە7 :
فيدرا ييەت و دەرفەتی پيادەکردنی لە ع راقدا
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201111
1052310136
62784
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
عومەر مەولود
محەمەد ع
وەرگ رانی لە عەرەبييەووە:
عومەر مەولود و عومەر ئيبرراھيم
محەمەد ع
عەزﯾز
دەزگای ئارراس 2006 -
تاﯾبەتمەند
دﯾيەکانی پەڕتتووک
و ت:
باشوووری کوردستان
ی
جﯚری پەڕتتووک :رامياری
شوور
زمان  -ش وەزار :ک .باش
6428
پەڕتوووکی ژمارە8 :
موونە جياواززەکانی
فيدڕاليزم و ئەزم
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
66780
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
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ماعيل حەمە ئەمين
ئيسم
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی پەڕتووک
بااشووری کورددستان
و ت:
ی پەڕتووک :راامياری
جﯚری
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
6429
پەڕتوووکی ژمارە9 :
ڵ
فيدڕاليزم و دەو ەتی فيدڕاڵ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
66264
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
عەزﯾز
حوس ن محەمەد ع
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
و ت:
بااشووری کورددستان
ی پەڕتووک :راامياری
جﯚری
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
6430
پەڕتوووکی ژمارە0 :
ەکردنی لە ع راقدا
فيدڕا يەت و دەررفەتی پيادە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
66784
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ەولود
مەد عومەر مە
محەم

6431
پەڕتوووکی ژمارە1 :
فيزﯾا  -پﯚلی دواززدەھەمی زانستی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201208
8072152327
72077
ھ شتا ئامادە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
...
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
تاﯾبەتم
و ت:
ستان
شووری کوردس
باش
ست
جﯚری پەڕتووک :زانس
زمان  -ش وەزار :ک  .باشوور

6432
پەڕتوووکی ژمارە2 :
شتی
وارەمی گش
فيزﯾا بﯚ پﯚلی چو
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http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201308
8161955158
89140
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
کﯚماری عييراق  -وەزارەتتی پەروەردە
بژاری کردووە
ی
ل ژنەﯾەک لە وەزارەتی پپەروەردە
شتەم 1980
چاپی ھەش
داد
چاپخانەی سلمی  -بغد
تاﯾبەتمەند
دﯾيەکانی پەڕتتووک
و ت:
ئ اق
ت
جﯚری پەڕتتووک :زانست
شوور
زمان  -ش وەزار :ک .باش
6433
پەڕتوووکی ژمارە3 :
زانياری
ی
ەمی
ی ميکانيک و دەنگ بﯚ پﯚلی پ نجە
فيزﯾای
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201308
8232024598
89112
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
پەروەردە
ە
کﯚماری عييراق – وەزارەەتی
گﯚڕﯾنی لە عەرەبييەوە ليژنەﯾەک لە وەزارەتی پەروەردە
چاپی حەووتەم 1981
چاپخانەی جميل  -بەغد
داد
تاﯾبەتمەند
دﯾيەکانی پەڕتتووک
و ت:
ئ اق
ت
جﯚری پەڕتتووک :زانست
شوور
زمان  -ش وەزار :ک .باش
6434
پەڕتوووکی ژمارە4 :
شەشەمی زانياری
ی کارەبا و ببيناﯾيزانی – بﯚ پﯚلی ش
فيزﯾای
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201308
8162156388
89137
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
پەروەردە
ە
کﯚماری عييراق – وەزارەەتی
ليژنەﯾەک للە وەزارەتی پپەروەردە کردووﯾە بە کوردی
چاپی حەووتەم 1982
چاپخانەی ژمارە 2ی وەەزارەتی پەروەەردە لە
ھەول ر
دﯾيەکانی پەڕتتووک
تاﯾبەتمەند
ئ اق
و ت:
ت
جﯚری پەڕتتووک :زانست
شوور
زمان  -ش وەزار :ک .باش
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پەڕتوووکی ژمارە5 :
6435
ی ئافرەتان
فيقھی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201201
1281816276
64096
ئامادەەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ميرزا رۆستەممی ژ رو
نوسەر  :ئەحمەد م
2010
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
بااشووری کورددستان
و ت:
م
ی پەڕتووک :ئااﯾين و ئاتەﯾزم
جﯚری
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
6436
پەڕتوووکی ژمارە6 :
ە تا ھاﯾدگ ر
ە د کارتەوە
مﯚد رنيتە لە
سﯚفەکانی م
فيلس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201110
0042114036
62220
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ب رتران ﭬ رژۆلی
حيم ئەحمەدی
وەرگ  :محەمەد رەح
ی ئاراس
دەزگای
2004
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
تاﯾبەتم
شووری کوردس
باش
و ت:
ستان
جﯚری پەڕتووک :فە لسەفە
زمان  -ش وەزار :ک  .باشوور
6437
پەڕتوووکی ژمارە7 :
کوردستان
ی کوردی و م ژووی کو
لﯚجيای زوانی
فيلﯚلﯚ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22702075619823
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
نووسەر
ب ھزادی خﯚﯚشحا ی
وەرگ
ەفور
مستەفا غە
ەڕەکان
ژمارەی الپە
274
پ
سا ی چاپ
2008
کەتەلﯚگ
زمان و زماننەوانی
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ەوەی موکرﯾاننی
سەرچاوە :ما پەڕی دەززگای تو ژﯾنەووە و ب وکردنە
دﯾيەکانی پەڕتتووک
تاﯾبەتمەند
و ت:
باشوووری کوردستان
جﯚری پەڕتتووک :زمانەووانی
شوور
زمان  -ش وەزار :ک .باش
6438
پەڕتوووکی ژمارە8 :
وردستان
ى كوردى و م ژووى كو
لﯚژﯾاى زوانى
فيلﯚلﯚ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201403
3310040079
97078
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ى-خانى-دھﯚﯚك2008-
ب ھزادى خﯚشحالى

6439
پەڕتوووکی ژمارە9 :
کە خﯚی دەش
فيلﯚک
شوات
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201303
3122119228
80224
ھ شتا ئامادە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
...
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
تاﯾبەتم
و ت:
ستان
شووری کوردس
باش
دا ن
جﯚری پەڕتووک :مند
زمان  -ش وەزار :ک  .باشوور

6440
پەڕتوووکی ژمارە0 :
فيلە بچکﯚلەکە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6202255317
70356
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
سامی
و/سيرروان بەکر س
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی پەڕتووک
ی پەڕتووک :مندا ن
جﯚری
6441
پەڕتوووکی ژمارە1 :
فيلە کەو کوڕەکە
ەی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6202255317
70679
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی

ﻻﭘەڕە

1720

http://www.kurdipedia.org

و /نوری سەعيد قادر
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی پەڕتووک
باشووری کوردستان
و ت:
جﯚری پەڕتووک :مندا ن
زمان  -ش وەزار :ک .باشوور
پەڕتووکی ژمارە6442 :
فيمنستناسی و بزووتنەوەی سياسی
http://www.kurdipedia.org/?q=2012010422245963669
ئامادەﯾە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
کازﯾوە سا ح
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی پەڕتووک
جﯚری پەڕتووک :ژنان
زمان  -ش وەزار :ک .باشوور
پەڕتووکی ژمارە6443 :
فيمينيزم
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122214405718566
ئامادەﯾە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
جيەن فرﯾدمەن
فەرەشيد شەرﯾفی
خانەی وەرگ انی سل مانی 2006
سەرچاوە :ما پەڕی کت بخانەی کوردی
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی پەڕتووک
باشووری کوردستان
و ت:
جﯚری پەڕتووک :ژنان
زمان  -ش وەزار :ک .باشوور
پەڕتووکی ژمارە6444 :
فيمينيزم لەشيعری کوردﯾدا
http://www.kurdipedia.org/?q=2011090522125960976
ئامادەﯾە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
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دو
س سا ح عەبد
عەباس
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
تاﯾبەتم
و ت:
ستان
شووری کوردس
باش
جﯚری پەڕتووک :ل ککﯚ ينەوە
زمان  -ش وەزار :ک  .باشوور

6445
پەڕتوووکی ژمارە5 :
کوردی
فيميننيستناسی و جﭭاکی ک
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22214405718575
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
سا ح
کازﯾوە س
2
ی ئاراس 2005
دەزگای
تاﯾبەتم
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
و ت:
ستان
شووری کوردس
باش
ن
جﯚری پەڕتووک :ژنان
زمان  -ش وەزار :ک  .باشوور
6446
پەڕتوووکی ژمارە6 :
ی مافيھی )ئەوەی ت يداﯾە کە ت يدااﯾە)
فيھی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22214412519527
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ی
مەولەوی
عەلی ننانەوازاده
2006
ی موکرﯾانی 6
دەزگای
سەرچاوە :ما پەڕی کت بخانەی ککوردی
تاﯾبەتم
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
و ت:
ستان
شووری کوردس
باش
جﯚری پەڕتووک :ئەددەبی
زمان  -ش وەزار :ک ..باشوور
6447
پەڕتوووکی ژمارە7 :
فيکر و دونيا
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201307
7202243459
91434
ھ شتا ئامادە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
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ن ورﯾا قانيع
مەرﯾوان
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
تاﯾبەتمە
و ت:
ستان
شووری کوردس
باش
ەمەجﯚرە
جﯚری پەڕتووک :ھە
زمان  -ش وەزار :ک ..باشوور

6448
پەڕتوووکی ژمارە8 :
ی خﯚرئاوا
فيکری
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201208
8072059586
67541
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ھاشم سا ح
ەحمەد
وەرگ اننی :شوان ئە
تاﯾبەتمە
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
و ت:
ستان
شووری کوردس
باش
ەمەجﯚرە
جﯚری پەڕتووک :ھە
زمان  -ش وەزار :ک ..باشوور
6449
پەڕتوووکی ژمارە9 :
ی خﯚرئاوا
فيکری
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
65690
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
م سا ح
ھاشم

6450
پەڕتوووکی ژمارە0 :
ی خﯚرئاوا چ2
فيکری
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
65691
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
م سا ح
ھاشم

6451
پەڕتوووکی ژمارە1 :
مارکس
س
ی خﯚرئاوا لە ميکافيليەووە تا
ی سياسی
فيکری
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
66741
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
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موسا ئيبراھيم

پەڕتووکی ژمارە6452 :
فيکری وردﯾشی دەوێ
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122214412219425
ئامادەﯾە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
سە حوددﯾنی موھتەدی
دەزگای پەخشی خەندان 2005
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی پەڕتووک
باشووری کوردستان
و ت:
جﯚری پەڕتووک :وتار و دﯾمانە
زمان  -ش وەزار :ک .باشوور
پەڕتووکی ژمارە6453 :
ف ربوون و کارکردن لەسەر ئينتەرن ت  -بەشی 1
http://www.kurdipedia.org/?q=2011122822362963572
ئامادەﯾە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
کوردن ت
http://www.ekurd.net
2003
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی پەڕتووک
جﯚری پەڕتووک :کﯚمپيوتەر
زمان  -ش وەزار :ک .باشوور
پەڕتووکی ژمارە6454 :
ف ربوونا زمانا کوردی بە التينی
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514966986
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
ئاکرەﯾی ،عەزﯾز

پەڕتووکی ژمارە6455 :
ف ربوونی ئەدۆب فﯚتﯚشﯚپ حەوت
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061014510065365
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
ئوسامە عەبدول ەحمان محەمەد
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6456
پەڕتوووکی ژمارە6 :
شﯚپ
مەی فﯚتﯚش
وونی بەرنام
ف ربو
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101450596
65329
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
نادری ،ئاسﯚ

6457
پەڕتوووکی ژمارە7 :
مپيوتەر
ھينانی کﯚم
وونی بەکارھ
ف ربو
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22214411919348
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ەرزنجی
ھ من ممەال کەرﯾم بە
نی 2005
سل مانی
سەرچاوە :ما پەڕی کت بخانەی ککوردی
تاﯾبەتم
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
و ت:
ستان
شووری کوردس
باش
جﯚری پەڕتووک :کﯚممپيوتەر
زمان  -ش وەزار :ک ..باشوور
6458
پەڕتوووکی ژمارە8 :
ی ئاخافتن
ک و ھونەری
وونی تەکنيک
ف ربو
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201111
1091016206
62866
ە
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
گوندۆ ھيرش
ی لە ئە مانيييەوە :براﯾم ففەرشی
وەرگ انی
20
دەزگای ئاراس 007 -
تاﯾبەتمە
ەندﯾيەکانی پپەڕتووک
و ت:
ستان
شووری کوردس
باش
پەڕتووک :ھەممەجﯚرە
جﯚری پە
زمان  -ش وەزار :ک .باشوور
6459
پەڕتوووکی ژمارە9 :
ی
ی ئينگليسی
وونی زمانی
ف ربو
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201209
9081559263
33239
ئامادەەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
نی :شوانە
وەرگ ان و نووسينی
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ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
مانەوانی
ی پەڕتووک :زم
جﯚری
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
6460
پەڕتوووکی ژمارە0 :
ماوەدا
ی تورکی لە کەمترﯾن ما
وونی زمانی
ف ربو
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
67092
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
سابر محەمەد
دارا س

6461
پەڕتوووکی ژمارە1 :
مانگدا ،چ2
ی کوردی بەبب مامﯚستتا لە س م
وونی زمانی
ف ربو
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201105
5061137055
57509
ھ شتا ئئامادە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
13ل.
ن36 ،1969 ،
ەی کوردستان
گيو مووکرﯾانی ،ھەول ر :چاپخانە

6462
پەڕتوووکی ژمارە2 :
کەوتوو
وونی سەرک
ف ربو
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
2270207562
20023
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
وەرگ
ڕ باز عەزﯾز
ەڕەکان
ژمارەی الپە
224
پ
سا ی چاپ
2009
پ
نﯚرەی چاپ
ﯾەکەم
دﯾزاﯾنی بەرگ
چيمەن حە
ەسەنی
کەتەلﯚگ
فەلسەفە
ەوەی موکرﯾاننی
سەرچاوە :ما پەڕی دەززگای تو ژﯾنەووە و ب وکردنە
دﯾيەکانی پەڕتتووک
تاﯾبەتمەند
و ت:
باشوووری کوردستان
ەفە
جﯚری پەڕتتووک :فەلسە
شوور
زمان  -ش وەزار :ک .باش
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6463
پەڕتوووکی ژمارە3 :
ھەنگاو
ھەنگاو بە ھ
ی کالسيک ھ
وونی گيتاری
ف ربو
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
67605
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ن ،جونسون
ولدرون

6464
پەڕتوووکی ژمارە4 :
لە سوﯾد
ی کوردی ە
وونی ل خوڕﯾﯾنی ئﯚتﯚمبييل بە زمانی
ف ربو
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201101
1051412392
22041
ی پی دی ئ ف :ھ شتا ئاماادە نييە
فاﯾلی
سوﯾد
د
جييەوە دانراووە ،کە لەشارری مالمﯚ لە وە تی
حەمەد بەرزنج
لە الﯾەن مح
مامﯚستای
مبيلە.
خوڕﯾنی ئﯚتﯚم
ی ف ربوونی ل خ
دﯾيەکانی پەڕتتووک
تاﯾبەتمەند
و ت:
دەرەوە

6465
پەڕتوووکی ژمارە5 :
ۆسﯚفت و ررد
وونی ماﯾکرۆ
ف ربو
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101450596
65348
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
دان
ن حەمە عەبد
ھ من

6466
پەڕتوووکی ژمارە6 :
ف ربو
وونی وﯾندۆززی ﭬيستا
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201105
5072057295
57550
شتا ئامادە نيييە
ھش
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
بﯚ قﯚﯚناغی سەرەەتاﯾی
شی ﯾەکەم
بەش
سوڵ
ﯾەر عەلی رەس
ئاماددەکردنی :تاﯾە

6467
پەڕتوووکی ژمارە7 :
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چە
وونی کەمانچ
ف ربو
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
67307
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
سە ح رەوف

6468
پەڕتوووکی ژمارە8 :
ی  -روسی
ف رھيينگا کوردی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201105
5061137035
57420
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
8ل.
سکﯚ) :ب،چ(891 ،1960 ،
ی کوردۆ ،مﯚس
قەناتی
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
دەرەووە
و ت:
6469
پەڕتوووکی ژمارە9 :
ف رکاری وﯾندۆز 8
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201404
4161829347
75853
ئاماددەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
سەر :قەزوان
نووس
ی پەڕتووک
ەتمەندﯾيەکانی
تاﯾبە
ن  -ش وەزار :ک .باشوور
زمان
ی پەڕتووک :کﯚمپيوتەر
جﯚری

6470
پەڕتوووکی ژمارە0 :
ی
ردن بە ﯾاری
ف رکر
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101235126
65116
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
مەحم
مود حاجی رەەحيم

6471
پەڕتوووکی ژمارە1 :
ستی
سەفەی زانس
ردنی فەلس
ف رکر
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101536416
65383
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
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ی ،ئيحسان
تەبەری

6472
پەڕتوووکی ژمارە2 :
ف م ننيزم فيکر و رەوتەکانی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201109
90413052719611
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
ھير بەرزنجی
وەرگ انی:عەبدو تاھ
جەبار سابير
سەرپرشتيياری پرۆژه :ج
ەی قە ەم
ی کت بی ﯾانە
لە چاپکراوەەکانی پرۆژەی
دﯾيەکانی پەڕتتووک
تاﯾبەتمەند
باشوووری کوردستان
و ت:
جﯚری پەڕتتووک :ژنان
6473
پەڕتوووکی ژمارە3 :
ژوونووس ک
س
ی خەت  ..ئئەفسانەی م
فەتوااکەی مەالی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201110
0151242206
62376
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
حەمەکەرﯾم
حەسەن مەحمود ح
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
تاﯾبەتم
و ت:
ستان
شووری کوردس
باش
جﯚری پەڕتووک :ئاﯾيين و ئاتەﯾزم
زمان  -ش وەزار :ک  .باشوور

6474
پەڕتوووکی ژمارە4 :
وان
مان ە واو شو
فەرم
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6202255317
70803
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
شراعەبدو ففەرھادی
و/بوش
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی پەڕتووک :مندا ن
جﯚری
6475
پەڕتوووکی ژمارە5 :
مان ەوا و کاس
فەرم
سەل س
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22221171119684
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ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
نووسينی :رزگار کەرﯾم
 200دا ب وکرااوەتەوە
ئەم کت بە للە سا ی 06
تاﯾبەتمەند
دﯾيەکانی پەڕتتووک
و ت:
باشوووری کوردستان
جﯚری پەڕتتووک :رۆمان
شوور
زمان  -ش وەزار :ک .باش
6476
پەڕتوووکی ژمارە6 :
مانی قانوونيەوە تا ئەتاتوررک
ی
ﯾن :لە سو تتان سل
مان ەواﯾانی قﯚچی ز ﯾن
فەرم
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651497
70086
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
باربەر ،نﯚبل

6477
پەڕتوووکی ژمارە7 :
مانی قانوونيەوە تا ئەتاتﯚررک
ی
ﯾن :لە سو تتان سل
مان ەواﯾانی قﯚچی ز ﯾن
فەرم
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
69946
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
نﯚﯾل

6478
پەڕتوووکی ژمارە8 :
وکرﯾان
مان ەواﯾی مو
فەرم
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
69737
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
مەد جەميل
محەم

6479
پەڕتوووکی ژمارە9 :
شتی
مانی و رەوش
مانی نيشتم
فەرم
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
66077
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ەد عەبدولقاددر
ئەحمە

6480
پەڕتوووکی ژمارە0 :
ەحکام
مودەکانی ئە
فەرم
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201201
1252238386
64031
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شتا ئامادە نيييە
ھش
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ی صەحيحی پ غەمبەر )صللی اللە عليە وسلم )
 (8فەرمودەی
رونکرددنەوەی )888
ی
ەر  :عەبدولققادر تەوحيدی
نووسە
http://w
www.islama
akam.com/kktab/farmuda.pdf
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
م
ی پەڕتووک :ئااﯾين و ئاتەﯾزم
جﯚری
6481
پەڕتوووکی ژمارە1 :
وسليم
وخاری و مو
ەشەکانی بو
موودە ھاوبە
فەرم
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201112
2072203286
63148
مادەﯾە
ئاما
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ئامادەەکرن و وەرگ انی :حەمە کەرﯾم عەبدوو
2008
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
و ت:
بااشووری کورددستان
م
ی پەڕتووک :ئااﯾين و ئاتەﯾزم
جﯚری
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
6482
پەڕتوووکی ژمارە2 :
ەرگ
النەکانی مە
موودەکانی تترس و ھ ال
فەرم
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
68970
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
شەماال عەبدو

6483
پەڕتوووکی ژمارە3 :
ی گەرم
موون چاﯾەکی
فەرم
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201111
1061543276
62811
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
عەزﯾز ممەحمود پوور
ی ئاراس 20 07 -
دەزگای
تاﯾبەتم
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
و ت:
ستان
شووری کوردس
باش
جﯚری پەڕتووک :چييرۆک
زمان  -ش وەزار :ک  .باشوور
6484
پەڕتوووکی ژمارە4 :
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ن
ھاد و شيرﯾن
فەرھ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22214411319109
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
ت
نووسينی :نازم حيکمەت
وەرگ انی لە تورکييەوە ؛ ئەحمەد تاققانە
پەخشی ئاراسەوە
ی
لەالﯾەن دەزگای چاپ و
ن
 200دا
ئەم کت بە للە سا ی 01
ەوە
ب وکراوەتە
تاﯾبەتمەند
دﯾيەکانی پەڕتتووک
و ت:
باشوووری کوردستان
جﯚری پەڕتتووک :شانﯚ
شوور
زمان  -ش وەزار :ک .باش
6485
پەڕتوووکی ژمارە5 :
ھادو دنکە فااسﯚليا
فەرھ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6202255317
70361
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
سف عەبدول ققادر رەسوڵ
و/ﯾوس
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی پەڕتووک :مندا ن
جﯚری
6486
پەڕتوووکی ژمارە6 :
ھاد کی تر
فەرھ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201112
22600310919044
ئامادەەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
غەفورر سا ح عەبد
دو
کەرکووک 2008 -
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی پەڕتووک
بااشووری کورددستان
و ت:
ی پەڕتووک :رۆۆمان
جﯚری
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
6487
پەڕتوووکی ژمارە7 :
تعاونی 42
ی
س .کارا ،سننندج :چاپخاانەی
ەگزاد( م .س
وشەژ ر واژە
ی کوردی )و
ھنگ فارسی
فەرھ
3ل.
348 ،(1982
دج2) 1341 ،
سنند
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201105
5061137025
57356
ئامادە نييە
ە
ھ شتا
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
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پەڕتووک  -فەرھەنگ

پەڕتووکی ژمارە6488 :
فەرھنگ کردی پارس )ئاری( ،ب1
http://www.kurdipedia.org/?q=2011050611370257366
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
صدﯾق بﯚرەکەﯾی ،تاران :چاپخانەی چيھر348 ،ل.
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی پەڕتووک
جﯚری پەڕتووک :فەرھەنگ
پەڕتووکی ژمارە6489 :
فەرھنگ کردی پارس )ئاری( ،ب ،1سدﯾق بﯚرەکەﯾی ،تاران :چاپخانەی چيھر،1968 ،
348ل.
http://www.kurdipedia.org/?q=2011050611370357424
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
پەڕتووک  -فەرھەنگ

پەڕتووکی ژمارە6490 :
فەرھنگ ﯾان قاموسا سە حەدﯾن :ئينگليزی ،کوردی
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514967076
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
سە ح سەعدو

پەڕتووکی ژمارە6491 :
فەرھەگی ناوەکان
http://www.kurdipedia.org/?q=2011090419295460956
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
عوسمان ﯾاسين
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی پەڕتووک
باشووری کوردستان
و ت:
جﯚری پەڕتووک :فەرھەنگ
زمان  -ش وەزار :ک .باشوور
پەڕتووکی ژمارە6492 :
فەرھەنگ
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dipedia.org//?q=201103
30914363019999
http:///www.kurd
ھ شتاا ئامادە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ت بەدرخان
نووسيننی جەالدەت
ی پەڕتووک
مەندﯾيەکانی
تاﯾبەتم
التين
ک .باکوور ت .ال
زمان  -ش وەزار :ک

6493
پەڕتوووکی ژمارە3 :
دستان
کان لە کورد
ھەنگ ناو واتای ئاواﯾيەک
فەرھ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201105
5061137055
57505
مادە نييە
ھ شتا ئام
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
131 ،،2002ل.
2
تابش فرھنگ() 1381 ،
سماعيل ئەﯾوببی ،تھران :ا نتشارات ش
سمکﯚﯚ ئەپرام )ئيس
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی پەڕتووک :ففەرھەنگ
جﯚری
6494
پەڕتوووکی ژمارە4 :
کە بوونی فەررھەنگی...
ەسەر ت ە
دی :چەند ببيروڕاﯾەک لە
ھەنگ و ئازاد
فەرھ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
68928
ھ شتا ئامادە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
سەرۆۆ قادر و کﯚمە ە نووسەر ک

6495
پەڕتوووکی ژمارە5 :
سا
کانی شەرﯾﯾعەت و ﯾاس
سی زاراوەک
ھەنگ و پ ناس
فەرھ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
67126
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ل حەمە زﯾاد1 //ن
جەليل

6496
پەڕتوووکی ژمارە6 :
گەڵ
)عەرەبی کوردی ئيننگليزی( لەگ
ی
سا
کانی شەرﯾﯾعەت و ﯾاس
سی زاراوەک
ھەنگ و پ ناس
فەرھ
فەرەنسی( ،ب1
کوردی ئينگليزی ف
ی
ەبی
مانی )عەرە
وەکان بە زم
شکﯚﯾی زاراو
خشتتەﯾەکی پاش
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201105
5061137065
57528
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ەول ر
سل مان ،ھە
ل حەمە زﯾاد ،سەرکەوت س
خەليل
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تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی پەڕتووک
ی پەڕتووک :ففەرھەنگ
جﯚری
6497
پەڕتوووکی ژمارە7 :
حا يبوون
ھەنگ و ل کح
فەرھ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
66059
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
سەرۆ ققادر
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
تاﯾبەتمە
و ت:
ستان
شووری کوردس
باش
ەمەجﯚرە
جﯚری پەڕتووک :ھە
زمان  -ش وەزار :ک ..باشوور

6498
پەڕتوووکی ژمارە8 :
ب1
ی )کوردی -کوردی(،ب
ھەنگ کوردی
فەرھ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201105
5061137045
57460
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
320 ،1ل.
خو ن ،بەغدا :چاپخانەی ئئيرشاد1962،
جگەرخ
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی پەڕتووک
ددەرەوە
و ت:
ی پەڕتووک :ففەرھەنگ
جﯚری
6499
پەڕتوووکی ژمارە9 :
ب2
ی )کوردی -کوردی(،ب
ھەنگ کوردی
فەرھ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201105
5061137045
57461
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
252 ،19ل.
خو ن ،بەغدا :چاپخانەی ئئيرشاد962 ،
جگەرخ
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی پەڕتووک
ددەرەوە
و ت:
ی پەڕتووک :ففەرھەنگ
جﯚری
6500
پەڕتوووکی ژمارە0 :
ی :ئينگليزی ،عەرەبی ،کوردی
ھەنگ ﯾان قاامووسی دەروونناسی
فەرھ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
67036
ييە
شتا ئامادە نيي
ھش
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
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شەرﯾف
عەبدوولستار تاھر ش

6501
پەڕتوووکی ژمارە1 :
ی ب 2،1
مانی کوردی
ھەنگ ﯾان قاامووسی زم
فەرھ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
67005
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
زەبيحی
ی ،عەبدول ەەحمان محەممەد ئەمين

6502
پەڕتوووکی ژمارە2 :
ەنسی
کوردی ،فەڕە
ھەنگ ﯾان قاامووسی کو
فەرھ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
67081
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ەوت حەکيم
ھە کە

6503
پەڕتوووکی ژمارە3 :
ەمەد
حەسەن و ئەنوەر محە
ستار فەتاح ح
ی( ،عەبدولس
ەبی-کوردی
ھەنگا فەرمانبەرا)عەرە
فەرھ
جزﯾری(
وەکانی پەرتتوکخانەی ج
221 ،20ل)) ،لە ب وکراو
حسان007 ،
ر ،تەھران :ننەشری ئيح
تاھير
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201105
5061137035
57402
ھ شتا ئامادە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
گ
پەڕتوووک  -فەرھەنگ
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی پەڕتووک
ی پەڕتووک :ففەرھەنگ
جﯚری
6504
پەڕتوووکی ژمارە4 :
کوردی
ھەنگا گو ی فارسی  -ک
فەرھ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22214410318775
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
نووسينی :مەسعود خا ليد گو ی
شانی سپي ززەوە ب وکراوەەتەوە
لەالﯾەن چاپ و وەش
ن
 200دا
ئەم کت بە للە سا ی 02
تاﯾبەتمەند
دﯾيەکانی پەڕتتووک
و ت:
باشوووری کوردستان
ەنگ
جﯚری پەڕتتووک :فەرھە
شوور
زمان  -ش وەزار :ک .باش
6505
پەڕتوووکی ژمارە5 :
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فەرھەنگا کاميران )کوردی – کوردی)
http://www.kurdipedia.org/?q=2011050611370557481
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
کاميران بﯚتی ،ھەول ر :چاپخانەی وەزارەتی پەروەردە775 ،2005 ،ل) .بە تيپی التينی)
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی پەڕتووک
باشووری کوردستان
و ت:
جﯚری پەڕتووک :فەرھەنگ
زمان  -ش وەزار :ک .باکوور ت .التين
پەڕتووکی ژمارە6506 :
فەرھەنگا کرمانجی کوردی -کوردی -عەرەبی
http://www.kurdipedia.org/?q=2011050611370557488
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
عائشە محەمەد عەلی سا ح ،ھەول ر چاپخانەی وەزارەتی رۆشنبيری871 ،2008 ،ل) ،لە
ب وکراوەکانی بەڕ وەبەراﯾەتی گشتيی رۆژنامەنووس و چاپکردن و ب وکردنەوە،ز)300 :
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی پەڕتووک
جﯚری پەڕتووک :فەرھەنگ
پەڕتووکی ژمارە6507 :
فەرھەنگا کوردی
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514966979
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
جگەرخو ن

پەڕتووکی ژمارە6508 :
فەرھەنگا کوردی – ئەلمانی
http://www.kurdipedia.org/?q=2011050611370357411
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
فەرﯾاد فازﯾل عومەر ،بەرلين) :ب.چ(721 ،1992 ،ل.
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی پەڕتووک
جﯚری پەڕتووک :فەرھەنگ
پەڕتووکی ژمارە6509 :
فەرھەنگى جوگرافياﯾيى كوردستان
http://www.kurdipedia.org/?q=2014033100400797098
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ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
د  .عەبدو ال غەفور-سەردەم-سل مانى2002-

پەڕتووکی ژمارە6510 :
فەرھەنگى جوگرافياﯾيى كوردستان
http://www.kurdipedia.org/?q=2014033100400797099
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
-2002--

پەڕتووکی ژمارە6511 :
فەرھەنگﯚکا کالسيک ن کورد
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514969172
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
مەسعود خالد

پەڕتووکی ژمارە6512 :
فەرھەنگﯚکی ئە مانی کوردی
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514967084
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
قەفتان ،نەوزاد

پەڕتووکی ژمارە6513 :
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پەڕتووکی ژمارە6514 :
فەرھەنگﯚکی زانستی :دەستنووس
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514966980
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
جەمال نەبەز

پەڕتووکی ژمارە6515 :
فەرھەنگی  -کوردی  -دانيمارکی
http://www.kurdipedia.org/?q=2011050611370357418
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
موسا زﯾالن ،کوبنھاگن) :ب.چ(335 ،1994 ،ل.
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی پەڕتووک
دەرەوە
و ت:
جﯚری پەڕتووک :فەرھەنگ
زمان  -ش وەزار :ک .باشوور
پەڕتووکی ژمارە6516 :
فەرھەنگی )سوﯾدی -کوردی)
http://www.kurdipedia.org/?q=2011050611370157329
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
مژدە خەليل رەشيد ،سوﯾد :کت بی ئەرزان ،2001 ،ل.
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی پەڕتووک
جﯚری پەڕتووک :فەرھەنگ
پەڕتووکی ژمارە6517 :
فەرھەنگی )ماچﯚ(ی کاکەﯾی
http://www.kurdipedia.org/?q=2011050611370557498
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
ھاشم عاسی کاکەﯾی ،سل مانی :چاپخانەی بيناﯾی2006،197 ،ل)،لە ب وکراوەکانی کﯚمە ەی
روناکبيری کەرکوک ،ز(8:
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی پەڕتووک
باشووری کوردستان
و ت:
جﯚری پەڕتووک :فەرھەنگ
پەڕتووکی ژمارە6518 :
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مانی
سی( بە دﯾالل کتی سل م
ھەنگی )کورردی ئينگلس
فەرھ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201105
5061137035
57414
ھ شتا ئاماادە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
س ،ئاناربﯚر :ززانکﯚی مەشييگان194 ،1967 ،ل.
ست مەکارﯾﯚس
ئ رن س
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
فەرھەنگ
ی پەڕتووک :فە
جﯚری
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
6519
پەڕتوووکی ژمارە9 :
ھەنگی ئابوو
فەرھ
وری
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201301
1301446057
75436
ی پی دی ئ ف :ھ شتا ئاماادە نييە
فاﯾلی
جی ھاشم  -ھەول ر،
کاکﯚ خﯚشناو ،چااپخانەی حاج
ﯚ
دانانی :پ ..ی .د .سە حەدﯾن
 256) 20الپەڕڕە).
سا ی 010
تاﯾبەتمەند
دﯾيەکانی پەڕتتووک
و ت:
باشوووری کوردستان
ەنگ
جﯚری پەڕتتووک :فەرھە
شوور
زمان  -ش وەزار :ک .باش
6520
پەڕتوووکی ژمارە0 :
ی )کردی کرردی عربی(  ،ب1
ھەنگی ئاری
فەرھ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201105
5061137055
57486
ھ شتا ئاماادە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
سعەد223 ،1984 ،ل.
چاپخانەی ئەس
ی ،بەغداد :چ
سابيرر گردعازەبانی
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی پەڕتووک :ففەرھەنگ
جﯚری
6521
پەڕتوووکی ژمارە1 :
دی )ئينگليزی -کوردی )
ھەنگی ئازاد
فەرھ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201105
5061137035
57416
ھ شتاا ئامادە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ئيحسان1241 ،2006 ،ل.
،
ەھران :نەشرری
ەرەداخی ،تە
ەمە رەشيد قە
د .حە
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی پەڕتووک :ففەرھەنگ
جﯚری
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6522
پەڕتوووکی ژمارە2 :
ستا
ھەنگی ئاﭬ س
فەرھ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22214410318767
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
سەقزی
کردن و نووسيينی :بابان س
ئامادەکر
2005
سەرچاوە :ما پەڕی کت بخانەی ککوردی
تاﯾبەتم
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
جﯚری پەڕتووک :فەرھەنگ
زمان  -ش وەزار :ک  .باشوور
6523
پەڕتوووکی ژمارە3 :
گليزی
مانجی /ئينگ
ھەنگی ئينگلليزی /کرماانجی ...کرم
فەرھ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22214410318771
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
شانی سپي ززەوە ب وکراوەەتەوە
لەالﯾەن چاپ و وەش
ن
 200دا
ئەم کت بە للە سا ی 06
سەرچاوە :ما پەڕی کت ببخانەی کورددی
دﯾيەکانی پەڕتتووک
تاﯾبەتمەند
باشوووری کوردستان
و ت:
ەنگ
جﯚری پەڕتتووک :فەرھە
التين
ن
زمان  -ش وەزار :ک .باککوور ت.
6524
پەڕتوووکی ژمارە4 :
ھەنگی ئ رﯾە
فەرھ
ەن ﭬاچ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
67042
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
ەمين ھەوراممانی
محەمەد ئە
لەچاپدانی داوە
ی
ﯾارمەتی
ی
ستان
ی و الوانی نااوچەی کوردس
ئەميندارﯾەتتی رۆشنبيری
ەغداد
چاپخانەی سﯚمەر لە بە
چوون١٩٨٧ :
١
سا ی دەرچ
محەمەدەوە دﯾجيتە ﯾزکراووە.
ئەم پەڕتووککە لەالﯾەن ککاک چاالک مح
دﯾيەکانی پەڕتتووک
تاﯾبەتمەند
و ت:
باشوووری کوردستان
جﯚری پەڕتتووک :زمانەووانی
شوور
زمان  -ش وەزار :ک .باش
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6525
پەڕتوووکی ژمارە5 :
دی
ی ش خ :عەرەبی ،کورد
ک ئەحمەدی
حمەدﯾی کاک
ھەنگی ئەحم
فەرھ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
67099
ھ شتتا ئامادە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ش خ مەعروفی نﯚﯚدێ
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی پەڕتووک
و ت:
بااشووری کورددستان
ەرھەنگ
ی پەڕتووک :فە
جﯚری
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
6526
پەڕتوووکی ژمارە6 :
د
ەرانی کورد
ھەنگی ئەدﯾﯾب و نووسە
فەرھ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101235126
65151
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ەفا نەرﯾمان
مستە

6527
پەڕتوووکی ژمارە7 :
ە
ست رە گەشە
ھەنگی ئەس
فەرھ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201105
5061137045
57443
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ی عەرەبييە
فەرھەننگ کی کوردی
فازﯾل نييزامەدﯾن
ی ئاراس
دەزگای
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
تاﯾبەتم
ستان
شووری کوردس
باش
و ت:
جﯚری پەڕتووک :فەرھەنگ
زمان  -ش وەزار :ک  .باشوور
6528
پەڕتوووکی ژمارە8 :
ندە
کاڵ ،گيانەووەران ،با ە
د ک؛ کشتوک
ھەنگی ئەند
فەرھ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201307
7141011458
89574
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
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حەسەن حەمەد ئەند کی
2010
تاﯾبەتم
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
ستان
شووری کوردس
باش
و ت:
جﯚری پەڕتووک :فەرھەنگ
زمان  -ش وەزار :ک  .باشوور
6529
پەڕتوووکی ژمارە9 :
ی -فارسی )
شوور )کوردی
ھەنگی باشو
فەرھ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201105
5061137045
57437
ئاماددەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ن
سی جەليليان
عەباس
ی پەروەردە
چاپخانەی وەزارەتی
،2005
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
بااشووری کورددستان
و ت:
ەرھەنگ
ی پەڕتووک :فە
جﯚری
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
6530
پەڕتوووکی ژمارە0 :
دە
ھەنگی با ند
فەرھ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201110
0242203486
62547
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ئەحمەدد بەحری
ی ئاراس 20 01 -
دەزگای
تاﯾبەتم
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
ستان
شووری کوردس
باش
و ت:
جﯚری پەڕتووک :فەرھەنگ
زمان  -ش وەزار :ک  .باشوور
6531
پەڕتوووکی ژمارە1 :
وردی..
عەرەبی ،کو
وەی خانە :ئئينگليزی ،ع
ھەنگی باﯾﯚللﯚجی بﯚماو
فەرھ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
67217
شتا ئامادە نيييە
ھش
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
م
قەرەداغی ،ئەکرەم
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پەڕتووکی ژمارە6532 :
فەرھەنگی بﯚرەکەﯾی )کردی -فارسی(ج1
http://www.kurdipedia.org/?q=2011050611370457434
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
سدﯾق زادە بﯚرەکەﯾی ،تاران :ئينتشاراتی پليکان.1280 ،(2001) 1380 ،
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی پەڕتووک
جﯚری پەڕتووک :فەرھەنگ
پەڕتووکی ژمارە6533 :
فەرھەنگی بﯚرەکەﯾی )کردی -فارسی(ج) 2داﯾرە المعارف الکردی)
http://www.kurdipedia.org/?q=2011050611370457435
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
سدﯾق زادە بﯚرەکەﯾی ،تاران :ئينتشاراتی پليکان.1216 ،(2001) 1380 ،
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی پەڕتووک
جﯚری پەڕتووک :فەرھەنگ
پەڕتووکی ژمارە6534 :
فەرھەنگی پزﯾشکی دەوەن  -بەرگی دووەم
http://www.kurdipedia.org/?q=2012041214280864498
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
ئينگليزی  -عەرەبی  -کوردی
دانانی د .جەمال رەشيد
لە ب وکراوەکانی ئەکادﯾميای کوردی
چاپخانەی حاجی ھاشم
ھەول ر 2010
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی پەڕتووک
باشووری کوردستان
و ت:
جﯚری پەڕتووک :پزﯾشکی  -تەندروستی
زمان  -ش وەزار :ک .باشوور
پەڕتووکی ژمارە6535 :
فەرھەنگی پزﯾشکی دەوەن  -بەرگی س يەم
http://www.kurdipedia.org/?q=2012041214285564499
ئامادەﯾە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
ئينگليزی  -عەرەبی  -کوردی
دانانی د .جەمال رەشيد
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لە ب وکراوەکانی ئەکادﯾميای کوردی
چاپخانەی حاجی ھاشم
ھەول ر 2010
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی پەڕتووک
باشووری کوردستان
و ت:
جﯚری پەڕتووک :پزﯾشکی  -تەندروستی
زمان  -ش وەزار :ک .باشوور
پەڕتووکی ژمارە6536 :
فەرھەنگی پزﯾشکی دەوەن  -بەرگی ﯾەکەم
http://www.kurdipedia.org/?q=2012041214261264497
ئامادەﯾە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
ئينگليزی  -عەرەبی  -کوردی
دانانی د .جەمال رەشيد
لە ب وکراوەکانی ئەکادﯾميای کوردی
چاپخانەی حاجی ھاشم
ھەول ر 2010
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی پەڕتووک
باشووری کوردستان
و ت:
جﯚری پەڕتووک :پزﯾشکی  -تەندروستی
زمان  -ش وەزار :ک .باشوور
پەڕتووکی ژمارە6537 :
فەرھەنگی پزﯾشکيی خو ندکار
http://www.kurdipedia.org/?q=2013052422431978474
ئامادەﯾە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
...
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی پەڕتووک
جﯚری پەڕتووک :فەرھەنگ
زمان  -ش وەزار :ک .باشوور
پەڕتووکی ژمارە6538 :
فەرھەنگی پﯚلەتيکس
http://www.kurdipedia.org/?q=2011091221323261177
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
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و :ھاوککار حسين
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
تاﯾبەتم
و ت:
ستان
شووری کوردس
باش
جﯚری پەڕتووک :فەرھەنگ

6539
پەڕتوووکی ژمارە9 :
کی قوتابخانەﯾە
ست :کﯚمە ە زاراوەﯾەک
ەوردە و زانس
ھەنگی پەرە
فەرھ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
67113
نييە
شتا ئامادە ە
ھش
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ست
ی گﯚﭬاری پەرروەردە و زانس
ليژنەی

6540
پەڕتوووکی ژمارە0 :
د
ھەنگی پەند
فەرھ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201305
5121437077
78584
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
عيل زارعی
ئيسماع
2010
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
تاﯾبەتم
ستان
شووری کوردس
باش
و ت:
جﯚری پەڕتووک :کلتتوور
زمان  -ش وەزار :ک  .باشوور
6541
پەڕتوووکی ژمارە1 :
ھلەوی کوردی
ھەنگی پەھ
فەرھ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201105
5061137025
57352
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
92 ،1971ل.
ق بﯚرەکەﯾی ،تاران :چاپخاننەی چيھر1 ،
صدﯾق
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی پەڕتووک
ددەرەوە
و ت:
ی پەڕتووک :ففەرھەنگ
جﯚری
6542
پەڕتوووکی ژمارە2 :
ھاوواتاکانی کوردی
ی
ەرھەنگی ھ
ر سادق :فە
ھەنگی تاھر
فەرھ
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http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514967069
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
تاھر سادق

پەڕتووکی ژمارە6543 :
فەرھەنگی تاھير سادق فەرھەنگی ھاوواتاکانی کوردی )کوردی کوردی عەرەبی)
http://www.kurdipedia.org/?q=2011050611370557487
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
تاھير سادق ،سل مانی) :ب.چ(446 ،1998 ،ل.
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی پەڕتووک
جﯚری پەڕتووک :فەرھەنگ
پەڕتووکی ژمارە6544 :
فەرھەنگی جوگرافيای کوردستان
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514967136
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
عەبدو غەفور

پەڕتووکی ژمارە6545 :
فەرھەنگی حوتەوانە :ئينگليزی ،کوردی ،فارسی
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514967114
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
کاوﯾان ،فەتاح

پەڕتووکی ژمارە6546 :
فەرھەنگی حەوتەوانە
http://www.kurdipedia.org/?q=2011050611370257336
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
فەرھەنگی ئينگليزی کوردی فارسی ،فەتاح کاوﯾان ،سل مانی) :ب ،چ() ،ب ،س(1137 ،ل.
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی پەڕتووک
جﯚری پەڕتووک :فەرھەنگ
پەڕتووکی ژمارە6547 :
فەرھەنگی خاڵ
http://www.kurdipedia.org/?q=2011050611370457464
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ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
ش خ محەمەدی خاڵ ،سل مانی:چاپخانەی کامەرانی511 ،1976،ل.
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی پەڕتووک
جﯚری پەڕتووک :فەرھەنگ
پەڕتووکی ژمارە6548 :
فەرھەنگی خاڵ ب 3،2،1
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514966957
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
خال  ،ش خ محەمەدی

پەڕتووکی ژمارە6549 :
فەرھەنگی خاڵ)کوردی -کوردی( ش خ محەمەدی خاڵ،ھەول ر :چاپخانەی وەزارەتی
پەروەردە549 ،2005 ،ل.
http://www.kurdipedia.org/?q=2011050611370457478
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
پەڕتووک  -فەرھەنگ
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی پەڕتووک
جﯚری پەڕتووک :فەرھەنگ
پەڕتووکی ژمارە6550 :
فەرھەنگی خاڵ،ش خ محەمەدی خاڵ،سل مانی:چاپخانەی کامەرانی380 ،1960،ل.
http://www.kurdipedia.org/?q=2011050611370457458
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
پەڕتووک  -فەرھەنگ
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی پەڕتووک
جﯚری پەڕتووک :فەرھەنگ
پەڕتووکی ژمارە6551 :
فەرھەنگی خاڵ،ش خ محەمەدی خاڵ،سل مانی:چاپخانەی کامەرانی388 ،1964،ل.
http://www.kurdipedia.org/?q=2011050611370457462
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
پەڕتووک  -فەرھەنگ
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی پەڕتووک
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ی پەڕتووک :ففەرھەنگ
جﯚری
6552
پەڕتوووکی ژمارە2 :
کوردﯾە
زاراوەﯾەکی عەرەبی ک
ی
سا :کﯚمە ە ز
ھەنگی خەررمانەی ﯾاس
فەرھ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
67109
شتا ئامادە نيييە
ھش
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
عەزﯾز
خﯚشنناو ،سەردار ع

6553
پەڕتوووکی ژمارە3 :
م  -بەرگی 1
ھەنگی خەم
فەرھ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22214410718919
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
ەرەداخی
نووسينی :حەسيب قە
پەخشی ئاراسەوە
ی
لەالﯾەن دەزگای چاپ و
ن
 200دا
ئەم کت بە للە سا ی 02
تاﯾبەتمەند
دﯾيەکانی پەڕتتووک
و ت:
باشوووری کوردستان
ەست
جﯚری پەڕتتووک :ھە بە
شوور
زمان  -ش وەزار :ک .باش
6554
پەڕتوووکی ژمارە4 :
م  -بەرگی 2
ھەنگی خەم
فەرھ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22214410718918
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
ەرەداخی
نووسينی :حەسيب قە
پەخشی ئاراسەوە
ی
لەالﯾەن دەزگای چاپ و
ن
 200دا
ئەم کت بە للە سا ی 02
ەوە
ب وکراوەتە
تاﯾبەتمەند
دﯾيەکانی پەڕتتووک
و ت:
باشوووری کوردستان
ەست
جﯚری پەڕتتووک :ھە بە
شوور
زمان  -ش وەزار :ک .باش
6555
پەڕتوووکی ژمارە5 :
ھەنگی دەرﯾﯾا )عەرەبی -کوردی( ،ب1
فەرھ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201105
5061137035
57394
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
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رزگار کەرﯾم ،سل مانی :چاپخانەی سيما389 ،2005 ،ل.
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی پەڕتووک
باشووری کوردستان
و ت:
جﯚری پەڕتووک :فەرھەنگ
پەڕتووکی ژمارە6556 :
فەرھەنگی دەرﯾا )عەرەبی -کوردی( ،ب ،2رزگار کەرﯾم ،سل مانی :چاپخانەی سيما،
1697+480 ،2005ل.
http://www.kurdipedia.org/?q=2011050611370357395
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
پەڕتووک  -فەرھەنگ
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی پەڕتووک
جﯚری پەڕتووک :فەرھەنگ
پەڕتووکی ژمارە6557 :
فەرھەنگی دەرﯾا عەرەبی – کوردی ،ب،2چ ،2رزگار کەرﯾم ،تەھران :نەشری ئيحسان،
1697-840 ،2006ل.
http://www.kurdipedia.org/?q=2011050611370357397
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
پەڕتووک  -فەرھەنگ
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی پەڕتووک
جﯚری پەڕتووک :فەرھەنگ
پەڕتووکی ژمارە6558 :
فەرھەنگی دەرﯾا عەرەبی – کوردی،چ ،2ب ،1رزگار کەرﯾم ،تەھران :نەشری ئيحسان،
839 ،2006ل.
http://www.kurdipedia.org/?q=2011050611370357396
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
پەڕتووک  -فەرھەنگ
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی پەڕتووک
جﯚری پەڕتووک :فەرھەنگ
پەڕتووکی ژمارە6559 :
فەرھەنگی راگەﯾاندن
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061014505865266
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
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جەمال عەبدول

پەڕتووکی ژمارە6560 :
فەرھەنگی رامان  -ئيتيمﯚلﯚژﯾی زمانی کوردی  -بەرگی 1
http://www.kurdipedia.org/?q=2014010114321686979
ئامادەﯾە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
ئەمەگ رامان )د .عەبدو ئيبراھيم زادە)
2013
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی پەڕتووک
باشووری کوردستان
و ت:
جﯚری پەڕتووک :فەرھەنگ
زمان  -ش وەزار :ک .باشوور
پەڕتووکی ژمارە6561 :
فەرھەنگی رامياری نيگا )ئينگليزی – کوردی)
http://www.kurdipedia.org/?q=2011050611370257344
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
وەرگ انی ئازاد وە ەدبەگی
ھەول ر :چاپخانەی وەزارەتی رۆشنبيری
420 ،2005ل.
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی پەڕتووک
جﯚری پەڕتووک :فەرھەنگ
پەڕتووکی ژمارە6562 :
فەرھەنگی روشدی )کوردی -عەرەبی)
http://www.kurdipedia.org/?q=2011050611370457455
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
محەمەد روشدی دزەﯾی ،ھەول ر :لە ب وکراوەکانی کت بخانەی ئاو ر390 ،2007 ،ل.
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی پەڕتووک
جﯚری پەڕتووک :فەرھەنگ
پەڕتووکی ژمارە6563 :
فەرھەنگی رووسی ،کرمانجی
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514966961
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
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ئی .ئﯚﯚ .فاﯾزۆڤ

6564
پەڕتوووکی ژمارە4 :
شن؛ کوردی-ئينگليزی ئئنگليزی-کورردی
ھەنگی رۆش
فەرھ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201306
6011310497
78394
ھ شتا ئامادە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
سﯚران باﯾز
2013
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
تاﯾبەتم
و ت:
ستان
شووری کوردس
باش
جﯚری پەڕتووک :فەرھەنگ
زمان  -ش وەزار :ک ..باشوور
6565
پەڕتوووکی ژمارە5 :
گە
ھەنگی ر ژگ
فەرھ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22702075619988
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
نووسەر
ئەمين گەرردﯾگالنی
ەڕەکان
ژمارەی الپە
282
پ
سا ی چاپ
2009
پ
نﯚرەی چاپ
ﯾەکەم
دﯾزاﯾنی بەرگ
ھاشم
محەمەد ھ
کەتەلﯚگ
فەرھەنگ
ەوەی موکرﯾاننی
سەرچاوە :ما پەڕی دەززگای تو ژﯾنەووە و ب وکردنە
دﯾيەکانی پەڕتتووک
تاﯾبەتمەند
و ت:
باشوووری کوردستان
ەنگ
جﯚری پەڕتتووک :فەرھە
شوور
زمان  -ش وەزار :ک .باش
6566
پەڕتوووکی ژمارە6 :
ی  -کوردی )
وە )عەرەبی
ھەنگی زاراو
فەرھ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22214410318779
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ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
مەد حەبيب
نووسينی :بەدران ئەحم
ستانەوە چاپکرراوە
الﯾەن کﯚڕی زانياری کوردس
ئەم پەڕتووککە لە سا ی 2002دا لەال
تاﯾبەتمەند
دﯾيەکانی پەڕتتووک
و ت:
باشوووری کوردستان
ەنگ
جﯚری پەڕتتووک :فەرھە
شوور
زمان  -ش وەزار :ک .باش
6567
پەڕتوووکی ژمارە7 :
کان
وە ﯾاساﯾيەک
ھەنگی زاراو
فەرھ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201405
5241513147
76450
ھ شتا ئامادە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
محەمە
ەد وەسمان
2014
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
تاﯾبەتم
و ت:
ستان
شووری کوردس
باش
زمان  -ش وەزار :ک  .باشوور
ەرەبی
زمان  -ش وەزار :عە
جﯚری پەڕتووک :فەرھەنگ
6568
پەڕتوووکی ژمارە8 :
تەرن ت و چاات
وەکانی ئينتە
ھەنگی زاراو
فەرھ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22214410318770
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
جی
نوسين و ئاامادەکردنی؛ ھ من مەال کەرﯾم بەرزنج
200دا لە سل مانی ب وکراوەتەوە
ئەم کت بە للە سا ی 07
تاﯾبەتمەند
دﯾيەکانی پەڕتتووک
و ت:
باشوووری کوردستان
ەنگ
جﯚری پەڕتتووک :فەرھە
شوور
زمان  -ش وەزار :ک .باش
6569
پەڕتوووکی ژمارە9 :
زی کوردی)
چات )ئينگليز
وەکانی ئەنتتەرن ت و چا
ھەنگی زاراو
فەرھ
dipedia.org//?q=201206
6101450576
65247
http:///www.kurd
ھ شتا ئئامادە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
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مەال کەرﯾم
جی ،ھ من م
بەرزنج

6570
پەڕتوووکی ژمارە0 :
ﯾەتييەکان
ن
کﯚمە
ە
وەکانی فەللسەفە و زانستە
ھەنگی زاراو
فەرھ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201105
5061137025
57374
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
(ئينگليزی -فارسی -کووردی)
شەرﯾفی
فەرەشيد ش
36ل.
شی سەردەەم64 ،2007 ،
دەزگای چاپ و پەخش
ی
سل مانی :لە ب وکراوەککانی
دﯾيەکانی پەڕتتووک
تاﯾبەتمەند
و ت:
باشوووری کوردستان
ەنگ
جﯚری پەڕتتووک :فەرھە
6571
پەڕتوووکی ژمارە1 :
کﯚمە ﯾەتيەکان،:Eفارسی،کوردی
ە
وەکانی فەللسەفە و زانستە
ھەنگی زاراو
فەرھ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
65513
مادە نييە
ھ شتا ئام
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
شەرﯾففی ،فەرشيد
د /ئا

6572
پەڕتوووکی ژمارە2 :
ی
وەی ئەدەبی
ھەنگی زاراو
فەرھ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
67133
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
سوجاادی ،بەختيارر

6573
پەڕتوووکی ژمارە3 :
ی  -بەرگی 1
وەی ئەدەبی
ھەنگی زاراو
فەرھ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201110
0312201136
62684
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
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عومەر
موحسيين ئەحمەد ع
ی ئاراس 20 05 -
دەزگای
تاﯾبەتم
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
ستان
شووری کوردس
باش
و ت:
جﯚری پەڕتووک :ئەددەبی
زمان  -ش وەزار :ک  .باشوور
6574
پەڕتوووکی ژمارە4 :
ﯾی
ی و رەخنەﯾی
وەی ئەدەبی
ھەنگی زاراو
فەرھ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201201
1092137066
63686
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
سوەد
نەوزاد ئئەحمەد ئەس
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
تاﯾبەتم
ستان
شووری کوردس
باش
و ت:
جﯚری پەڕتووک :فەرھەنگ
زمان  -ش وەزار :ک  .باشوور

6575
پەڕتوووکی ژمارە5 :
ی
وەی زانستی
ھەنگی زاراو
فەرھ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
67122
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ەفا نەرﯾمان
مستە

6576
پەڕتوووکی ژمارە6 :
عەرەبی -کوردی)
ی
ی-
ی )ئينگليزی
وەی شانﯚﯾی
ھەنگی زاراو
فەرھ
dipedia.org//?q=201105
5061137025
57348
http:///www.kurd
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
ی کاردۆ
وەرگ ان و ئامادەکردنی
چاپخانەی ئاررابخا
کەرکوک :چ
1ل
168،2006
شتی،ز)1 :
ی شانﯚی ئاش
(لە ب وکراوەکانی تيپی
دﯾيەکانی پەڕڕتووک
تاﯾبەتمەند
باشوووری کوردستاان
و ت:
ەنگ
جﯚری پەڕڕتووک :فەرھە
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6577
پەڕتوووکی ژمارە7 :
ی -کوردی)
ەر )ئينگليزی
ھەنگی زاروەکانی ھونە
فەرھ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201105
5061137055
57524
شتا ئامادە نيييە
ھش
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
شک،
چاپخانەی تيش
ی کوردی -ئيننگليزی محەممەد مستەفا قەرەداغی ،سل مانيک چ
ڵ پاشکﯚﯾەکی
لەگەڵ
28+82 ،1999ل.
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی پەڕتووک
ی پەڕتووک :ففەرھەنگ
جﯚری
6578
پەڕتوووکی ژمارە8 :
ی
ستی ئينگليززی /کوردی
ھەنگی زانس
فەرھ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22214410318764
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
ﯾسی
ی؛ تارﯾق وەﯾس
کﯚکردنەوەی
لەالﯾەن ساﯾتی کت بخانەی کورددﯾيەوە ب وکرراوەتەوە
ن
 200دا
ئەم کت بە للە سا ی 08
تاﯾبەتمەند
دﯾيەکانی پەڕتتووک
و ت:
باشوووری کوردستان
ەنگ
جﯚری پەڕتتووک :فەرھە
شوور
زمان  -ش وەزار :ک .باش
6579
پەڕتوووکی ژمارە9 :
عەرەبی کورردی
ستی ز وار ئئينگليزی ،ع
ھەنگی زانس
فەرھ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
67080
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ل عەبدول
جەمال

6580
پەڕتوووکی ژمارە0 :
سی
ستی سياس
ھەنگی زانس
فەرھ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201101
1131132063
32723
ی پی دی ئ ف :ھ شتا ئاماادە نييە
فاﯾلی

ﻻﭘەڕە

1756

http://www.kurdipedia.org

سی و
زمانی کوردی ،فارس
ی
ەس
فەرھەنگ کی زاراوە و قووتابخانە سياسييەکانە ،بە
چەمکە سياسيەکان و
ە
ەمەبەستی شيکاری و ل کدانەوەی زاراوە و
ئينگليزی بە
ەحمەد شەبانی دانراوە.
کوردی لەالﯾەن ئە
ی
دەو ەمەندتترکردنی کت ببخانەی
قوتابخانەکان سياسييەکان لە سەردەەمی
ن
ئەو فەرھەنگە ھەو ی داوە زاراوە و
راﭬە بکات و
کی سادە ە
ە ،بە زمان ی
بەکارھ نانيان ھەﯾە
ھ
ھاوچەرخدا کە زۆرترﯾن ر ژەی
ی ئەو بوارە.
بيخاتە بەرددەم خو نەرانی
وکردنەوەی زانکﯚی کورردستان
ی
سياسی لە الﯾﯾەن ناوەندی ب
ی زانستی س
فەرھەنگی
ستان چاپ کرااوەو ب وکراوەەتەوە.
ە تی کوردس
سنەی رۆژھە
لە شاری س
الﯾەن دﯾزاﯾنەر گەالو ژ کەرﯾﯾمی ـەوە
ەم کت بە لەال
کاری دﯾزاﯾننی بەرگی ئە
ئەنجامداروە.
ﯾامن ر
سەرچاوە :ما پەڕی پەﯾا
تاﯾبەتمەند
دﯾيەکانی پەڕتتووک
رۆژھە تی کوردستتان
و ت:
سنە
شارەکان:
ەنگ
جﯚری پەڕتتووک :فەرھە
6581
پەڕتوووکی ژمارە1 :
ستی :عەرەبی ،ئينگليززی ،کوردی
ھەنگی زانس
فەرھ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
66976
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
کەمال
ل جەالل غەرﯾﯾب

6582
پەڕتوووکی ژمارە2 :
ھەنگی زانياری
فەرھ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101235126
65152
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ی
عەبدوولقادر بەرزنجی
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی پەڕتووک
بااشووری کورددستان
و ت:
ەرھەنگ
ی پەڕتووک :فە
جﯚری
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
6583
پەڕتوووکی ژمارە3 :
ی کوردی
ھەنگی زانياری  -ئينسااﯾکلﯚبيدﯾای
فەرھ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201105
5061137045
57463
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ی
عەبدوولقادر بەرزنجی
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ەی راپەڕﯾن271 ،1971 ،ل.
مانی :چاپخانە
سل ما
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
بااشووری کورددستان
و ت:
ەنسيکلﯚپيدﯾاا
ی پەڕتووک :ئە
جﯚری
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
6584
پەڕتوووکی ژمارە4 :
ی
سازی کوردی
ن و زاراوەس
ھەنگی زمان
فەرھ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201312
2241700458
87085
ھ شتا ئامادە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
رۆژان نووری عەبدو
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
تاﯾبەتم
و ت:
ستان
شووری کوردس
باش
جﯚری پەڕتووک :زماانەوانی
زمان  -ش وەزار :ک  .باشوور

6585
پەڕتوووکی ژمارە5 :
سل مانی :سل مانی:
ود ز وەر ،س
دنی مەحمو
ی عەرەبی(( ،ئامادەکرد
ەری )کوردی
ھەنگی ز وە
فەرھ
546 ،2004ل.
چاپخاانەی ژﯾر4 ،
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201105
5061137045
57454
ئامادە نييە
ە
ھ شتا
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
گ
پەڕتوووک  -فەرھەنگ
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی پەڕتووک
ی پەڕتووک :ففەرھەنگ
جﯚری
6586
پەڕتوووکی ژمارە6 :
ھەنگی زەوﯾﯾزانی
فەرھ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
67213
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ل عەبدول
جەمال
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
و ت:
بااشووری کورددستان
ەرھەنگ
ی پەڕتووک :فە
جﯚری
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
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6587
پەڕتوووکی ژمارە7 :
دار
ھەنگی زەوﯾﯾزانی و نەد
فەرھ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
67188
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ل جەالل غەرﯾﯾب
کەمال
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی پەڕتووک
و ت:
بااشووری کورددستان
ەرھەنگ
ی پەڕتووک :فە
جﯚری
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
6588
پەڕتوووکی ژمارە8 :
ھەنگی زەوﯾﯾناسی
فەرھ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22214410318762
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
نووسينی :د .ئيبراھيم محەمەد جەزا مح دﯾن
ھەمی ئەم کت بە لە سا ی  2009دا ب وکراوەتەوە
چاپی دووھ
دﯾيەکانی پەڕتتووک
تاﯾبەتمەند
و ت:
باشوووری کوردستان
ەنگ
جﯚری پەڕتتووک :فەرھە
شوور
زمان  -ش وەزار :ک .باش
6589
پەڕتوووکی ژمارە9 :
کوردی( چ2
ھەنگی ژﯾر ))عەرەبی-ک
فەرھ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201105
5061137035
57401
نييە
ھ شتتا ئامادە ە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
908ل.
شنبير8 ،2007،
مانی  :لە ب وکراوەکانی نناوەندی رۆش
رزگار ککەرﯾم ،سل م
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
و ت:
بااشووری کورددستان
ەرھەنگ
ی پەڕتووک :فە
جﯚری
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
6590
پەڕتوووکی ژمارە0 :
عەرەبی)
ھەنگی ژﯾن )کوردی -ع
فەرھ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201105
5061137045
57442
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
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محەمەد جەميل سەﯾدا ،بەﯾروت) :ب.چ(424 ،1987 ،ل.
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی پەڕتووک
جﯚری پەڕتووک :فەرھەنگ
پەڕتووکی ژمارە6591 :
فەرھەنگی ساﯾکﯚلﯚژی
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122214410818947
ئامادەﯾە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
سابير بەکر بﯚکانی
دەزگای سەردەم 2004
سەرچاوە :ما پەڕی کت بخانەی کوردی
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی پەڕتووک
باشووری کوردستان
و ت:
جﯚری پەڕتووک :فەرھەنگ
زمان  -ش وەزار :ک .باشوور
پەڕتووکی ژمارە6592 :
فەرھەنگی سوﯾدی کوردی
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514967110
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
حەسەن قازی1 /ن

پەڕتووکی ژمارە6593 :
فەرھەنگی سو دی – کوردی ،حوس ن غازی و ھيوا کاردۆﯾی ،ستﯚکھﯚ م) ،ب.چ(،1992،
64+309ل.
http://www.kurdipedia.org/?q=2011050611370157328
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
پەڕتووک  -فەرھەنگ
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی پەڕتووک
جﯚری پەڕتووک :فەرھەنگ
پەڕتووکی ژمارە6594 :
فەرھەنگی سو دی کوردی
http://www.kurdipedia.org/?q=2011050611370157327
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
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سە ح ر بوار ،چ ،2بژارکراو ،سووﯾد) :ب.چ(289 ،1989 ،ل.
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی پەڕتووک
ی پەڕتووک :ففەرھەنگ
جﯚری
6595
پەڕتوووکی ژمارە5 :
فيا
ھەنگی سﯚف
فەرھ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22214410318781
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
ە
نووسينی :ئﯚتە بيوھمە
حەسەن
ەوە؛ بەھرۆز ح
وەرگ انی لە دانيمارکيە
لەالﯾەن دەزگای چاپ و پەخشی سەردەمەووە
ن
 200دا
ئەم کت بە للە سا ی 03
ەوە
ب وکراوەتە
تاﯾبەتمەند
دﯾيەکانی پەڕتتووک
باشوووری کوردستان
و ت:
ەنگ
جﯚری پەڕتتووک :فەرھە
شوور
زمان  -ش وەزار :ک .باش
6596
پەڕتوووکی ژمارە6 :
ھەنگی سﯚف
فەرھ
فيا
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
69374
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
مە ،ئﯚتە
بيوھم

6597
پەڕتوووکی ژمارە7 :
مەحوی)
ی
یو
فيانەی دﯾواانی )جزﯾری
ھەنگی سﯚف
فەرھ
dipedia.org//?q=201302
2031027467
75553
http:///www.kurd
ی پی دی ئ ف :ھ شتا ئاماادە نييە
فاﯾلی
نووسينی :د .ئيبراھيم ئەحمەد شووان
.2010
2
شم  -ھەول ر ،سا ی
چاپخانەی حاجی ھاشم
تاﯾبەتمەند
دﯾيەکانی پەڕتتووک
باشوووری کوردستان
و ت:
ی
جﯚری پەڕتتووک :ئەدەبی
شوور
زمان  -ش وەزار :ک .باش
6598
پەڕتوووکی ژمارە8 :
فەرھ
ھەنگی سياسی
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http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514966722
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
محەمەدی ،زاھير /حاجی زادە ،ﯾاسين

پەڕتووکی ژمارە6599 :
فەرھەنگی سياسی ئارەش
http://www.kurdipedia.org/?q=2011050611370257345
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
زاھير محەمەدی و ﯾاسين حاجی زادە
ھەول ر :چاپخانەی وەزارەتی پەروەردە781 ،2006 ،ل) ،لە ب وکراوەکانی چاپخانەی رۆژھە ت)
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی پەڕتووک
باشووری کوردستان
و ت:
جﯚری پەڕتووک :فەرھەنگ
زمان  -ش وەزار :ک .باشوور
پەڕتووکی ژمارە6600 :
فەرھەنگی سەبا ،کوردی کوردی
http://www.kurdipedia.org/?q=2011050611370457477
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
عەبدولقادر سا ح) ،ب ،ش() ،ب ،چ(32 ،2001 ،ل.
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی پەڕتووک
جﯚری پەڕتووک :فەرھەنگ
پەڕتووکی ژمارە6601 :
فەرھەنگی سەرەتاﯾی )ئينگليزی کوردی عەرەبی( فﯚنەتيک
http://www.kurdipedia.org/?q=2011050611370157331
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
و /لە ئينگليزﯾيەوە سا ح محەمەد گە ی ،سل مانی :چاپخانەی وەزارەتی رۆشنبيری62 ،1999 ،ل.
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی پەڕتووک
جﯚری پەڕتووک :فەرھەنگ
پەڕتووکی ژمارە6602 :
فەرھەنگی شانﯚ
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514967613
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
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بەرزنجی ،ﯾاسين قادر

پەڕتووکی ژمارە6603 :
فەرھەنگی شانﯚ،ب ،1ﯾاسين قادر بەرزنجی ،سل مانی :چاپخانەی دەزگای چاپ و
پەخشی سەردەم200 ،2008 ،ل) ،لە ب وکراوەکانی دەزگای چاپ و پەخشی سەردەم،ز:
)433
http://www.kurdipedia.org/?q=2011050611370257346
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
پەڕتووک  -فەرھەنگ
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی پەڕتووک
جﯚری پەڕتووک :فەرھەنگ
پەڕتووکی ژمارە6604 :
فەرھەنگی شانﯚﯾی )ئينگليزی کوردی)
http://www.kurdipedia.org/?q=2011050611370257347
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
کامەران سوبحان ،سل مانی:چاپخانەی تيشک200 ،2004 ،ل).زنجيرەی ئينستيوتی کەلەپوری کورد:
)7
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی پەڕتووک
جﯚری پەڕتووک :فەرھەنگ
پەڕتووکی ژمارە6605 :
فەرھەنگی شاﯾان)کوردی -عەرەبی(چ2
http://www.kurdipedia.org/?q=2011050611370457456
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
سل مانی :چاپەمەنی و ئوفس تی پەﯾﭫ432 ،2007،ل.
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی پەڕتووک
باشووری کوردستان
و ت:
جﯚری پەڕتووک :فەرھەنگ
پەڕتووکی ژمارە6606 :
فەرھەنگی شوانی )کوردی -کوردی)
http://www.kurdipedia.org/?q=2011050611370557483
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
شەوکەت ئيسماعيل حەسەن ،ھەول ر :چاپخانەی وەزارەتی پەروەردە2007،930 ،ل)،لە زنجيرە
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ب وکراوەکانی نووسينگەی تەفسير
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی پەڕتووک
جﯚری پەڕتووک :فەرھەنگ
پەڕتووکی ژمارە6607 :
فەرھەنگی شير و شيرەمەنی
http://www.kurdipedia.org/?q=2011050611370257349
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
(ئينگليزی عەرەبی کوردی() ،عەرەبی کوردی ئينگليزی( ،خا د خاڵ ،سل مانی :چاپخانەی سەردەم،
.144 + 141 ،2003
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی پەڕتووک
باشووری کوردستان
و ت:
جﯚری پەڕتووک :فەرھەنگ
زمان  -ش وەزار :ک .باشوور
پەڕتووکی ژمارە6608 :
فەرھەنگی شيرﯾن )عەرەبی کوردی)
http://www.kurdipedia.org/?q=2011050611370357391
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
ب ،1فازﯾل نيزامەدﯾن ،سل مانی :دەزگای چاپ و پەخشی سەردەم429 ،2001 ،ل.
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی پەڕتووک
باشووری کوردستان
و ت:
جﯚری پەڕتووک :فەرھەنگ
زمان  -ش وەزار :ک .باشوور
پەڕتووکی ژمارە6609 :
فەرھەنگی شيرﯾن )عەرەبی کوردی( ،ب ،2فاچل نﭭام الدﯾن ،سل مانی :دەزگای چاپ و
پەخشی سەردەم398 ،2002 ،ل.
http://www.kurdipedia.org/?q=2011050611370357392
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
پەڕتووک  -فەرھەنگ
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی پەڕتووک
جﯚری پەڕتووک :فەرھەنگ
پەڕتووکی ژمارە6610 :
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فەرھەنگی شيرﯾن /عەرەبی وکوردی
http://www.kurdipedia.org/?q=2012062023364071042
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
فازل نزامەدﯾن

پەڕتووکی ژمارە6611 :
فەرھەنگی شيرﯾن چ) ،3عەرەبی  -کوردی( ،فازﯾل نيزامەدﯾن ،سل مانی :چاپخانەی
شﭭان845 ،2003 ،ل.
http://www.kurdipedia.org/?q=2011050611370357393
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
پەڕتووک  -فەرھەنگ
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی پەڕتووک
جﯚری پەڕتووک :فەرھەنگ
پەڕتووکی ژمارە6612 :
فەرھەنگی شيرﯾن چ) ،3عەرەبی کوردی)
http://www.kurdipedia.org/?q=2011050611370357398
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
فازﯾل نيزامەدﯾن ،سل مانی :چاپخانەی شﭭان845 ،2003 ،ل.
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی پەڕتووک
جﯚری پەڕتووک :فەرھەنگ
پەڕتووکی ژمارە6613 :
فەرھەنگی شيرﯾن :عەرەبی ،کوردی )ڕ-گ)
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514967130
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
فازل نيزامەدﯾن

پەڕتووکی ژمارە6614 :
فەرھەنگی شيعرەکانی سالم ،لەبەر رۆشناﯾی ئەدەبی فارسيدا
http://www.kurdipedia.org/?q=2013072313061289496
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
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ئاﭬان عەلی ميرزا تﯚف ق
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی پەڕتووک
بباشووری کورردستان
و ت:
ی پەڕتووک :ئئەدەبی
جﯚری
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک

6615
پەڕتوووکی ژمارە5 :
بەرگی 1
ی
کارانەی زاراوەی ئەدەببی -
ھەنگی شيک
فەرھ
dipedia.org//?q=201012
22214410318774
http:///www.kurd
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
کوردی /ئيننگليزی )بەرگگی ﯾەکەم)
ەمەد مەحموددی
ەجادی و محە
نووسينی :بەختيار سە
شی ئاراسەوە
دەزگای چاپ و پەخش
ی
الﯾەن
ئەم پەڕتووککە لە سا ی  2004دا لەال
ەو
ب وکراوەتە
تاﯾبەتمەند
دﯾيەکانی پەڕتتووک
باشوووری کوردستان
و ت:
ەنگ
جﯚری پەڕتتووک :فەرھە
شوور
زمان  -ش وەزار :ک .باش
6616
پەڕتوووکی ژمارە6 :
خانی
ھەنگی ش خ
فەرھ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22702075619971
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
کوردی  -کووردی
نووسەر
ی
ھاب ش خانی
عەبدولوەھ
ەڕەکان
ژمارەی الپە
588
پ
سا ی چاپ
2009
پ
نﯚرەی چاپ
ﯾەکەم
دﯾزاﯾنی بەرگ
ق
ھﯚگر سدﯾق
کەتەلﯚگ
فەرھەنگ
ەوەی موکرﯾاننی
سەرچاوە :ما پەڕی دەززگای تو ژﯾنەووە و ب وکردنە
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تاﯾبەتمەندﯾيەکانی پەڕتووک
باشووری کوردستان
و ت:
جﯚری پەڕتووک :فەرھەنگ
زمان  -ش وەزار :ک .باشوور
پەڕتووکی ژمارە6617 :
فەرھەنگی عەرەبی  -کوردی؟
http://www.kurdipedia.org/?q=2012010819314863711
ئامادەﯾە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
؟
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی پەڕتووک
جﯚری پەڕتووک :فەرھەنگ
زمان  -ش وەزار :ک .باشوور
پەڕتووکی ژمارە6618 :
فەرھەنگی فارسی کوردی
http://www.kurdipedia.org/?q=2011050611370257355
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
شوکرو ی بابان ،ئ ران) :ب،چ(882 ،1982 ،ل.
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی پەڕتووک
رۆژھە تی کوردستان
و ت:
جﯚری پەڕتووک :فەرھەنگ
زمان  -ش وەزار :ک .باشوور
پەڕتووکی ژمارە6619 :
فەرھەنگی فيزﯾا
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514967134
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
نەوزاد عومەر مح دﯾن

پەڕتووکی ژمارە6620 :
فەرھەنگی فيزﯾا چ1
http://www.kurdipedia.org/?q=2011050611370257376
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
(ئينگليزی عەرەبی کوردی( ،نەوزاد عومەر مح دﯾن ،سل مانی :دەزگای چاپ پەخشی سەردەم،
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256 ،2002ل.
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی پەڕتووک
باشووری کوردستان
و ت:
جﯚری پەڕتووک :فەرھەنگ
پەڕتووکی ژمارە6621 :
فەرھەنگی فيزﯾا چ) ،2ئينگليزی عەرەبی کوردی)
http://www.kurdipedia.org/?q=2011050611370257377
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
نەوزاد عومەر مح دﯾن ،سل مانی :گەنج256 ،2005 ،ل.
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی پەڕتووک
جﯚری پەڕتووک :فەرھەنگ
پەڕتووکی ژمارە6622 :
فەرھەنگی فيمﯚگرافيک )ئينگليزی  -کوردی)
http://www.kurdipedia.org/?q=2011050611370257378
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
ﯾون کارتب رگ
و /لە عەرەبييەوە ئاوات عەبدو
سل مانی :دەزگای چاپ و پەخشی سەردەم116 ،2004 ،ل.
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی پەڕتووک
باشووری کوردستان
و ت:
جﯚری پەڕتووک :فەرھەنگ
زمان  -ش وەزار :ک .باشوور
پەڕتووکی ژمارە6623 :
فەرھەنگی فەرەنسی – کوردی  -خو ندنەوەی وشەکان بە کوردی،چ1
http://www.kurdipedia.org/?q=2011050611370257370
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
عوسمان سەعيد
سل مانی :چاپخانەی چوار چرا191 ،2005،ل.
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی پەڕتووک
باشووری کوردستان
و ت:
جﯚری پەڕتووک :فەرھەنگ
زمان  -ش وەزار :ک .باشوور
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پەڕتووکی ژمارە6624 :
فەرھەنگی فەرەنسی – کوردی -خو ندنەوەی وەشەکان بە کوردی،چ2
http://www.kurdipedia.org/?q=2011050611370257371
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
عوسمان سەعيد ،سل مانی :چاپخانەی چوار چرا191 ،2006،ل.
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی پەڕتووک
جﯚری پەڕتووک :فەرھەنگ
پەڕتووکی ژمارە6625 :
فەرھەنگی فەلسەفی لەگەڵ شيکاری ) (500چەمکی فەلسەفيدا
http://www.kurdipedia.org/?q=2011050611370257373
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
(ئينگليزی -عەرەبی -کوردی(،چ،3محەمەد چيا ،سل مانی) :ب.چ(279 ،2005 ،ل.
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی پەڕتووک
جﯚری پەڕتووک :فەرھەنگ
پەڕتووکی ژمارە6626 :
فەرھەنگی فەلسەفی :لەگەڵ شيکاری  500چەمکی فەلسەفيدا
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514965512
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
چيا ،محەمەد /ئا

پەڕتووکی ژمارە6627 :
فەرھەنگی فەلسەفە
http://www.kurdipedia.org/?q=2011122221301557372
ئامادەﯾە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
ئيسماعيل ئيسماعيل زادە
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی پەڕتووک
جﯚری پەڕتووک :فەرھەنگ
زمان  -ش وەزار :ک .باشوور
پەڕتووکی ژمارە6628 :
فەرھەنگی قانوونی چ :2عەرەبی ،کوردی ،فەڕەنسی ،ئينگليزی
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514966877
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
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تا ەباننی ،نوری

6629
پەڕتوووکی ژمارە9 :
زی
سی  -ئينگليز
ی  -فەرەنس
بی  -کوردی
وونی عەرەبی
ھەنگی قانو
فەرھ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201105
5061137065
57531
ئامادەﯾﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
نوری تتا ەبانی
20
چاپی دووەم 006 -
مەندﯾيەکانی
تاﯾبەتم
ی پەڕتووک
و ت:
با شووری کورددستان
جﯚری
ی پەڕتووک :ﯾا ساﯾی
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
6630
پەڕتوووکی ژمارە0 :
ھەنگی قوتابی
فەرھ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201105
5061137045
57449
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ی -عەرەبی((ﯾە بەغدا :الووفاق165 ،2001 ،ل.
(کوردی
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی پەڕتووک :ففەرھەنگ
جﯚری
6631
پەڕتوووکی ژمارە1 :
جی  -سﯚراانی
ھەنگی گورج
فەرھ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201209
9282036537
73346
ە
شتا ئامادە نييە
ھش
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
...
ی پەڕتووک
ەتمەندﯾيەکانی
تاﯾبە
دەرەوە
و ت:
ی پەڕتووک :فەرھەنگ
جﯚری
ن  -ش وەزار :ک .باشوور
زمان

6632
پەڕتوووکی ژمارە2 :
ی ،فارسی)
دی ،عەرەبی
مانی )کورد
شەن :بﯚ ف ربوون بە زم
ھەنگی گو ش
فەرھ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
66983
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ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ەد نەبی
سەالم محەمە
خﯚشنناو ،عەبدولس

ە
ھ شتا
ئامادە نييە

6633
پەڕتوووکی ژمارە3 :
ەند و زنار  -بەرگی 1
ھەنگی گﯚﭬە
فەرھ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22702075619832
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
نووسەر
حەمە کەرﯾﯾم عارف
ەڕەکان
ژمارەی الپە
508
پ
سا ی چاپ
2007
کەتەلﯚگ
فەرھەنگ
ەوەی موکرﯾاننی
سەرچاوە :ما پەڕی دەززگای تو ژﯾنەووە و ب وکردنە
دﯾيەکانی پەڕتتووک
تاﯾبەتمەند
و ت:
باشوووری کوردستان
ەنگ
جﯚری پەڕتتووک :فەرھە
6634
پەڕتوووکی ژمارە4 :
ەند و زنار  -بەرگی 2
ھەنگی گﯚﭬە
فەرھ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22214410318765
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
حەمە کەرﯾﯾم عارف
ەوەی موکرﯾاننی
سەرچاوە :ما پەڕی دەززگای تو ژﯾنەووە و ب وکردنە
دﯾيەکانی پەڕتتووک
تاﯾبەتمەند
باشوووری کوردستان
و ت:
ەنگ
جﯚری پەڕتتووک :فەرھە
شوور
زمان  -ش وەزار :ک .باش
6635
پەڕتوووکی ژمارە5 :
ن )عەرەبی کوردی( ،چ ،2ئاکﯚ فاتييح) ،ب،ش(() ،ب،چ(،2004 ،
فانی ئاسان
ھەنگی گيرف
فەرھ
522ل.
dipedia.org//?q=201105
5061137035
57399
http:///www.kurd
ھ شتا ئامادە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
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پەڕتووک  -فەرھەنگ
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی پەڕتووک
جﯚری پەڕتووک :فەرھەنگ
پەڕتووکی ژمارە6636 :
فەرھەنگی گيرفانی خاک )فارسی کوردی)
http://www.kurdipedia.org/?q=2011050611370257364
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
مەحمود عەبدول و جەمال جەالل ،ھەول ر :چاپخانەی وەزارەتی پەروەردە369 ،2005 ،ل.
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی پەڕتووک
باشووری کوردستان
و ت:
جﯚری پەڕتووک :فەرھەنگ
زمان  -ش وەزار :ک .باشوور
پەڕتووکی ژمارە6637 :
فەرھەنگی گيرفانی سيدرا )کوردی عەرەبی ئينگليزی( ،سەالم ناوخﯚش ،ھەول ر:
چاپخانەی وەزارەتی پەروەردە288 ،2005 ،ل.
http://www.kurdipedia.org/?q=2011050611370257335
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
پەڕتووک  -فەرھەنگ
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی پەڕتووک
جﯚری پەڕتووک :فەرھەنگ
پەڕتووکی ژمارە6638 :
فەرھەنگی گەنجينە
http://www.kurdipedia.org/?q=2011050611370357388
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
فەرھەنگ کی )عەرەبی کوردی( ،عەلی عەبدو  ،بەغدا :چاپخانەی الحوادپ192 ،1988 ،ل.
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی پەڕتووک
جﯚری پەڕتووک :فەرھەنگ
پەڕتووکی ژمارە6639 :
فەرھەنگی گەنجينە :عەرەبی ،کوردی
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514967070
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
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عەلی عەبدو

پەڕتووکی ژمارە6640 :
فەرھەنگی گەورەی من
http://www.kurdipedia.org/?q=2011050611370557503
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
ئامادەکردن و وەگ رانی د .کوردستان موکرﯾانی
ھەول ر :چاپخانەی وەزارەتی پەروەردە2005 ،
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی پەڕتووک
باشووری کوردستان
و ت:
جﯚری پەڕتووک :فەرھەنگ
زمان  -ش وەزار :ک .باشوور
پەڕتووکی ژمارە6641 :
فەرھەنگی لری ،حەميد ﯾەزدانپەناه،تاران :چاپخانەی فارۆس159 ،1964 ،ل.
http://www.kurdipedia.org/?q=2011050611370357423
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
پەڕتووک  -فەرھەنگ
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی پەڕتووک
جﯚری پەڕتووک :فەرھەنگ
پەڕتووکی ژمارە6642 :
فەرھەنگی لەک و لوڕ
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514967008
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
حەميدی ئ زدە پەناه

پەڕتووکی ژمارە6643 :
فەرھەنگی لەک و لﯚڕ
http://www.kurdipedia.org/?q=2011050611370457466
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
دانان و کﯚکردنەوەی حەميدی ئ زەد پەناه ،ل دوان و بەراوردکردنی مەحمود زامدار ،بەغدا :چاپخانەی
کﯚڕی زانياری کورد230 ،1978 ،ل.
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی پەڕتووک
جﯚری پەڕتووک :فەرھەنگ

ﻻﭘەڕە

1773

http://www.kurdipedia.org

6644
پەڕتوووکی ژمارە4 :
ب،چ(208 ،1990 ،ل.
ھەنگی ماد )کوردی فاررسی( ،ب  ،2سەدﯾق ببﯚرەکەﯾی) ،ب.ش( ،ب
فەرھ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201105
5061137035
57432
ھ شتا ئامادە ننييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
گ
پەڕتوووک  -فەرھەنگ
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی پەڕتووک
ی پەڕتووک :ففەرھەنگ
جﯚری
6645
پەڕتوووکی ژمارە5 :
ھەنگی منداا ن
فەرھ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201106
6010837516
60138
ی پی دی ئ ف :ھ شتا ئاماادە نييە
فاﯾلی
مادە کراوە .کت بی فەرھەننگی مندا ن لە
سياوەش گﯚدەەرزی ﯾەوە ئام
بە ھﯚی س
لە کوردستاندا ب و کراﯾەوەە ،لەبەر ئەوە چاوبەر
تيراژ کی ککەمدا لە سا ی 1994دا ە
دا ن و
نووسين لەسەر مند
ن
بخانەی کوردی لە بوواری
ی
چاوگرتنی ئو راستييە ککە کت
شوازﯾيەکی گگەرمی ل کررا .لە
بابەتی پەرروەردە و بارھ نانی مندا دا ھەژارە ،پ ش
درا و لە رادﯾﯚ "کوردستان" ی حيزبی د موکراتی
تەلەفزﯾﯚنەککانيدا ناس ند
ھا لە
ەﯾەکی تاﯾبەتتيدا خو نراﯾەووە و ھەروەھ
ی ئ ران دا لە چەند بەرنامە
کوردستانی
سەر
 788ی سا ی س ھەمدا ووتار کی لەس
رۆژنامەی ""کوردستانی نو ی ژمارە 8
نووسرا.
ی" :ئ ستا کە بﯚ چاپی دوووھەم
مدا دەنووسی
چاپی دووھەم
نووسەر لە پ شەکی چ
چاپ
کوردستان بە کوو لە و تی سوﯾد چ
ن
ەوﯾش نەک للە
ی مندا ن" ئە
"فەرھەنگی
ەت کی تازەﯾە لە زانستی پەروەردە
فەرھەنگی مندا ن بابە
ی
ە
دەکرێ پ وﯾﯾستە ب م کە
سە چاپ کراووە و نرخ کی قورسی
دا کە سا ی  96لە فەرانس
و بەخ و کردنی مندا ند
لە بارھ نان و پ گەﯾاندنی
ھەﯾە .داﯾکان و باوکانی کوورد دەتوانن ە
زانستی ھ
ە کە بە زمان ک
مندا ەکانياندا لەم کت بە
کی سادە و ساکار نووسرراوە ،کە ک ووەربگرن.
لە زمانی
ەما ەﯾەکی ککورد نەتوان بەو ش وﯾە ککە پ وﯾستە ە
گە ھەموو بنە
چونکە رەنگ
لەو بارەﯾەوە
ھەر بﯚﯾە رەنگە ئئەم کت بە و
ر
ن زمانەکانی ددﯾکە کە ک ووەربگرن.
سيدی ﯾان
نەی کوردی بە
خەوە کت بخانە
ەشەوە بە داخ
کەل ن ک پ بکاتەوە .لە الﯾەکی دﯾکە
ھەموو الﯾەنەککانيەوە
ی ئەوتﯚدا الواززە و جيھانی مندا ن بە ھ
گشتی لە بواری کت بی
زانستی و نو شداررﯾيەوە لە ژمارەی
ی
بەتاﯾبەتی لە بواری
وەپشت گووێ خراوە و بە
باری سياسی ککوردستان
ئەمە زادەی ی
ە
ەر نەنووسراوەە .رەنگە
قامکەکان ززﯾاتری لەسە
لەدەست بدەﯾن و لەم پ ناوەدا تەککان ک لە
ت
ساو
ب  ،بە م خﯚ ناکرێ دەەرفەتی رەخس
گاری
ئەم کت بە خشت کی لەسەر دﯾواری بەلەنگ
خﯚمان نەدەﯾن .ھەر بﯚﯾﯾە رەنگە م
سەند کردن ﯾان
سەنگاندن و پەس
ئەوە ئيتر ھە ە
ە
کت بخانەی کوردی دابن  .دﯾارە
ئەوانن
ن
وەی بيرکردنەوەی خو نەران و ئەوە
ستﯚی ش ی
نەکردنی ددەکەو تە ئەس
قەزاوەتی للەسەر دەکە ن.
1997
ساال سا ی 7
شاری ئوپس
لەالﯾەن )حاميد درودی( سەبارەت بە
ن
سەرچاوە :تﯚمار کی تاﯾﯾبەت بﯚ کوردﯾپ دﯾا
16:39:32
2 2011-5-31
ندا ن"( لە1 :
ەرھەنگی مند
)کت بی "فە
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دﯾيەکانی پەڕتتووک
تاﯾبەتمەند
ەنگ
جﯚری پەڕتتووک :فەرھە
6646
پەڕتوووکی ژمارە6 :
ھەنگی موزﯾﯾک
فەرھ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201310
0030758528
88428
ئامادەەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ی
ئەسععەد قەرەداغی
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی پەڕتووک
ھونەری
ی پەڕتووک :ھ
جﯚری
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
6647
پەڕتوووکی ژمارە7 :
ی1
دۆخ  -بەرگی
ھەنگی مەرد
فەرھ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201105
5061137025
57350
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ی  -فارسی  -عەرەبی
کوردی
کوردستانی
ی
ی
نووسيينی :ئاﯾەتو ش خ محەممەد مەردۆخی
ن
ل کﯚ يننەوەو ئامادەککردنی :رەئوووف رەھنموون
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ئ ران
و ت:
ی پەڕتووک :ففەرھەنگ
جﯚری
زمان  -ش وەزار :ففرەزمان
6648
پەڕتوووکی ژمارە8 :
ی2
دۆخ  -بەرگی
ھەنگی مەرد
فەرھ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
66954
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
کوردی  -فاارسی  -عەررەبی
مەردۆخی کوردستانی
نووسينی :ئاﯾەتو ش خ محەمەد م
ی :رەئووف رەەھنموون
ل کﯚ ينەوەوو ئامادەکردنی
دﯾيەکانی پەڕتتووک
تاﯾبەتمەند
ئ ران
و ت:
ەنگ
جﯚری پەڕتتووک :فەرھە
زمان  -ش وەزار :فرەزممان
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پەڕتووکی ژمارە6649 :
فەرھەنگی مەھاباد
http://www.kurdipedia.org/?q=2011050611370457453
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
فەرھەنگ کی قوتابخانەﯾی کوردی رەوﯾی ﯾە ،گيو موکرﯾانی ،ھەول ر:چاپخانەی کوردستان2573 ،ک،
795ل.
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی پەڕتووک
جﯚری پەڕتووک :فەرھەنگ
پەڕتووکی ژمارە6650 :
فەرھەنگی نما
http://www.kurdipedia.org/?q=2011050611370557521
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
فەرھەنگيکی تاﯾبەتمەندە نزﯾکەی ) (3000زاراوەی سياسی ئابووری کارگ ی گرتﯚتە خﯚ) ،ئينگليزی
عەرەبی کوردی( ،د .ر باز جەمال عەبدول ،سل مانی :چاپەمەنی دﯾالن137 ،2001 ،ل.
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی پەڕتووک
باشووری کوردستان
و ت:
جﯚری پەڕتووک :فەرھەنگ
پەڕتووکی ژمارە6651 :
فەرھەنگی نما :ئينگليزی ،عەرەبی ،کوردی
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514967120
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
ر باز جەمال عەبدول

پەڕتووکی ژمارە6652 :
فەرھەنگی نوێ بﯚ شيکاری رامياری
http://www.kurdipedia.org/?q=2011050611370257343
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
( ،ئينگليزی عەرەبی کوردی( ،وەرگ انی لە عەرەبييەوە محەمەد چيا ،سل مانی :زنجيرەی )(100
کت بی کوردی363 ،2004 ،ل) .زنجيرەی ) (100کت بی کوردی)41 :
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی پەڕتووک
جﯚری پەڕتووک :فەرھەنگ
پەڕتووکی ژمارە6653 :
فەرھەنگی نوێ :کﯚمە ە زاراوەﯾەکی سياسيە
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http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514967039
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
قانع ،بورھان

پەڕتووکی ژمارە6654 :
فەرھەنگی نﯚبەرە )عارەبی -کوردی)
http://www.kurdipedia.org/?q=2011050611370357400
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
گيو موکرﯾانی ،ھەول ر :چاپخانەی وەزارەتی پەروەردە451 ،2005 ،ل.
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی پەڕتووک
جﯚری پەڕتووک :فەرھەنگ
پەڕتووکی ژمارە6655 :
فەرھەنگی نﯚبەرە :عەرەبی ،کوردﯾە
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514967055
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
موکرﯾانی ،گيو

پەڕتووکی ژمارە6656 :
فەرھەنگی نﯚبەرە ،ب ،2گيو موکرﯾانی ،ھەول ر :چاپخانەی التعەليم العالی396 ،1990 ،ل.
http://www.kurdipedia.org/?q=2011050611370357389
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
پەڕتووک  -فەرھەنگ
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی پەڕتووک
جﯚری پەڕتووک :فەرھەنگ
پەڕتووکی ژمارە6657 :
فەرھەنگی ھﯚ ند )ھﯚ ەندی -کوردی)
http://www.kurdipedia.org/?q=2011050611370557525
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
حەمەی حەمە رەسوڵ ،سل مانی :چاپخانەی گەنج568 ،2004،ل.
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی پەڕتووک
جﯚری پەڕتووک :فەرھەنگ
پەڕتووکی ژمارە6658 :
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ھەنگی ھيوا )ھﯚ ندی  -کوردی)
فەرھ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201109
9061553426
61008
ئاماددەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
مەد
ئامادەەکردنی :ھيواا عومەر ئەحم
20
ستەردام 000 -
ئەمس
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی پەڕتووک
ددەرەوە
و ت:
ی پەڕتووک :ففەرھەنگ
جﯚری
6659
پەڕتوووکی ژمارە9 :
ئەوانی تر ،ھەول ر:
ی
ستان موکرﯾاننی و
دی -کوردی  ،د .کوردس
ھەنگی ھەرراشان کورد
فەرھ
 336 ،2007ل.
چاپخاانەی دەزگای ئاراس7 ،
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201105
5061137055
57484
ھ شتا ئامادە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
گ
پەڕتوووک  -فەرھەنگ
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی پەڕتووک
ی پەڕتووک :ففەرھەنگ
جﯚری
6660
پەڕتوووکی ژمارە0 :
ی دووەم)
ھەنگی ھەررمان )بەرگی
فەرھ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22702075619924
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
نووسەر
عەلی نانەوازادە
ەڕەکان
ژمارەی الپە
470
پ
سا ی چاپ
2005
کەتەلﯚگ
فەرھەنگ
ەوەی موکرﯾاننی
سەرچاوە :ما پەڕی دەززگای تو ژﯾنەووە و ب وکردنە
دﯾيەکانی پەڕتتووک
تاﯾبەتمەند
و ت:
باشوووری کوردستان
ەنگ
جﯚری پەڕتتووک :فەرھە
6661
پەڕتوووکی ژمارە1 :
ی ﯾەکەم)
ھەنگی ھەررمان )بەرگی
فەرھ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22702075619914

ﻻﭘەڕە

1778

http://www.kurdipedia.org

ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
نووسەر
عەلی نانەوازادە
ەڕەکان
ژمارەی الپە
511
پ
سا ی چاپ
2005
کەتەلﯚگ
فەرھەنگ
ەوەی موکرﯾاننی
سەرچاوە :ما پەڕی دەززگای تو ژﯾنەووە و ب وکردنە
دﯾيەکانی پەڕتتووک
تاﯾبەتمەند
و ت:
باشوووری کوردستان
ەنگ
جﯚری پەڕتتووک :فەرھە
6662
پەڕتوووکی ژمارە2 :
ھەنگی ھەژژﯾر بەرگی ))1
فەرھ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22702075619782
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
نووسەر
دو پوور
ھەژﯾر عەبد
ەڕەکان
ژمارەی الپە
704
پ
سا ی چاپ
2008
کەتەلﯚگ
فەرھەنگ
ەوەی موکرﯾاننی
سەرچاوە :ما پەڕی دەززگای تو ژﯾنەووە و ب وکردنە
دﯾيەکانی پەڕتتووک
تاﯾبەتمەند
و ت:
باشوووری کوردستان
ەنگ
جﯚری پەڕتتووک :فەرھە
شوور
زمان  -ش وەزار :ک .باش
6663
پەڕتوووکی ژمارە3 :
ھەنگی ھەژژﯾر بەرگی ))2
فەرھ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22702075619784
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
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نووسەر
دو پوور
ھەژﯾر عەبد
ەڕەکان
ژمارەی الپە
715
پ
سا ی چاپ
2008
کەتەلﯚگ
فەرھەنگ
ەوەی موکرﯾاننی
سەرچاوە :ما پەڕی دەززگای تو ژﯾنەووە و ب وکردنە
دﯾيەکانی پەڕتتووک
تاﯾبەتمەند
و ت:
باشوووری کوردستان
ەنگ
جﯚری پەڕتتووک :فەرھە
شوور
زمان  -ش وەزار :ک .باش
6664
پەڕتوووکی ژمارە4 :
وردە
شاعيرانی کو
شيعری ھە ببژاردەی ش
ھەنگی ھە بەست :د و کﯚپلە ش
فەرھ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
68246
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ەد /ک
ئەحمە

6665
پەڕتوووکی ژمارە5 :
ی
ھەنگی ھە ﯚی پزﯾشکی
فەرھ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
67086
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
عومەر ئەحمە
ھيوا ع
ەد

6666
پەڕتوووکی ژمارە6 :
ی
ھەنگی ھە ﯚی پزﯾشکی
فەرھ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201305
5242304187
78472
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ھيوا عوومەر ئەحمەدد
1997
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
تاﯾبەتم
و ت:
ستان
شووری کوردس
باش
جﯚری پەڕتووک :فەرھەنگ
زمان  -ش وەزار :ک  .باشوور
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6667
پەڕتوووکی ژمارە7 :
ە بﯚ مندا ن
ھەنگی و نە
فەرھ
dipedia.org//?q=201307
7202014168
89531
http:///www.kurd
ھ شتا ئامادە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ەن
حس ن حەسە
عادل ح
2012
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
تاﯾبەتم
و ت:
ستان
شووری کوردس
باش
دا ن
جﯚری پەڕتووک :مند
زمان  -ش وەزار :ک  .باشوور
6668
پەڕتوووکی ژمارە8 :
سی،
ەرەبی -فارس
زمانی ئينگليزی -کوردی -عە
ی
چوار
ەدار بﯚ مندا ن بەھەر چ
ھەنگی و نە
فەرھ
ب1
dipedia.org//?q=201105
5061137055
57499
http:///www.kurd
ھ شتا ئامادە ننييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
56 ،1991ل.
ەحمەد ،ھەولل ر) :چ.ن(1 ،
د ئەبوبەکر ئە
حەميد
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی پەڕتووک :ففەرھەنگ
جﯚری
6669
پەڕتوووکی ژمارە9 :
سی،
ەرەبی -فارس
زمانی ئينگليزی -کوردی -عە
ی
چوار
ەدار بﯚ مندا ن بەھەر چ
ھەنگی و نە
فەرھ
ب2
dipedia.org//?q=201105
5061137055
57500
http:///www.kurd
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
54 ،1994ل.
ەحمەد ،ھەولل ر) :چ.ن(4 ،
د ئەبوبەکر ئە
حەميد
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
بااشووری کورددستان
و ت:
مندا ن
ی پەڕتووک :م
جﯚری
6670
پەڕتوووکی ژمارە0 :
سی،
ەرەبی -فارس
زمانی ئينگليزی -کوردی -عە
ی
چوار
ەدار بﯚ مندا ن بەھەر چ
ھەنگی و نە
فەرھ
ب3
dipedia.org//?q=201105
5061137055
57501
http:///www.kurd
ھ شتا ئامادە ننييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
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48 ،1996ل.
ەحمەد ،ھەولل ر) :چ.ن(6 ،
د ئەبوبەکر ئە
حەميد
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی پەڕتووک :ففەرھەنگ
جﯚری
6671
پەڕتوووکی ژمارە1 :
سفﯚرد بﯚ منندا ن
ەداری ئﯚکس
ھەنگی و نە
فەرھ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201105
5061137055
57502
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
د قادر
و /لە ئينگليزﯾيەوە نوری سەعيد
151 ،2003ل .
ەی شﭭان3 ،
مانی :چاپخانە
سل ما
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
بااشووری کورددستان
و ت:
ەرھەنگ
ی پەڕتووک :فە
جﯚری
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
6672
پەڕتوووکی ژمارە2 :
کوردستاندا
ەداری گياندارەکان بە تااﯾبەتی لە ک
ھەنگی و نە
فەرھ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
67193
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ب
کەمال جەالل غەرﯾب
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
تاﯾبەتم
و ت:
ستان
شووری کوردس
باش
جﯚری پەڕتووک :فەرھەنگ
زمان  -ش وەزار :ک  .باشوور

6673
پەڕتوووکی ژمارە3 :
گليزی)
)عەرەبی کوردی ئينگ
ی
ی عەرەبی((،
ھەنگی وەرززشی )ئينگلليزی کوردی
فەرھ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201105
5061137055
57526
مادە نييە
ھ شتا ئام
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
12ل.
28+130 ،20
سەردەم004 ،
س ،سل مانی :چاپخانەی س
ی فاتح وەﯾس
عاصی
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
بااشووری کورددستان
و ت:
ەرھەنگ
ی پەڕتووک :فە
جﯚری
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پەڕتووکی ژمارە6674 :
فەرھەنگی وەنەوشە :ھﯚ ەندﯾی کورد
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514967105
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
خەفاف ،شوان رەشيد ئەحمەد

پەڕتووکی ژمارە6675 :
فەرھەنگی ﭬ ترﯾنەری
http://www.kurdipedia.org/?q=2011050611370557497
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
(ئينگليزی عەرەبی کوردی() ،عەرەبی کوردی ئينگليزی( ،د .فەرەﯾدوون عەبدولستار : ،دەزگای چاپ و
پەخشی سەردەم107+106 2003،ل).زنجيرەی گﯚﭬاری زانستی سەردەم)7 :
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی پەڕتووک
جﯚری پەڕتووک :فەرھەنگ
پەڕتووکی ژمارە6676 :
فەرھەنگی کاروانی ھاوچەرخ )فارسی کوردی)
http://www.kurdipedia.org/?q=2011050611370257361
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
چ ،2سل مانی :چاپخانەی تيشک303 ،2000 ،ل.
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی پەڕتووک
جﯚری پەڕتووک :فەرھەنگ
پەڕتووکی ژمارە6677 :
فەرھەنگی کاروانی ھاوچەرخ )فارسی کوردی(  -بەرگی 3
http://www.kurdipedia.org/?q=2011050611370257362
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
سل مانی :چاپخانەی تيشک303 ،2003 ،ل.
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی پەڕتووک
جﯚری پەڕتووک :فەرھەنگ
پەڕتووکی ژمارە6678 :
فەرھەنگی کاروانی ھاوچەرخ )فارسی کوردی( ،چ1
http://www.kurdipedia.org/?q=2011050611370257360
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
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303 ،1992ل.
ەی تيشک2 ،
مانی :چاپخانە
سل ما
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
بااشووری کورددستان
و ت:
سل مانی
س
شارەەکان:
ەرھەنگ
ی پەڕتووک :فە
جﯚری
6679
پەڕتوووکی ژمارە9 :
ی ،کوردی
ەرخ :فارسی
وانی ھاوچە
ھەنگی کارو
فەرھ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
67075
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ی ،ئەبوبەکر
کاروانی

6680
پەڕتوووکی ژمارە0 :
ەران ..کوردی/کوردی
ھەنگی کامە
فەرھ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22214410318772
ی پی دی ئ ف :ھ شتا ئاماادە نييە
فاﯾلی
سل مان بﯚتی
ن؛ کامەران س
بەرھەﭬکرن
شانی سپي ززەوە ب وکراوەەتەوە
لەالﯾەن چاپ و وەش
ن
 200دا
ئەم کت بە للە سا ی 06
سەرچاوە :ما پەڕی کت ببخانەی کورددی
http://www.
h
pertwk.com
m/ktebxane/node/829
دﯾيەکانی پەڕتتووک
تاﯾبەتمەند
و ت:
باشوووری کوردستان
ەنگ
جﯚری پەڕتتووک :فەرھە
شوور
زمان  -ش وەزار :ک .باش
6681
پەڕتوووکی ژمارە1 :
ھەنگی کانيااو؟
فەرھ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201201
1032313546
63658
ئامادەەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ی \ ئينگليزی
کوردی
؟
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
فەرھەنگ
ی پەڕتووک :فە
جﯚری
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
6682
پەڕتوووکی ژمارە2 :
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فەرھەنگی کشتوکال
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514966978
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
قەرەداغی ،مەعروف

پەڕتووکی ژمارە6683 :
فەرھەنگی کشتوکاڵ بەرگی دووەم ،مەعروف قەرەداخی مەردۆخی ،بەغدا :چاپخانەی
دار السەالم157 ،1973 ،ل.
http://www.kurdipedia.org/?q=2011050611370357404
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
پەڕتووک  -فەرھەنگ
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی پەڕتووک
جﯚری پەڕتووک :فەرھەنگ
پەڕتووکی ژمارە6684 :
فەرھەنگی کشتوکاڵ ،بەرگی ﯾەکەم
http://www.kurdipedia.org/?q=2011050611370357403
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
مەعروف قەرەداخی مەردۆخی ،بەغدا :چاپخانەی دار السالم198 ،1972 ،ل.
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی پەڕتووک
جﯚری پەڕتووک :فەرھەنگ
پەڕتووکی ژمارە6685 :
فەرھەنگی کوردستان
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514967033
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
موکرﯾانی ،گيو

پەڕتووکی ژمارە6686 :
فەرھەنگی کوردستان )کوردی کوردی)
http://www.kurdipedia.org/?q=2011050611370457475
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
گيو موکرﯾانی ،ھەول ر :دەزگای چاپ و ب وکردنەوەی ئاراس940 ،1999 ،ل.
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی پەڕتووک
جﯚری پەڕتووک :فەرھەنگ
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6687
پەڕتوووکی ژمارە7 :
ھەنگی کورد
فەرھ
دناسين
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201105
5061137055
57482
شتا ئامادە نيييە
ھش
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
313ل)،لە ب وکرراوەکانی
ی3 ،2005،
خانەی وەزارەتتی رۆشنبيری
عەبدولخاليق شوانی،سل مانی :چاپخ
مەال ع
ی ،ز)312 :
بەڕ وەەبەر تی وەزاررەتی رۆشنبييری -سل مانی
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی پەڕتووک :ففەرھەنگ
جﯚری
6688
پەڕتوووکی ژمارە8 :
دی  -ئينگليززی
ھەنگی کورد
فەرھ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
67127
ە
شتا ئامادە نييە
ھش
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
شيد
مژدەە خەليل رەش
ی پەڕتووک
ەتمەندﯾيەکانی
تاﯾبە
ی پەڕتووک :فەرھەنگ
جﯚری
ن  -ش وەزار :ک .باشوور
زمان

6689
پەڕتوووکی ژمارە9 :
،200
بەرلين) :ی.چ(05 ،
:
مەر،
فەرﯾاد فازﯾل عوم
د
ی(،
دی – ئەلمانی )سﯚرانی
ھەنگی کورد
فەرھ
1ل.
1186
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201105
5061137035
57412
ھ شتا ئامادە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
گ
پەڕتوووک  -فەرھەنگ
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی پەڕتووک
ی پەڕتووک :ففەرھەنگ
جﯚری
6690
پەڕتوووکی ژمارە0 :
سی
دی  -فەرەنس
ھەنگی کورد
فەرھ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201301
1311320047
75446
ی پی دی ئ ف :ھ شتا ئاماادە نييە
فاﯾلی
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انی
نووسەر :ئﯚﯚگشت ژابا ،ب وکەرەوەی زانستی :ف ردﯾناند ﯾﯚستتی ،وەرگ ی
حاجی ھاشم
ی
خانەی
ەبدو  ،چاپخ
چاپدانەوەی :دد .نەجاتی عە
پ شەکی و دووبارە لەچ
سا ی  505) 2010الپەڕە)..
 ھەول ر ،سدﯾيەکانی پەڕتتووک
تاﯾبەتمەند
و ت:
باشوووری کوردستان
ەنگ
جﯚری پەڕتتووک :فەرھە
شوور
زمان  -ش وەزار :ک .باش
6691
پەڕتوووکی ژمارە1 :
ی ،چ2
دی ئينگليزی
ھەنگی کورد
فەرھ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201105
5061137035
57413
ھ شتا ئئامادە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
 183 ،1966ل.
ق وەھبی ئەدمﯚنس ،لەندەەن :زانکﯚی ئئﯚکسفﯚرد6 ،
تﯚفيق
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی پەڕتووک
ی پەڕتووک :ففەرھەنگ
جﯚری
6692
پەڕتوووکی ژمارە2 :
ەبە167 ،1967 ،ل.
خانەی ﯾەمتە
ەنبﯚل :چاپخ
نتەر ،ئەستە
دی تورکی ،موسا عەنت
ھەنگی کورد
فەرھ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201105
5061137035
57417
شتا ئامادە نيييە
ھش
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
گ
پەڕتوووک  -فەرھەنگ
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی پەڕتووک
ی پەڕتووک :ففەرھەنگ
جﯚری
6693
پەڕتوووکی ژمارە3 :
752 ،198ل.
ﯚ) :ب،چ( 83
سف ،مﯚسکﯚ
دی روسی ،،ق .کوردۆ ،،زارێ ﯾوسف
ھەنگی کورد
فەرھ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201105
5061137035
57421
ھ شتا ئامادە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
گ
پەڕتوووک  -فەرھەنگ
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی پەڕتووک
ی پەڕتووک :ففەرھەنگ
جﯚری
6694
پەڕتوووکی ژمارە4 :
325 ،199ل.
ی ،سوﯾد94 ،
دی سو دی
ھەنگی کورد
فەرھ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201105
5061137035
57422
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فاﯾلی پی دی ئ ف:
پەڕتووک  -فەرھەنگ

ھ شتا ئامادە نييە

تاﯾبەتمەندﯾيەکانی پەڕتووک
جﯚری پەڕتووک :فەرھەنگ
پەڕتووکی ژمارە6695 :
فەرھەنگی کوردی فارسی
http://www.kurdipedia.org/?q=2011050611370357426
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
حەسەن سە ح )سﯚران( ،لەندەن.1976 :
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی پەڕتووک
جﯚری پەڕتووک :فەرھەنگ
پەڕتووکی ژمارە6696 :
فەرھەنگی کوردی -فارسی
http://www.kurdipedia.org/?q=2011050611370257367
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
و /لە فارسييەوە محەمەد حەمە باقی ،ھەول ر :چاپخانەی دەزگای ئاراس2007،112 ،ل.
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی پەڕتووک
جﯚری پەڕتووک :فەرھەنگ
پەڕتووکی ژمارە6697 :
فەرھەنگی کوردی فەرەنسی
http://www.kurdipedia.org/?q=2011050611370457457
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
ئﯚگسەست ژابا ،پەترۆسبﯚرگ) :ب،چ(463 ،1879 ،ل.
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی پەڕتووک
جﯚری پەڕتووک :فەرھەنگ
پەڕتووکی ژمارە6698 :
فەرھەنگی کوردی -فەرەنسی – ئينگليزی ،جﯚﯾس بلو ،فەرەنسا ) :ب.چ(263 ،1965 ،ل.
http://www.kurdipedia.org/?q=2011050611370257334
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
پەڕتووک  -فەرھەنگ
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تاﯾبەتمەندﯾيەکانی پەڕتووک
جﯚری پەڕتووک :فەرھەنگ
پەڕتووکی ژمارە6699 :
فەرھەنگی کوردی کرمانشاھی
http://www.kurdipedia.org/?q=2011050611370557522
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
عەلی ئەشرەف دەرو شيان ،تھران :انتشارات سھند434 ،1996 ،ل.
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی پەڕتووک
دەرەوە
و ت:
جﯚری پەڕتووک :فەرھەنگ
زمان  -ش وەزار :ک .لوڕی
پەڕتووکی ژمارە6700 :
فەرھەنگی کوردی /ئينگليزی
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122214410318769
ئامادەﯾە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
نوسينی :مامﯚستا فوئاد
ئەم فەرھەنگە لە سا ی 2002دا لە سل مانی ب وکراوەتەوە
سەرچاوە :ما پەڕی کت بخانەی کوردی
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی پەڕتووک
باشووری کوردستان
و ت:
جﯚری پەڕتووک :فەرھەنگ
زمان  -ش وەزار :ک .باشوور
پەڕتووکی ژمارە6701 :
فەرھەنگی کوردی ،ئينگليزی :وشە و زاراوە و ھاوواتا
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514967045
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
شەوکەت ئيسماعيل حەسەن

پەڕتووکی ژمارە6702 :
فەرھەنگی کﯚلکە ز ﯾنە :کوردی ،فارسی ،عەرەبی ،فەڕەنسی ،ئينگليزی
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514966958
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
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موکرﯾانی ،گيو

پەڕتووکی ژمارە6703 :
فەرھەنگی کﯚمپيوتەر )ئينگليزی کوردی)
http://www.kurdipedia.org/?q=2011050611370557490
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
ئيبراھيم حەمە رەش ،پ داچوونەوەی ئازاد حەمە شەرﯾف ،ھەول ر :چاپخانەی ماردﯾن122 ،1999 ،ل.
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی پەڕتووک
جﯚری پەڕتووک :فەرھەنگ
پەڕتووکی ژمارە6704 :
فەرھەنگی کﯚمپيووتەر
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061014505765244
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
بەرزنجی ،ھ من مەال کەرﯾم

پەڕتووکی ژمارە6705 :
فەرھەنگی کﯚمپيووتەر :ئينگليزی ،کوردی
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514967097
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
ئيبراھيم حەمە رەش

پەڕتووکی ژمارە6706 :
فەرھەنگی کﯚمە ناسی)کوردی عەرەبی ئينگليزی)
http://www.kurdipedia.org/?q=2011050611370557489
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
عوب د خدر ،ھەول ر :چاپخانەی دەزگای ئاراس83 ،2007 ،ل.
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی پەڕتووک
جﯚری پەڕتووک :فەرھەنگ
پەڕتووکی ژمارە6707 :
فەرھەنگی کيميا  -سووکە رونکردنەوە و ل کدانەوەﯾەکی نزﯾکەی  1750زانستە زاراوەی
پ وﯾستی کيميای گشتييە )ئينگليزی عەرەبی کوردی)
http://www.kurdipedia.org/?q=2011050611370557492
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
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جەمال عەبدول ،سل مانی :چاپخانەی ئﯚفس تی ب سارانی389 ،1988 ،ل.
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی پەڕتووک
باشووری کوردستان
و ت:
جﯚری پەڕتووک :فەرھەنگ
زمان  -ش وەزار :ک .باشوور
پەڕتووکی ژمارە6708 :
فەرھەنگی کيميا :ئينگليزی ،عەرەبی ،کوردی
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514967093
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
جەمال عەبدول

پەڕتووکی ژمارە6709 :
فەرھەنگی کيميای ئەندامی :ئينگليزی ،عەرەبی ،کوردی
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514967140
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
جەمال عەبدول

پەڕتووکی ژمارە6710 :
فەرھەنگی کيميای شيکاری
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514967135
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
جەمال عەبدول

پەڕتووکی ژمارە6711 :
فەرھەنگی کيميای شيکاری )ئينگليزی عەرەبی کوردی()،عەرەبی ئينگليزی کوردی(،
جەمال عەبدول ،سل مانی :چاپخانەی سەردەم209+201 ،2002 ،ل.
http://www.kurdipedia.org/?q=2011050611370557494
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
پەڕتووک  -فەرھەنگ
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی پەڕتووک
جﯚری پەڕتووک :فەرھەنگ
پەڕتووکی ژمارە6712 :
فەرھەنگی ﯾاد )ئينگليزی عەرەبی کوردی( ،چ2
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http://www.kurdipedia.org/?q=2011050611370257333
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
پرشنگ حەمە ئەمين ئەحمەد ،سل مانی877 ،2003 :ل.
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی پەڕتووک
باشووری کوردستان
و ت:
جﯚری پەڕتووک :فەرھەنگ
زمان  -ش وەزار :ک .باشوور
پەڕتووکی ژمارە6713 :
فەرھەنگی ﯾارﯾدەدەر )عەرەبی -کوردی-ئينگليزی( ب1
http://www.kurdipedia.org/?q=2011050611370257337
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
فوئاد تاھير سادق ،سل مانی :بەڕ وەبەر تی چاپ و ب وکردنەوە2007 ،
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی پەڕتووک
باشووری کوردستان
و ت:
جﯚری پەڕتووک :فەرھەنگ
زمان  -ش وەزار :ک .باشوور
پەڕتووکی ژمارە6714 :
فەرھەنگی ﯾارﯾدەدەر )عەرەبی -کوردی-ئينگليزی( ب2
http://www.kurdipedia.org/?q=2011050611370257338
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
فوئاد تاھير سادق ،سل مانی :بەڕ وەبەر تی چاپ و ب وکردنەوە ،2007 ،ل.
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی پەڕتووک
جﯚری پەڕتووک :فەرھەنگ
پەڕتووکی ژمارە6715 :
فەرھەنگی ﯾارﯾدەدەر )عەرەبی -کوردی-ئينگليزی( ب3
http://www.kurdipedia.org/?q=2011050611370257339
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
فوئاد تاھير سادق
سل مانی :بەڕ وەبەر تی چاپ و ب وکردنەوە2007 ،
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی پەڕتووک
باشووری کوردستان
و ت:
جﯚری پەڕتووک :فەرھەنگ
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زمان  -ش وەزار :ک .باشوور
پەڕتووکی ژمارە6716 :
فەرھەنگی ﯾارﯾدەدەر )عەرەبی -کوردی-ئينگليزی( ب4
http://www.kurdipedia.org/?q=2011050611370257340
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
فوئاد تاھير سادق
سل مانی :بەڕ وەبەر تی چاپ و ب وکردنەوە2007 ،
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی پەڕتووک
باشووری کوردستان
و ت:
جﯚری پەڕتووک :فەرھەنگ
زمان  -ش وەزار :ک .باشوور
پەڕتووکی ژمارە6717 :
فەرھەنگی ﯾاسا پار زی )عەرەبی کوردی)
http://www.kurdipedia.org/?q=2011050611370657529
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
چ ،3بژارکرا و پتر کراو ،ئەحمەد عەبدو خدر ،ھەول ر :لە ب وکراوەکانی گﯚﭬاری ﯾاسا پار زی،2003 ،
224ل.
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی پەڕتووک
جﯚری پەڕتووک :فەرھەنگ
پەڕتووکی ژمارە6718 :
فەرھەنگ کی قوتابخانەﯾی عارەبی و کوردﯾيە ،گيو موکرﯾانی ،ھەول ر :چاپخانەی
کوردستان400 ،1950 ،ل.
http://www.kurdipedia.org/?q=2011050611370257379
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
پەڕتووک  -فەرھەنگ
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی پەڕتووک
جﯚری پەڕتووک :فەرھەنگ
پەڕتووکی ژمارە6719 :
فەروغ فەرخ زاد :ژن کی تەنيا
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514969489
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
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تاھبازز ،سيرۆس

6720
پەڕتوووکی ژمارە0 :
فەرەج
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201303
3262116378
80050
ھ شتا ئامادە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
عارف ققوربانی
2013
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
تاﯾبەتم
و ت:
ستان
شووری کوردس
باش
جﯚری پەڕتووک :ئەننفال و ھە ەببجە
زمان  -ش وەزار :ک  .باشوور
6721
پەڕتوووکی ژمارە1 :
ی ئەمين
فەرەﯾدون عەلی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
69817
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
خان /کﯚمە ە نووسەر ک
بەدرخ

6722
پەڕتوووکی ژمارە2 :
ی شانﯚ
فەزای
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22214410918969
ئامادەﯾە
ە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
نووسيينی :سە ح جەالل
گﯚﭬاری راماندا ب ووکراوەتەوە
ی
19دا لە ژمارەە 41ی
ئەم ل کﯚ ينەوەﯾە لە سا ی 999
ی کت بخانەی کوردی
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
بااشووری کورددستان
و ت:
شانﯚ
ی پەڕتووک :ش
جﯚری
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
6723
پەڕتوووکی ژمارە3 :
م
ی جەھەننەم
کە لە ئاگری
ری کراس ک
فەقير
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101235146
65220
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
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غازی محەمەد

6724
پەڕتوووکی ژمارە4 :
فەق ک
کانی تارﯾکييی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201205
5190808026
64769
ھ شتا ئامادە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
نووسەرر :سەليم بە رەکات
وەرگ  :غەفور سا ح عەبدول
تاﯾبەتم
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
و ت:
ستان
شووری کوردس
باش
جﯚری پەڕتووک :رۆممان
زمان  -ش وەزار :ک  .باشوور
6725
پەڕتوووکی ژمارە5 :
ست
سفەی زانس
فەلس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6292146097
71603
ھ شتا ئامادە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
تەحسيين حەمەغەررﯾب
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
تاﯾبەتم
و ت:
ستان
شووری کوردس
باش
جﯚری پەڕتووک :فە لسەفە
زمان  -ش وەزار :ک  .باشوور

6726
پەڕتوووکی ژمارە6 :
مانی سادە
سەفە بە زما
فەلس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22702075619980
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
نووسەر
جيسنی تييسمەن  -کاتترﯾن ئيرانيزا
وەرگ
د کانی
حی  -سەعيد
چنوور فەتح
ەڕەکان
ژمارەی الپە
430
پ
سا ی چاپ
2009
پ
نﯚرەی چاپ
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ﯾەکەم
دﯾزاﯾنی بەرگ
ئاسﯚ مامزاادە
کەتەلﯚگ
فەلسەفە
ەوەی موکرﯾاننی
سەرچاوە :ما پەڕی دەززگای تو ژﯾنەووە و ب وکردنە
دﯾيەکانی پەڕتتووک
تاﯾبەتمەند
و ت:
باشوووری کوردستان
ەفە
جﯚری پەڕتتووک :فەلسە
شوور
زمان  -ش وەزار :ک .باش
6727
پەڕتوووکی ژمارە7 :
مانی ساکار
سەفە بە زما
فەلس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101536416
65493
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
خەليققی ،حس ن

6728
پەڕتوووکی ژمارە8 :
سەفە رۆشننگەری ف ندەمينتاليزم
فەلس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201112
2212129326
63457
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ھاشم سا ح
ەحمەد
وەرگ اننی :شوان ئە
2003
ی سەردەم 3 -
دەزگای
تاﯾبەتم
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
و ت:
ستان
شووری کوردس
باش
جﯚری پەڕتووک :فە لسەفە
زمان  -ش وەزار :ک  .باشوور
6729
پەڕتوووکی ژمارە9 :
ژوودا
سەفە لە م ژ
فەلس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201109
9111627396
61146
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
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ئانفين ستييگن
و :فەڕوخ ن عمەتپوور
ی سەردەم  -سل مانی ))سا ی چاپ)2009 :
لە ب وکراوەەکانی دەزگای
دﯾيەکانی پەڕتتووک
تاﯾبەتمەند
و ت:
باشوووری کوردستان
ەفە
جﯚری پەڕتتووک :فەلسە
شوور
زمان  -ش وەزار :ک .باش
6730
پەڕتوووکی ژمارە0 :
ە ھونەرﯾەکاان
کنيکی بزافە
سەفە و تەک
فەلس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
67586
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
جەزا ببەکر

6731
پەڕتوووکی ژمارە1 :
کﯚمە گەی کورردەوارﯾدا
ھەنگ و مە
ی لە فەرھ
سەفە و راماانی ﯾارسانی
فەلس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201109
9100045136
61073
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ەز
جەمال نەبە
تاﯾبەتمەندﯾﯾيەکانی پەڕتوووک
جﯚری پەڕتوووک :ل کﯚ يننەوە

6732
پەڕتوووکی ژمارە2 :
سەفە و قەﯾﯾران
فەلس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
2270207562
20022
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
نووسەر
نەوزاد جەممال
ەڕەکان
ژمارەی الپە
400
پ
سا ی چاپ
2009
پ
نﯚرەی چاپ
ﯾەکەم
دﯾزاﯾنی بەرگ

ﻻﭘەڕە

1797

http://www.kurdipedia.org

سفی
حەميدە ﯾوس
کەتەلﯚگ
فەلسەفە
وکردنەوەی موکرﯾاننی
ە
سەرچاوە :ما پەڕی دەززگای تو ژﯾنەووە و ب
دﯾيەکانی پەڕتتووک
تاﯾبەتمەند
و ت:
باشوووری کوردستان
ەفە
جﯚری پەڕتتووک :فەلسە
6733
پەڕتوووکی ژمارە3 :
ەڕاست
دەکانی ناوە
وت لە سەد
سەفە و الھو
فەلس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
65685
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
حەميد عەزﯾز
نی 2012 :
سل مانی
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
تاﯾبەتم
و ت:
ستان
شووری کوردس
باش
جﯚری پەڕتووک :فە لسەفە
زمان  -ش وەزار :ک  .باشوور
6734
پەڕتوووکی ژمارە4 :
مەل
سەفە و کﯚم
فەلس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101536416
65390
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
خەليققی ،حوس ن

6735
پەڕتوووکی ژمارە5 :
م
شنگەری ،ف نندەمينتاليزم
سەفە ،رۆش
فەلس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
66769
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ھاشم سا ح
ەحمەد
وەرگ اننی :شوان ئە
تاﯾبەتم
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
و ت:
ستان
شووری کوردس
باش
جﯚری پەڕتووک :فە لسەفە
زمان  -ش وەزار :ک  .باشوور
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پەڕتووکی ژمارە6736 :
فەلسەفەى رزگار بوون
http://www.kurdipedia.org/?q=2014033100400797130
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
كاميل محمد قەرەداخى2010-182.7--

پەڕتووکی ژمارە6737 :
فەلسەفەی ئاﯾين و پەروەردە الی کانت
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514965536
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
بەدەوی ،عەبدول ەحمان

پەڕتووکی ژمارە6738 :
فەلسەفەی ئاﯾينی ئيسالم
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514965720
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
خال  ،ش خ محەمەدی

پەڕتووکی ژمارە6739 :
فەلسەفەی ئەخالقی و کﯚمە ﯾەتی ئﯚگستين
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514965521
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
عەلی زەﯾعور
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی پەڕتووک
باشووری کوردستان
و ت:
جﯚری پەڕتووک :فەلسەفە
زمان  -ش وەزار :ک .باشوور
پەڕتووکی ژمارە6740 :
فەلسەفەی ئەخالقی و کﯚمە ﯾەتی ئﯚگﯚستين
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122214411819296
فاﯾلی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
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ستين)
(حيکمەت لەالی ئﯚگﯚس
نووسينی :د .عەلی زە ﯾعور
ەبدو
وەرگ انی لە عەرەبيەوەە؛ خەبات عە
پەخشی موکرﯾانييەووە
ی
لەالﯾەن دەزگای چاپ و
ن
 200دا
ئەم کت بە للە سا ی 06
ەوە
ب وکراوەتە
تاﯾبەتمەند
دﯾيەکانی پەڕتتووک
باشوووری کوردستان
و ت:
ەفە
جﯚری پەڕتتووک :فەلسە
شوور
زمان  -ش وەزار :ک .باش
6741
پەڕتوووکی ژمارە1 :
فالتون
سەفەی ئەف
فەلس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201109
9192235526
61997
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ەد کەمال
محەمە
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
تاﯾبەتم
ستان
شووری کوردس
باش
و ت:
جﯚری پەڕتووک :فە لسەفە
زمان  -ش وەزار :ک  .باشوور

6742
پەڕتوووکی ژمارە2 :
سەفەی بوو
فەلس
ونگەراﯾی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201109
91114102118560
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
سەر :جﯚن ماککواری
ناوی نووس
جی
ناوی وەرگ  :ئازاد بەرزنج
ی سەردەم  -سل مانی ))سا ی چاپ)2007 :
لە ب وکراوەەکانی دەزگای
دﯾيەکانی پەڕتتووک
تاﯾبەتمەند
باشوووری کوردستان
و ت:
ەفە
جﯚری پەڕتتووک :فەلسە
شوور
زمان  -ش وەزار :ک .باش
6743
پەڕتوووکی ژمارە3 :
ونگەراﯾی چ1
سەفەی بوو
فەلس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
65542
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
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ماکواری ،جﯚن

پەڕتووکی ژمارە6744 :
فەلسەفەی بوونگەراﯾی چ2
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514965543
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
ماکواری ،جﯚن

پەڕتووکی ژمارە6745 :
فەلسەفەی پەروەردە
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514966923
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
ئەحمەد عەلی ئەلحاج محەمەد
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی پەڕتووک
باشووری کوردستان
و ت:
جﯚری پەڕتووک :پەروەردە
زمان  -ش وەزار :ک .باشوور
پەڕتووکی ژمارە6746 :
فەلسەفەی جوانی و ھونەر
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061015364165459
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
ميراودەلی ،کەمال مەمەند

پەڕتووکی ژمارە6747 :
فەلسەفەی خﯚرئاواﯾی
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514965686
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
ئاوات ئەحمەد

پەڕتووکی ژمارە6748 :
فەلسەفەی خﯚرئاواﯾی لە ئينساﯾلﯚپيدﯾای ئينکارتاوە
http://www.kurdipedia.org/?q=2011061015113659607
فاﯾلی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
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ەد
وەرگ انی؛ ئاوات ئەحمە
سەردەمەوە
 200لەالﯾە ن دەزگای ب وککردنەوەی س
ئەم کت بە للە سا ی 03
ەوە
ب وکراوەتە
دﯾيەکانی پەڕتتووک
تاﯾبەتمەند
و ت:
باشوووری کوردستان
ەفە
جﯚری پەڕتتووک :فەلسە
شوور
زمان  -ش وەزار :ک .باش
6749
پەڕتوووکی ژمارە9 :
ۆڤ
وناکی و مرۆ
سەفەی روو
فەلس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
67161
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
عومەرر تﯚفيق

6750
پەڕتوووکی ژمارە0 :
ۆشنگەری
سيحی و رۆ
ورژوای مەس
شنگەری ،بو
سەفەی رۆش
فەلس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201108
8281029125
58612
ە
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
دمان
نوسەر :لوسيان گولد
وەرگ  :عومەر سەرگگەتی
کت بی ژژمارە4 :
ەکەم2006 :
چاپی ﯾە
سەرچاووە :ما پەڕی رۆشنگەری
تاﯾبەتمە
ەندﯾيەکانی پپەڕتووک
و ت:
ستان
شووری کوردس
باش
جﯚری پپەڕتووک :فەللسەفە
6751
پەڕتوووکی ژمارە1 :
م
ستی کەالم
سەفەی زانس
فەلس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201308
8310830358
89003
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
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ەزﯾز
نووسينی :د.حەميد عە
بەشی فەللسەفە زانکﯚﯚی سە حەددﯾن ھەول ر
2013
دﯾيەکانی پەڕتتووک
تاﯾبەتمەند
و ت:
باشوووری کوردستان
ەفە
جﯚری پەڕتتووک :فەلسە
شوور
زمان  -ش وەزار :ک .باش
6752
پەڕتوووکی ژمارە2 :
سەفەی سارتەر خو ندننەوەﯾەکی نوێ
فەلس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201109
9192232196
61996
ئاممادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
مەد کەمال
محەم
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی پەڕتووک
بااشووری کورددستان
و ت:
ەلسەفە
ی پەڕتووک :فە
جﯚری
6753
پەڕتوووکی ژمارە3 :
وکراتی
ﯚسيال دﯾمو
سەفەی سﯚ
فەلس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201111
1232321166
63012
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
حەميد عەزﯾز
2007
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
تاﯾبەتم
و ت:
ستان
شووری کوردس
باش
جﯚری پەڕتووک :فە لسەفە
زمان  -ش وەزار :ک  .باشوور
6754
پەڕتوووکی ژمارە4 :
وکرات
ﯚشيال دﯾمو
سەفەی سﯚ
فەلس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101536416
65389
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
عيد
د عەزﯾز سەع
حەميد

6755
پەڕتوووکی ژمارە5 :
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مانتيکی
ەردەمی رۆم
سەفەی سە
فەلس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
2270207562
20046
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
نووسەر
عەزﯾز
د .حەميد ع
ەڕەکان
ژمارەی الپە
318
پ
سا ی چاپ
2010
پ
نﯚرەی چاپ
ﯾەکەم
دﯾزاﯾنی بەرگ
ی
ورﯾا بوداغی
کەتەلﯚگ
فەلسەفە
ەوەی موکرﯾاننی
سەرچاوە :ما پەڕی دەززگای تو ژﯾنەووە و ب وکردنە
دﯾيەکانی پەڕتتووک
تاﯾبەتمەند
و ت:
باشوووری کوردستان
ەفە
جﯚری پەڕتتووک :فەلسە
6756
پەڕتوووکی ژمارە6 :
سەفەی ماررکسيزم
فەلس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22214411619221
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
ﯾاخوت
ت
نووسينی :ڤ .پودوسيتتنيک و
وەرگ انی لە عەرەبييەووە؛ جەالل دەەباغ
مانيەوە ب وکرراوەتەوە
لەالﯾەن خانەی وەررگ انی سل م
ن
 200دا
ئەم کت بە للە سا ی 07
تاﯾبەتمەند
دﯾيەکانی پەڕتتووک
و ت:
باشوووری کوردستان
ەفە
جﯚری پەڕتتووک :فەلسە
شوور
زمان  -ش وەزار :ک .باش
6757
پەڕتوووکی ژمارە7 :
سەفەی ماف
فەلس
فی مرۆڤ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
66503
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ە ،سەمەد
زەنگنە
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6758
پەڕتوووکی ژمارە8 :
ژوو چ2،1
سەفەی م ژ
فەلس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651497
70021
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
م سابير
رەحيم

6759
پەڕتوووکی ژمارە9 :
ژوو الی شپننگلەر
سەفەی م ژ
فەلس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201112
2231322546
63490
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
نووسيننی :مەرﯾوان عەبدول
ھەول ر 2009 -
تاﯾبەتم
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
و ت:
ستان
شووری کوردس
باش
جﯚری پەڕتووک :فە لسەفە
زمان  -ش وەزار :ک  .باشوور
6760
پەڕتوووکی ژمارە0 :
ژوو الی شيننگلەر
سەفەی م ژ
فەلس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
65704
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
مەرﯾواان عەبدول

6761
پەڕتوووکی ژمارە1 :
سەفەی ناتو
فەلس
وندوتيژی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22214411819282
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
نووسينی :د ﭭيد مەکرﯾﯾنﯚ دز
قەرەداغی
ی
وەرگ انی؛ کاميل محەممەد
لەالﯾەن دەزگای چاپ و ب وکردننەوەی سەردەمەوە
ن
 200دا
ئەم کت بە للە سا ی 03
ەوە
ب وکراوەتە
دﯾيەکانی پەڕتتووک
تاﯾبەتمەند
و ت:
باشوووری کوردستان
ەفە
جﯚری پەڕتتووک :فەلسە
6762
پەڕتوووکی ژمارە2 :
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گ
سەفەی ھيگ
فەلس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201109
9122153496
61182
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ەمەد کەمال
د .محە
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
تاﯾبەتم
ستان
شووری کوردس
باش
و ت:
جﯚری پەڕتووک :فە لسەفە

6763
پەڕتوووکی ژمارە3 :
چەری
سەفەی کﯚچ
فەلس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201109
9241830075
57220
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
ن
ئيسپرﯾن ککراوس ﯾانسن
ەندر ن
وەرگ  :ھە
سەنتەری ل کﯚ ينەوەی فيکری و ئەددەبی نما
2005
تاﯾبەتمەند
دﯾيەکانی پەڕتتووک
باشوووری کوردستان
و ت:
ەفە
جﯚری پەڕتتووک :فەلسە
شوور
زمان  -ش وەزار :ک .باش
6764
پەڕتوووکی ژمارە4 :
سەفەی ﯾﯚگ
فەلس
گا
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
65665
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ﯾﯚگی کرﯾا

6765
پەڕتوووکی ژمارە5 :
دن
فەنتازﯾای خوارد
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22214405518522
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
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ر بوار س
سيوەﯾلی
خەندان 2006
ی پەخشی خە
دەزگای
تاﯾبەتمە
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
ستان
شووری کوردس
باش
و ت:
ەمەجﯚرە
جﯚری پەڕتووک :ھە
زمان  -ش وەزار :ک ..باشوور
6766
پەڕتوووکی ژمارە6 :
ەميتاليزم و ملمالن ی ژژﯾارﯾەکان
فەندە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
66770
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
م سا ح
ھاشم

6767
پەڕتوووکی ژمارە7 :
ی م ژووﯾيدا
ەمينتاليزم للە گوزەری تياچوون کی
فەندە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
66765
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ەعيد
کامەران حەمە سە
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی پەڕتووک
و ت:
بااشووری کورددستان
ی پەڕتووک :راامياری
جﯚری
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
6768
پەڕتوووکی ژمارە8 :
ی عەرەبدا
ی لە جيھانی
ی ئيسالمی
ەمينتاليزمی
فەندە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22702075619912
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
نووسەر
ن
رﯾچارد ھراﯾﯾەر دکمەجيان
وەرگ
م
ئاسﯚ کەرﯾم
ەڕەکان
ژمارەی الپە
279
پ
سا ی چاپ
2005
کەتەلﯚگ
سياسەت
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موکرﯾانی
ن
ەوەی
سەرچاوە :ما پەڕی دەززگای تو ژﯾنەووە و ب وکردنە
دﯾيەکانی پەڕتتووک
تاﯾبەتمەند
و ت:
باشوووری کوردستان
ی
جﯚری پەڕتتووک :رامياری
شوور
زمان  -ش وەزار :ک .باش
6769
پەڕتوووکی ژمارە9 :
ی عەرەبدا
ی لە جيھانی
ی ئيسالميی
ەم نتاليزمی
فەندە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
66756
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
جيان ،رﯾچارد ھراﯾەر
دکمەج

6770
پەڕتوووکی ژمارە0 :
جەميل سائيب
ل
ساﯾەتييە ئەنند شەﯾيەکاانی
رەست  -پ ستی کەس
فەھر
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201204
4182129536
64563
شتا ئامادە نيييە
ھش
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
عەتاا محەمەد
ەتمەندﯾيەکاننی پەڕتووک
تاﯾبە
باشووری کووردستان
و ت:
جﯚرری پەڕتووک :رۆمان
ن  -ش وەزار :ک .باشوور
زمان

6771
پەڕتوووکی ژمارە1 :
کی کوردە
ەسەرھاتی قارەمان ی
شت کو :بە
ووز خانی پش
فەﯾرو
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
69636
ھ شتا ئاممادە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
مين
محەمەد ئەمي
ميرزا م
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی پەڕتووک
و ت:
بااشووری کورددستان
ی پەڕتووک :م ژوو
جﯚری
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
6772
پەڕتوووکی ژمارە2 :
ەسيحی و ژژن
ەسوفی مە
فەﯾلە
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http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201312
2062026318
87380
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
م عەبدولفەتااح ئيمام
د .ئيمام
جەليل
وەرگ  :سەرکەوت ج
2013
تاﯾبەتم
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
ستان
شووری کوردس
باش
و ت:
جﯚری پەڕتووک :فە لسەفە
زمان  -ش وەزار :ک  .باشوور
6773
پەڕتوووکی ژمارە3 :
وندڕەوەکان
ن
ەسوفە رۆژژئاواﯾيەکان و بزوتنەوە ئئوسو ييە تو
فەﯾلە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22214411619217
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
نووسينی :ھاشم سا ح
مود
وەرگ انی؛ ھ من مەحم
لەالﯾەن سەنتەری روناکبيری ئ للبەگی جافەووە
ن
 200دا
ئەم کت بە للە سا ی 06
ەوە
ب وکراوەتە
تاﯾبەتمەند
دﯾيەکانی پەڕتتووک
باشوووری کوردستان
و ت:
جﯚری پەڕتتووک :ئاﯾين و ئاتەﯾزم
شوور
زمان  -ش وەزار :ک .باش
6774
پەڕتوووکی ژمارە4 :
ەسوفە مەززنەکان  -کت بی 1
فەﯾلە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201108
8181154436
60720
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
نووسينی :براﯾن ماگی
ەرﯾم
وەرگ انی لە فارسيەوەە؛ محەمەد کە
لەالﯾەن مەکتەبی بير و ھﯚشياررﯾيەوە ب وکرااوەتەوە
ن
 200دا
ئەم کت بە للە سا ی 06
تاﯾبەتمەند
دﯾيەکانی پەڕتتووک
باشوووری کوردستان
و ت:
ەفە
جﯚری پەڕتتووک :فەلسە
شوور
زمان  -ش وەزار :ک .باش
6775
پەڕتوووکی ژمارە5 :
شتەم
ھﯚ ی ھەش
ەسووفی ھ
فەﯾلە
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http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
65716
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
م سا ح
ھاشم

6776
پەڕتوووکی ژمارە6 :
ەتی
ەکان و ﯾاسای ن ودەو ە
ەھﯚشبەرە
ەوەﯾی ماددە
غی ن ونەتە
قاچاغ
dipedia.org//?q=201012
22214405518524
http:///www.kurd
ئامادەەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ی مورتەزەوی
عەلی
کﯚسارر فەتاحی کتت بی
ی موکرﯾانی
دەزگای
تمەندﯾيەکانی
تاﯾبەتم
ی پەڕتووک
بااشووری کورددستان
و ت:
ی پەڕتووک :ﯾااساﯾی
جﯚری
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
6777
پەڕتوووکی ژمارە7 :
شاڵ
قاچ ک بﯚ شمش
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201112
2112224466
63225
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
قاسم ش روانی
ھەول ر 2010 -
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
تاﯾبەتمە
ستان
شووری کوردس
باش
و ت:
ە بەست
جﯚری پەڕتووک :ھە
زمان  -ش وەزار :ک ..باشوور
6778
پەڕتوووکی ژمارە8 :
شان
ل ساڵ خەبات و ت کﯚش
قادر شﯚڕش ،چل
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201112
2112149366
63224
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
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سا ی
دﯾوی ناوەووەی ھەندێ الﯾەنی م ژوووی خەباتی ننەتەوەی کورد لە ن وان س
198دا
83 - 1946
شﯚڕش
شاخەوان ش
چاپخانەی خﯚﯾيبوون 1 -
2001
تاﯾبەتمەند
دﯾيەکانی پەڕتتووک
و ت:
باشوووری کوردستان
ت
جﯚری پەڕتتووک :ﯾاداشت
شوور
زمان  -ش وەزار :ک .باش
6779
پەڕتوووکی ژمارە9 :
ی السار
ی نەزان ،بزنی
قازی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6202255317
70833
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ل عابدی
ئيزابيل
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی پەڕتووک :مندا ن
جﯚری
6780
پەڕتوووکی ژمارە0 :
قاسپپەی کەو
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6202336407
71043
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ی بەختەوەر
عەلی
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
و ت:
بااشووری کورددستان
ەدەبی
ی پەڕتووک :ئە
جﯚری
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
6781
پەڕتوووکی ژمارە1 :
ی و د موکرااسی
ت بﯚ ئاشتی
چاکی خەبات
ملوو سوارچ
قاسم
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201110
0041445006
62209
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
وەﯾی)
ی
ەد ھەمزە پووور )مەک
سينی :ئەحمە
کﯚکردنەوە و نووسي
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
بااشووری کورددستان
و ت:
ی پەڕتووک :راامياری
جﯚری
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زمان  -ش وەزار :ک .باشوور
پەڕتووکی ژمارە6782 :
قاق
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514969510
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
نيکﯚﯾی ،مەرﯾەم

پەڕتووکی ژمارە6783 :
قاموس زمانی کوردی ،ب1
http://www.kurdipedia.org/?q=2011050611370457465
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
عەبدول ەحمان امين زەبيحی ،بەغدا :چاپخانەی کﯚڕی زانياری کورد246 ،1977 ،ل.
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی پەڕتووک
ئ اق
و ت:
جﯚری پەڕتووک :فەرھەنگ
زمان  -ش وەزار :ک .باشوور
پەڕتووکی ژمارە6784 :
قاموسی زبانی کوردی ،چ2
http://www.kurdipedia.org/?q=2011050611370457473
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
عەبدول ەحمانی زەبيحی ،اورميە :ئينتشاراتی سە حەدﯾنی ئەﯾيوبی ،(1988) 1367 ،ب+1ب2
)(472ل.
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی پەڕتووک
جﯚری پەڕتووک :فەرھەنگ
پەڕتووکی ژمارە6785 :
قاموسی زمانی کوردی ،بەرگی دووەم) ،ب)،
http://www.kurdipedia.org/?q=2011050611370457467
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
عەبدول ەحمان محەمەدئەمين زەبيحی
بەغدا :چاپخانەی کﯚڕی زانياری کورد230 ،1979 ،ل.
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی پەڕتووک
ئ اق
و ت:
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جﯚری پەڕتووک :فەرھەنگ
زمان  -ش وەزار :ک .باشوور
پەڕتووکی ژمارە6786 :
قانوونە ستانداردەکانی ر کخراوی نەتەوەﯾەکگرتووەکان
http://www.kurdipedia.org/?q=2012011719492563881
ئامادەﯾە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
...
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی پەڕتووک
جﯚری پەڕتووک :ﯾاساﯾی
زمان  -ش وەزار :ک .باشوور
پەڕتووکی ژمارە6787 :
قاوغە شکاوەکان :قەدەر
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061015364165447
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
م .گﯚران

پەڕتووکی ژمارە6788 :
قاوەگرتنەوە
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514965526
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
سا ح /ئا و

پەڕتووکی ژمارە6789 :
قاوەﯾەک لەگەڵ ئەودا
http://www.kurdipedia.org/?q=2012020819502664201
ئامادەﯾە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
کەژاڵ ئەحمەد
2001
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی پەڕتووک
باشووری کوردستان
و ت:
جﯚری پەڕتووک :ھە بەست
زمان  -ش وەزار :ک .باشوور
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پەڕتووکی ژمارە6790 :
قاوەﯾەک لەگەڵ ئەودا :س يەمين کﯚمە ە ھﯚنراوە
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514969106
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
کەژال ئەحمەد

پەڕتووکی ژمارە6791 :
قا و ﯾانی قەفەس کی خا ی
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122214410218747
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
نووسينی :کەمال ئەمينی ئەم کت بە لە سا ی  2007دا لەالﯾەن پ ۆژەی کت بی ﯾانەی قە ەم لە
سل مانی چاپکراوە سوپاس بﯚ ﯾانەی قە ەمی سل مانی کە بە د کی فراوانەوە کت بەکانيان بﯚ
"کت بخانەی کوردی" نارد کەمال ئەمينی دﯾوانی شيعر ﯾانەی قه
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی پەڕتووک
باشووری کوردستان
و ت:
زمان  -ش وەزار :ک .باشوور
پەڕتووکی ژمارە6792 :
قا وی تيوو
http://www.kurdipedia.org/?q=2012062023364071044
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
جەعفەر ئيبراھيم

پەڕتووکی ژمارە6793 :
قا ييەک دەناسم لە ھەرچی گو يەتی ماندووە
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122214411019018
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
نووسينی :رەزا عەلی پوور ئەم کت بە لە سا ی  2006دا لەالﯾەن دەزگای چاپ و پەخشی سەردەمەوە
ب وکراوەتەوە رەزا عەلی پوور دﯾوانی شيعر دەزگای سەردەم  2006سەرچاوە :ما پەڕی کت بخانەی
کوردیhttp://www.pertwk.com/ktebxane/n
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی پەڕتووک
باشووری کوردستان
و ت:
زمان  -ش وەزار :ک .باشوور
پەڕتووکی ژمارە6794 :
قرﯾوە
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http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6202336407
71045
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ھوشييار بەرزنجی

6795
پەڕتوووکی ژمارە5 :
قژی داھﯚل
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6202255317
70562
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
جيل ئئيگلتون
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی پەڕتووک :مندا ن
جﯚری
6796
پەڕتوووکی ژمارە6 :
سەفی
ن :وتەی مەززنان و فەلس
ەی پ شينان
قسە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
67660
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ماعيل حەقی
ئيسم

6797
پەڕتوووکی ژمارە7 :
شينان
ی مەزنان و فەلسەفی :وتەی پ ش
وبون ،وتەی
ن ،کوستاو لو
ەی پ شينان
قسە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
68869
ھ شتا ئاماادە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ماعيل حەقی
ئيسم

6798
پەڕتوووکی ژمارە8 :
م
ەی سەردەم
قسە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201112
2212013176
63449
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
ودانگی ئيمان
ی
ن ،بەپ
سەکانی ژﯾان
سەرنج و ررامان ..لە پرس
ی
ەدی قاميشی
مەال ئەحمە
2011
تاﯾبەتمەند
دﯾيەکانی پەڕتتووک
و ت:
باشوووری کوردستان
جﯚری پەڕتتووک :ئاﯾين و ئاتەﯾزم
شوور
زمان  -ش وەزار :ک .باش
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6799
پەڕتوووکی ژمارە9 :
ن :کەلەپوورر
قی پ شينان
ەی نەستەق
قسە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
69074
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ە1 /ک
کاکينە

6800
پەڕتوووکی ژمارە0 :
قوباد
دی جەلی زادە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
68794
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ی
قوبادی

6801
پەڕتوووکی ژمارە1 :
خانە
قوتابخ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6202336407
71046
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
عومەرر ميراودەلی

6802
پەڕتوووکی ژمارە2 :
خانە ئەدەبيييەکان
قوتابخ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22702075619855
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
نووسەر
رەزا سەﯾد حسەﯾنی
وەرگ
حەمە کەرﯾﯾم عارف
ەڕەکان
ژمارەی الپە
292
پ
سا ی چاپ
2006
کەتەلﯚگ
ل کﯚ ينەوەی
ی ئەدەبی
ەوەی موکرﯾاننی
سەرچاوە :ما پەڕی دەززگای تو ژﯾنەووە و ب وکردنە
دﯾيەکانی پەڕتتووک
تاﯾبەتمەند
باشوووری کوردستان
و ت:
ی
جﯚری پەڕتتووک :ئەدەبی
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شوور
زمان  -ش وەزار :ک .باش
6803
پەڕتوووکی ژمارە3 :
وانييەکان
خانە زمانەو
قوتابخ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201109
9031530366
60926
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
شناو و کامەرران محەمەد
وەرگ انی :نەرﯾمان خﯚش
ەم 2008 -
چاپی ﯾەکە
تاﯾبەتمەند
دﯾيەکانی پەڕتتووک
باشوووری کوردستان
و ت:
جﯚری پەڕتتووک :زمانەووانی

6804
پەڕتوووکی ژمارە4 :
مە ﯾەتييە
خانە مە بەند کی کﯚمە
قوتابخ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
66094
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
عەبدوولحەميد بەکرر
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی پەڕتووک
بااشووری کورددستان
و ت:
ەروەردە
ی پەڕتووک :پە
جﯚری
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
6805
پەڕتوووکی ژمارە5 :
خانەکان رووﯾان لە قيبللە نييە
قوتابخ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201111
1101136066
62879
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
سەعيد
فاﯾەق س
ی ئاراس 20 08 -
دەزگای
تاﯾبەتم
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
و ت:
ستان
شووری کوردس
باش
جﯚری پەڕتووک :پەرروەردە
زمان  -ش وەزار :ک  .باشوور
6806
پەڕتوووکی ژمارە6 :
خانەی بوداپ ست
قوتابخ
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http://www.kurdipedia.org/?q=2010122214411619218
ئامادەﯾە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
نووسينی :جﯚرج لﯚکاچ و کﯚمە ک نووسەری تر
وەرگ انی؛ ھادی محەمەدی
ئەم کت بە لە سا ی 2005دا ب وکراوەتەوە
سەرچاوە :ما پەڕی کت بخانەی کوردی
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی پەڕتووک
دەرەوە
و ت:
جﯚری پەڕتووک :فەلسەفە
زمان  -ش وەزار :ک .باشوور
پەڕتووکی ژمارە6807 :
قوتابخانەی بوداپ ست
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514966874
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
لوکاچ ،جﯚرج3 /ن

پەڕتووکی ژمارە6808 :
قوتابخانەی ژﯾشکە بﯚرە
http://www.kurdipedia.org/?q=2012062022553170376
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
عەزﯾزڕەشيد ھەرﯾری
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی پەڕتووک
باشووری کوردستان
و ت:
جﯚری پەڕتووک :مندا ن
زمان  -ش وەزار :ک .باشوور
پەڕتووکی ژمارە6809 :
قوتابخانەی فرانکفﯚرت ...فەلسەفە وەک تيﯚرﯾيەکی رەخنەﯾی
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514965534
فاﯾلی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
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رەشيد گورون
د
حەمە
وەرگ رانی لە سوﯾدﯾەوەە :عوسمان ح
سل مانی 2011 :
دﯾيەکانی پەڕتتووک
تاﯾبەتمەند
باشوووری کوردستان
و ت:
ەفە
جﯚری پەڕتتووک :فەلسە
شوور
زمان  -ش وەزار :ک .باش
6810
پەڕتوووکی ژمارە0 :
ەی مارکسييزمەوە
مەغزاکانی لە روانگە
ی
ەرھە دان و
نکفﯚرت :سە
خانەی فرانک
قوتابخ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
65533
مادە نييە
ھ شتا ئام
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
سليتەر
فيل س
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
بااشووری کورددستان
و ت:
ەلسەفە
ی پەڕتووک :فە
جﯚری
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
6811
پەڕتوووکی ژمارە1 :
ەڵ
قوتابييەکی تەمە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6202255317
70338
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ن محەمەد
سﯚران
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی پەڕتووک :مندا ن
جﯚری
6812
پەڕتوووکی ژمارە2 :
ووەم
وی عەتار  -قوتووی دو
قوتوو
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201202
2061312426
64184
ی پی دی ئ ف :ھ شتا ئاماادە نييە
فاﯾلی
ەتار  -قوتووی دووەم
ناوی کت ب :قوتووی عە
کﯚکردنەوە و شيکردنەوەەی :ئارارات ئئەحمەد )نو ننەری ئينستييتيوت لە بيتو ن)
پ داچوونەوەەی :بـوار نورەەدﯾـن
ژمارەی ب ووکراوە65 :
دﯾزاﯾنی بەرگ :حەميد ررەزا ئازموودە
ساالر
ر
ی الپەڕەکان :کاروان
ڕ کخستنی
چاپخانە :ئااراس ھەول ر
1
تيراژ1000 :
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چاپی ﯾەکەم 2008
ژمارەی سپاردن (526) :سا ی ) (2008حکومەتی ھەر می کوردستان
ناوەرۆک:
بەشی ﯾەک  :شت کی دﯾکە لەن وان پەند و ئيدﯾﯚمدا
بەشی دوو :ئيدﯾﯚمی ئاماژەﯾی ،ﯾان :ئاماژەی ن ودار
بەشی س  :خراپ بەکارھ نانی چەند ئيدﯾﯚم ک
بەشی چوار:کوردەوارﯾی و ھەفتەکانی وەرزی زستان
بەشی پ نج :بەرھەمھ نانی بن شتی کوردی
بەشی شەش :ئاقيدە و دابونەرﯾت
بەشی حەوت :پووختەﯾەک لە وردەکارﯾيەکانی ژﯾانی رەوەندی لە
بەشی ھەشت :زبارەد و
بەشی نﯚ :بەرھەمھ نانی سرکەی ھەنار بە ش وە خﯚما ييەکەی
بەشی دە :ب ک لە تووک و دوعای ژنانە لە فﯚلکلﯚری کورﯾدا
بەشی ﯾازدە :کەچەڵ لە ئەدەبياتی ميلليی کوردﯾدا )چيرۆک ،گﯚرانی ،پەند)
بەشی دوازدە :گﯚرانيی کار
بەشی س زدە :حيکاﯾەت و ئەفسانە
بەشی چواردە :چەردەﯾەک لە نەزﯾلە
بەشی پازدە :وردەوا ە
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی پەڕتووک
باشووری کوردستان
و ت:
جﯚری پەڕتووک :کلتوور
زمان  -ش وەزار :ک .باشوور
پەڕتووکی ژمارە6813 :
قوتەی پشت قە خان
http://www.kurdipedia.org/?q=2012062022553170476
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
ميشال ئيندە
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی پەڕتووک
جﯚری پەڕتووک :مندا ن
باشووری کوردستان
و ت:
زمان  -ش وەزار :ک .باشوور
پەڕتووکی ژمارە6814 :
قورئان
http://www.kurdipedia.org/?q=2011092922410762163
ئامادەﯾە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
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نەزانرااو!
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
م
ی پەڕتووک :ئااﯾين و ئاتەﯾزم
جﯚری
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
6815
پەڕتوووکی ژمارە5 :
قورئان لە ن وان ئوستوورە و جادوو
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6132036096
69366
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
ل کﯚ ينەوەﯾﯾەکی زانستيييە لە سەر ببنەما ئوستووورەﯾی و جادوووﯾەکانی قورئئان
گو ە کەممانگەر
دﯾيەکانی پەڕتتووک
تاﯾبەتمەند
و ت:
باشوووری کوردستان
جﯚری پەڕتتووک :ئاﯾين و ئاتەﯾزم
شوور
زمان  -ش وەزار :ک .باش
6816
پەڕتوووکی ژمارە6 :
ی نوێ
قورئان و زانستی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
65870
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
م ناوخﯚش
سەالم
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
و ت:
بااشووری کورددستان
م
ی پەڕتووک :ئااﯾين و ئاتەﯾزم
جﯚری
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
6817
پەڕتوووکی ژمارە7 :
نی
قورئان و عەق ی ئەلەکترۆنی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
65774
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
رەشادد خەليفە

6818
پەڕتوووکی ژمارە8 :
فسانەکانە
دنەوەی ئەف
وان ،دزی و دووبارەکرد
قورئان کت بی تاو
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201308
8081238208
89238
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فاﯾلی پی دی ئ ف:
سەالم عەبدو

ئامادەﯾە

تاﯾبەتمەندﯾيەکانی پەڕتووک
جﯚری پەڕتووک :ئاﯾين و ئاتەﯾزم
زمان  -ش وەزار :ک .باشوور
پەڕتووکی ژمارە6819 :
قورئانی پيرۆز
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514965882
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
ھەژار ،عەبدول ەحمانی حاجی مەال محەمەدی شەرەف کەندی

پەڕتووکی ژمارە6820 :
قورئانی پيرۆز :لەگەڵ وەرگ انی بەزمانی کوردی
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514965955
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
ئيب اھيمی ،محەمەد سا ح

پەڕتووکی ژمارە6821 :
قورئانی پيرۆز :وەرگ انی ھەژار
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514965953
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
عەبدول ەحمان شەرەفکەندی  -ھەژار
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی پەڕتووک
دەرەوە
و ت:
جﯚری پەڕتووک :ئاﯾين و ئاتەﯾزم
زمان  -ش وەزار :ک .باشوور
پەڕتووکی ژمارە6822 :
قوربانگای خ زانی
http://www.kurdipedia.org/?q=2012082021453072314
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
کﯚمە ەی ن ودەو ەتی کت بی پيرۆز  -لقی ھەول ر
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی پەڕتووک
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م
ی پەڕتووک :ئااﯾين و ئاتەﯾزم
جﯚری
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
6823
پەڕتوووکی ژمارە3 :
ی
س پەرستی
قوربانيانی ناموس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201311
1021749529
92538
ە
ھ شتتا ئامادە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ساکارر ئەحمەد
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی پەڕتووک :ککﯚمە ﯾەتی
جﯚری
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک

6824
پەڕتوووکی ژمارە4 :
قوربانی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
69429
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ماالپاررت  ،کﯚرتزﯾﯚ

6825
پەڕتوووکی ژمارە5 :
قوربانی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
69115
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
کﯚرتزﯾﯾﯚ
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی پەڕتووک
بااشووری کورددستان
و ت:
چيرۆک
ی پەڕتووک :چ
جﯚری
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
6826
پەڕتوووکی ژمارە6 :
ساخانە
ەشکەنج  :جورەک نو ﯾ نەس
قورتال بوﯾ ن ژ ئە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
67297
ھ شتا ئاماادە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
سن ،لونە
ﯾاکوپس
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6827
پەڕتوووکی ژمارە7 :
قورﯾننگ :چيرۆک
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
68063
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ھانز

6828
پەڕتوووکی ژمارە8 :
قورﯾننگە کﯚچەرﯾي
ﯾيەکان
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201305
5090925327
78635
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
چەنگيزز ئاﯾتماتﯚف
وەرگ  :گوشاد حەممە سەعيد
2012
تاﯾبەتم
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
و ت:
ستان
شووری کوردس
باش
جﯚری پەڕتووک :رۆممان
زمان  -ش وەزار :ک  .باشوور
6829
پەڕتوووکی ژمارە9 :
ی ماسی
قوالپی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
69491
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
پەرو ز قازی سەعييد

6830
پەڕتوووکی ژمارە0 :
مەﯾتەر
قولەم
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6202255317
70214
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
عەزﯾزمەالڕەش
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی پەڕتووک :مندا ن
جﯚری
6831
پەڕتوووکی ژمارە1 :
کان)
قومارر )گﯚرانييەک
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201109
9021258436
60896
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ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی

ە
ئامادەﯾە
نووسەرر :سيمين چااﯾچی
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
تاﯾبەتمە
ستان
شووری کوردس
باش
و ت:
ە بەست
جﯚری پەڕتووک :ھە

6832
پەڕتوووکی ژمارە2 :
س
ق نيس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201110
0032117496
62192
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
مﯚليەر
وەرگ  :ئەحمەد بوداغی
ی ئاراس
دەزگای
2007
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
تاﯾبەتم
و ت:
ستان
شووری کوردس
باش
شانﯚ
جﯚری پەڕتووک :شا
زمان  -ش وەزار :ک  .باشوور
6833
پەڕتوووکی ژمارە3 :
شانی بەرد
ق يش
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201110
0232118276
62481
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
سامی شﯚڕش
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
تاﯾبەتم
و ت:
ستان
شووری کوردس
باش
جﯚری پەڕتووک :راممياری
زمان  -ش وەزار :ک  .باشوور

6834
پەڕتوووکی ژمارە4 :
مە چی
قﯚشم
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6202255317
70496
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
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جيل ئئيگلتون
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی پەڕتووک :مندا ن
جﯚری
6835
پەڕتوووکی ژمارە5 :
ەتدا
شتن لە ئافرە
غی پ گەﯾش
قﯚناغ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
66272
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ميدﯾا ،دانا عەبدو

6836
پەڕتوووکی ژمارە6 :
ەری
غی رۆشنگە
قﯚناغ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201309
9251250328
88515
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
عومەر ميراودەلی
2013
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
تاﯾبەتم
ستان
شووری کوردس
باش
و ت:
جﯚری پەڕتووک :فە لسەفە
زمان  -ش وەزار :ک  .باشوور
6837
پەڕتوووکی ژمارە7 :
کانی مافی مرۆڤ
غە م ژوﯾيەک
قﯚناغ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
66344
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ش خ عەبدول

6838
پەڕتوووکی ژمارە8 :
وردستان
ەشبونى كو
غەكانى دابە
قﯚناغ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201403
3310040079
97179
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
عومەرر ھەمزە ساللح-حاجى ھااشم-ھەول ر 2010-

6839
پەڕتوووکی ژمارە9 :
غەکانی حەج و عومرە
قﯚناغ
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http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
66025
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ف حس ن وس
ﯾوسف
سو

6840
پەڕتوووکی ژمارە0 :
غەکانی گﯚڕڕانی کﯚمەل
قﯚناغ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
66090
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
دەباغ ،،جەالل

6841
پەڕتوووکی ژمارە1 :
کشتوکال
سەرکردنی ک
سای چارەس
غەکانی ﯾاس
قﯚناغ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
66053
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
بەڕ وەەبەراﯾەتی ئارراستە و ب وککردنەوە

6842
پەڕتوووکی ژمارە2 :
ن
ەز کی ز رﯾن
قە فە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6202255317
70477
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ی
جما ل گردە سﯚری
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی پەڕتووک
ی پەڕتووک :مندا ن
جﯚری
6843
پەڕتوووکی ژمارە3 :
ەر ک
ی گو ھە خە
قەپ للک؛ رۆژانەی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201309
9132118239
92274
ھ شتا ئامادە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
مستەففا خەليفە
ن ورﯾا قانع
وەرگ اننی :ھەورامان
2013
تاﯾبەتم
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
و ت:
ستان
شووری کوردس
باش
جﯚری پەڕتووک :رۆممان
زمان  -ش وەزار :ک  .باشوور

ﻻﭘەڕە

1827

http://www.kurdipedia.org

پەڕتووکی ژمارە6844 :
قەت وعامی کورد لە تورکيا
http://www.kurdipedia.org/?q=2011102410582962511
ئامادەﯾە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
ب وکراوەی جﭭاتا وە تي کوردا )خﯚﯾيبوون)
وەرگ رانی لە فەڕەنسييەوە :نەجاتی عەبدو
بنکەی ژﯾن 2008 -
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی پەڕتووک
باشووری کوردستان
و ت:
جﯚری پەڕتووک :م ژوو
زمان  -ش وەزار :ک .باشوور
پەڕتووکی ژمارە6845 :
قەدری جان شاعيری داھ نەر و نيشتمانپەروەر
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122214410718915
ئامادەﯾە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
نﭭيسينا؛ ئازاد عەبدولعەزﯾز مزووری
ئەم کت بە لە سا ی  2002دا لەالﯾەن چاپ و وەشانی سپي زەوە ب وکراوەتەوە
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی پەڕتووک
باشووری کوردستان
و ت:
جﯚری پەڕتووک :ھە بەست
زمان  -ش وەزار :ک .باشوور
پەڕتووکی ژمارە6846 :
قەدەر لە رووناکی قورئان و سوننەتدا
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514965994
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
گولەن ،محەمەد فەتحو

پەڕتووکی ژمارە6847 :
قەدەری عيشق
http://www.kurdipedia.org/?q=2011090212020360892
فاﯾلی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
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ەکر محەمەد ئەمين)
خا ە بەکر )بە
نووسينی خ
چاپخانەی ئەزم
دﯾيەکانی پەڕتتووک
تاﯾبەتمەند
و ت:
باشوووری کوردستان
ەست
جﯚری پەڕتتووک :ھە بە

6848
پەڕتوووکی ژمارە8 :
قەدە
ەغەشک نی :دارەڕ ی ئئەفسانەی کوردی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
68901
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
حەسەن
مەولوود ئيبراھيم ح

6849
پەڕتوووکی ژمارە9 :
ە رۆژباش
قەرتاا ەﯾەک پ لە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201111
1092219336
62876
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
سووس
ﯾانيس رﯾتس
وەرگ انی لە فارسييەووە :ئيسماﯾل ئيسماﯾل زاددە
دەزگای ئارراس 2007 -
دﯾيەکانی پەڕتتووک
تاﯾبەتمەند
و ت:
باشوووری کوردستان
ەست
جﯚری پەڕتتووک :ھە بە
شوور
زمان  -ش وەزار :ک .باش
6850
پەڕتوووکی ژمارە0 :
جاکاندا و پاسەکەی حااجی 1975-1961
کەالر لە پەنج
شارەدﯾی ک
ی کفری و ش
قەزای
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6262321587
71588
ی پی دی ئ ف :ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی
شاکەلی
ی :محەمەد ش
نووسينی
338ل.
کەرکوک :جابخانەی ککارو8 ،2012 ،
کەرکوک
ک
الﯾەتی
ەلەی روناکبييری و کومەال
لە بالوکراوەکانی کومە
ەڕتووک
تاﯾبەتمەنندﯾيەکانی پە
ستان
باشوووری کوردس
و ت:
ەڕتووک :ھەممەجﯚرە
جﯚری پە
زمان  -ش وەزار :ک .بباشوور
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6851
پەڕتوووکی ژمارە1 :
دا  -بەشی دووەم
قەزوان لە ن وان دۆ و تەزو د
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201303
3311015068
82649
ئاما دەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
س موحەممەددی
عەباس
سراوە
ی و تی ئينگگليسدا نووس
ەندﯾنخانەﯾەکی
ئەم نوووسينە لە بە
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ەروەردە
ی پەڕتووک :پە
جﯚری
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
6852
پەڕتوووکی ژمارە2 :
مارە پ نج
سابخانەی ژم
قەس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201109
9110956276
61113
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
نووسينی :کوورت ﭬﯚن گات
ی
وەرگ انی :عەتا نەھاﯾی
ی سەردەم  -سل مانی ))سا ی چاپ)2008 :
لە ب وکراوەەکانی دەزگای
دﯾيەکانی پەڕتتووک
تاﯾبەتمەند
و ت:
باشوووری کوردستان
جﯚری پەڕتتووک :رۆمان
6853
پەڕتوووکی ژمارە3 :
سيدەی سا ک لە نيگەررانی
قەس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22214410018680
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ھەستيار
بەرزان ھ
دەزگای
2
ی ئاراس 2008
سەرچاوە :ما پەڕی کت بخانەی ککوردی
تاﯾبەتمە
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
و ت:
ستان
شووری کوردس
باش
ە بەست
جﯚری پپەڕتووک :ھە
زمان  -ش وەزار :ک ..باشوور
6854
پەڕتوووکی ژمارە4 :
ی
ەک ژ ھوزانن ت نا بەندی
قەفتە
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http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514968147
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
سەعيد /ک

پەڕتووکی ژمارە6855 :
قەفتەک ژ ھەلبەست ن ھەلبەستﭭان ن شنگال
http://www.kurdipedia.org/?q=2012022709034264313
ئامادەﯾە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
کومەکا ھوزانﭭانا
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی پەڕتووک
باشووری کوردستان
و ت:
جﯚری پەڕتووک :ھە بەست
زمان  -ش وەزار :ک .باشوور
پەڕتووکی ژمارە6856 :
قەفەزی زﯾرﯾن
http://www.kurdipedia.org/?q=2012062022553170180
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
ﯾاسين قادر بەرزنجی
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی پەڕتووک
جﯚری پەڕتووک :مندا ن
پەڕتووکی ژمارە6857 :
قەفەسی ئاسنين ،ﯾان بﯚ ببمەوە بە ع راقی؟
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122214410418805
ئامادەﯾە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
نووسينی :ر بوار سيوەﯾلی
ئەم کت بە لە سا ی  2003دا لەالﯾەن چاپخانەی رەنجەوە چاپکراوە
سەرچاوە :ما پەڕی کت بخانەی کوردی
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی پەڕتووک
باشووری کوردستان
و ت:
سل مانی
شارەکان:
جﯚری پەڕتووک :رامياری
زمان  -ش وەزار :ک .باشوور
پەڕتووکی ژمارە6858 :
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ی
قەلە رەش ر وی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6202255317
70456
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
غەرﯾب
ئاکﯚ غ
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی پەڕتووک :مندا ن
جﯚری
6859
پەڕتوووکی ژمارە9 :
قەلە موون
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6202255317
70549
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
جﯚ وﯾنندو سور
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی پەڕتووک :مندا ن
جﯚری
6860
پەڕتوووکی ژمارە0 :
قەلەڕڕەش
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6202255317
70257
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ن رۆژبەﯾانی
مەد حە سەن
محەم
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی پەڕتووک :مندا ن
جﯚری
6861
پەڕتوووکی ژمارە1 :
گەکان
قەلەڕڕەش و زەنگ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22214410718902
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
(گو بژ ر ک لە شيعری بيانی)
حەسەن
وەرگ انی لە ئينگليزﯾەووە؛ ش رزاد ح
شی سەردەەمەوە
دەزگای چاپ و پەخش
ی
الﯾەن
ئەم پەڕتووککە لە سا ی  2002دا لەال
ەوە
ب وکراوەتە
تاﯾبەتمەند
دﯾيەکانی پەڕتتووک
باشوووری کوردستان
و ت:
ەست
جﯚری پەڕتتووک :ھە بە
شوور
زمان  -ش وەزار :ک .باش
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پەڕتووکی ژمارە6862 :
قەلەڕەش کی زﯾرەک
http://www.kurdipedia.org/?q=2012062022553170699
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
و/د يشاد غەفور
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی پەڕتووک
جﯚری پەڕتووک :مندا ن
پەڕتووکی ژمارە6863 :
قەلەڕەشە لەخﯚباﯾيەکە
http://www.kurdipedia.org/?q=2012062022553170713
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
ن/لەﯾال عەلی
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی پەڕتووک
جﯚری پەڕتووک :مندا ن
پەڕتووکی ژمارە6864 :
قەناعەتپ کردنی سياسی
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514966607
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
ئانک ،جەنگيز

پەڕتووکی ژمارە6865 :
قەند ﯾلﯚکە
http://www.kurdipedia.org/?q=2012062022553170245
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
غەسان کەنفانی
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی پەڕتووک
جﯚری پەڕتووک :مندا ن
پەڕتووکی ژمارە6866 :
قەندﯾل بەغدای ھەژاند  -بەشی 1
http://www.kurdipedia.org/?q=2012010821064563726
فاﯾلی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
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نووسينی :ر باز
1993
تەرن ت
ەمەد ئامادەﯾککردووە بﯚ ئنتە
چاالک محە
دﯾيەکانی پەڕتتووک
تاﯾبەتمەند
و ت:
باشوووری کوردستان
ت
جﯚری پەڕتتووک :ﯾاداشت
شوور
زمان  -ش وەزار :ک .باش
6867
پەڕتوووکی ژمارە7 :
ەشی 2
قەندﯾﯾل بەغدای ھەژاند  -بە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201201
1082106456
63727
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
نووسينی :ر باز
198
80 - 1988
تەرن ت
ەمەد ئامادەﯾککردووە بﯚ ئنتە
چاالک محە
دﯾيەکانی پەڕتتووک
تاﯾبەتمەند
باشوووری کوردستان
و ت:
ت
جﯚری پەڕتتووک :ﯾاداشت
شوور
زمان  -ش وەزار :ک .باش
6868
پەڕتوووکی ژمارە8 :
ەشی 3
قەندﯾﯾل بەغدای ھەژاند  -بە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201201
1082106456
63728
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
نووسيينی :ر باز
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
و ت:
بااشووری کورددستان
ی پەڕتووک :ﯾااداشت
جﯚری
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
6869
پەڕتوووکی ژمارە9 :
976ـ980
9
گاﯾەتی
ی پَشمەرگ
 :2،1ﯾاداشتی
قەندﯾﯾل بەغدای ھەژاند ب1
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
69767
نييە
شتا ئامادە ە
ھش
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ر باز
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6870
پەڕتوووکی ژمارە0 :
و..
لە داڕشتن و نووسين و
ە سەرف و نەحوودا :ە
ی کوردی لە
عيدی زمانی
قەواع
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
66964
ئامادە نييە
ە
ھ شتا
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
نوری عەلی رمين

6871
پەڕتوووکی ژمارە1 :
قە ی ئاژە ن
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22214411619234
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
ل
نووسينی :جﯚرج ئﯚروﯾل
وەرگ انی لە فارسيەوەە؛ ئەحمەد دەەشتی
200دا ب وکراوەتەوە
ئەم رۆمانە لە سا ی 02
سەرچاوە :ما پەڕی کورردستان ن ت
دﯾيەکانی پەڕتتووک
تاﯾبەتمەند
و ت:
باشوووری کوردستان
جﯚری پەڕتتووک :رۆمان
شوور
زمان  -ش وەزار :ک .باش
6872
پەڕتوووکی ژمارە2 :
قە ی ئاژە ن 2
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201208
8261836356
66200
ھ شتا ئامادە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
جﯚرج ئﯚﯚرﯾو ل
وەرگ اننی :ناسر قاززی
تاﯾبەتم
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
و ت:
ستان
شووری کوردس
باش
جﯚری پەڕتووک :رۆممان
زمان  -ش وەزار :ک  .باشوور
6873
پەڕتوووکی ژمارە3 :
قە ی پەری
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22214411319115
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
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نووسينی :بەھرام ئەفرراسيابی
ەبدو
وەرگ انی لە فارسييەووە؛ سامان عە
مانيەوە ب وکرراوەتەوە
ەالﯾەن خانەی وەررگ انی سل م
ن
 200دا ل
ئەم کت بە للە سا ی 07
دﯾيەکانی پەڕتتووک
تاﯾبەتمەند
و ت:
باشوووری کوردستان
جﯚری پەڕتتووک :م ژوو
شوور
زمان  -ش وەزار :ک .باش
6874
پەڕتوووکی ژمارە4 :
قە ی دمدم
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
68894
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
عەرەب شااميلﯚڤ  -عەررەب شەمﯚ
خواروو :شوکوور مستەفا
گﯚڕﯾنی بﯚ کرمانجيی خ
دﯾيەکانی پەڕتتووک
تاﯾبەتمەند
و ت:
باشوووری کوردستان
جﯚری پەڕتتووک :رۆمان
شوور
زمان  -ش وەزار :ک .باش
6875
پەڕتوووکی ژمارە5 :
مان)
ميللەتی کورد )رۆم
ی
نيی
ە لە قارەماني
قە ی دمدم :بەرزترﯾن و نە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
68076
نييە
شتا ئامادە ە
ھش
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
مەد تﯚفيق
محەم

6876
پەڕتوووکی ژمارە6 :
قە ی راز
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
68488
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ژﯾال

6877
پەڕتوووکی ژمارە7 :
قە ی سپی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201111
11110094118777
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
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ئﯚرھان پاموک
شوانی
ەوە :بەکر ش
وەرگ اننی لە تورکييە
ی ئاراس 20 08 -
دەزگای
تاﯾبەتم
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
و ت:
ستان
شووری کوردس
باش
جﯚری پەڕتووک :رۆممان
زمان  -ش وەزار :ک  .باشوور
6878
پەڕتوووکی ژمارە8 :
ەزەکان:
قە بە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
69080
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ورﯾا

6879
پەڕتوووکی ژمارە9 :
قە ەم و شمش ر
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201108
8301325446
60820
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
ئەمين
ن
ستەفا
ەوشيروان مس
خو ندنەوەﯾﯾەکی رەخنەگگرانەی بيرەووەرﯾيەکانی نە
حەمە سەعييد حەسەن
نووسينی ح
دﯾيەکانی پەڕتتووک
تاﯾبەتمەند
و ت:
باشوووری کوردستان
ی
جﯚری پەڕتتووک :رامياری

6880
پەڕتوووکی ژمارە0 :
ست
قە ەم و ھە و س
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22214412119399
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ن عەبدو ﯾوونس
س مان
حەمدی 2007
ی
شی
دەزگای چاپ و پەخش
ەندﯾيەکانی پپەڕتووک
تاﯾبەتمە
و ت:
ستان
شووری کوردس
باش
جﯚری پپەڕتووک :وتارر و دﯾمانە
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6881
پەڕتوووکی ژمارە1 :
قە ەمی رەنگاو رەنگ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6202255317
70795
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
مەد مەحمود
ئە حم
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی پەڕتووک :مندا ن
جﯚری
6882
پەڕتوووکی ژمارە2 :
قە ەوی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201111
1032122476
62728
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
سەعيد زەنگنە
سەليم سە
دەزگای ئارراس 2006 -
دﯾيەکانی پەڕتتووک
تاﯾبەتمەند
باشوووری کوردستان
و ت:
ستی
جﯚری پەڕتتووک :پزﯾشککی  -تەندروس
شوور
زمان  -ش وەزار :ک .باش
6883
پەڕتوووکی ژمارە3 :
راق
ستانی ع ق
ن لە كوردست
ی زلھ زەكان
قەﯾراان خو قيًنی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201403
3310040079
97204
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ح مال عمر عييسی--ھەولل ر2008-
د.صالح

6884
پەڕتوووکی ژمارە4 :
قەﯾراانی خﯚشەوﯾستی و ناائوم دی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
69428
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ئەلب رتتﯚ ،مﯚراﭬيا

6885
پەڕتوووکی ژمارە5 :
ن
قەﯾراانی عەق ی موسو مان
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
66424
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ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
عەبدولحەميد ئەحمەد ئەبو سل مان
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی پەڕتووک
باشووری کوردستان
و ت:
جﯚری پەڕتووک :ئاﯾين و ئاتەﯾزم
زمان  -ش وەزار :ک .باشوور
پەڕتووکی ژمارە6886 :
قەﯾرانی عەق ی موس مان چ3
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514965943
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
عەبدولحەميد ئەحمەد ئەبو سل مان

پەڕتووکی ژمارە6887 :
قەﯾرانی کارگ ی لە کوردستان و دنيای س يەم
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514966484
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
فەرەﯾدون غەرﯾب

پەڕتووکی ژمارە6888 :
قەﯾرانەکانی دﯾموکراسی
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514966743
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
دۆرن ،را ف دارن

پەڕتووکی ژمارە6889 :
قەﯾرانەکانی دﯾموکراسی
http://www.kurdipedia.org/?q=2011090514095960967
ئامادەﯾە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
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نوسەر ::رالف دارن ددۆرف
ل حەمە ئەميين
ن :ئيسماعيل
وەرگ ان
نی 2008
سل مانی
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
تاﯾبەتم
و ت:
شووری کوردس
باش
ستان
جﯚری پەڕتووک :راممياری
6890
پەڕتوووکی ژمارە0 :
ھەر مى
حكومەەى ھ
لە كابينەى پ نجەمى ح
ى و الوان ە
ى رۆشنبيرى
نى وەزارەەى
چاالكييەكانى
كارو چ
ستان
كوردس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201403
3310040079
97222
ھ شتا ئامادە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ئاراس-ھەول ر09-
دﯾيەكان -س
شەى راگەﯾانندن و پەﯾوەند
بەر وەەبەراﯾەەى گش
200

6891
پەڕتوووکی ژمارە1 :
ھيدانی كورردستانی ئييران
كاروان ك لە شەھ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201403
3310040079
97232
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
--1971
سەانی ئيران1-
يدانی كوردس
كاروان ك لە شەھيد

6892
پەڕتوووکی ژمارە2 :
ستان
ى ﯾەك ەى پەرلەمانەاررانى كوردس
چاالكييەكانى
كاروچ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201403
3310040079
97235
ھ شتا ئاما دە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ق-منارە-ھەوول ر2009-
ە عەلى ەۆفيق
حەمە

6893
پەڕتوووکی ژمارە3 :
ستان
ی موسولماان لە كوردس
ەناو ئافرەانی
گەشە ك لە
ی كورد ...گ
كچانی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201403
3310040079
97298
نييە
شتا ئامادە ە
ھش
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ی ھەرۆ د ھەننسن-كﯚری ززانياری-بەغد اد1980-
ھ نی

6894
پەڕتوووکی ژمارە4 :
ەی كوردس
كرشە
ستان
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201403
3310040079
97303
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فاﯾلی پی دی ئ ف:
كرشەی كوردسەان--1981-

ھ شتا ئامادە نييە

پەڕتووکی ژمارە6895 :
كورد و كوردستان
http://www.kurdipedia.org/?q=2014033100400797374
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
واسيلى نيكيەﯾن--ھەول ر1998-

پەڕتووکی ژمارە6896 :
كورد و كوردستان فاكەارەكانى دروسەبونى ك شەكە
http://www.kurdipedia.org/?q=2014033100400797376
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
پ.م.س.الزەر ف-دل ر-سل مانى2000-

پەڕتووکی ژمارە6897 :
كورد و كوردستان لە بەلگەنامە نھ نييەكانى حوكمەەى بەرﯾەانيادا
http://www.kurdipedia.org/?q=2014033100400797377
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
كەمال مەزھەر-گرﯾن گالﯚرى-لبنان2008-

پەڕتووکی ژمارە6898 :
كورد و كوردستان لە كﯚمەلە وەار كى م ژووﯾيدا
http://www.kurdipedia.org/?q=2014033100400797378
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
د.ئەحمەد عوسمان ئەبوبەكر-و.پەروەردە-ھەول ر2005-

پەڕتووکی ژمارە6899 :
كورد و كوردستان لەبەلگە نامە نھ نيەكانى وەزارەەى دەرەوەى ئەمرﯾكادا )كوردستانى
ئ ران و ەوركيا)
http://www.kurdipedia.org/?q=2014033100400797381
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
لﯚكمان ميھﯚ-رۆژھەالە-ھەول ر2009-
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پەڕتووکی ژمارە6900 :
كورد و كوردستان لەبەلگە نامە نھ نيەكانى وەزارەەى دەرەوەى ئەمرﯾكادا )كوردستانى
ع راق)
http://www.kurdipedia.org/?q=2014033100400797380
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
لﯚكمان ميھﯚ-رۆژھەالە-ھەول ر2009-

پەڕتووکی ژمارە6901 :
كورد و كوردستان لەﯾەكەم ئەنسيكلﯚپيدﯾای ەوركى لە م ژوو دا
http://www.kurdipedia.org/?q=2014033100400797382
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
ئەحمەد ەاقانە-ئاراس-ھەول ر2010-

پەڕتووکی ژمارە6902 :
كورد و كوردستان-لە قامووسولئەعالم-دا
http://www.kurdipedia.org/?q=2014033100400797375
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
شەمسەدﯾن سامى-ئاراس-ھەول ر2008-

پەڕتووکی ژمارە6903 :
كورد و م ژوو 0چەند ﭬە كﯚ ينەك ل دۆر م ژووﯾا كەﭬنا كوردو كوردستان
http://www.kurdipedia.org/?q=2014033100400797385
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
د.عەلى ەەەەر ن روەﯾی-بەدرخان-دھﯚك2010-

)

پەڕتووکی ژمارە6904 :
كورد و م ژوو 0چەند ﭬە كﯚ ينەك ل دۆر م ژووﯾا نوى و ھەﭬچەرخا كوردو كوردستان
http://www.kurdipedia.org/?q=2014033100400797386
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
د.عەلى ەەەەر ن روەﯾی-سپير ز-دھﯚك2010-

)

پەڕتووکی ژمارە6905 :
كورد وكوردستان لەبەلگەنامە نھ نيەكانى وەزرارەەى دەرەوەى ئەمرﯾكادا )كوردستانى
ئ ران و ەوركيا)
http://www.kurdipedia.org/?q=2014033100400797394
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ھ شتا ئامادە نييە

فاﯾلی پی دی ئ ف:
لﯚكمان ميھﯚ-رۆژھەالە-ھەول ر2009-

پەڕتووکی ژمارە6906 :
كورد وكوردستان لەبەلگەنامە نھ نيەكانى وەزرارەەى دەرەوەى ئەمرﯾكادا )كوردستانى
ع راق)
http://www.kurdipedia.org/?q=2014033100400797393
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
لﯚكمان ميھﯚ-رۆژھەالە-ھەول ر2009-

پەڕتووکی ژمارە6907 :
كورداﯾەەى و كوردستانيەەا كەركووك
http://www.kurdipedia.org/?q=2014033100400797408
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
سيھاد سەلمان بناﭬى-زانا-دھﯚك2005-

پەڕتووکی ژمارە6908 :
كوردستان
http://www.kurdipedia.org/?q=2014033100400797412
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
قادر ورﯾا-و.رۆشنبيرى-ھەول ر1198-

پەڕتووکی ژمارە6909 :
كوردستان
http://www.kurdipedia.org/?q=2014033100400797413
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
بورجەكان /نەخشەى فەلەكى كەسى و ھەەاوى--2001-

پەڕتووکی ژمارە6910 :
كوردستان
http://www.kurdipedia.org/?q=2014033100400797414
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
كار و چاالكييەكانی وەزارەەی ئەوقاف و كاروباری ئاﯾينی--2006-
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پەڕتووکی ژمارە6911 :
كوردستان
http://www.kurdipedia.org/?q=2014033100400797415
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
كوردسەان--2003-

پەڕتووکی ژمارە6912 :
كوردستان
http://www.kurdipedia.org/?q=2014033100400797416
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
-1380--

پەڕتووکی ژمارە6913 :
كوردستان ! ئەى خﯚشەوﯾسەم
http://www.kurdipedia.org/?q=2014033100400797417
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
و.ئەنوەر سولەانى-ئاراس-ھەول ر2010-

پەڕتووکی ژمارە6914 :
كوردستان الجنوبيە
http://www.kurdipedia.org/?q=2014033100400797418
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
-2006--

پەڕتووکی ژمارە6915 :
كوردستان پ ش لە روخانى نەﯾنەوا
http://www.kurdipedia.org/?q=2014033100400797419
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
سەﯾد كەمال ئيبراھيمى-پەﯾوەند-سل مانى2008-

پەڕتووکی ژمارە6916 :
كوردستان دابەشى كارگ رى و ەر ەۆرى1997-1927-
http://www.kurdipedia.org/?q=2014033100400797421
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
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د.عەبدول

غەفور-د كان-سل مانى2003-

پەڕتووکی ژمارە6917 :
كوردستان شوﯾنى گەرانەوەى دە ھەزار ﯾﯚنانى لە 401ى پ ش ميالد
http://www.kurdipedia.org/?q=2014033100400797422
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
و .حسن فھمى جاف-مەعارف-بەغداد1961-

پەڕتووکی ژمارە6918 :
كوردستان شوﯾنى گەرانەوەى دە ھەزار ﯾﯚنانى لە 401ى پ ش ميالد
http://www.kurdipedia.org/?q=2014033100400797423
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
و.حسن فھمى جاف-مەعارف-بەغداد1961-

پەڕتووکی ژمارە6919 :
كوردستان لە بازنەى ك شەى رۆژھەالەﯾدا 1900-1800
http://www.kurdipedia.org/?q=2014033100400793099
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
كامەران محەمەد حاجى-و.رۆشنبيرى-ھەول ر2007-

پەڕتووکی ژمارە6920 :
كوردستان لە بە گە نامەكانى كﯚنس ى فەرەنسى لە بەغدا سا ى 1919
http://www.kurdipedia.org/?q=2014033100400797425
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
و .نەجاەى عەبدول -شﭭان-سل مانى2004-

پەڕتووکی ژمارە6921 :
كوردستان لە سا ى  2001ز
http://www.kurdipedia.org/?q=2014033100400797426
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
بەدران ئەحمەد-و.پەروەردە-ھەول ر2002-

پەڕتووکی ژمارە6922 :
كوردستان لە سەردەمى ئاشەﯾدا
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http://www.kurdipedia.org/?q=2014033100400797428
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
د.ئەحمەد عوسمان ئەبوبەكر-سەردەم-سل مانى2001-

پەڕتووکی ژمارە6923 :
كوردستان لە م ژوودا چاخەكﯚنەكان )100ھەزار ساڵ پ.ز400-.ى زاﯾين)
http://www.kurdipedia.org/?q=2014033100400797429
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
خەسرۆ گﯚران-و.رۆشنبيرى-ھەول ر2001-

پەڕتووکی ژمارە6924 :
كوردستان لە م ژوودا)100ھەزار ساڵ پ.ز400-.ى زاﯾين)
http://www.kurdipedia.org/?q=2014033100400797430
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
خەسرۆ گﯚران-و.رۆشنبيرى-ھەول ر2001-

پەڕتووکی ژمارە6925 :
كوردستان لە ن وان ملمالن ى ن وان دەولەەﯾى و ناچەﯾيدا 1932-1890
http://www.kurdipedia.org/?q=2014033100400797431
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
كامەران ئەحمەد محەمەد )كامەران مەنەك(-سەردەم-سل مانى2000-

پەڕتووکی ژمارە6926 :
كوردستان لەچاپكراوە عوسمانلييەكاندا
http://www.kurdipedia.org/?q=2014033100400797432
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
و.فەﯾسەل دەباغ-ئاراس-ھەول ر2004-

پەڕتووکی ژمارە6927 :
كوردستان لەچاپكراوە عوسمانلييەكاندا
http://www.kurdipedia.org/?q=2014033100400797433
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
فەﯾسەل دەباغ-و.پەروەردە-ھەول ر2004-
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پەڕتووکی ژمارە6928 :
كوردستان لەسالەكانى شەرى ﯾەكەمى جيھاندا
http://www.kurdipedia.org/?q=2014033100400797434
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
د.كەمال مەزھەر ئەحمەد-كﯚرى زانيارى-بەغداد1975-

پەڕتووکی ژمارە6929 :
كوردستان لەسەدەى پازدەى زاﯾنييدا
http://www.kurdipedia.org/?q=2014033100400797435
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
رابيعە فەاح ش خ محەمەد-و.رۆشنبيرى-ھەول ر2005-

پەڕتووکی ژمارە6930 :
كوردستان لەسەردەمى ئاشەﯾدا
http://www.kurdipedia.org/?q=2014033100400797437
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
د.ئەحمەد عوسمان ئەبوبەكر-سەردەم-سل مانى2001-

پەڕتووکی ژمارە6931 :
كوردستان لەسەردەمى دەولەنى عوسمانيدا
http://www.kurdipedia.org/?q=2014033100400797436
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
د.عەبدولال عەلياوەﯾى--سل مانى2004-

پەڕتووکی ژمارە6932 :
كوردستان لەن وان ملمالن ى ن ودەولەەﯾى وناوچەﯾيدا 1932-1890
http://www.kurdipedia.org/?q=2014033100400797438
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
كامەران ئەحمەد محەمەد ئەمين مەنەك-سەردەم-سل مانى2000-

پەڕتووکی ژمارە6933 :
كوردستان لەن وان ملمالن ى ن ودەولەەﯾى وناوچەﯾيدا 1932-1890
http://www.kurdipedia.org/?q=2014033100400797439
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
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كامەران ئەحمەد محەمەد )كامەران مەنەك(-سەردەم-سل مانى2000-

پەڕتووکی ژمارە6934 :
كوردستان و راپەرﯾنەكانى كورد
http://www.kurdipedia.org/?q=2014033100400797441
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
عەبدولعەزﯾز ﯾامولكى-سەردەم-سل مانى1999-

پەڕتووکی ژمارە6935 :
كوردستان و سەراە ژﯾى دەولەەان
http://www.kurdipedia.org/?q=2014033100400797442
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
حوس نى مەدەنى-و.رۆشنبيرى-ھەول ر2001-

پەڕتووکی ژمارە6936 :
كوردستان و سەراە ژﯾى دەولەەان
http://www.kurdipedia.org/?q=2014033100400797443
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
حسين مەدەنى-رۆژھەالە-ھەول ر2009-

پەڕتووکی ژمارە6937 :
كوردستان و سەراە ژﯾى دەولەەان
http://www.kurdipedia.org/?q=2014033100400797444
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
حوسينى مەدەنى-و.رۆشنبيرى-ھەول ر2001-

پەڕتووکی ژمارە6938 :
كوردستان و شﯚرشەكەى
http://www.kurdipedia.org/?q=2014033100400797445
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
جەمال نەبەز-منارە-ھەول ر2007-

پەڕتووکی ژمارە6939 :
كوردستان و كورد ل كﯚ ينەوەﯾەكى سياسى و ئابورى
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http://www.kurdipedia.org/?q=2014033100400797446
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
د.عبدالرحمن قاسملو-منارە-ھەول ر2006-

پەڕتووکی ژمارە6940 :
كوردستان و كورد لە روانگەى نەخشەوانييەوە
http://www.kurdipedia.org/?q=2014033100400797447
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
ورﯾا رەحمانى-رۆژھەالە-ھەول ر2009-

پەڕتووکی ژمارە6941 :
كوردستان و كوردەكان
http://www.kurdipedia.org/?q=2014033100400797448
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
خالد ھەركی2010-956.71--

پەڕتووکی ژمارە6942 :
كوردستان و ك شەى سنوورى عوسمانى-فارسى 1847-1639
http://www.kurdipedia.org/?q=2014033100400797449
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
نەجاەى عەبدول -و.پەروەردە-ھەول ر2001-

پەڕتووکی ژمارە6943 :
كوردستان و ك شەى سنوورى عوسمانى-فارسى 1847-1639
http://www.kurdipedia.org/?q=2014033100400797450
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
نەجاەى عەبدو -و.پەروەردە-ھەول ر2007-

پەڕتووکی ژمارە6944 :
كوردستان و ﯾاساى كاەى دەو ەەى ع راق
http://www.kurdipedia.org/?q=2014033100400797451
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
ھيوا مسەەفا2005---
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پەڕتووکی ژمارە6945 :
كوردستان وكورد ل كﯚلينەوەﯾەكى سياﯾى و ئابوورى
http://www.kurdipedia.org/?q=2014033100400797452
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
د.عبدالرحمان قاسملﯚ1973-- ٍ◌-

پەڕتووکی ژمارە6946 :
كوردستان ومەسەلەكانی ئەمنی قەومی
http://www.kurdipedia.org/?q=2014033100400797453
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
فەرﯾد ئەسەسەرد--سل مانى2000-

پەڕتووکی ژمارە6947 :
كوردستان ﯾان ئەرمەنسەان
http://www.kurdipedia.org/?q=2014033100400797455
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
نەجاەى عەبدو 2009-364.151--

پەڕتووکی ژمارە6948 :
كوردستان ﯾان نەمان
http://www.kurdipedia.org/?q=2014033100400797454
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
ر نيە مورﯾس-و.رۆشنبيرى-ھەول ر2009-

پەڕتووکی ژمارە6949 :
كوردستان!ئەى خﯚشەوﯾسەم ...بيرەوەرﯾيەكانى بەھيە فەرەجوالزەكى مەرﯾوانى
http://www.kurdipedia.org/?q=2014033100400797456
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
و.ئەنوەر سولەانى-ئاراس-ھەول ر2010-

پەڕتووکی ژمارە6950 :
كوردستان.......نيشەﯾمانى ﯾەكەمى سﯚمەرﯾەكانە
http://www.kurdipedia.org/?q=2014033100400797457
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:

ﻻﭘەڕە

1850

http://www.kurdipedia.org

ھاورێ قادر رەسوڵ1996---

پەڕتووکی ژمارە6951 :
كوردستان....نيشەمانى ﯾەكەمينى سﯚمەر ﯾەكان
http://www.kurdipedia.org/?q=2014033100400797458
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
ھاورێ قادر رەسوڵ1996---

پەڕتووکی ژمارە6952 :
كوردستان...دابەشى كارگ رى ەرﯾنﯚرى ) (1997 -1927پ ر سەى گوندەكانى باشوور
رووپ و و ژمارەى دانيشەوان
http://www.kurdipedia.org/?q=2014033100400797459
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
د .عەبدو ال غەفور-د كان-سل مانى2003-

پەڕتووکی ژمارە6953 :
كوردستانا عيراق و باشوورێ سﯚدان ژ ئوەونومى بﯚ فيدرالي
http://www.kurdipedia.org/?q=2014033100400797460
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
ەارق جامباز-خانى-دھﯚك2009-

پەڕتووکی ژمارە6954 :
كوردستانى باشوور لە شﯚرشى چەكدارﯾيەوە بﯚ راچەرﯾنى ئازادى نەوەدو ﯾەك
http://www.kurdipedia.org/?q=2014033100400797461
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
سەالم حەو ز ئيسماعيل-ئازادى-ھەول ر2011-

پەڕتووکی ژمارە6955 :
كوردستانى باكوور
http://www.kurdipedia.org/?q=2014033100400797462
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
جەمال گردەسﯚرى-رۆژھەالە-ھەول ر2008-

پەڕتووکی ژمارە6956 :
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كوردستانى بەر ئاگرباران
http://www.kurdipedia.org/?q=2014033100400797463
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
شرى لەﯾزەر-روون-سل مانى2004-

پەڕتووکی ژمارە6957 :
كوردستانى پەرەكراو
http://www.kurdipedia.org/?q=2014033100400797464
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
كەرﯾم زەند-پرژە-سل مانى2002-

پەڕتووکی ژمارە6958 :
كوردستانى خوارووى رۆژھەالە لە سەدەى حەﭬدەوە ەا سەرەەاى سەدەى نﯚزدە
http://www.kurdipedia.org/?q=2014033100400797465
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
ى.ئى.ﭬاسيليەﭬا-و.رۆشنبيرى-ھەول ر1997-

پەڕتووکی ژمارە6959 :
كوردستانى عيراق لە بەلگە نامەكانى وەزارەەى دەرەوەى بەرﯾەانيادا
http://www.kurdipedia.org/?q=2014033100400797466
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
و.سەلمان عەلى-شﭭان-سل مانى2005-

پەڕتووکی ژمارە6960 :
كوردستانى موكرﯾان ﯾا اەروپاەﯾن
http://www.kurdipedia.org/?q=2014033100400797467
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
حسين حزنى-زارى كرمانجى-رواندز1938-

پەڕتووکی ژمارە6961 :
كوردستانى نوێ ﯾەكەمين رۆژنامەى رۆژانەى راپەرﯾن
http://www.kurdipedia.org/?q=2014033100400797468
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
نەوزاد عەلى ئەحمەد-كوردسەانى نوێ-سل مانى2001-
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پەڕتووکی ژمارە6962 :
كوردستانى ھاوچەرخ
http://www.kurdipedia.org/?q=2014033100400797469
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
و.گوشاد حمە سعيد-ئاراس-ھەول ر2005-

پەڕتووکی ژمارە6963 :
كوردستان ناوەراسە لە نيوەى ﯾەكەمى ھەزارەى دووەمى پ.ز.دا
http://www.kurdipedia.org/?q=2014033100400797470
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
كﯚزاد محەمەد ئەحمەد ئەربيلى-شﭭان-سل مانى2008-

پەڕتووکی ژمارە6964 :
كوردو كوردستان
http://www.kurdipedia.org/?q=2014033100400797485
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
حس ن عوسمان ن رگسەجارى-ئاراس-ھەول ر2003-

پەڕتووکی ژمارە6965 :
كوردو كوردستان
http://www.kurdipedia.org/?q=2014033100400797486
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
د رك كينان-خانى-دھﯚك2008-

پەڕتووکی ژمارە6966 :
كوردو كوردستان لەكﯚمەلە وەار كى م ژووﯾدا
http://www.kurdipedia.org/?q=2014033100400797487
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
د .ئەحمەد عوسمان ئەبوبەكر-و.پەروەردە-ھەول ر2005-

پەڕتووکی ژمارە6967 :
كوردوباكورى كوردستان لەدواى شەرى ﯾەكەمى جيھانەوە ھەەا دواى شﯚرشى ش خ
سەعيد لەپيران
http://www.kurdipedia.org/?q=2014033100400797493
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ھ شتا ئامادە نييە

فاﯾلی پی دی ئ ف:
م.رەسول ھاوار-خاك-سل مانى2002-

پەڕتووکی ژمارە6968 :
كورەە م ژووى حيزبى د موكراەى كوردستانى ئيران
http://www.kurdipedia.org/?q=2014033100400797518
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
د.عبدالرحمان قاسملﯚ--ئيران2002-

پەڕتووکی ژمارە6969 :
كﯚمەلى الدﯾي كوردستانى ھاوچەرخى ع راق بەرامبەر بە نوێ بوونەوە
http://www.kurdipedia.org/?q=2014033100400797628
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
د.ليژەك ژﯾگيل1999---

پەڕتووکی ژمارە6970 :
كﯚمەلەى ژﯾانەوەى كوردستان
http://www.kurdipedia.org/?q=2014033100400797637
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
حاميد گەوھەرى-ئاراس-ھەول ر2004-

پەڕتووکی ژمارە6971 :
كﯚمە ﯾەەى لە كوردستان
http://www.kurdipedia.org/?q=2014033100400797639
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
محەمد مەال قادر-و.رۆشنبيری-ھەول ر1998-

پەڕتووکی ژمارە6972 :
كﯚمە ﯾەەى لە كوردستان
http://www.kurdipedia.org/?q=2014033100400797640
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
محەمەد مەال قادر-و.رۆشنبيری-ھەول ر1998-

پەڕتووکی ژمارە6973 :
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كﯚمە ﯾەەى و ك شەكانى گەلى كوردستان
http://www.kurdipedia.org/?q=2014033100400797641
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
عەدالەە ەا ەبانى-ز .سەالحەدﯾن-ھەول ر2002-

پەڕتووکی ژمارە6974 :
كﯚمە ى الد ى كوردستانى ھاوچەرخى ع راق بەرامبەر بە نوێ بوونەوە
http://www.kurdipedia.org/?q=2014033100400797656
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
پ.د.ليژەك ژﯾگيل1999---

پەڕتووکی ژمارە6975 :
كﯚمە ك شو نەوارى د رﯾنى بەر لە م ژوو و م ژووى كوردستان
http://www.kurdipedia.org/?q=2014033100400797659
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
كەمال نوورى مەعروف-كەمال-سل مانى2010-

پەڕتووکی ژمارە6976 :
كﯚمە ەى ژﯾانەوەى كوردستان
http://www.kurdipedia.org/?q=2014033100400797673
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
حاميد گەھەرى-ئاراس-ھەول ر2004-

پەڕتووکی ژمارە6977 :
ك شە نەەەوەﯾيەكان و رووداوە سياسييەكانى جيھان وكوردستان
http://www.kurdipedia.org/?q=2014033100400797708
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
د.كەمال مەعروف-ەﯾشك-سل مانى2005-

پەڕتووکی ژمارە6978 :
ك شەنەەەوەﯾيەكان رووداوە سياسييەكانى جيھان و كوردستان
http://www.kurdipedia.org/?q=2014033100400797710
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
د.كەمال مەعروف-ەﯾشك-سل مانى2005-
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پەڕتووکی ژمارە6979 :
ك شەى كورد لە ئ ران بارۆدۆخى ئ سەاى كوردستان و چﯚنيەەى ر گاى چارەسەركردنى
http://www.kurdipedia.org/?q=2014033100400797716
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
ناوەندى ل كﯚ ينەوەى كوردى2002---

پەڕتووکی ژمارە6980 :
ك شەى كوردستان لەئاسە ەوركيا
http://www.kurdipedia.org/?q=2014033100400797717
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
ئەحمەدى قازى2010-956.46--

پەڕتووکی ژمارە6981 :
ك شەى كوردستان لەئاسە ەوركيا
http://www.kurdipedia.org/?q=2014033100400797718
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
ئەحمەدى قازى2010-956.46--

پەڕتووکی ژمارە6982 :
كەركوك و قينی رەشی جەزرای
http://www.kurdipedia.org/?q=2014033100400797753
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
-2005--

پەڕتووکی ژمارە6983 :
گاتا  -سروودە پيرۆزەکانی زەردەشت
http://www.kurdipedia.org/?q=2012111900042470067
ئامادەﯾە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
تەرگومان و درو نەکردنی :بابان سەقزی
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی پەڕتووک
جﯚری پەڕتووک :ئاﯾين و ئاتەﯾزم
زمان  -ش وەزار :ک .باشوور
پەڕتووکی ژمارە6984 :
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دەشت
ە ئەھووراﯾييەکانی زەرد
گاتاکاان؛ سروودە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201211
1181206427
70401
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
خەسرەەو خەزاعی
محەمەدی
وەرگ اننی :ھادی مح
تاﯾبەتم
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
ستان
شووری کوردس
باش
و ت:
جﯚری پەڕتووک :ئاﯾيين و ئاتەﯾزم
زمان  -ش وەزار :ک  .باشوور
6985
پەڕتوووکی ژمارە5 :
ﯾان
گاردﯾا
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201112
2101314066
63194
ئاماددەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
سينی :بووب ئەسەر
نووس
ھاب خاليدی
وەرگگ انی :شەھ
ی پەڕتووک
ەتمەندﯾيەکانی
تاﯾبە
جﯚرری پەڕتووک :ﯾاداشت
ن  -ش وەزار :ک .باشوور
زمان

6986
پەڕتوووکی ژمارە6 :
گارﯾباا دی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
69613
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
شاکر فەتاح

6987
پەڕتوووکی ژمارە7 :
فی
شەی جوگراف
ش  -نەخش
گاگەش
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201112
2171147266
63338
ئامادەەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ئامادەەکردنی :کەرﯾﯾم دانشيار
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
جوگرافيا
ی پەڕتووک :ج
جﯚری
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
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6988
پەڕتوووکی ژمارە8 :
ی پەﯾامبەری
گاندی
ی ئاشتی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6202255317
70791
ھ شتا ئامادە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
و/ش رووان خدر
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
تاﯾبەتم
و ت:
ستان
شووری کوردس
باش
دا ن
جﯚری پەڕتووک :مند
زمان  -ش وەزار :ک  .باشوور

6989
پەڕتوووکی ژمارە9 :
لەبەردەم مررۆﭬاﯾەتيدا
ن دوڕﯾان ک لە
ی و ستالين
گاندی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22702075619816
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
نووسەر
لوﯾی فيش ر
وەرگ
سل مان د سﯚز
2008
ەوەی موکرﯾاننی
سەرچاوە :ما پەڕی دەززگای تو ژﯾنەووە و ب وکردنە
دﯾيەکانی پەڕتتووک
تاﯾبەتمەند
و ت:
باشوووری کوردستان
ی
جﯚری پەڕتتووک :رامياری
شوور
زمان  -ش وەزار :ک .باش
6990
پەڕتوووکی ژمارە0 :
مرۆﭬاﯾەتی
ی
م
ن :دووڕﯾان ک لە بەردەم
ی و ستالين
گاندی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
66779
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
فيش رر ،لوﯾی

6991
پەڕتوووکی ژمارە1 :
ن
گاوان
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201401
1120002498
86711
ھ شتا ئامادە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
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ئابادی
ی
ن :مەحمود ددەو ەت
نووسين
سو تانی
ن :رەسوڵ س
وەرگ ان
تاﯾبەتم
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
ستان
شووری کوردس
باش
و ت:
جﯚری پەڕتووک :رۆممان
زمان  -ش وەزار :ک  .باشوور
6992
پەڕتوووکی ژمارە2 :
وونی
گاوخو
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22702075619756
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
نووسەر
ی
درس سادقی
جەعفەر مد
وەرگ
سو ی
خەبات رەس
ەڕەکان
ژمارەی الپە
97
پ
سا ی چاپ
2008
کەتەلﯚگ
ئەدەبيات
ەوەی موکرﯾاننی
سەرچاوە :ما پەڕی دەززگای تو ژﯾنەووە و ب وکردنە
دﯾيەکانی پەڕتتووک
تاﯾبەتمەند
و ت:
باشوووری کوردستان
ی
جﯚری پەڕتتووک :ئەدەبی
شوور
زمان  -ش وەزار :ک .باش
6993
پەڕتوووکی ژمارە3 :
گا تە بە چەک
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
69320
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ج ،ج مس
ئﯚ درج

6994
پەڕتوووکی ژمارە4 :
گا تە پ کردن
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
65824
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
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م محەمەد عە
ھاشم
ەلی

6995
پەڕتوووکی ژمارە5 :
وردەواری
گا تە و گەپ و دانسقەی کو
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201108
8302159366
60828
ھ شتا ئامادە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
جەمال بابان
ئنستيتييوتی کەلەپوووری کورد
تاﯾبەتم
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
و ت:
ستان
شووری کوردس
باش
جﯚری پەڕتووک :کلتتوور

6996
پەڕتوووکی ژمارە6 :
ەلەپوور
گا تە و گەپ :کە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
68068
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ە رەفە
ھەمزاغای مە
موود ئاغای ھ
ق کوڕی مەحم
تﯚفيق

6997
پەڕتوووکی ژمارە7 :
گدار تارﯾکی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201108
8170937046
60699
ی پی دی ئ ف :ھ شتا ئاماادە نييە
فاﯾلی
فەرھاد شااکەلی
ھﯚنراوە پيکھااتووە و
ئەم کت بە ببەرھەم کی کﯚمە ەشيعررﯾی شاعيرە کە لە ) (17ھ
سی.
دراوەتەسەر زمانی فارس
ر
ی"ﯾەوە وەرگ
کامبيز کەرﯾمی
لەالﯾەن "کا
دﯾيەکانی
تاﯾبەتمەند
پەڕتووک
ەست
جﯚری پەڕتتووک :ھە بە

6998
پەڕتوووکی ژمارە8 :
گدی گدی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6202255317
70438
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
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م /تەھا بيالل
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی پەڕتووک
جﯚری پەڕتووک :مندا ن
پەڕتووکی ژمارە6999 :
گرافيكەكانى كوردستانى
http://www.kurdipedia.org/?q=2014033100400797844
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
د.محەمەد عارف-و.رۆشنبيرى-ھەول ر2007-

پەڕتووکی ژمارە7000 :
گرتنی کەل ن کی تر لە ر زمانی کوردی :پ شگر ،پاشگر
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514966974
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
نوری عەلی رمين

پەڕتووکی ژمارە7001 :
گردی شەھيدان
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514968453
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
موحەڕەم محەمەد ئەمين
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی پەڕتووک
باشووری کوردستان
و ت:
جﯚری پەڕتووک :چيرۆک
زمان  -ش وەزار :ک .باشوور
پەڕتووکی ژمارە7002 :
گرشە
http://www.kurdipedia.org/?q=2011101012411762271
ئامادەﯾە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
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ش
ب بەش
ی پەڕتووک
ەتمەندﯾيەکانی
تاﯾبە
ھە بەست
ی پەڕتووک :ھ
جﯚری
ک .باشوور
ن  -ش وەزار :ک
زمان

7003
پەڕتوووکی ژمارە3 :
ستان
ەى كوردس
گرشە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201403
3310040079
97847
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
مەدى---
مەد سالح ئيبرراھيم محەمە
محەم

7004
پەڕتوووکی ژمارە4 :
ژوی
ە کوردەوارﯾﯾدا و م ی
ەواری باو لە
ستان :شو نە
ەی کوردس
گرشە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
66422
ھ شتا ئامادە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ەد سا ح ئيبرراھيمی
مەدی ،محەمە
محەم

7005
پەڕتوووکی ژمارە5 :
گرفتە
ە پەروەردەﯾﯾييەکان
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201210
0111931542
24605
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ن
حەمەد ئەمين
تەھا مح
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
تاﯾبەتم
و ت:
ستان
شووری کوردس
باش
جﯚری پەڕتووک :پەرروەردە
زمان  -ش وەزار :ک  .باشوور

7006
پەڕتوووکی ژمارە6 :
ستەمی نو ی جيھان
ەکانی سيس
گرفتە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
66243
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
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ﯾی ،حەميد
تەقواﯾی

7007
پەڕتوووکی ژمارە7 :
ک
گرنگتترﯾن چيرۆک
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6202255317
70321
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ی پيرۆز
کت بی
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی پەڕتووک
ی پەڕتووک :مندا ن
جﯚری
7008
پەڕتوووکی ژمارە8 :
م
گرنگتترﯾن قە ەم
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22214412919667
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
وەرگ اننی :بەدران ئئەحمەد حەبييب
ی ئاراس
دەزگای
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
تاﯾبەتم
ستان
شووری کوردس
باش
و ت:
دا ن
جﯚری پەڕتووک :مند

7009
پەڕتوووکی ژمارە9 :
شيە دەروونييەکان
گرنگتترﯾن نەخﯚش
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101536416
65402
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ی ،جەالل خە
ژا ەﯾی
ە ەف

7010
پەڕتوووکی ژمارە0 :
ی خﯚر
گرنگی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6202336407
71047
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
شيار حسين
ھەشي

7011
پەڕتوووکی ژمارە1 :
ەفشارﯾە
سەردەمی ئە
ژووﯾەکانی ئ ران تا س
ی
ە قﯚناغە م
کوردستان لە
ی کورد و کو
گرنگی
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کان)
)چﯚنييەتی پ کھاتتنی ئەمارەتە کوردﯾيەک
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201109
9241646196
62069
ئاماددەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
مەخدوم
م
سور
مەنس
مورادی
وەرگ  :رەفعەت م
ان
بەڕ ووبەراﯾەتی خانەی وەرگ ن
ی
تاﯾبە
ەتمەندﯾيەکانی پەڕتووک
باشووری کورردستان
و ت:
ی پەڕتووک :م ژوو
جﯚری
زمان
ن  -ش وەزار :ک .باشوور
7012
پەڕتوووکی ژمارە2 :
فير لە ميسرر
ەکانی تەکف
گروپە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
66393
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ن ئەحمەد
شوان
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
و ت:
بااشووری کورددستان
م
ی پەڕتووک :ئااﯾين و ئاتەﯾزم
جﯚری
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
7013
پەڕتوووکی ژمارە3 :
گِروگاَل
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6202255317
70228
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
حس ن
س مەحمود ح
عەباس
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی پەڕتووک :مندا ن
جﯚری
7014
پەڕتوووکی ژمارە4 :
ەر سيستەمە سياسيييە
ەرﯾيان لەسە
شار و کارﯾگە
گرووپپەکانی فش
چەرخەکا
ھاوچ
dipedia.org//?q=201012
22702075619943
http:///www.kurd
ئامادەﯾە
ە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
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7015
پەڕتوووکی ژمارە5 :
چە نووسين ک
ن درۆ ناکات و چەند پارچ
گرﯾان
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
67936
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
حمەد
عەبدوو ميرزا ئەح

7016
پەڕتوووکی ژمارە6 :
ن لە گﯚشەی
گرﯾان
ی تەنياﯾيدا
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201403
3290849486
66656
ھ شتا ئامادە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ھيوا ئەحمەد
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
تاﯾبەتمە
ستان
شووری کوردس
باش
و ت:
زمان  -ش وەزار :ک ..باشوور
ە بەست
جﯚری پەڕتووک :ھە

7017
پەڕتوووکی ژمارە7 :
تە چيرۆک
دۆزەخ :کورتە
ی گو ە غەرﯾبەکانی د
گرﯾانی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
68995
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
س
جوان ھيداﯾەت فارس

7018
پەڕتوووکی ژمارە8 :
ن
ی وشەکان
گرﯾانی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
69110
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
کەژال ئيبراھيم خد
در

7019
پەڕتوووکی ژمارە9 :
ەند
گر بە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
67940
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
حس ن
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7020
پەڕتوووکی ژمارە0 :
گر ی نھ نيەکان
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
67887
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
سن
مەد ش خ حس
محەم

7021
پەڕتوووکی ژمارە1 :
ی بەختی ھ
گرەوی
ھە ە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201211
1291712267
74040
ھ شتا ئامادە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
عەتا نە
ەھاﯾی
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
تاﯾبەتم
ستان
شووری کوردس
باش
و ت:
جﯚری پەڕتووک :رۆممان
زمان  -ش وەزار :ک  .باشوور

7022
پەڕتوووکی ژمارە2 :
ی ئەم
ی چاوەکانی
گرەوی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201111
1182225366
62985
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
م مەنسوور
ئەحالم
ی ئاراس 20 08 -
دەزگای
تاﯾبەتم
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
ستان
شووری کوردس
باش
و ت:
جﯚری پەڕتووک :چييرۆک
زمان  -ش وەزار :ک  .باشوور
7023
پەڕتوووکی ژمارە3 :
کوردی کەرکووکە
ی
گی نووسەررانی
ی ھەمەڕەنگ
ەرھەم کی
گ :کﯚمە ە بە
گزنگ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
67840
ئامادە نييە
ە
ھ شتا
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
شوان
رەزا ش
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
بااشووری کورددستان
و ت:
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ەدەبی
ی پەڕتووک :ئە
جﯚری
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
7024
پەڕتوووکی ژمارە4 :
ی ئازار
گزنگی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
67846
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
پەژار

7025
پەڕتوووکی ژمارە5 :
ی ھەتاو
گزنگی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
67745
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
خالد ددل ر

7026
پەڕتوووکی ژمارە6 :
ی ئەمەﯾە
گشتی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22214412519528
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
مارگەر تتە دۆراس
وەرگ اننی :ھەندر ن
20
ی ئاراس 006 -
دەزگای
تاﯾبەتمە
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
و ت:
ستان
شووری کوردس
باش
ە بەست
جﯚری پەڕتووک :ھە
زمان  -ش وەزار :ک ..باشوور
7027
پەڕتوووکی ژمارە7 :
گﯚ
گفتوگ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201110
0131113596
62339
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
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حەمەد حس ن
شﯚڕش مح
ھەنار)
ر
يرەی کت بی گگﯚﭬاری
چاپخانەی کەمال )زنجير
2011
دﯾيەکانی پەڕتتووک
تاﯾبەتمەند
و ت:
باشوووری کوردستان
ی
جﯚری پەڕتتووک :ئەدەبی
شوور
زمان  -ش وەزار :ک .باش
7028
پەڕتوووکی ژمارە8 :
ی کوردﯾی کرمانجيی خواروودا
گﯚ لە رۆمانی
گفتوگ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201307
7231303378
89497
ھ شتا ئامادە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
جەالل ئەنوەر سەعييد
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
تاﯾبەتم
و ت:
ستان
شووری کوردس
باش
جﯚری پەڕتووک :ئەددەبی
زمان  -ش وەزار :ک  .باشوور

7029
پەڕتوووکی ژمارە9 :
خوانی خو ننين
گﯚ لەسەر خ
گفتوگ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22214412819643
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
ی؛ حەمە کاککەڕەش
ئامادەکردنی
سماعيل
ھيوا قادر /ئيس
مەدی مەال /ھ
عەلی /ھەندر ن /د .ئەحم
بەشداربوواان؛ بەختيار ع
حەسەن /گﯚراان بابەعەلی
ن /ش رزاد ح
حەمەئەمين
 200دا ب وکرااوەتەوە
ئەم کت بە للە سا ی 07
سەرچاوە :ما پەڕی کت ببخانەی کورددی
دﯾيەکانی پەڕتتووک
تاﯾبەتمەند
باشوووری کوردستان
و ت:
ل و ھە ەبجە
جﯚری پەڕتتووک :ئەنفال
شوور
زمان  -ش وەزار :ک .باش
7030
پەڕتوووکی ژمارە0 :
گﯚ لەگەڵ ئە
گفتوگ
ەدۆنيس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22214412619543
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
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سەقر ئئەبوفەخر
ەحمەد ئەسووەد
وەرگ اننی :نەوزاد ئە
200
ی سەردەم 01
دەزگای
تاﯾبەتم
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
و ت:
شووری کوردس
باش
ستان
جﯚری پەڕتووک :ئەددەبی
زمان  -ش وەزار :ک  .باشوور
7031
پەڕتوووکی ژمارە1 :
گﯚ لەگەڵ ئە
گفتوگ
ەست رە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101536416
65435
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
فەلەککی ،ئاﯾار

7032
پەڕتوووکی ژمارە2 :
ئابورﯾناس و ھە گراانی خە تی نﯚب
س
ەر،
دار ،نووسە
سياسەتمەد
گﯚ لەگەڵ س
گفتوگ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201112
2311420426
63594
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
سەالم عەبدو
م
وەرگ اننی لە ئە ماننی و عەرەبيييەوە:
2011
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
تاﯾبەتم
ەمەجﯚرە
جﯚری پەڕتووک :ھە
زمان  -ش وەزار :ک  .باشوور

7033
پەڕتوووکی ژمارە3 :
شارۆن...
سەرھەنگ قەزافی ،ش
ی بازرگان ،س
ی ،مەھدی
گﯚ :خومەﯾنی
گفتوگ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
66466
شتا ئامادە نيييە
ھش
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ی ،ئﯚرﯾانا
قاالچی

7034
پەڕتوووکی ژمارە4 :
کردی ن وان مارکس و بباکونين
گﯚی خەﯾا ک
گفتوگ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201202
2161922486
64245
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
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: Morris C
نووسيينیCranston
سييەوە :ھەژ ن
وەرگ انی لە فارس
ی پەڕتووک
تمەندﯾيەکانی
تاﯾبەتم
ی پەڕتووک :ئە
جﯚری
ەدەبی کر کاری
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک

7035
پەڕتوووکی ژمارە5 :
موس
نی زﯾندانی س دارەی م
گﯚی داستاننی شکاندنی
گفتوگ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201311
1222133228
87687
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ی
سيم دﯾبەگەﯾی
دەرس
2013
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ھەمەجﯚرە
ی پەڕتووک :ھ
جﯚری
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
7036
پەڕتوووکی ژمارە6 :
ميری
ش لەگەڵ مي
گﯚی شﯚرش
گفتوگ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201109
9101055156
61076
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
چاپکراوەتەوە
ە
ی ﯾەک تی نييشتيمانی کووردستان لەددەروەی و ت
لەالﯾەن لقی
محەمەد(ەوە بﯚ ئنتەرن ت ئامادەکراوە
ە
الﯾەن )چاالک
ئەم پە لەال
تاﯾبەتمەند
دﯾيەکانی پەڕتتووک
و ت:
دەرەوەە
ی
جﯚری پەڕتتووک :رامياری
شوور
زمان  -ش وەزار :ک .باش
پارت:
کوردستان
ن
نيشتمانيی
ی
ی
ﯾەک تيی
7037
پەڕتوووکی ژمارە7 :
گﯚی گﯚنتەررگراس
گفتوگ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201205
5222133386
64837
ئامادەەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
...
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
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ھەمەجﯚرە
ی پەڕتووک :ھ
جﯚری
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
7038
پەڕتوووکی ژمارە8 :
گفتوگ
گﯚی گەورەپياوان
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
66167
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
شاکر فەتاح

7039
پەڕتوووکی ژمارە9 :
ەردا
ەڵ ھاﯾدﯾگە
گﯚﯾەک لەگە
گفتوگ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22214411719269
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
ەد کەمال
وەرگ انی لە ئينگليزﯾەووە؛ د .محەمە
لەالﯾەن دەزگای چاپ و پەخشی سەردەمەووە
ن
 200دا
ئەم کت بە للە سا ی 05
ەوه
ب وکراوەتە
تاﯾبەتمەند
دﯾيەکانی پەڕتتووک
و ت:
باشوووری کوردستان
ەفە
جﯚری پەڕتتووک :فەلسە
7040
پەڕتوووکی ژمارە0 :
مش
گلگام
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
66930
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
خواز ،جەليل
ئازادﯾخ

7041
پەڕتوووکی ژمارە1 :
مش2
گلگام
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
66931
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ەد قازی
ئەحمە

7042
پەڕتوووکی ژمارە2 :
ک
دراو :چيرۆک
ەی گﯚرﯾچەد
گل نە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
67876
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ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
م عەبدولغەففوور
سەالم

ھ شتا ئاماددە نييە

7043
پەڕتوووکی ژمارە3 :
ەرمی
ستنەوەی گە
گواس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201307
7211520028
89517
ی پی دی ئ ف :ھ شتا ئاماادە نييە
فاﯾلی
مين
ەالل حەمەئەم
ی :رەوەز جە
ئامادەکردنی
http://en.ca
alameo.com/read/00259
97139642d8
83a21c2b
دﯾيەکانی پەڕتتووک
تاﯾبەتمەند
ت
جﯚری پەڕتتووک :زانست
شوور
زمان  -ش وەزار :ک .باش

7044
پەڕتوووکی ژمارە4 :
ن
گوتارر و وەرگ ان
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22214412219423
ئامادەەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ی سو حجو
عەلی
کﯚسارری فەتاح
200
ی وەرگ انی سل مانی 05
خانەی
ی کت بخانەی کوردی
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
و ت:
بااشووری کورددستان
ی پەڕتووک :وتار و دﯾمانە
جﯚری
7045
پەڕتوووکی ژمارە5 :
ەژ ر وردبيندا
گوتارری ئاﯾنی لە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201209
9221406266
66193
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
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ی غەفوور
دانانی ::عومەر عەلی
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
تاﯾبەتم
و ت:
ستان
شووری کوردس
باش
جﯚری پەڕتووک :ئاﯾيين و ئاتەﯾزم
زمان  -ش وەزار :ک  .باشوور

7046
پەڕتوووکی ژمارە6 :
م
گوتارری تيرۆرﯾزم
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22702075619899
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
نووسەر
کﯚمە ک نوووسەر
وەرگ
عەبدولقادر ،ککاوە چەم ،ئاررام
ەمەد ئەمين ع
م ،ھيوا مەال عەلی ،محە
مراد حەکيم
حسين تەھا
ئەمين ،تەح
ەڕەکان
ژمارەی الپە
208
پ
سا ی چاپ
2006
کەتەلﯚگ
سياسەت
ەوەی موکرﯾاننی
سەرچاوە :ما پەڕی دەززگای تو ژﯾنەووە و ب وکردنە
دﯾيەکانی پەڕتتووک
تاﯾبەتمەند
و ت:
باشوووری کوردستان
جﯚری پەڕتتووک :تيرۆرﯾززم
شوور
زمان  -ش وەزار :ک .باش
7047
پەڕتوووکی ژمارە7 :
وردی
ی شانﯚی کو
گوتارری رەخنەی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201109
9081348246
61050
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
ی
نيھاد جامی
 2011-09-15بﯚ
ھاد جامی(ەووە لە رۆژی 5
ی لەالﯾەن )نيھ
ئەم پەڕتووککە بەتاﯾبەتی
کوردﯾپ دﯾا ن ردراوە
دﯾيەکانی پەڕتتووک
تاﯾبەتمەند
و ت:
باشوووری کوردستان
جﯚری پەڕتتووک :شانﯚ
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شوور
زمان  -ش وەزار :ک .باش
7048
پەڕتوووکی ژمارە8 :
ە
فيی مﯚد رنە
گوتارری فەلسەف
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201104
4281329325
57109
ھ شتا ئامادە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ی ﯾورگن ھابررماس
نوسينی
وەرگ اننی ھاوژﯾنی مەال ئەمين
تاﯾبەتم
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
ستان
شووری کوردس
باش
و ت:
جﯚری پەڕتووک :فە لسەفە
زمان  -ش وەزار :ک  .باشوور
7049
پەڕتوووکی ژمارە9 :
دی
گوتارری ناسيﯚنالليزمی کورد
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201208
8171341236
64454
ھ شتا ئامادە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
عەتا قە
ەرەداغی
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
تاﯾبەتم
ستان
شووری کوردس
باش
و ت:
جﯚری پەڕتووک :راممياری
زمان  -ش وەزار :ک  .باشوور

7050
پەڕتوووکی ژمارە0 :
ەﯾ کی رەخننەگرانە
ق وەھبی و خو ندنەوە
گمەنی تﯚفيق
گوتوبب ژ کی دەگم
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201109
9301134056
62167
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
ەن پوور
وەرگرتن و تﯚمارکردنی ئئەمير حەسە
رەئووف محەمەد
ف
ندنەوەی بابی اللﯚ  -کەمال
ی
نووسينەوەەی و پەراو زوو خو
سل مانيی 2011
رەئووف
ف
لەالﯾەن )بابی اللﯚ-کەمال
ن
سەرچاوە :تﯚمار کی تاﯾﯾبەت بﯚ کوردﯾپ دﯾا
22:07:56
2
نوﯾی چاپکراوی( لە2011-9-29 :
سەبارەت بە )کت بی ی
محەمەد( س
تاﯾبەتمەند
دﯾيەکانی پەڕتتووک
باشوووری کوردستان
و ت:
جﯚری پەڕتتووک :وتار و دﯾمانە

ﻻﭘەڕە

1874

http://www.kurdipedia.org

شوور
زمان  -ش وەزار :ک .باش
7051
پەڕتوووکی ژمارە1 :
ر
ەی ماسيگر
گوربە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22214412919677
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
نی :ﭬالدﯾم ر سوتاﯾيﭫ
نووسينی
عەبدو
وەرگ اننی :سەالم ع
سەرچاوە :ما پەڕی کت بخانەی ککوردی
تاﯾبەتم
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
و ت:
ستان
شووری کوردس
باش
دا ن
جﯚری پەڕتووک :مند
زمان  -ش وەزار :ک ..باشوور
7052
پەڕتوووکی ژمارە2 :
و گورزان
گورزو
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6202255317
70768
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
عەزﯾز ی مەالی رەەش
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی پەڕتووک
ی پەڕتووک :مندا ن
جﯚری
7053
پەڕتوووکی ژمارە3 :
گ و بزن بﯚ م ردمنا ن
گورگ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
68419
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ش
عەزﯾزی مەالی رەش
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی پەڕتووک
ی پەڕتووک :رۆۆمان
جﯚری
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
7054
پەڕتوووکی ژمارە4 :
گ وبەرخﯚلە
گورگ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6202255317
70704
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
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د عەلی
ەرگوڵ سەعيد
و/سە
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی پەڕتووک :مندا ن
جﯚری
5570
پەڕتوووکی ژمارە0 :
کە ﯾچکﯚلەکاان
گ کەروﯾشکە
گورگ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6202255317
70706
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ەلی
سەرگگوڵ سەﯾد عە
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی پەڕتووک
ی پەڕتووک :مندا ن
جﯚری
7056
پەڕتوووکی ژمارە6 :
گورگننامە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201109
9071313546
61026
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ی
نەجات ئەسپيندارەﯾی
سەرچاوە :ما پەڕی دەنگەکان
تاﯾبەتمە
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
و ت:
ستان
شووری کوردس
باش
ە بەست
جﯚری پەڕتووک :ھە
زمان  -ش وەزار :ک ..باشوور
7057
پەڕتوووکی ژمارە7 :
وبزن
گورگو
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6202255317
70236
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
عەزﯾز مەالرەش
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی پەڕتووک :مندا ن
جﯚری
7058
پەڕتوووکی ژمارە8 :
ی رووتە ن
گورگی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
69362
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
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ھ سە ،ھ رمان

پەڕتووکی ژمارە7059 :
گورگ ئازاد ﯾخواز
http://www.kurdipedia.org/?q=2012062022553170547
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
ر کارێ متروﯾری
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی پەڕتووک
جﯚری پەڕتووک :مندا ن
پەڕتووکی ژمارە7060 :
گورگ کی برس
http://www.kurdipedia.org/?q=2012062022553170454
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
ئاکﯚ غەرﯾب
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی پەڕتووک
جﯚری پەڕتووک :مندا ن
پەڕتووکی ژمارە7061 :
گورگەکانی لەتيف ھە مەت
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514968614
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
لەتيف ھە مەت

پەڕتووکی ژمارە7062 :
گوزارش و بە گەنامەکانی کﯚنگرەی چوارەمی کﯚمﯚنيستی ئ ران
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514966157
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
ن حوسامی

پەڕتووکی ژمارە7063 :
گوزارشتی مﯚسيقا
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122214412319451
ئامادەﯾە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
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د .فوئادد زەکەرﯾا
حەمە ککەرﯾم عارف
ﯾانەی ققە ەمی سل مانی 2006
تاﯾبەتم
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
و ت:
ستان
شووری کوردس
باش
جﯚری پەڕتووک :ھوونەری
زمان  -ش وەزار :ک  .باشوور
7064
پەڕتوووکی ژمارە4 :
ەکە
ەفسوناوﯾيە
ی ماسيە ئە
گوفی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6202255317
70842
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ن عوسمان
بەرزان
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی پەڕتووک
بااشووری کورددستان
و ت:
مندا ن
ی پەڕتووک :م
جﯚری
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
7065
پەڕتوووکی ژمارە5 :
چنينەکانی ھەندەران
گول چ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201403
3310040079
97893
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
م سابير
قاسم
ھەول ر2005-
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
و ت:
بااشووری کورددستان
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
ەدەبی
ی پەڕتووک :ئە
جﯚری
7066
پەڕتوووکی ژمارە6 :
ەردەی
ژ ر ک ھﯚنرااوەی پەروە
گولبژ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6202336407
71048
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
مان محەمەد ھەورامی
عوسم

7067
پەڕتوووکی ژمارە7 :

ﻻﭘەڕە
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گولزار
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
65793
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ش  ،ش خ تااھرێ
شووش

7068
پەڕتوووکی ژمارە8 :
گولزارو چيرۆکەک
کانی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6202255317
70440
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
وەزارەەتی پەروەردەە
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی پەڕتووک
ی پەڕتووک :مندا ن
جﯚری
7069
پەڕتوووکی ژمارە9 :
ی کە ت
گوماننە ﯾاخ کانی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22214411519193
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
ئيبراھيم
م
دو
نووسينی :سەالم عەبد
199دا لەسەر ئينتەرن ت ب وکراوەتەوە
ئەم کت بە للە سا ی 99
سەرچاوە :ما پەڕی کت ببخانەی کورددی
دﯾيەکانی پەڕتتووک
تاﯾبەتمەند
و ت:
باشوووری کوردستان
جﯚری پەڕتتووک :رۆمان
شوور
زمان  -ش وەزار :ک .باش
7070
پەڕتوووکی ژمارە0 :
ھی سپی
گوناھ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201201
1111049296
63777
ئامادەەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ش رزاد حەسەن
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
و ت:
بااشووری کورددستان
چيرۆک
ی پەڕتووک :چ
جﯚری
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
7071
پەڕتوووکی ژمارە1 :

ﻻﭘەڕە
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ک
ھی فرم سک
گوناھ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
68821
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
کﯚردۆ کاروان

7072
پەڕتوووکی ژمارە2 :
ن
ھە جوانەکان
گوناھ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201108
8170954566
60705
ی پی دی ئ ف :ھ شتا ئاماادە نييە
فاﯾلی
ەق
ﭬينﯚس فاﯾە
ھاتووە و سا ی
 (24شيعر پ کھ
ی کﯚمە ەشييعرﯾی شاعيررە کە لە ) 2
بەرھەم کی
) (2001بە ) (120الپەڕەەی قەوارە ماامناوەندی لە و تی ھﯚ ند چاپ بووە.
تاﯾبەتمەند
دﯾيەکانی
پەڕتووک
ەست
جﯚری پەڕتتووک :ھە بە

7073
پەڕتوووکی ژمارە3 :
فر و س بەر
ھەکانی بەف
گوناھ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
68826
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ش
مەد کاکە رەش
محەم

7074
پەڕتوووکی ژمارە4 :
گوناھ
ھەکانی د نيياﯾی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201109
9011118276
60869
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ھەستيار
ی :بەرزان ھ
نووسينی
ەی سەردەم
چاپخانە
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
تاﯾبەتمە
و ت:
ستان
شووری کوردس
باش
ە بەست
جﯚری پەڕتووک :ھە

7075
پەڕتوووکی ژمارە5 :
جەستە
ھەکانی ژن بوون و ستتەمەکانی ج
گوناھ

ﻻﭘەڕە
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http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
66674
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
عەلی
لەﯾال ع

7076
پەڕتوووکی ژمارە6 :
گوند و شار
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6202255317
70631
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
عەباس
پەرو ع
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
بااشووری کورددستان
و ت:
مندا ن
ی پەڕتووک :م
جﯚری
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
7077
پەڕتوووکی ژمارە7 :
گوند ە کەمان
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6202255317
70291
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
د
سا ح سەعيد
تاﯾەر س
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی پەڕتووک
ی پەڕتووک :مندا ن
جﯚری
7078
پەڕتوووکی ژمارە8 :
ی ئ مە
گوندی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201110
0312156176
62683
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
مەحمود مااکاڵ
وەرگ انی لە فارسييەووە :محەمەد ببەھرەوەر
دەزگای ئارراس 2005 -
دﯾيەکانی پەڕتتووک
تاﯾبەتمەند
باشوووری کوردستان
و ت:
ک
جﯚری پەڕتتووک :چيرۆک
شوور
زمان  -ش وەزار :ک .باش
7079
پەڕتوووکی ژمارە9 :
ی ئ مە چ2
گوندی

ﻻﭘەڕە
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dipedia.org//?q=201206
6101651496
69570
http:///www.kurd
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ماکال  ،مەحمود

7080
پەڕتوووکی ژمارە0 :
روست وەک نموونە)
ت
وندی
ی کوردﯾی و گﯚڕان لە پيشەدا )گو
گوندی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201011
11911163210787
ی پی دی ئ ف :ھ شتا ئاماادە نييە
فاﯾلی
ی
ی :نادر روستی
تو ژﯾنەوەی
ژمارەی بالووکراوە46 :
دﯾزاﯾنی بەرگ :حەميد ررەزا ئازموودە
ساالر
ر
ی الپەڕەکان :کاروان
ڕ کخستنی
چاپخانە :ئااراس ھەول ر
1
تيراژ1000 :
ەم 2007
چاپی ﯾەکە
نرخ 4000 :دﯾنار
سا ی )
 (2007حکومەتی ھەر می کورردستان
2
ژمارەی سپپاردن ) (38س
تاﯾبەتمەند
دﯾيەکانی پەڕتتووک
و ت:
باشوووری کوردستان
شوور
زمان  -ش وەزار :ک .باش
7081
پەڕتوووکی ژمارە1 :
ەسات
ی پ لە کارە
شو نەوار و م ژووﯾەکی
ی ک سە :ش
گوندی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
69963
ھ شتا ئاماادە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
مەال تتاھر

7082
پەڕتوووکی ژمارە2 :
ۆپﯚلﯚجی
کی ئەنسرۆ
گوندﯾﯾاتی :ئاليەک
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
66153
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ێ سل مان
خدرێ

7083
پەڕتوووکی ژمارە3 :
دانيشەوانى
ى
رى
شوورى كورردستان لە سەرژم ى
دستان...گونندەكانى باش
ەكانى كورد
گوندە
قدا1977-
عيراق
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201403
3310040079
97982

ﻻﭘەڕە
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ھ شتا ئامادە نييە

فاﯾلی پی دی ئ ف:
د.عەبدو غەفور-ئاراس-ھەول ر2005-

پەڕتووکی ژمارە7084 :
گوندەكانى كوردستان...گوندەكانى رۆژئاواى كوردستان لە سەرژم رى دانيشەوانى
عيراقدا1994-
http://www.kurdipedia.org/?q=2014033100400797984
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
د.عەبدو غەفور-ئاراس-ھەول ر2005-

پەڕتووکی ژمارە7085 :
گوندەكانى كوردستان...گوندەكانى رۆژھەالەى كوردستان لە سەرژم رى دانيشەوانى
عيراقدا1996-
http://www.kurdipedia.org/?q=2014033100400797983
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
د.عەبدو غەفور-ئاراس-ھەول ر2005-

پەڕتووکی ژمارە7086 :
گوندەکان بەرەو مانگ ھە دەکش ن
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514969273
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
بولبول ،فەرحان

پەڕتووکی ژمارە7087 :
گوندەکان بەرەو مانگ ھە دەکش ن
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514969101
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
فەرحان
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی پەڕتووک
باشووری کوردستان
و ت:
جﯚری پەڕتووک :شانﯚ
زمان  -ش وەزار :ک .باشوور
پەڕتووکی ژمارە7088 :
گوندەکانی رۆژھە تی کوردستان لە سەرژم ری دانيشتوانی ئ راندا  - 1996 -بەرگی 3

ﻻﭘەڕە
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http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201111
1032111436
62726
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
عەبدو غەفور
2005
2
ئاراس -
دەزگای ئا
تاﯾبەتمەنندﯾيەکانی پە
ەڕتووک
و ت:
باشوووری کوردستتان
ەڕتووک :ئامار
جﯚری پە
زمان  -ش وەزار :ک .بباشوور
7089
پەڕتوووکی ژمارە9 :
گی 2
 - 1977بەرگ
دانيشتوانی ع راقدا 7 -
ی
سەرژم ری د
دستان لە س
ەکانی کورد
گوندە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201111
1030759206
62722
ئئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
عەبدو غەففور
ع
س 2005 -
ددەزگای ئاراس
ەکانی پەڕتوووک
تتاﯾبەتمەندﯾيە
باشووری کوردستان
ی
و ت:
جﯚری پەڕتوووک :ئامار
ج
ززمان  -ش وەزار :ک .باشووور
7090
پەڕتوووکی ژمارە0 :
ﯚگەرﯾە
ۆک کی شانﯚ
ەکەم :چيرۆ
گوندە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
68103
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ە کەرﯾم رەمەزان
حەمە

7091
پەڕتوووکی ژمارە1 :
ھﯚنراوە
شانﯚﯾی بە ھ
گوڵ ئەست رە و چيرۆکی ش
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
67713
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ھا)
کامەران )محەمەد ئەحمەد تەھ

7092
پەڕتوووکی ژمارە2 :
گوڵ بەبﯚنەوە جو
جوانە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6202336407
71049

ﻻﭘەڕە

1884

http://www.kurdipedia.org

فاﯾلی پی دی ئ ف:
جەمال گردەسﯚری

ھ شتا ئامادە نييە

پەڕتووکی ژمارە7093 :
گوڵ فرۆش
http://www.kurdipedia.org/?q=2012062022553170368
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
جە زا عەلی ئە مين
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی پەڕتووک
جﯚری پەڕتووک :مندا ن
پەڕتووکی ژمارە7094 :
گوڵ گەشت ک بە م رغوزاری خانای قوبادﯾدا :ل کﯚ ينەوە
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514968059
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
رەووف ئەحمەد

پەڕتووکی ژمارە7095 :
گوڵ و ئامﯚژگاری
http://www.kurdipedia.org/?q=2012062023364071050
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
سەردار ِرەزا

پەڕتووکی ژمارە7096 :
گوڵ و ئاوارەﯾی
http://www.kurdipedia.org/?q=2012062023364071051
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
پاﭬ ھيوا سەرھەنگ

پەڕتووکی ژمارە7097 :
گوڵ و بولبول
http://www.kurdipedia.org/?q=2011061910414360319
فاﯾلی پی دی
ھ شتا ئامادە نييە
ئ ف:

ﻻﭘەڕە
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سينی
کی پ ش سەد ساڵ لەمەوببەرە و لە نووس
ستنووس ی
ڵ و بولبول دەس
کت بی کوڵ
بەتاﯾبەتی
ی
بەست و
ت
ە ناوی "حەق تەت" کە پ ک ھاتووە لە ززۆر ھە
کەس ک بە
تاکوو چەند
و
مابووەوە
ما ە دڕۆﯾيدا م
سە لە ن و بنەم
م دەستنووس
ی کوردی .ئەم
شاھنامەی
دەستی سياوەش گﯚدەرزی و ئئەوﯾش
ی
ەﯾشتە
ی سو ددا گە
ساڵ لەمەووبەر لە و تی
وەی
لە ھﯚنراوەکان کە بە ش ی
توانی بەش ک ە
ی
ت و ت کﯚشان ککی زۆر
بە زەحمەت
کاتەوە و لە کت بە کدا بە نااوی "گوڵ و ببولبول"
ھەوارمی ننووسرابوونەووە ساغيان بک
دڕۆﯾی
ی
ەکە لە الﯾەن حاميد
دا .رازاندنەوە ی بەرگ و دﯾﯾسانی کت بە
لە چاپی بد
)درودی(ﯾەوە کراوە.
لەالﯾەن )حاميد درودی( سەبارەت بە
ن
سەرچاوە :تﯚمار کی تاﯾﯾبەت بﯚ کوردﯾپ دﯾا
0:28:18 20
ڵ و بولبول( للە011-6-19 :
)کت بی گوڵ
دﯾيەکانی
تاﯾبەتمەند
پەڕتووک
جﯚری پەڕتتووک :ھە بە ست
7098
پەڕتوووکی ژمارە8 :
جوانەکان لەناو ما دا
گوڵ و رووەکە ج
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
67230
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
محەمەد عەزﯾﯾز
ی ،موسلح م
پيرﯾادی

7099
پەڕتوووکی ژمارە9 :
گوڵ و ژن و چيا
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
68291
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ەفا
مستە

7100
پەڕتوووکی ژمارە0 :
وھەنگ
گوڵ و
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6202255317
70197
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
سەعيد قادر
نورﯾس
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی پەڕتووک :مندا ن
جﯚری
7101
پەڕتوووکی ژمارە1 :
ی باخچە
گو نی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6202336407
71052

ﻻﭘەڕە
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فاﯾلی پی دی ئ ف:
مەعروف ئەمينی

ھ شتا ئامادە نييە

پەڕتووکی ژمارە7102 :
گو ە سوورەی نەتەوەﯾی
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514967687
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
کامەران موکری
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی پەڕتووک
باشووری کوردستان
و ت:
جﯚری پەڕتووک :ھە بەست
زمان  -ش وەزار :ک .باشوور
پەڕتووکی ژمارە7103 :
گو ە گەزﯾزە
http://www.kurdipedia.org/?q=2012062023364071053
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
لوقمان ئە ەورادی

پەڕتووکی ژمارە7104 :
گو ەکانی رۆژگار :کﯚمە ە مروارﯾەکی سەدەھا دەو ەمەندی زانست و..
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514967781
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
محەمەد حەسەن

پەڕتووکی ژمارە7105 :
گو ەی مەرﯾوان
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514967640
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
محەمەدی ش خ قادری ش خ سەعيدی دۆ ش

پەڕتووکی ژمارە7106 :
گو بژ ر ک لە باغی بلکيان
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514968490
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:

ﻻﭘەڕە
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مراد شەرﯾف
حسەﯾن خوام
ئارام ح

7107
پەڕتوووکی ژمارە7 :
ژ ر ک لە چييرۆکی ب گاننە
گو بژ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
68057
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ن12 /ن
ﯾاچين

7108
پەڕتوووکی ژمارە8 :
ژ ر ک لە چييرۆکەکانی سادقی ھييداﯾەت
گو بژ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22214411219066
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
داﯾەت
نووسينی :سادقی ھيد
وەرگ انی؛ عەلی نانەووازادە
لەالﯾەن دەزگای چاپ و پەخشی موکرﯾانييەووە
ن
 200دا
ئەم کت بە للە سا ی 06
ەوە
ب وکراوەتە
تاﯾبەتمەند
دﯾيەکانی پەڕتتووک
باشوووری کوردستان
و ت:
ک
جﯚری پەڕتتووک :چيرۆک
شوور
زمان  -ش وەزار :ک .باش
7109
پەڕتوووکی ژمارە9 :
ﯚلکلﯚری کورردی
ژ ر ک لە فﯚ
گو بژ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
67334
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
يل
ش خانی ،سەعدوو ئيسماعيل

7110
پەڕتوووکی ژمارە0 :
ن
ۆک نووسين
ونەری چيرۆ
ژ ر ک لە ھو
گو بژ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
69217
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ھيم ﯾونسی
ئيبراھ
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
بااشووری کورددستان
و ت:
ەدەبی
ی پەڕتووک :ئە
جﯚری
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زمان  -ش وەزار :ک .باشوور
پەڕتووکی ژمارە7111 :
گو بژ ر ک لە ھە بەستی فەلسەفی و نو ژەنی ئە مانی
http://www.kurdipedia.org/?q=2011101712193562400
ئامادەﯾە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
کرﯾستينە ئال رت وﯾبرانيتس
لە ئە مانييەوە /ئەنوەر محەمەد ئەحمەد
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی پەڕتووک
جﯚری پەڕتووک :ھە بەست
زمان  -ش وەزار :ک .باشوور
پەڕتووکی ژمارە7112 :
گو بژ ر کی مافی مرۆڤ
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514966340
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
ش خ عەبدول

پەڕتووکی ژمارە7113 :
گو بژ ر کی ناوی کوردی
http://www.kurdipedia.org/?q=2011050611370557515
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
فەخرەدﯾن ،ستﯚکھﯚ م) :ب.چ(94 ،1990 ،ل.
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی پەڕتووک
دەرەوە
و ت:
جﯚری پەڕتووک :فەرھەنگ
زمان  -ش وەزار :ک .باشوور
پەڕتووکی ژمارە7114 :
گو چن :کەلەپوور
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514968441
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
عەبدولکەرﯾم فندی دوسکی

پەڕتووکی ژمارە7115 :
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شمشير
ر
ئيسالم و
م
ئيسالمی و
ی
یو
گو چننين ک لە م ژووی پاشااﯾانی ئ رانی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201112
2241332136
63505
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
عەدﯾن شيفا
نووسيينی :شوجاع
شيدی زەرزا
ی :حاميد رەش
وەرگ انی بﯚ کوردی
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
م
ی پەڕتووک :ئااﯾين و ئاتەﯾزم
جﯚری
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
7116
پەڕتوووکی ژمارە6 :
گو چييای رۆحەکاان
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
2270207562
20054
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
نووسەر
حمەد
ر واس ئەح
ەڕەکان
ژمارەی الپە
126
پ
سا ی چاپ
2010
پ
نﯚرەی چاپ
ﯾەکەم
دﯾزاﯾنی بەرگ
ئاسﯚ مامزاادە
کەتەلﯚگ
شيعر
ڕۆمان و ش
ەوەی موکرﯾاننی
سەرچاوە :ما پەڕی دەززگای تو ژﯾنەووە و ب وکردنە
دﯾيەکانی پەڕتتووک
تاﯾبەتمەند
باشوووری کوردستان
و ت:
جﯚری پەڕتتووک :رۆمان
شوور
زمان  -ش وەزار :ک .باش
7117
پەڕتوووکی ژمارە7 :
چيرۆک
گو خااس :چوار چ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
69517
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ی
ی ،مەنسوری
ﯾاقوتی

7118
پەڕتوووکی ژمارە8 :
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گو دانی خا ی
http://www.kurdipedia.org/?q=2012062022553170346
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
و/موژدە محەمەد
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی پەڕتووک
جﯚری پەڕتووک :مندا ن
باشووری کوردستان
و ت:
زمان  -ش وەزار :ک .باشوور
پەڕتووکی ژمارە7119 :
گو دەستەی شوعەرای ھاوعە رم چ2،1
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514967816
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
عەلی کەمال باپير ئاغا

پەڕتووکی ژمارە7120 :
گو زار
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514965747
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
تا ەبانی ،حەسيب جەالل

پەڕتووکی ژمارە7121 :
گو زار 2
http://www.kurdipedia.org/?q=2012062023364071054
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
سەردار رەزا

پەڕتووکی ژمارە7122 :
گو زاری پەروەردە
http://www.kurdipedia.org/?q=2012062023364071055
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
عوسمان محەمەد ھەورامی

پەڕتووکی ژمارە7123 :
گو زاری جگەرگﯚشەکان
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http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6202336407
71056
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
محەم
مەد فەتحو کﯚﯚی

7124
پەڕتوووکی ژمارە4 :
گو زاری مندا ن
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6202336407
71057
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
کازم ککﯚﯾی

7125
پەڕتوووکی ژمارە5 :
مان بەرگی 1
گو زاری ھەورام
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22214411719263
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
ھەورامی
ی
نووسينی :محەمەد ئەممين
ەوە
لەالﯾەن دەزگای چاپ و ب وکردننەوەی ئاراسە
ن
 200دا
ئەم کت بە للە سا ی 04
ەوە
ب وکراوەتە
دﯾيەکانی پەڕتتووک
تاﯾبەتمەند
و ت:
باشوووری کوردستان
ی
جﯚری پەڕتتووک :ئەدەبی
7126
پەڕتوووکی ژمارە6 :
مان بەرگی 2
گو زاری ھەورام
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22214411719265
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
ھەورامی
ی
نووسينی :محەمەد ئەممين
زمانناسی و ئەدەبيات
ەوە
لەالﯾەن دەزگای چاپ و ب وکردننەوەی ئاراسە
ن
 200دا
ئەم کت بە للە سا ی 04
ەوە
ب وکراوەتە
تاﯾبەتمەند
دﯾيەکانی پەڕتتووک
باشوووری کوردستان
و ت:
ی
جﯚری پەڕتتووک :ئەدەبی
7127
پەڕتوووکی ژمارە7 :
ەر ما ئاوا
گو زە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
69527

ﻻﭘەڕە

1892

http://www.kurdipedia.org

ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ئيتماتﯚﯚف ،جەنگيز

ھ شتا ئاماددە نييە

7128
پەڕتوووکی ژمارە8 :
ستان
گو س
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22702075619911
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
نووسەر
مشرف الد
ن عەبدو
دﯾن مصلح بن
وەرگ
عەلی نانەوا زادە
ەڕەکان
ژمارەی الپە
144
پ
سا ی چاپ
2006
کەتەلﯚگ
سياسەت
ەوەی موکرﯾاننی
سەرچاوە :ما پەڕی دەززگای تو ژﯾنەووە و ب وکردنە
دﯾيەکانی پەڕتتووک
تاﯾبەتمەند
باشوووری کوردستان
و ت:
جﯚرە
جﯚری پەڕتتووک :ھەمەج
شوور
زمان  -ش وەزار :ک .باش
7129
پەڕتوووکی ژمارە9 :
ستان 2
گو س
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201210
0121450192
24372
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
سەعدی شييرازی
ش خ مووس حەدﯾن س
ەحمەد ھەنارری
وەرگ اننی :زەکی ئە
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
تاﯾبەتمە
و ت:
ستان
شووری کوردس
باش
ە بەست
جﯚری پەڕتووک :ھە
زمان  -ش وەزار :ک ..باشوور
7130
پەڕتوووکی ژمارە0 :
ک )التينی)
ستان :چيرۆک
گو س
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
68701
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
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حس ن سيلﭭانی

پەڕتووکی ژمارە7131 :
گو ستانی بانگخوازان
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514965909
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
عوسمان محەمەد رەشيد

پەڕتووکی ژمارە7132 :
گو شەن :برﯾتيە لە ھەزار و ﯾەک پەند )کەلەپوور)
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514967842
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
عوسمان

پەڕتووکی ژمارە7133 :
گو شەنی ژمارە
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061012351365178
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
کاميل فەرەج

پەڕتووکی ژمارە7134 :
گو گەشت ک بە ناوچەکانی کوردستاندا 1984ز
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514969686
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
لەﯾالن

پەڕتووکی ژمارە7135 :
گو نارەکانی شو نپ لە باخچەکانی تاراوگەدا
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122214412619572
فاﯾلی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
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ھەندر ن
2006
سەنتەری ل کﯚ ينەوەی فيکری و ئەددەبی نما 6 -
تاﯾبەتمەند
دﯾيەکانی پەڕتتووک
باشوووری کوردستان
و ت:
ت
جﯚری پەڕتتووک :ﯾاداشت
شوور
زمان  -ش وەزار :ک .باش
7136
پەڕتوووکی ژمارە6 :
گو ی بيابان
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22214411619228
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
ی
نووسينی :وارﯾس دﯾری
وەرگ انی بﯚ سوﯾدی؛ ئ ﭭا تر گﯚرد
وەرگ انی بﯚ کوردی؛ زۆۆراب
پەخشی سەردەمەووە
ی
لەالﯾەن دەزگای چاپ و
ن
 200دا
ئەم کت بە للە سا ی 04
ەوە
ب وکراوەتە
دﯾيەکانی پەڕتتووک
تاﯾبەتمەند
و ت:
باشوووری کوردستان
جﯚری پەڕتتووک :رۆمان
شوور
زمان  -ش وەزار :ک .باش
7137
پەڕتوووکی ژمارە7 :
گو ی بيابان
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
69299
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
س دﯾری
وارﯾس

7138
پەڕتوووکی ژمارە8 :
گو ی جاکاراندا
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
69385
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
دەستتەﯾەک لە نوووسەران

7139
پەڕتوووکی ژمارە9 :
گو ی جاکاراندا
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201110
00512410018603
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ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ڵ چيرۆک کی نﯚرو ژی
کﯚمەڵ
مەتپور
وەرگ  :فەڕۆخ نيعم
20
چاپی ﯾەکەم 005 -

ئامادەەﯾە

تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی پەڕتووک
چيرۆک
ی پەڕتووک :چ
جﯚری
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
7140
پەڕتوووکی ژمارە0 :
گو ی خراپە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22214411119035
ئاماادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
نووسيينی :بﯚدل ر
حمەدی مەال
وەرگ انی لە فەڕەنسيەوە؛ ئەح
سەوە ب وکراوەەتەوە
خشی ئاراسە
ی چاپ و پەخ
ەالﯾەن دەزگای
ئەم کت بە لە سا ی  2001دا لە
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی پەڕتووک
بااشووری کورددستان
و ت:
ھە بەست
ی پەڕتووک :ھ
جﯚری
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
7141
پەڕتوووکی ژمارە1 :
گو ی خراپە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
69389
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
بﯚدل ر

7142
پەڕتوووکی ژمارە2 :
گو ی رەش
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22214411019020
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
حەسەن
نی :ش رزاد ح
نووسينی
نی
سل مانی
سەرچاوە :ما پەڕی کت بخانەی ککوردی
تاﯾبەتم
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
و ت:
ستان
شووری کوردس
باش
يرۆک
جﯚری پەڕتووک :چير
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زمان  -ش وەزار :ک .باشوور
پەڕتووکی ژمارە7143 :
گو ی سورو بەفری سپی
http://www.kurdipedia.org/?q=2012062022553170729
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
و/شارا ئيبراھيم
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی پەڕتووک
جﯚری پەڕتووک :مندا ن
پەڕتووکی ژمارە7144 :
گو ی سەربەستی
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514968512
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
ئيسماعيل عارف

پەڕتووکی ژمارە7145 :
گو ی سەربەستی :بەری رەنجی ھونەرﯾی  45سا ی گﯚرانی ب ژ کی کورد
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514967424
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
تاﯾەر تﯚفيق

پەڕتووکی ژمارە7146 :
گو ی سەربەستی :چيرۆک
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514968300
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
پ.چ

پەڕتووکی ژمارە7147 :
گو ی گو ستان :چيرۆکی ھﯚنراوەﯾی
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514967960
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
سەعدی

پەڕتووکی ژمارە7148 :
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گو ی ناوئينجانە
ەکە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6202255317
70529
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ف ھە مەت
لەتيف
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
و ت:
بااشووری کورددستان
مندا ن
ی پەڕتووک :م
جﯚری
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
7149
پەڕتوووکی ژمارە9 :
گو ی ناکام
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
67695
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
مەد تﯚفيق
محەم

7150
پەڕتوووکی ژمارە0 :
گو ی ک وی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
67861
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
سان فوئاد
ئيحس
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
و ت:
بااشووری کورددستان
ەدەبی
ی پەڕتووک :ئە
جﯚری
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
7151
پەڕتوووکی ژمارە1 :
ەﯾە
نی خﯚی ھە
ش نيشتمانی
گو يش
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201111
1191228194
44002
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
مين
نووسيننی :داود ئەمي
نيگاری ::عەبدولکەرﯾﯾم سەعدون
سەن
وەرگ اننی :محەمەدد فەرﯾق حەس
ی ئاراس 20 09 -
دەزگای
تاﯾبەتم
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
و ت:
ستان
شووری کوردس
باش
دا ن
جﯚری پەڕتووک :مند
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زمان  -ش وەزار :ک .باشوور
پەڕتووکی ژمارە7152 :
گو ك لە گو سەانى كوردستان-پەندى پ شينان
http://www.kurdipedia.org/?q=2014033100400797962
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
حەميد گەردى-رۆشنبيرى-ھەول ر2004-

پەڕتووکی ژمارە7153 :
گو ک لە بيابانی ئەفرﯾقا
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514969298
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
دﯾرﯾە ،وارﯾس

پەڕتووکی ژمارە7154 :
گو ە بەڕۆژە
http://www.kurdipedia.org/?q=2012062022553170532
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
مەم و ئافەرﯾن
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی پەڕتووک
باشووری کوردستان
و ت:
جﯚری پەڕتووک :مندا ن
زمان  -ش وەزار :ک .باشوور
پەڕتووکی ژمارە7155 :
گو ە پەمەﯾيەکانی رۆح
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514968696
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
عەباس سا ح عەبدو

پەڕتووکی ژمارە7156 :
گو ە گەنم
http://www.kurdipedia.org/?q=2012062022553170806
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
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ەس ئەحمەد گە ی
کەوکە
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
بااشووری کورددستان
و ت:
مندا ن
ی پەڕتووک :م
جﯚری
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
7157
پەڕتوووکی ژمارە7 :
کﯚمە ە ھﯚننراوە
گو ە گەنم چ :2ک
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
69139
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ف عومەر
لەتيف

7158
پەڕتوووکی ژمارە8 :
گو ە مﯚرەکان
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22214412919673
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
کﯚمە ک نووسەر
عەبدو سل مان )ممەشخەڵ)
ک 2006
کەرکوک
تاﯾبەتم
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
ستان
شووری کوردس
باش
و ت:
دا ن
جﯚری پەڕتووک :مند
زمان  -ش وەزار :ک  .باشوور
7159
پەڕتوووکی ژمارە9 :
ک
ورتە چيرۆک
گو ە ن رگزی کورردستان :کو
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
67930
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ميھرەەبان

7160
پەڕتوووکی ژمارە0 :
گو ە کەفەکانی دەرﯾا
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
69119
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ھيم
ئيبراھ
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7161
پەڕتوووکی ژمارە1 :
گو ەئئەست رە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
68809
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
م
کەرﯾم

7162
پەڕتوووکی ژمارە2 :
گو ەبباغ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6202255317
70269
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ی
ل ميراو دەلی
کەمال
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی پەڕتووک
ی پەڕتووک :مندا ن
جﯚری
7163
پەڕتوووکی ژمارە3 :
خو ناوی
گو ەببەفرﯾنەی خ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201111
1191151524
44008
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
جەميل توران
ەوە :عەلی ففەتحی
نی لە ﯾﯚنانييە
وەرگ انی
20
دەزگای ئاراس 008 -
تاﯾبەتمە
ەندﯾيەکانی پەڕتووک
و ت:
ستان
شووری کوردس
باش
جﯚری پپەڕتووک :رۆممان
زمان  -ش وەزار :ک ..باشوور
7164
پەڕتوووکی ژمارە4 :
گەنم
گو ەگ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6202255317
70552
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ن
ەری خاتوزﯾن
سەنتە
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی پەڕتووک
ی پەڕتووک :مندا ن
جﯚری
7165
پەڕتوووکی ژمارە5 :
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گەنمی ز ﯾﯾن
گو ەگ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201209
9251703152
25061
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
د .ن .مەکيينزی
فەرھاد شااکەلی و خەببات عارف گواستووﯾانەتەووە بﯚ ئەلفوب ی کوردی
دﯾيەکانی پەڕتتووک
تاﯾبەتمەند
باشوووری کوردستان
و ت:
ی
جﯚری پەڕتتووک :ئەدەبی
شوور
زمان  -ش وەزار :ک .باش
7166
پەڕتوووکی ژمارە6 :
وەچنی
گو ەو
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
68509
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
سا ح
ی محەمەد س
عەلی
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی پەڕتووک
چيرۆک
ی پەڕتووک :چ
جﯚری
بااشووری کورددستان
و ت:
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
7167
پەڕتوووکی ژمارە7 :
کان مەقرت ننن
گو ەک
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6202255317
70481
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
رەسووڵ بەختيار
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی پەڕتووک :مندا ن
جﯚری
7168
پەڕتوووکی ژمارە8 :
کانی بەربارران
گو ەک
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
69117
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ن
بورھان

7169
پەڕتوووکی ژمارە9 :
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کانی پاﯾيز
گو ەک
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
68927
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ت عارف
خەبات

7170
پەڕتوووکی ژمارە0 :
کانی خاک
گو ەک
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
69423
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
زاھارﯾا ستانکﯚ
وەرگ اننی سەرۆ قاددر
2012
تاﯾبەتم
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
ستان
شووری کوردس
باش
و ت:
جﯚری پەڕتووک :رۆممان
زمان  -ش وەزار :ک  .باشوور
7171
پەڕتوووکی ژمارە1 :
خ چ2،1
کانی دۆزەخ
گو ەک
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
68504
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
محەم
مەد حەمە باققی

7172
پەڕتوووکی ژمارە2 :
ەشەبا
کانی ژ ر رە
گو ەک
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
68581
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ەالح محەمەد

7173
پەڕتوووکی ژمارە3 :
ی بچووک!
گوێ بگره ،پياوی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201108
8311718296
60855
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
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ش
ی :وليام راﯾش
نوسينی
ەﯾگ
ی :وليام ستە
ھ کاری
وەرگ اننی  :خەبات عارف
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
تاﯾبەتم
و ت:
ستان
شووری کوردس
باش
جﯚری پەڕتووک :چييرۆک
7174
پەڕتوووکی ژمارە4 :
گوێ بگرە پياوی بچوک
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
68806
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
وليام رايش
عارف
وەرگ اننی :خەبات ع
تاﯾبەتم
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
و ت:
ستان
شووری کوردس
باش
جﯚری پەڕتووک :رۆممان
زمان  -ش وەزار :ک  .باشوور
7175
پەڕتوووکی ژمارە5 :
گوێ بگرە عەبدو
ولسەميع
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22214410918960
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
م بەرەشيد
نووسينی :عەبدولکەرﯾم
وەرگ انی لە عەرەبييەووە؛ فاروق ھﯚﯚمەر
لەالﯾەن دەزگای چاپ و پەخشی ئاراسەوە
ن
 200دا
ئەم کت بە للە سا ی 08
ەوە
ب وکراوەتە
دﯾيەکانی پەڕتتووک
تاﯾبەتمەند
و ت:
باشوووری کوردستان
جﯚری پەڕتتووک :شانﯚ
شوور
زمان  -ش وەزار :ک .باش
7176
پەڕتوووکی ژمارە6 :
گوێ در ژوپاشا
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6202255317
70301
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
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و/لەتييف ھە مەت
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی پەڕتووک
ی پەڕتووک :مندا ن
جﯚری
7177
پەڕتوووکی ژمارە7 :
گردان ﯾان ئئەشق کی نناکام
گو ئاگ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
69565
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
حيکمەت
نازم ح

7178
پەڕتوووکی ژمارە8 :
ن دەچ ێ
گرە با ستران
گو بگ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201306
6292004058
89763
ھ شتا ئامادە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ی موراکامی
ھارەکی
سابير
وەرگ اننی :جەبار س
2013
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
تاﯾبەتم
و ت:
ستان
شووری کوردس
باش
جﯚری پەڕتووک :چييرۆک
زمان  -ش وەزار :ک  .باشوور
7179
پەڕتوووکی ژمارە9 :
ی تر
سەميع و س شانﯚﯾی
گرە عەبدولس
گو بگ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
69234
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ق ھﯚمەر
فاروق

7180
پەڕتوووکی ژمارە0 :
ی داﯾە و بابە
مﯚزگارﯾەکانی
گو راﯾە ی بﯚ ئام
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6202255317
70205
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
سەن عەبدولکە
حەسە
ەرﯾم
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی پەڕتووک
بااشووری کورددستان
و ت:
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جﯚری پەڕتووک :مندا ن
زمان  -ش وەزار :ک .باشوور
پەڕتووکی ژمارە7181 :
گو زی مشکی قاوەی دۆستی با ندە
http://www.kurdipedia.org/?q=2012062022553170347
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
و/دەرﯾا فا ز ﯾل
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی پەڕتووک
جﯚری پەڕتووک :مندا ن
پەڕتووکی ژمارە7182 :
گو گرە :پياوی بچووک!
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514965700
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
راﯾش ،وليەم

پەڕتووکی ژمارە7183 :
گو گرە ،پياوی بچووک!
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061015364165393
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
راﯾش ،ولھ م

پەڕتووکی ژمارە7184 :
گ و ئاگر
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514969008
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
عەلی مەعرووف شەرﯾف

پەڕتووکی ژمارە7185 :
گﯚران
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122214411219082
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
کﯚکردنەوە و ر کخستنی؛ ئوم د ئاشنا ئەم کت بە لە سا ی  2002دا لەالﯾەن دەزگای چاپ و
ب وکردنەوەی ئاراسەوە ب وکراوەتەوە گﯚران دﯾوانی شيعر دەزگای ئاراس  2002سەرچاوە :ما پەڕی
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http://ww
ww.pertwk.ccom/ktebxane/node/11
کت بخاانەی کوردی1
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
بااشووری کورددستان
و ت:
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
7186
پەڕتوووکی ژمارە6 :
ی
شت و جوانی
زمی سروش
ن رۆمانسيز
گﯚران
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201308
8200039298
89125
ئاماددەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ی
کەماال ميراودەلی
ی پەڕتووک
ەتمەندﯾيەکانی
تاﯾبە
جﯚرری پەڕتووک :ئەدەبی
ن  -ش وەزار :ک .باشوور
زمان

7187
پەڕتوووکی ژمارە7 :
قيندا :ل کﯚ يينەوە
ن و گەڕان بە دوای ﯾەق
گﯚران
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
68804
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
عەتا /ل

7188
پەڕتوووکی ژمارە8 :
ھونەر
ی جوانی و ھ
ن :شاعيری
گﯚران
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
68650
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
عەبدوو سل مان
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
و ت:
بااشووری کورددستان
ەدەبی
ی پەڕتووک :ئە
جﯚری
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
7189
پەڕتوووکی ژمارە9 :
ن :نووسين و پەخشان و وەرگ اووەکانی
گﯚران
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201110
0242223156
62549
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ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
شەکيی بﯚ نوووسيوە
ستووە و پ ش
ەوە و ر کيخس
ئوم د ئاشننا کﯚﯾکردووەتە
دەزگای ئارراس 2002 -
دﯾيەکانی پەڕتتووک
تاﯾبەتمەند
و ت:
باشوووری کوردستان
ی
جﯚری پەڕتتووک :ئەدەبی
شوور
زمان  -ش وەزار :ک .باش
7190
پەڕتوووکی ژمارە0 :
مرەکان ب1
نی ب ژە نەم
گﯚرانی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
67421
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ی
باکوری

7191
پەڕتوووکی ژمارە1 :
نی سيمرغ
گﯚرانی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201112
2222228086
63473
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
سا ح عەبدو
غەفور س
نی 2009 -
سل مانی
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
تاﯾبەتم
و ت:
ستان
شووری کوردس
باش
جﯚری پەڕتووک :ئەددەبی
زمان  -ش وەزار :ک  .باشوور
7192
پەڕتوووکی ژمارە2 :
ک
نی ھە پەڕک
گﯚرانی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
67332
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
تاھر تتﯚفيق

7193
پەڕتوووکی ژمارە3 :
نی کوردی
گﯚرانی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201208
8111523117
72111
شتا ئامادە نيييە
ھش
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی

ﻻﭘەڕە

1908
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سا ی
کەلە چاپخانەی سل مانی س
ە
ەری بەناوی))گﯚرانی کورددی( ب ت
م کت بی ھونە
لەوە ئئەچ ت ﯾەکەم
 1925چاپ بووب ت و ب وبوب تەووە
سەبارەت بە )ﯾەکەم کت بی
ت
ەالﯾەن )داناز عەبدول ەحماان(
ی تاﯾبەت بﯚ کوردﯾپ دﯾا لە
چاوە :تﯚمار کی
سەرچ
14:49
ھونەرری( لە9:48 2012-8-11 :
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی پەڕتووک
بااشووری کورددستان
و ت:
ھونەری
ی پەڕتووک :ھ
جﯚری
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
7194
پەڕتوووکی ژمارە4 :
ی کو ستان
نی کﯚچەری
گﯚرانی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
68220
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
عەبدوو عەباس

7195
پەڕتوووکی ژمارە5 :
شی 1
ەکان  -بەشی
نيب ژە نەمرە
گﯚراني
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6021630576
64991
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ی باکوری
دانانی
دەزگای
ی ئاراس 2002 -
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی پەڕتووک
و ت:
بااشووری کورددستان
ھونەری
ی پەڕتووک :ھ
جﯚری
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
7196
پەڕتوووکی ژمارە6 :
شی 2
ەکان  -بەشی
نيب ژە نەمرە
گﯚراني
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201110
0252302186
62568
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
دانانی باکوری
ی ئاراس 20 02 -
دەزگای
تاﯾبەتم
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
و ت:
ستان
شووری کوردس
باش
جﯚری پەڕتووک :ھوونەری
زمان  -ش وەزار :ک  .باشوور

ﻻﭘەڕە
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7197
پەڕتوووکی ژمارە7 :
ی
نيی بەرگری
گﯚراني
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
68668
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
مان شەﯾدا
عوسم

7198
پەڕتوووکی ژمارە8 :
نيی سەرکە
گﯚراني
ەوتن
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
68536
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ل
جەالل

7199
پەڕتوووکی ژمارە9 :
نييەکانی مانگی مارت
گﯚراني
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201405
5142210447
76316
ھ شتا ئامادە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ی
م ھەورامانی
ئيبراھيم
2014
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
تاﯾبەتمە
و ت:
ستان
شووری کوردس
باش
ە بەست
جﯚری پەڕتووک :ھە
زمان  -ش وەزار :ک ..باشوور
7200
پەڕتوووکی ژمارە0 :
ن
نييەکی شين
گﯚراني
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6282138376
67468
ھ شتا ئامادە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
غەمگين
ن بﯚ ی
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
تاﯾبەتم
و ت:
ستان
شووری کوردس
باش
جﯚری پەڕتووک :ئەددەبی
زمان  -ش وەزار :ک  .باشوور

ﻻﭘەڕە

1910
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پەڕتووکی ژمارە7201 :
گﯚرانيە با نەکراوەکان :ل کﯚ ينەوە
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514968597
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
حەمە سەعيد حەسەن

پەڕتووکی ژمارە7202 :
گﯚرانيە ميللييەکانی کوردی
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514967386
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
جەميلە جەليل

پەڕتووکی ژمارە7203 :
گﯚرانيەکانم ب  1و 2
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514967317
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
عەلی مەردان
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی پەڕتووک
جﯚری پەڕتووک :ھونەری
زمان  -ش وەزار :ک .باشوور
پەڕتووکی ژمارە7204 :
گﯚرانيەکانی بابە تاﯾەری عورﯾان
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514968707
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
محەمەد

پەڕتووکی ژمارە7205 :
گﯚرانيەکانی شاعير ک
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514969091
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
بەکر

پەڕتووکی ژمارە7206 :
گﯚرگياس

ﻻﭘەڕە

1911
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http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
65677
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ئەف تتون

7207
پەڕتوووکی ژمارە7 :
شی س يەم
جەدا  -بەش
کان لە گەنج
گﯚزەک
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201304
4142050488
82679
ئاماددەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
س موحەممەددی
عەباس
سراوە
ی و تی ئينگگليسدا نووس
ەندﯾنخانەﯾەکی
ئەم نوووسينە لە بە
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ەروەردە
ی پەڕتووک :پە
جﯚری
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
7208
پەڕتوووکی ژمارە8 :
ی شکاو
گﯚزەی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22214412319458
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
رەسووڵ رەەش ئەحمەد ی )ھە وەدا مھابادی)
200
ی کەلەپوری ککوردستان 06
ئينستيوتی
سەرچاوە :ما پەڕی کت ببخانەی کورددی
دﯾيەکانی پەڕتتووک
تاﯾبەتمەند
و ت:
باشوووری کوردستان
جﯚری پەڕتتووک :کلتوورر
شوور
زمان  -ش وەزار :ک .باش
7209
پەڕتوووکی ژمارە9 :
گﯚگﯚل
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
69789
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ەرﯾم عارف
وەرگ اننی :حەمەکە
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
تاﯾبەتم
ستان
شووری کوردس
باش
و ت:
بلﯚگرافيا
جﯚری پەڕتووک :بيبل
زمان  -ش وەزار :ک  .باشوور

ﻻﭘەڕە

1912
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7210
پەڕتوووکی ژمارە0 :
ی ش ەقاو
گﯚمی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
68080
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
موحەرررەم محەمەدد ئەمين
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
و ت:
بااشووری کورددستان
چيرۆک
ی پەڕتووک :چ
جﯚری
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
7211
پەڕتوووکی ژمارە1 :
گﯚند
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201303
3122046008
80226
ھ شتا ئامادە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
سواری
ەد سەليم س
محەمە
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
تاﯾبەتم
و ت:
ستان
شووری کوردس
باش
جﯚری پەڕتووک :رۆممان
زمان  -ش وەزار :ک  .باشوور

7212
پەڕتوووکی ژمارە2 :
شاخ
سپاردن بە ش
می مردوو س
ی ميدﯾا و زەرردەشتييان و ر وڕەسم
دەخمەکانی
گﯚڕ د
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201209
9161238123
32571
ئاامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
سەرسام
عەبدولخالق س
ع
پەڕتووک
ک
ەکانی
تتاﯾبەتمەندﯾيە
باشووری کوردستان
ی
و ت:
ک :ئاﯾين و ئاتەﯾزم
جﯚری پەڕتووک
ج
ززمان  -ش وەززار :ک .باشووور

7213
پەڕتوووکی ژمارە3 :
غەرﯾب
گﯚڕ غ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201109
9071338166
61028

ﻻﭘەڕە

1913

http://www.kurdipedia.org

ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی

ھ شتا ئامادە نييە
عەبدولققادر سەعيد
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
تاﯾبەتم
ستان
شووری کوردس
باش
و ت:
جﯚری پەڕتووک :ئەددەبی

7214
پەڕتوووکی ژمارە4 :
ێ؟
گەﯾشتە کوێ
ن لەکو وە گ
گﯚڕان
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201306
6140907267
78308
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
نەوشيرروان مستەفاا
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
تاﯾبەتم
و ت:
ستان
شووری کوردس
باش
جﯚری پەڕتووک :وتار و دﯾمانە
زمان  -ش وەزار :ک  .باشوور

7215
پەڕتوووکی ژمارە5 :
ن و چاکساززی
گﯚڕان
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22214405918643
ئامادەەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
کاوس ن بابەکر
2
شياری 2006
ەبی بيرو ھﯚش
مەکتە
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی پەڕتووک
و ت:
بااشووری کورددستان
ی پەڕتووک :راامياری
جﯚری
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
7216
پەڕتوووکی ژمارە6 :
گﯚڕان
ن و چاکساززی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
66808
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
بابەکرر ،کاوس ن

ﻻﭘەڕە

1914
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7217
پەڕتوووکی ژمارە7 :
گﯚڕان
ن و وەرگﯚڕان
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
21608591212875
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
مەد
نووسيننی دارا ئەحم
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
تاﯾبەتم
و ت:
ستان
شووری کوردس
باش
جﯚری پەڕتووک :راممياری
زمان  -ش وەزار :ک  .باشوور

7218
پەڕتوووکی ژمارە8 :
نکاری
گﯚڕانک
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
65812
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
مان محەمەد رەشيد
عوسم

7219
پەڕتوووکی ژمارە9 :
سل مانی و دەوروبەری
ەر ژﯾنگەی س
گەری لەسە
ھەوا و کارﯾگ
نکاری ئاووھ
گﯚڕانک
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201311
1301612598
87539
نييە
شتا ئامادە ني
ھش
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ھاوڕێ ﯾاسين محەمەدئەميين
13
201
پەڕتووک
ک
تاﯾﯾبەتمەندﯾيەککانی
باشووری ککوردستان
و ت:
ک :جوگرافيا
جﯚﯚری پەڕتووک
باشوور
ر
زممان  -ش وەزارر :ک.
7220
پەڕتوووکی ژمارە0 :
بەرنامەکانی خو ندن
ی
وەردەﯾی و پپەرەپ دانی
نکارﯾی پەرو
گﯚڕانک
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
66345
ھ شتا ئئامادە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
قەرەداغی ،فوئاد

ﻻﭘەڕە
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7221
پەڕتوووکی ژمارە1 :
نی کەش و ھەوا
گﯚڕانی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201403
3310040079
97888
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ن ئەحمەد زەەنگەنە
ﯾاسين
2011
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
و ت:
بااشووری کورددستان
جوگرافيا
ی پەڕتووک :ج
جﯚری
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
7222
پەڕتوووکی ژمارە2 :
کﯚرۆس
ستانی ئەپيک
گﯚڕس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
68944
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
م
ھاشم

7223
پەڕتوووکی ژمارە3 :
کان
ستانی چراک
گﯚڕس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201302
2132145587
75769
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ھﯚنراوەەی :ش رکﯚ ب کەس
ی :سە ح رەووف
ئاواز و ددابەشکردنی
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
تاﯾبەتم
شووری کوردس
باش
و ت:
ستان
جﯚری پەڕتووک :ھوونەری
زمان  -ش وەزار :ک  .باشوور
7224
پەڕتوووکی ژمارە4 :
ستانی غەرﯾﯾبان
گﯚڕس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22702075619898
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی

ﻻﭘەڕە
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نووسەر
ی ﯾونسی
ئيبراھيمی
وەرگ
غەرﯾب پش
شدەری
ەڕەکان
ژمارەی الپە
784
پ
سا ی چاپ
2006
کەتەلﯚگ
شيعر
ڕۆمان و ش
ەوەی موکرﯾاننی
سەرچاوە :ما پەڕی دەززگای تو ژﯾنەووە و ب وکردنە
دﯾيەکانی پەڕتتووک
تاﯾبەتمەند
باشوووری کوردستان
و ت:
جﯚری پەڕتتووک :رۆمان
شوور
زمان  -ش وەزار :ک .باش
7225
پەڕتوووکی ژمارە5 :
ی کو ەجﯚ )ررۆمان)
ی تەﯾمووری
ئەنفالکردنی
ستانی لم :ئە
گﯚڕس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
69025
ھ شتا ئاممادە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
سەن
حەسە

7226
پەڕتوووکی ژمارە6 :
ستانە دەرﯾاﯾﯾييەکە
گﯚڕس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201111
1141714386
62964
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
پ .ﭬال رری
وەرگ اننی محەمەد باوەکر
ی ئاراس 20 09 -
دەزگای
تاﯾبەتم
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
و ت:
ستان
شووری کوردس
باش
جﯚری پەڕتووک :ئەددەبی
زمان  -ش وەزار :ک  .باشوور
7227
پەڕتوووکی ژمارە7 :
گﯚڕﯾننی رژ م
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22214410118718
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی

ﻻﭘەڕە
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نووسينی :کرﯾستﯚفەر ھيچنس
وەرگ انی لە ئينگليزﯾەووە؛ محەمەد حەمە سا ح تﯚفيق
لەالﯾەن خانەی وەررگ انەوە ب ووکراوەتەوە
ن
 200دا
ئەم کت بە للە سا ی 02
تاﯾبەتمەند
دﯾيەکانی پەڕتتووک
و ت:
باشوووری کوردستان
ی
جﯚری پەڕتتووک :رامياری
شوور
زمان  -ش وەزار :ک .باش
7228
پەڕتوووکی ژمارە8 :
دن لە کوردستاندا
ەمی پەروەرردە و ف رکرد
گﯚڕﯾننی سيستە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
66327
ھ شتا ئاممادە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ی کﯚمە ەی خو ندکارانی کوردستان
دی راگەﯾاندنی
ناوەند

7229
پەڕتوووکی ژمارە9 :
کان
گﯚڕە درەوشاوەک
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201111
1121654536
62916
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
حسام بەرزنجی
ی ئاراس 20 08 -
دەزگای
تاﯾبەتم
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
و ت:
ستان
شووری کوردس
باش
جﯚری پەڕتووک :رۆممان
زمان  -ش وەزار :ک  .باشوور
7230
پەڕتوووکی ژمارە0 :
کورد
گﯚﭬارری بانگی ک
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101235126
65139
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ئوم د ئاشنا

7231
پەڕتوووکی ژمارە1 :
گﯚﭬارری دﯾارﯾی ک
کوردستان
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101235146
65195
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی

ﻻﭘەڕە

1918
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رەفيق
ق سا ح /ئا

7232
پەڕتوووکی ژمارە2 :
ی نو دا
وئا لە رۆژ کی
گﯚﭬارری رۆژی نو
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101235146
65222
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ی ،جەمال
شا ی

7233
پەڕتوووکی ژمارە3 :
گﯚﭬارری گزنگ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101235136
65168
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
مەد
نەوزادد عەلی ئەحم
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی پەڕتووک
و ت:
بااشووری کورددستان
ی پەڕتووک :رااگەﯾاندن
جﯚری
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
7234
پەڕتوووکی ژمارە4 :
ن
گﯚﭬارری نيشتمان
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20110
0829133410
09549
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
ەز
جەمال نەبە
ەمەنيی ئازادد  -سوﯾد 1985 -
بنکەی چاپە
دﯾيەکانی پەڕتتووک
تاﯾبەتمەند
و ت:
دەرەوەە
ی
جﯚری پەڕتتووک :رامياری
شوور
زمان  -ش وەزار :ک .باش
7235
پەڕتوووکی ژمارە5 :
ەرگی 7
ەی کورد  -بە
ق  -دەستە
گﯚﭬارری کﯚڕی زاانياری ع راق
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201306
6120753237
78311
ئامادەەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی

ﻻﭘەڕە

1919
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1980
1
ی حەوتەم  -سا ی
بەرگی
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی پەڕتووک
و ت:
ئ اق
ھەمەجﯚرە
ی پەڕتووک :ھ
جﯚری
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک

7236
پەڕتوووکی ژمارە6 :
- 1974
شی ﯾەکەم4
دووەم  -بەش
د  -بەرگی د
گﯚﭬارری کﯚڕی زاانياری کورد
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201306
6211031287
78289
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ی کورد
کﯚڕی زانياری
1974
ﯾيەکانی پەڕتوووک
تاﯾبەتمەندﯾي
و ت:
ئ اق
جﯚرە
جﯚری پەڕتوووک :ھەمەج
شوور
زمان  -ش ووەزار :ک .باش
7237
پەڕتوووکی ژمارە7 :
ﯾەکەم- 1975
م
شی
د  -بەرگی س يەم  -بەش
گﯚﭬارری کﯚڕی زاانياری کورد
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201306
6211041397
78288
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ی کورد
کﯚڕی زانياری
1975
تاﯾبەتمەندﯾﯾيەکانی پەڕتوووک
و ت:
ئ اق
جﯚرە
جﯚری پەڕتوووک :ھەمەج
شوور
زمان  -ش ووەزار :ک .باش
7238
پەڕتوووکی ژمارە8 :
ەند و بەھ
گﯚﭬە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
68086
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ق حامد خالد
سدﯾق
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی

ﻻﭘەڕە

1920
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بااشووری کورددستان
و ت:
ھەمەجﯚرە
ی پەڕتووک :ھ
جﯚری
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
7239
پەڕتوووکی ژمارە9 :
کە
گﯚ د ﯾلﯚکسی س ورچەکە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6202255317
70582
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ھيزەرر ئە ﯾمری
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی پەڕتووک :مندا ن
جﯚری
7240
پەڕتوووکی ژمارە0 :
ی سەعدی
گيانی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
67881
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ی کەمال باپير ئاغا
عەلی

7241
پەڕتوووکی ژمارە1 :
شەﯾييەکان
گيانەوەرە شووش
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201111
1192230374
43999
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
ت نيسی وﯾﯾليامز
مە شەرﯾف
ەوە :ئازاد حەم
وەرگ انی لە ئينگليزﯾيە
دەزگای ئارراس 2009 -
دﯾيەکانی پەڕتتووک
تاﯾبەتمەند
و ت:
باشوووری کوردستان
جﯚری پەڕتتووک :شانﯚ
شوور
زمان  -ش وەزار :ک .باش
7242
پەڕتوووکی ژمارە2 :
ە ەی کﯚمە ﯾەتی :چيررۆکی ھﯚنرراوەﯾی
گياکە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
67931
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ی
ش خ لەتيفی ش خ مەحموودی

ﻻﭘەڕە

1921
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7243
پەڕتوووکی ژمارە3 :
گيرفاانی فرم سک
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
68819
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
فرﯾاد

7244
پەڕتوووکی ژمارە4 :
کارگ ری
ی زانستی ک
گی زاراوەی
گيرفاانە فەرھەنگ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201105
5061137035
57410
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ن عومەر
جيھان
1ل.
م108 ،2004 ،
ەی سەردەم
مانی :چاپخانە
سل ما
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
بااشووری کورددستان
و ت:
ەرھەنگ
ی پەڕتووک :فە
جﯚری
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
7245
پەڕتوووکی ژمارە5 :
کی کﯚمە ی مەدەنی
گازی چەمک
گيروگ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22214410718912
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
نووسينی :د .کەرﯾم ئە بو حەالوە
رەشيد و نوری ب خا ی
د
ئيسماعيل کوردە و رەووشت
ل
وەرگ انی لە عەرەبيەوەە؛
لەالﯾەن سەنتەری ل کﯚ ينەوەی فيکرﯾی ئەدەبی
ن
 200دا
ئەم کت بە للە سا ی 05
نماوە ب وککراوەتەوە
تاﯾبەتمەند
دﯾيەکانی پەڕتتووک
و ت:
باشوووری کوردستان
جﯚری پەڕتتووک :ل کﯚ يننەوە
شوور
زمان  -ش وەزار :ک .باش
7246
پەڕتوووکی ژمارە6 :
ستدا
ی ناوەڕاست
گرفتی ئاو لە رۆژھە تی
گيروگ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
66871
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ی حەمە ئەميين
د /ئوم د نوری
ەسەرد ،فەرﯾد
ئەسە

ﻻﭘەڕە

1922
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پەڕتووکی ژمارە7247 :
گيروگرفتی ئەلفب و دﯾال کت لە زمانی کوردﯾدا و چەند سەرنج ک
http://www.kurdipedia.org/?q=2012082013425872291
ئامادەﯾە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
ئەمجەد شاکەلی
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی پەڕتووک
جﯚری پەڕتووک :زمانەوانی
زمان  -ش وەزار :ک .باشوور
پەڕتووکی ژمارە7248 :
گيروگرفتی تووتن
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514967219
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
عەتار ،عەلی ناجی

پەڕتووکی ژمارە7249 :
گيروگرفتی لە ﯾەک ت گەﯾشتنی ژن و م رد
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514966171
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
ئيزانب ر ،فەرناند

پەڕتووکی ژمارە7250 :
گيروگرفتە پەروەردەﯾيەکانی قوتابخانە
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514966099
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
محەمەد مستەفا ﯾەحيا
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی پەڕتووک
باشووری کوردستان
و ت:
جﯚری پەڕتووک :پەروەردە
زمان  -ش وەزار :ک .باشوور
پەڕتووکی ژمارە7251 :
گيروگرفتە سەرەکيەکانی کورد
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514966294
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:

ﻻﭘەڕە

1923
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عەزﯾز
حوس ن محەمەد ع

7252
پەڕتوووکی ژمارە2 :
مان
گرفتەکانی کﯚمە ﯾەتيم
گيروگ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
66123
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
بەکر ددل ر

7253
پەڕتوووکی ژمارە3 :
ەمی
دەﯾی کوانتە
گيرۆد
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201311
1172221088
87775
ئاماددەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ی ژارﭬيس
داﭬی
وەرگگ انی :حس ن حس نی
ی پەڕتووک
ەتمەندﯾيەکانی
تاﯾبە
جﯚرری پەڕتووک :زانست
ن  -ش وەزار :ک .باشوور
زمان

7254
پەڕتوووکی ژمارە4 :
مە
گيونام
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101235136
65161
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
موکرﯾاانی ،گيو

7255
پەڕتوووکی ژمارە5 :
ی زﯾندەوەر
گ تيی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22214412819632
ئامادەەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
عەالدﯾن سجادی
ی ئاراس 000
دەزگای
20
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی پەڕتووک
بااشووری کورددستان
و ت:
ی پەڕتووک :زاانست
جﯚری
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک

ﻻﭘەڕە

1924
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7256
پەڕتوووکی ژمارە6 :
گ ژاو
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201403
3310040079
98039
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ەسەم سا ەﯾﯾی
موعتە
کەرکووک2006-
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی پەڕتووک
و ت:
بااشووری کورددستان
ەدەبی
ی پەڕتووک :ئە
جﯚری
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
7257
پەڕتوووکی ژمارە7 :
گ ژاو :چيرۆک
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
67880
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
م عەبدولغەففوور
سەالم

7258
پەڕتوووکی ژمارە8 :
دەکات
وی پﯚ ەندا د
گ ژاوی پﯚ ەندا :باس لە قﯚنناغە جياجيااکانی گ ژاو
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
66370
شتا ئامادە نيييە
ھش
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
قانع ،بورھان

7259
پەڕتوووکی ژمارە9 :
سی خو ن
گ الس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201204
4182132166
64564
ھ شتا ئامادە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
عەتا مح
حەمەد
2007
نەی قە ەم7-
کراوەکانی ﯾانە
لە چاپک
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
تاﯾبەتم
و ت:
ستان
شووری کوردس
باش
جﯚری پەڕتووک :رۆممان
زمان  -ش وەزار :ک  .باشوور
7260
پەڕتوووکی ژمارە0 :

ﻻﭘەڕە

1925
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گ لە پياو
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
69580
ھ شتا ئامادە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
سين
نوسين :عەزﯾز نەس
حەسەن زادە
ن :عبدوللە ح
وەرگ ران
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
تاﯾبەتم
شووری کوردس
باش
و ت:
ستان
جﯚری پەڕتووک :رۆممان
زمان  -ش وەزار :ک  .باشوور
7261
پەڕتوووکی ژمارە1 :
کەلەپوور
کانی گەلی جوولەکە :ک
ەوە نەمرەک
گ انە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
68723
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ی /لە س
س زەردەشتی
زاگرۆس

7262
پەڕتوووکی ژمارە2 :
ی پ شووەوە
شيعری لە ببەندﯾخانەی
ەوەﯾەکی ش
گ انە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201303
3290927198
80021
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
پاو ﯚ کﯚﯚﯾلﯚ
وەرگ اننی :ھيوا قاددر
2011
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
تاﯾبەتم
و ت:
ستان
شووری کوردس
باش
جﯚری پەڕتووک :ئەددەبی
زمان  -ش وەزار :ک  .باشوور
7263
پەڕتوووکی ژمارە3 :
مە شامی
گە نم
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6202255317
70567
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
وەزارەەتی پەروەردەە
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی پەڕتووک
ی پەڕتووک :مندا ن
جﯚری

ﻻﭘەڕە

1926
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7264
پەڕتوووکی ژمارە4 :
ور
گەردانەی ئە وەن :کەلەپوو
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
68411
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
عەبدوولموحسن

7265
پەڕتوووکی ژمارە5 :
گەردوون
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
67156
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
رەوف حەسەن

7266
پەڕتوووکی ژمارە6 :
گەردوون لە رواننگەی زانستتەوە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201111
1121523516
62910
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ھادی
عەبدول ەحمان فەرھ
ی ئاراس 20 07 -
دەزگای
تاﯾبەتم
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
و ت:
ستان
شووری کوردس
باش
ست
جﯚری پەڕتووک :زانس
زمان  -ش وەزار :ک  .باشوور
7267
پەڕتوووکی ژمارە7 :
گەردوونزانی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
67201
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ی
ن عومەر عەلی
ھ من

7268
پەڕتوووکی ژمارە8 :
رۆک
گەردەلوول :چير
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
67675
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ال حس ن
عەبدوولمەجيد مەال

ﻻﭘەڕە

1927
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7269
پەڕتوووکی ژمارە9 :
گەردەلوولی سپپی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
67942
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ف ھە مەت
لەتيف

7270
پەڕتوووکی ژمارە0 :
ستان
ەسەر ھەر می کوردس
ی زەوی و کاارﯾگەرﯾی لە
مبوونی گﯚی
گەرم
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
67215
نييە
شتا ئامادە ە
ھش
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
نەقش
شبەندی ،ئازادد محەمەد ئەممين

7271
پەڕتوووکی ژمارە1 :
ميان لە ن و ببە گەنامە ررەشەکاندا
گەرم
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201312
2072328189
92714
ھ شتا ئامادە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ەرميانی
کاوە گە
2011
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
تاﯾبەتم
و ت:
ستان
شووری کوردس
باش
جﯚری پەڕتووک :وتار و دﯾمانە
زمان  -ش وەزار :ک  .باشوور
7272
پەڕتوووکی ژمارە2 :
مدا
ی کاری رۆژناامەنووسيم
ە ئەرشيفی
ميانيەکان لە
ميان و گەرمي
گەرم
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101235136
65163
ھ شتاا ئامادە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ەت عەبدو
عەدالە

7273
پەڕتوووکی ژمارە3 :
گەرووی بازﯾان
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
68350
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ن
لەﯾالن

ﻻﭘەڕە

1928
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7274
پەڕتوووکی ژمارە4 :
زە
گەزﯾز
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
69018
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ئاسﯚ

7275
پەڕتوووکی ژمارە5 :
زە و ھە ﯚ
گەزﯾز
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6202255317
70846
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ن عەز ری
ماردﯾن
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
بااشووری کورددستان
و ت:
مندا ن
ی پەڕتووک :م
جﯚری
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
7276
پەڕتوووکی ژمارە6 :
شتنامەی پوژژوال بﯚ کوردستان سا ی 1837
گەش
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201302
2041038507
75573
ی پی دی ئ ف :ھ شتا ئاماادە نييە
فاﯾلی
عەبدو
وەرگ انی :د .نەجاتی ع
 198) ،2009الپەڕڕە).
2
شم – ھەول ر ،سا ی
چاپخانەی حاجی ھاشم
تاﯾبەتمەند
دﯾيەکانی پەڕتتووک
و ت:
باشوووری کوردستان
تنامە
جﯚری پەڕتتووک :گەشتن
شوور
زمان  -ش وەزار :ک .باش
7277
پەڕتوووکی ژمارە7 :
رەی مەرﯾخ
شتی ئەست ر
گەش
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
67814
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
مين مەنگوڕی
محەمەد ئەمي
ميرزا م
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
و ت:
بااشووری کورددستان
ەدەبی
ی پەڕتووک :ئە
جﯚری

ﻻﭘەڕە

1929
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ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
7278
پەڕتوووکی ژمارە8 :
رەی مەرﯾخ
شتی ئەست ر
گەش
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201108
8191336226
60748
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
...
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
کوردستان
و ت :باشووری کو
7279
پەڕتوووکی ژمارە9 :
کی سەرپ ييييە
شتی بيارە  -ھﯚنراوەﯾەک
گەش
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201209
9171611063
30307
ھ شتا ئامادە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
عەبدولکەرﯾم
فاتيح ع
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
تاﯾبەتمە
ستان
شووری کوردس
باش
و ت:
ە بەست
جﯚری پەڕتووک :ھە
زمان  -ش وەزار :ک ..باشوور

7280
پەڕتوووکی ژمارە0 :
کی سەرپ يييە
شتی بيارەﯾەک
گەش
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
68047
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
عەبدولکەرﯾم
فاتح ع

7281
پەڕتوووکی ژمارە1 :
شتی پ نجو ن لە سا ی 1930دا :دﯾﯾارﯾە بﯚ الواانی کورد
گەش
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
69663
ھ شتا ئامادە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
شاکر فەتاح
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی پەڕتووک
و ت:
بااشووری کورددستان
ی پەڕتووک :گگەشتنامە
جﯚری

ﻻﭘەڕە

1930
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ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
7282
پەڕتوووکی ژمارە2 :
س
شتی چارەنوس
گەش
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6202336407
71059
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
حمود زامدار
و/مەح

7283
پەڕتوووکی ژمارە3 :
ی ئەپﯚ ﯚ
شتی دووەمی
گەش
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
67977
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ەتاح
مەد رەشيد فە
محەم
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی پەڕتووک
و ت:
بااشووری کورددستان
چيرۆک
ی پەڕتووک :چ
جﯚری
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
7284
پەڕتوووکی ژمارە4 :
کوردستان 1820
شتی رﯾچ بﯚ ک
گەش
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201108
82110360218531
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
نووسينی :کلﯚدﯾوس ج مس رﯾچ
حەمە باقی
وەرگ انی لە عەرەبيەوەە؛ محەمەد ح
پەخشی ئاراسەوە
ی
لەالﯾەن دەزگای چاپ و
ن
 200دا
ئەم کت بە للە سا ی 02
ەوە
ب وکراوەتە
تاﯾبەتمەند
دﯾيەکانی پەڕتتووک
و ت:
باشوووری کوردستان
تنامە
جﯚری پەڕتتووک :گەشتن
شوور
زمان  -ش وەزار :ک .باش
7285
پەڕتوووکی ژمارە5 :
شتی ژﯾانم
گەش
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22214412619573
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی

ﻻﭘەڕە

1931
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مەسعود ممحەمەد
ێ( ی
ژمارە  104-103ی گﯚﭬاری )ڕۆۆشنبيری نوێ
ە
شتە ،لە
قەی ئەم گەش
ﯾەکەم ئا قە
ست .سا ی  1992لە
 1984دا ب و کراﯾەوە و پاشان ئا قە بەدوا ئا قە ززنجيرەﯾان بەس
سا ی  1994للە
ستﯚکھﯚ م وتارەکان لە ﯾەک کت بدا ککﯚ کرانەوە و چاپ کران .س
ەسعود ،بە
ی دەرچوو .پاش ئەو چاپە ،مامﯚستا مە
کوردستان چاپی دوەمی
ساﯾتەی
خستە سەر .ئئەوجا لەم س
ی کت بەکەدا چﯚوە و زانيارری دﯾکەی خ
سەرلەبەری
مامﯚستادا خراﯾە ئينتەررن تەوە .سا ی  2009لە ککﯚﯾە چاپی س يەمی ب وککراﯾەوە.
ەد
سعود محەمە
سەرچاوە :ما پەڕی مەس
دﯾيەکانی پەڕتتووک
تاﯾبەتمەند
و ت:
باشوووری کوردستان
ت
جﯚری پەڕتتووک :ﯾاداشت
7286
پەڕتوووکی ژمارە6 :
ک لە سا ی 1932دا
شتی سرۆچک
گەش
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
21211401812530
ھ شتا ئامادە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
نووسيننی شاکر فەتتاح
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
تاﯾبەتم
و ت:
ستان
شووری کوردس
باش
زمان  -ش وەزار :ک  .باشوور

7287
پەڕتوووکی ژمارە7 :
شتی شارباژ لە سا ی 1929دا
گەش
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
69605
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
شاکر فەتاح

7288
پەڕتوووکی ژمارە8 :
شتی شارباژ لە سا ی 1939دا
گەش
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
21211383912529
ھ شتا ئامادە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی

ﻻﭘەڕە

1932
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نی شاکر فەتتاح
نووسينی
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
تاﯾبەتم
و ت:
ستان
شووری کوردس
باش
ەشتنامە
جﯚری پەڕتووک :گە
زمان  -ش وەزار :ک  .باشوور

7289
پەڕتوووکی ژمارە9 :
ت
شتی قيامەت
گەش
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201112
2101621446
63204
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
نووسيننی :ناسح ئيببراھيم سازاننی
200
پ ۆژەی تيشک 09 -
تاﯾبەتم
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
و ت:
ستان
شووری کوردس
باش
جﯚری پەڕتووک :ئاﯾيين و ئاتەﯾزم
زمان  -ش وەزار :ک  .باشوور
7290
پەڕتوووکی ژمارە0 :
جە و ھەورامان لە سا ی 1933
شتی ھە ەبج
گەش
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
21211355812528
ھ شتا ئامادە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
نی شاکر فەتتاح
نووسينی
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
تاﯾبەتم
و ت:
ستان
شووری کوردس
باش
ەشتنامە
جﯚری پەڕتووک :گە
زمان  -ش وەزار :ک  .باشوور

7291
پەڕتوووکی ژمارە1 :
ک
ستان :چيرۆک
شتی کوردس
گەش
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
68692
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
گەالو ژ

ﻻﭘەڕە

1933
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7292
پەڕتوووکی ژمارە2 :
دوس رسی بﯚ کوردستتان 1840 - 1839
شتی کﯚنت د
گەش
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201312
2241642058
87087
ی پی دی ئ ف :ھ شتا ئاممادە نييە
فاﯾلی
حەمەد
ی :کارزان محە
وەرگ انی
ەڕتووک
تاﯾبەتمەنندﯾيەکانی پە
و ت:
باشوووری کوردستتان
شتنامە
ەڕتووک :گەش
جﯚری پەڕ
زمان  -ش وەزار :ک .بباشوور

7293
پەڕتوووکی ژمارە3 :
شت ک بﯚ ئەرززرۆم
گەش
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
69532
ھ شتا ئامادە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ساندەر پوشکيين
ئەليکس
ەزنەدار
وەرگ اننی :مارف خە
تاﯾبەتم
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
ستان
شووری کوردس
باش
و ت:
جﯚری پەڕتووک :ئەددەبی
زمان  -ش وەزار :ک  .باشوور
7294
پەڕتوووکی ژمارە4 :
شتوگوزار
شت ک بﯚ گەش
گەش
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201109
9250154376
62089
ھ شتا ئامادە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
نادر روس
ستی
2011
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
تاﯾبەتم
و ت:
ستان
شووری کوردس
باش
ەمەجﯚرە
جﯚری پەڕتووک :ھە

7295
پەڕتوووکی ژمارە5 :
ی ھاوڕ کاننم
شت ک بﯚ و تی
گەش
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201309
9051352029
92157

ﻻﭘەڕە

1934
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ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی

ھ شتا ئامادە نييە
ئەنيتا ئ سپاندەر
سوور
عومەر کاکەس
بەھاوکاارﯾی کاروان ع
تاﯾبەتم
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
و ت:
ستان
شووری کوردس
باش
ەشتنامە
جﯚری پەڕتووک :گە
زمان  -ش وەزار :ک  .باشوور

7296
پەڕتوووکی ژمارە6 :
گەش
شت ک بﯚ کوردستان
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201303
3041829278
80492
ھ شتا ئامادە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
نی :ئ لﯚن ئالبب گ
نووسينی
ەمين
وەرگ اننی لە سوﯾدﯾﯾيەوە :کاوە ئە
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
تاﯾبەتم
و ت:
ستان
شووری کوردس
باش
ەشتنامە
جﯚری پەڕتووک :گە
زمان  -ش وەزار :ک  .باشوور
7297
پەڕتوووکی ژمارە7 :
مەرﯾکای التييندا
شت ک بە ئەم
گەش
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201405
5212343207
76407
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ساالر بباسيرە
2014
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
تاﯾبەتم
ستان
شووری کوردس
باش
و ت:
ەشتنامە
جﯚری پەڕتووک :گە
زمان  -ش وەزار :ک  .باشوور
7298
پەڕتوووکی ژمارە8 :
ی تەمەندا
شت ک بە ناخی
گەش
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201109
9111416126
61133
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی

ﻻﭘەڕە

1935
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سەر :جەمال ببابان
ناوی نووس
ی سەردەم  -سل مانی ))سا ی چاپ)2007 :
لە ب وکراوەەکانی دەزگای
دﯾيەکانی پەڕتتووک
تاﯾبەتمەند
و ت:
باشوووری کوردستان
ت
جﯚری پەڕتتووک :ﯾاداشت
شوور
زمان  -ش وەزار :ک .باش
7299
پەڕتوووکی ژمارە9 :
شت ک بە ناو زانست و و ژە و م ژووودا
گەش
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101235136
65177
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ھﯚشييار قەفتان
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
و ت:
بااشووری کورددستان
ھەمەجﯚرە
ی پەڕتووک :ھ
جﯚری
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
7300
پەڕتوووکی ژمارە0 :
ماری مەھابباددا
شت ک بە کﯚم
گەش
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22214411719272
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
عەبدولکەرﯾم حەو زی
م
بيرەوەری  :عەقيد بەکرر
بابەت  :بيررەوەری )م ژووو)
200
سا ی 01 :
لە ب وکراوەەکانی چاپخا نەی ئاراس
سەرچاوە :ما پەڕی کت ببخانەی کورددی
دﯾيەکانی پەڕتتووک
تاﯾبەتمەند
باشوووری کوردستان
و ت:
ت
جﯚری پەڕتتووک :ﯾاداشت
شوور
زمان  -ش وەزار :ک .باش
7301
پەڕتوووکی ژمارە1 :
تی کوردستانندا
لە رۆژھە ی
ەرﯾەکانم ە
ماری مەھابباددا :بيرەوە
شت ک بە کﯚم
گەش
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
69918
ئاممادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی

ﻻﭘەڕە

1936
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ەرﯾم حەو زی
ەکر عەبدولکە
بە
پەڕتووک
ک
تاﯾبەتمەندﯾيەککانی
باشووری کوردستان
و ت:
ک :ﯾاداشت
جﯚری پەڕتووک
ج
زممان  -ش وەزا ر :ک .باشووور

7302
پەڕتوووکی ژمارە2 :
ن
شت ک بەبا ﯚن
گەش
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6202255317
70669
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
و/ھەوورامان ورﯾا قانع
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی پەڕتووک :مندا ن
جﯚری
7303
پەڕتوووکی ژمارە3 :
وێ
شت ک بەرەو ئەوروپای نو
گەش
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201209
9171418343
31208
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
سوا ھﯚتەر
فەرانس
ھەﯾنی
وەرگ اننی :ش رزاد ھ
تاﯾبەتمە
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
و ت:
ستان
شووری کوردس
باش
ەمەجﯚرە
جﯚری پەڕتووک :ھە
زمان  -ش وەزار :ک ..باشوور
7304
پەڕتوووکی ژمارە4 :
کولتووری ژااپﯚنيدا
شت ک بەناو ک
گەش
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201305
5052240507
78666
ھ شتا ئامادە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی

ﻻﭘەڕە

1937
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ئەردە ن عەبدو
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
تاﯾبەتمە
و ت:
شووری کوردس
باش
ستان
ەمەجﯚرە
جﯚری پەڕتووک :ھە
زمان  -ش وەزار :ک ..باشوور

7305
پەڕتوووکی ژمارە5 :
دەرﯾادا
شت ک لە ن وان مانگ و د
گەش
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
69275
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
غەساان نەعسان

7306
پەڕتوووکی ژمارە6 :
شت ک لە ن وان مەرگ و ژﯾان
گەش
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
68710
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
پ زان
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
و ت:
بااشووری کورددستان
ھەمەجﯚرە
ی پەڕتووک :ھ
جﯚری
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
7307
پەڕتوووکی ژمارە7 :
شت ک لە و تتەکانی ئەوررپادا
گەش
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
69675
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
مود فەھمی
مەحم

7308
پەڕتوووکی ژمارە8 :
رۆڤ
ت بوونی مر
کانی دروست
ی قﯚناغەکا
شت کی ئيمانی
گەش
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201201
1312301416
64148
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ەری کت ب:
نووسە
حسين صەباح
عبد اللدائم کحيل ووەرگ انی تەح
دەربارەی کت بەکە:

ﻻﭘەڕە

1938

ئئامادەﯾە

http://www.kurdipedia.org

ئەم ناميلکەﯾە باس لە ئيعجازی زانستی درووست بوونی مرۆڤ دەکات کەت يدا قﯚناغەکان بەوﯾنە لە
روانگەی زانست و قورئانەوە روون دەکاتەوە
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی پەڕتووک
باشووری کوردستان
و ت:
جﯚری پەڕتووک :ئاﯾين و ئاتەﯾزم
زمان  -ش وەزار :ک .باشوور
پەڕتووکی ژمارە7309 :
گەشت کی تر بە جيھانی ش خ رەزای تا ەبانيدا
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514968743
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
نوری
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی پەڕتووک
باشووری کوردستان
و ت:
جﯚری پەڕتووک :ئەدەبی
زمان  -ش وەزار :ک .باشوور
پەڕتووکی ژمارە7310 :
گەش َت کی دوورو درﯾژ
http://www.kurdipedia.org/?q=2012062022553170336
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
رۆسە الکەرگرانتس
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی پەڕتووک
جﯚری پەڕتووک :مندا ن
پەڕتووکی ژمارە7311 :
گەشتە تيوارەکانی مير بەتەنياﯾيدا
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122214411519177
فاﯾلی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە

ﻻﭘەڕە

1939
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ەد
نووسينی :عەتا محەمە
چاپ و ب وکرددنەوە لە
لەالﯾەن بەڕ وەبەر تتی گشتی چ
ن
 200دا
ئەم کت بە للە سا ی 06
چاپکراوە
سل مانی چ
سەرچاوە :ما پەڕی کت ببخانەی کورددی
دﯾيەکانی پەڕتتووک
تاﯾبەتمەند
و ت:
باشوووری کوردستان
جﯚری پەڕتتووک :رۆمان
شوور
زمان  -ش وەزار :ک .باش
7312
پەڕتوووکی ژمارە2 :
ی ئازادﯾدا
ەم لە پ ناوی
شتە دوورەکە
گەش
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22214412619555
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ن ماند ال
نيلسﯚن
ش رزاد ھەﯾنی
2005
ی موکرﯾانی 5
دەزگای
تاﯾبەتم
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
و ت:
ستان
شووری کوردس
باش
جﯚری پەڕتووک :ﯾادداشت
7313
پەڕتوووکی ژمارە3 :
زمانی بينراو
ی
ﯚ بەرھەمھ ننانی
شتەکانی ت وانين  -دەروازەﯾەک بﯚ
گەش
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201110
0302154416
62665
ئاماددەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ماجييد نوری
2004
گای ئاراس 4 -
دەزگا
ەتمەندﯾيەکانی
تاﯾبە
ی پەڕتووک
باشووری کورردستان
و ت:
ی پەڕتووک :ھەمەجﯚرە
جﯚری
ن  -ش وەزار :ک .باشوور
زمان
7314
پەڕتوووکی ژمارە4 :
ﯚ باوەڕ
گومانەوە بﯚ
شتەکەم لە گ
گەش
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101536416
65455
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی

ﻻﭘەڕە

1940
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ەفا مەحموود
مستە

7315
پەڕتوووکی ژمارە5 :
شتەکەی زﯾنﯚ
گەش
ﯚفﯚن
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6091636206
65092
ی پی دی ئ ف :ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی
حەمەد
وەرگ ا نی :محەمەدد مەسعود مح
ەندﯾيەکانی پپەڕتووک
تاﯾبەتمە
و ت:
ستان
شووری کوردس
باش
شتنامە
جﯚری پپەڕتووک :گەش
زمان  -ش وەزار :ک .باشوور

7316
پەڕتوووکی ژمارە6 :
شتەکەی فرﯾﯾزەر :بﯚ کورردستان و مييسﯚپﯚتاميا
گەش
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
69791
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ئوم د ئاشنا

7317
پەڕتوووکی ژمارە7 :
گەش
شتەکەی گالييﭭەر
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6202255317
70443
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
د سا ح
مەجيد
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی پەڕتووک
ی پەڕتووک :مندا ن
جﯚری
7318
پەڕتوووکی ژمارە8 :
ە بﯚ سەرمانگ
شتەکەی النە
گەش
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6202255317
70874
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ەرزنجی
فەرھاد ئەحمەد بە
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی پەڕتووک :مندا ن
جﯚری

ﻻﭘەڕە

1941
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7319
پەڕتوووکی ژمارە9 :
دستاندا
ش ک لە کورد
گەش
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
69606
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ەدﯾن
عەالئە

7320
پەڕتوووکی ژمارە0 :
شە
گەش
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6202336407
71060
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
عوسم
مان محەمەد ھەورامی
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی پەڕتووک
بااشووری کورددستان
و ت:
ھەمەجﯚرە
ی پەڕتووک :ھ
جﯚری
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
7321
پەڕتوووکی ژمارە1 :
وروپا
ستی لە ئەو
ی ناسيﯚناليس
شەسەندنی بيروباوەڕی
گەش
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201402
2221211482
28899
ھ شتا ئامادە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
محەمەد مەمەد ساا ح
ن ﯾاسين
وەرگ اننی :حەسەن
تاﯾبەتم
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
و ت:
ستان
شووری کوردس
باش
جﯚری پەڕتووک :راممياری
زمان  -ش وەزار :ک ..باشوور
7322
پەڕتوووکی ژمارە2 :
راقدا)(1953-1921
ستانى ع ر
و ندنى فەررمى لە ليوااكانى كوردس
شەكردنى خو
گەش
ى م ژووﯾە
ل كﯚليينەوەﯾەكى
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201403
3310040079
98095
ھ شتا ئامادە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
20
ەمەد عەبدول كاكە سور---ھەول ر004-
د.محە

7323
پەڕتوووکی ژمارە3 :

ﻻﭘەڕە

1942
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گەشەنامەى پوژوال بﯚ كوردستان سا ى 1837
http://www.kurdipedia.org/?q=2014033100400798097
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
و.د.نەجاەى عەبدو -حاجى ھاشم-ھەول ر2009-

پەڕتووکی ژمارە7324 :
گەشەنامەى رﯾچ بﯚكوردستان 1820
http://www.kurdipedia.org/?q=2014033100400798098
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
كلﯚدﯾﯚﯾس جيمس رﯾچ-و.پەروەردە-ھەول ر2002-

پەڕتووکی ژمارە7325 :
گەشەوگوزار...گەشە كى مەﯾدانييە بە چياكانى ) كوردستان( دا
http://www.kurdipedia.org/?q=2014033100400798100
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
قادر باوەجان-و.رۆشنبيرى-ھەول ر2009-

پەڕتووکی ژمارە7326 :
گەشەى رﯾچ بﯚ كوردستان 1820ز
http://www.kurdipedia.org/?q=2014033100400798106
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
كلودﯾوش جيمس رﯾچ-ئيران-ەەورﯾز1993-

پەڕتووکی ژمارە7327 :
گەشەى رﯾچ بﯚ كوردستان 1820ز
http://www.kurdipedia.org/?q=2014033100400798107
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
كلودﯾوس جيمس رﯾچ1992---

پەڕتووکی ژمارە7328 :
گەشەى رﯾچ بﯚ كوردستان1820-
http://www.kurdipedia.org/?q=2014033100400798105
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
كلﯚدﯾﯚﯾس جيمس رﯾچ--ئيران1992-

ﻻﭘەڕە

1943
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7329
پەڕتوووکی ژمارە9 :
گەش
شەکردنی مننداڵ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
2270207562
20038
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
نووسەر
ھور
نەوزاد کە ھ
ەڕەکان
ژمارەی الپە
151
پ
سا ی چاپ
2010
پ
نﯚرەی چاپ
ﯾەکەم
دﯾزاﯾنی بەرگ
حەميدە ﯾوس
سفی
کەتەلﯚگ
ی
پەروەردە و دەروونناسی
ەوەی موکرﯾاننی
سەرچاوە :ما پەڕی دەززگای تو ژﯾنەووە و ب وکردنە
دﯾيەکانی پەڕتتووک
تاﯾبەتمەند
و ت:
باشوووری کوردستان
جﯚری پەڕتتووک :پەروەرردە
شوور
زمان  -ش وەزار :ک .باش
7330
پەڕتوووکی ژمارە0 :
شەی رﯾچ بﯚ كوردستان
گەش
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201403
3310040079
98128
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ەی رﯾچ بﯚ كووردسەان--1992-
گەشە

7331
پەڕتوووکی ژمارە1 :
شەی مناڵ
گەش
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101536416
65401
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ەﯾی
ل خە ەف ژا ە
جەالل
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی پەڕتووک
و ت:
بااشووری کورددستان
ەروەردە
ی پەڕتووک :پە
جﯚری
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک

ﻻﭘەڕە

1944
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پەڕتووکی ژمارە7332 :
گەشەی منداڵ و گيروگرفتەکانی لە قﯚناغی شيرەخﯚرﯾدا
http://www.kurdipedia.org/?q=2012062023364071061
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
جەالل خە ەف ژاژ ەﯾی
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی پەڕتووک
باشووری کوردستان
و ت:
جﯚری پەڕتووک :پەروەردە
زمان  -ش وەزار :ک .باشوور
پەڕتووکی ژمارە7333 :
گەشەﯾك بە عەربسەان و كوردستان و ئەرمەنسەاندا
http://www.kurdipedia.org/?q=2014033100400798130
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
بارۆن ئيدوارد نﯚ دە-و.رۆشنبيرى-ھەول ر2004-

پەڕتووکی ژمارە7334 :
گەشە ك بە عەرەبسەان و كوردستان و ئەرمەنسەاندا
http://www.kurdipedia.org/?q=2014033100400798114
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
بارۆن ئيدوارد نﯚ د-و.رۆشنبيرى-ھەول ر2004-

پەڕتووکی ژمارە7335 :
گەشە ك بە عەرەبسەان و كوردستان و ئەرمەنسەاندا
http://www.kurdipedia.org/?q=2014033100400798115
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
بارۆن ئيدوارد نﯚ دە-و.رۆشنبيرى-سل مانى2005-

پەڕتووکی ژمارە7336 :
گەشە ك بەعەرەبسەان و كوردستان و ئەرمەنسەاندا
http://www.kurdipedia.org/?q=2014033100400798117
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
بارۆن ئيدوارد نﯚ د-و.رۆشنبيرى-ھەول ر2004-

ﻻﭘەڕە

1945
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7337
پەڕتوووکی ژمارە7 :
شە ك لە كورردستانا
گەش
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201403
3310040079
98123
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ى-مەعارف-ببغداد1956-
عال ْْ◌ءالدﯾن سجادى
7338
پەڕتوووکی ژمارە8 :
كوردستان دا
ن
چياكانى
ى
ى مەﯾدانييە بە
شەە گوزار ....گەشە كى
گەش
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201403
3310040079
98134
ھ شتتا ئامادە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
شنبيرى-ھەول ر2007-
قادر بااوەجان-و.رۆش

7339
پەڕتوووکی ژمارە9 :
183
ميسوپﯚەامييا سا ى 34
ەﯾزەر بﯚ كورردستان و م
شەەكەى فرە
گەش
dipedia.org//?q=201403
3310040079
98139
http:///www.kurd
ھ شتتا ئامادە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
شك1998--
و.ئومييد ئاشنا-ەﯾش

7340
پەڕتوووکی ژمارە0 :
كوردی)
ی
ەليلە ودﯾمننە بە
ستان ﯾان)كە
وﯾًژی كوردس
گەالو
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201403
3310040079
98141
ھ شتا ئاامادە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ھەول ر2001-
عيد زەنگەنە-وو.پەروەردە-ھ
ی مەالكەرﯾم حاجی سەع
حاجی

7341
پەڕتوووکی ژمارە1 :
جە
فالی ھە ەبج
حا ی کيميابباران و ئەنفا
و ژ؛ شاﯾەتح
گەالو
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201303
3272030088
80045
ھ شتا ئامادە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
عارف ققوربانی
2013
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
تاﯾبەتم
و ت:
ستان
شووری کوردس
باش
جﯚری پەڕتووک :ئەننفال و ھە ەببجە
زمان  -ش وەزار :ک  .باشوور

ﻻﭘەڕە

1946
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7342
پەڕتوووکی ژمارە2 :
ستان
و ژی کوردس
گەالو
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22214411119045
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
کەليلە و دﯾﯾمنە بە کورد ی
گنە
وەگ انی؛ حاجی مەال کەرﯾمی زەنگ
سا ی  2001دا لەالﯾەن دەزگگای چاپ
193دا وەرگ ددراوە و لە ا
ئەم کت بە للە سا ی 34
ی ئاراسەوە ب وکراوەتەوە
و پەخشی
تاﯾبەتمەند
دﯾيەکانی پەڕتتووک
و ت:
باشوووری کوردستان
ک
جﯚری پەڕتتووک :چيرۆک
شوور
زمان  -ش وەزار :ک .باش
7343
پەڕتوووکی ژمارە3 :
ستان :کەليللە و دﯾمنە ببە کوردی )چيرۆک)
و ژی کوردس
گەالو
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
69062
ھ شتا ئاممادە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
م
ی مەال کەرﯾم
حاجی

7344
پەڕتوووکی ژمارە4 :
ی زاخﯚ
گەلی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
68721
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ن
لەﯾالن

7345
پەڕتوووکی ژمارە5 :
ی لە ئ ران 1911-1905
ی کورد و بزاافی مەشرووتەخوازی
گەلی
dipedia.org//?q=201206
6101651496
69886
http:///www.kurd
ئامادەﯾە
ە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ی
ن سەردەشتی
ﯾاسين
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی پەڕتووک
بااشووری کورددستان
و ت:
ی پەڕتووک :م ژوو
جﯚری
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
7346
پەڕتوووکی ژمارە6 :

ﻻﭘەڕە

1947
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ستان)
كورد وكوردس
مانى پەرە)ك
دە و نيشەم
كى پەژمورد
گەل ك
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201403
3310040079
98142
مادە نييە
ھ شتا ئاما
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
19
حمان قاسم ﯚ--سوﯾد999-
ڵ عەبدولرەح
كەنداڵ

7347
پەڕتوووکی ژمارە7 :
دە و نيشتماانی پەرت
کی پەژمورد
گەل ک
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22214410118691
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
کﯚمە ک نووسەر
ەﯾی
م .گﯚمە
2002
سەرچاوە :ما پەڕی کت بخانەی ککوردی
تاﯾبەتم
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
و ت:
ستان
شووری کوردس
باش
جﯚری پەڕتووک :م ژژوو
زمان  -ش وەزار :ک ..باشوور
7348
پەڕتوووکی ژمارە8 :
گەلە گورگ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201103
3261421532
29765
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
عارف
نووسەرر :حوس ن عا
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
تاﯾبەتم
و ت:
ستان
شووری کوردس
باش
جﯚری پەڕتووک :رۆممان

7349
پەڕتوووکی ژمارە9 :
گەلە گورگ :چواار چيرۆک
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
68213
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
حس ن عارف

7350
پەڕتوووکی ژمارە0 :

ﻻﭘەڕە

1948
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ی ھاوچەرخ
ی سياسيی
گەلەئاﯾدﯾﯚلﯚژﯾای
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22214410218752
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
ن
نووسينی :رەﯾدار الشﯚن
کەمال
وەرگ انی لە سوﯾدﯾەوەە؛ ئاسﯚس کە
کراوە
لەالﯾەن کت بی ھەرززانەوە لە ستتﯚکھﯚ م چاپک
ن
 19دا
ئەم کت بە للەسا ی 999
سەرچاوە :ما پەڕی کت ببخانەی کورددی
دﯾيەکانی پەڕتتووک
تاﯾبەتمەند
و ت:
دەرەوەە
ی
جﯚری پەڕتتووک :رامياری
شوور
زمان  -ش وەزار :ک .باش
7351
پەڕتوووکی ژمارە1 :
گەلەری کەمال ھەژار
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
67591
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ھەژار ،کەمال

7352
پەڕتوووکی ژمارە2 :
گەلەلوورانی دەشت و دەر
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
69341
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ن ،جاک
لەندەن

7353
پەڕتوووکی ژمارە3 :
ڵ
گەماڵ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201209
9252154056
65892
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
خوسرەەو جاف
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
تاﯾبەتم
ستان
شووری کوردس
باش
و ت:
جﯚری پەڕتووک :رۆممان
زمان  -ش وەزار :ک  .باشوور

7354
پەڕتوووکی ژمارە4 :

ﻻﭘەڕە

1949
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ژە
گەمژ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6170950266
66034
ی پی دی ئ ف :ھ شتا ئاماادە نييە
فاﯾلی
گو بژ ر ک لە چيرۆکەکاننی ئەنتﯚنی چيخﯚف
وەرگ انی :جەليل عەبااسی
تاﯾبەتمەند
دﯾيەکانی پەڕتتووک
و ت:
باشوووری کوردستان
ک
جﯚری پەڕتتووک :چيرۆک
شوور
زمان  -ش وەزار :ک .باش
7355
پەڕتوووکی ژمارە5 :
ووﯾن
ژە ئ مە مردو
گەمژ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201201
1182258146
63890
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ی :رەسوڵ ﯾﯾﯚنان
نووسينی
ييەوە :جەبار
وەرگ اننی لە فارسيي
سابير
2011
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
تاﯾبەتمە
ستان
شووری کوردس
باش
و ت:
ەمەجﯚرە
جﯚری پەڕتووک :ھە
زمان  -ش وەزار :ک ..باشوور
7356
پەڕتوووکی ژمارە6 :
ح
ەکەی نووح
گەميە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
69592
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ﯾەشارر کەمال

7357
پەڕتوووکی ژمارە7 :
ە شاراوەکاننی با
گەمە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22214410218742
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی

ﻻﭘەڕە

1950
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نووسينی :نەژاد عەزﯾز سورم
حەميد ئەحمەد
وەرگ انی لە عەرەبييەووە؛ نەجات ح
 200دا لە دھﯚﯚک ب وکراوەتەوە
ئەم کت بە للە سا ی 07
تاﯾبەتمەند
دﯾيەکانی پەڕتتووک
و ت:
باشوووری کوردستان
ەست
جﯚری پەڕتتووک :ھە بە
شوور
زمان  -ش وەزار :ک .باش
7358
پەڕتوووکی ژمارە8 :
ە لە ژﯾانی م
گەمە
منا ندا
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
65626
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ل فاروق
کەمال
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی پەڕتووک
بااشووری کورددستان
و ت:
ەروەردە
ی پەڕتووک :پە
جﯚری
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
7359
پەڕتوووکی ژمارە9 :
ە لەگەڵ دڕنندە
گەمە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22214412219424
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
عومەر سەﯾدە
2005
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
تاﯾبەتم
و ت:
ستان
شووری کوردس
باش
جﯚری پەڕتووک :وتار و دﯾمانە
زمان  -ش وەزار :ک  .باشوور
7360
پەڕتوووکی ژمارە0 :
ن
س و ﯾاخيبوون
ەکانی ترس
گەمە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
68982
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
س حەمەد قاددر
ب کەس

ﻻﭘەڕە

1951
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7361
پەڕتوووکی ژمارە1 :
ەی با
گەمە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
68508
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ف عزەدﯾن
ﯾوسف
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی پەڕتووک :رۆۆمان
جﯚری
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
7362
پەڕتوووکی ژمارە2 :
ەی پاشا و و
گەمە
وەزﯾر
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
69276
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
سەﯾری عەبد
ئەلبوس
دو

7363
پەڕتوووکی ژمارە3 :
وەزﯾر
ەی پاشا و و
گەمە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22214410918964
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
نووسينی :بوصيری عەببدو
م عارف
وەرگ انی؛ حەمە کەرﯾم
 200دا ب وکرااوەتەو
ئەم کت بە للە سا ی 01
سەرچاوە :ما پەڕی کت ببخانەی کورددی
دﯾيەکانی پەڕتتووک
تاﯾبەتمەند
و ت:
باشوووری کوردستان
جﯚری پەڕتتووک :شانﯚ
شوور
زمان  -ش وەزار :ک .باش
7364
پەڕتوووکی ژمارە4 :
وەی قەرەو ەکان
ەی گﯚڕﯾنەو
گەمە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201307
7082228098
89630
ئاماددەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ش رزاد حەسەن
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
بااشووری کورددستان
و ت:
چيرۆک
ی پەڕتووک :چ
جﯚری

ﻻﭘەڕە

1952
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ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
7365
پەڕتوووکی ژمارە5 :
ەی م شک
گەمە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
67198
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ال مارف
ی رەمزی مەال
فەوزی

7366
پەڕتوووکی ژمارە6 :
ەکەی؟
کت بەھ ز دە
کانی م شکت
ەی م شک؛ چﯚن تواناک
گەمە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201312
2082300209
92719
ی پی دی ئ ف :ھ شتا ئاامادە نييە
فاﯾلی
س ئکسافيە
ف انسيس
حمەد
ی :گەرميان ممحەمەد ئەحم
وەرگ انی
ەڕتووک
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی پە
ستان
و ت:
شووری کوردس
باشو
ست
ەڕتووک :زانس
جﯚری پە
زمان  -ش وەزار :ک .بباشوور
7367
پەڕتوووکی ژمارە7 :
ی سياسی
ج و بەشداری
گەنج
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22214410518827
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
ت
نووسينی :رابەر تەلعەت
پەخشی
ی
لەالﯾەن دەزگای تو ژﯾنەوەی چاپ و
ن
 200دا
ئەم کت بە للە سا ی 06
موکرﯾانيەوەە ب وکراوەتەووە
سەرچاوە :ما پەڕی کت ببخانەی کورددی
دﯾيەکانی پەڕتتووک
تاﯾبەتمەند
و ت:
باشوووری کوردستان
شارەکان:
ھەول ر
جﯚری پەڕتتووک :ل کﯚ يننەوە
شوور
زمان  -ش وەزار :ک .باش
7368
پەڕتوووکی ژمارە8 :
ج و دەسە ت
گەنج
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
66636

ﻻﭘەڕە

1953
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ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
يار جەبار شاووەﯾس
بەختيا

ھ شتا ئاماددە نييە

7369
پەڕتوووکی ژمارە9 :
می مﯚد رن
ج و سەردەم
گەنج
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201307
7251024078
89472
ھ شتا ئامادە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
جەوھەر
زانيار جە
2013
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
تاﯾبەتمە
ستان
شووری کوردس
باش
و ت:
ەمەجﯚرە
جﯚری پەڕتووک :ھە
زمان  -ش وەزار :ک ..باشوور
7370
پەڕتوووکی ژمارە0 :
ج و شوناس
گەنج
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22214412219413
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
سدﯾق
ئارام س
نی 2007
سل مانی
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
تاﯾبەتم
و ت:
ستان
شووری کوردس
باش
جﯚری پەڕتووک :وتار و دﯾمانە
زمان  -ش وەزار :ک  .باشوور
7371
پەڕتوووکی ژمارە1 :
ج و گرفتە دە
گەنج
ەروونيەکان
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
65639
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ف عوسمان ح
ﯾوسف
حەمەد

7372
پەڕتوووکی ژمارە2 :
ە
ج و کﯚمە گە
گەنج
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201307
7241554368
89478
ھ شتا ئامادە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی

ﻻﭘەڕە

1954
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ەوھەر
زانيار جە
ەندﯾيەکانی پپەڕتووک
تاﯾبەتمە
و ت:
ستان
شووری کوردس
باش
جﯚری پپەڕتووک :کﯚممە ﯾەتی
زمان  -ش وەزار :ک ..باشوور

7373
پەڕتوووکی ژمارە3 :
ن؟
ھاوک شەکاندان
ک
جان ..وزەی ئەم ۆ و سببەی ،لە کو ردستان لە کو ی
گەنج
dipedia.org//?q=201112
2011817526
63064
http:///www.kurd
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ت
لە ب ووکراوەکانی ددەزگای خەبات
ستان 2009 -
کوردس
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی پەڕتووک
بااشووری کورددستان
و ت:
ھەمەجﯚرە
ی پەڕتووک :ھ
جﯚری
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
7374
پەڕتوووکی ژمارە4 :
گەنج
جی سەر بەمﯚر
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
68968
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ەد
ئەحمە

7375
پەڕتوووکی ژمارە5 :
ەمەدانی
کە لە چوارﯾنەکانی بابباتاﯾەری ھە
جينە  -بەش ک
گەنج
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201111
1072200246
62839
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
ی بابەتاﯾەری ھەمەدانی
ە چوارﯾنەکانی
بەش کە لە
د زار کردوووﯾەتی بە سﯚﯚرانی
دەزگای ئارراس 2007 -
تاﯾبەتمەند
دﯾيەکانی پەڕتتووک
و ت:
باشوووری کوردستان
ەست
جﯚری پەڕتتووک :ھە بە
شوور
زمان  -ش وەزار :ک .باش

ﻻﭘەڕە

1955
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7376
پەڕتوووکی ژمارە6 :
فەتاحی قاززی
ی بەرھەمەکانی قادر ف
ی کوردی  -سەرجەمی
جينەی بەﯾتی
گەنج
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201110
0311355516
62667
ئاممادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
قادر فەتاحی ققازی
دەەزگای ئاراس 2007 -
پەڕتووک
ک
تااﯾبەتمەندﯾيەککانی
باشووری کوردستان
و ت:
ک :ئەدەبی
جﯚری پەڕتووک
ج
زممان  -ش وەزاار :ک .باشووور
7377
پەڕتوووکی ژمارە7 :
ن
جينەی د رﯾن
گەنج
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
68938
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
عەبدوو

7378
پەڕتوووکی ژمارە8 :
ين
ھەنگ و زانين
جينەی فەرھ
گەنج
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
65890
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
مەد سا ح
ھيمی ،محەمە
ئيبراھ

7379
پەڕتوووکی ژمارە9 :
گەنج
جينەی گﯚراننی کوردی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
67352
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
مان شارباژ ی
عوسم
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی پەڕتووک
بااشووری کورددستان
و ت:
ھونەری
ی پەڕتووک :ھ
جﯚری
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
7380
پەڕتوووکی ژمارە0 :
جينەی گەوھ
گەنج
ھەر

ﻻﭘەڕە

1956
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http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
67950
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
مەال ئئەحمەدی قاززی

7381
پەڕتوووکی ژمارە1 :
دەربەدەری
ی
دان و ﯾاداشتتی رۆژانی
جينەی مەرد
گەنج
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
69720
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ەد ئەفەندی ممەال رەسوڵ پشدەری
عەبدوو ی محەمە

7382
پەڕتوووکی ژمارە2 :
ی دەربەدەری
شتی رۆژانی
دان و ﯾادداش
جينەی مەرد
گەنج
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201306
6172248527
78304
ئاماددەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
مەال عەبدو ی ز وەر
دا 1985 -
بەغد
ەتمەندﯾيەکانی
تاﯾبە
ی پەڕتووک
ئ اق
و ت:
جﯚری پەڕتووک :ﯾاداشت
ن  -ش وەزار :ک .باشوور
زمان
7383
پەڕتوووکی ژمارە3 :
کوردی
ەی زمانی ک
جينەی وشە
گەنج
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22702075619862
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
نووسەر
شيندلەر
ھﯚوتوم  -ش
وەرگ
عەزﯾز
د .حەميد ع
ەڕەکان
ژمارەی الپە
194
پ
سا ی چاپ
2008
کەتەلﯚگ
زمان و زماننەوانی
ەوەی موکرﯾاننی
سەرچاوە :ما پەڕی دەززگای تو ژﯾنەووە و ب وکردنە
دﯾيەکانی پەڕتتووک
تاﯾبەتمەند

ﻻﭘەڕە

1957
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باشوووری کوردستان
و ت:
جﯚری پەڕتتووک :زمانەووانی
شوور
زمان  -ش وەزار :ک .باش
7384
پەڕتوووکی ژمارە4 :
دانی ﯾاری تتﯚپی پ و گرنگترﯾن پا ەوانی
ی سەرھە د
ش :م ژووی
جينەی وەرزش
گەنج
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
67621
مادە نييە
ھ شتا ئام
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
تاوگﯚززی ،ب ستون محەمەد

7385
پەڕتوووکی ژمارە5 :
ەکە
جە ئازاکەی سەر جﯚالنە
گەنج
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22214410818950
ئاممادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ھە بژژاردەﯾەک لە ککورتە چيرۆکی
ی بيانيی
ن
وەرگ انی لە ئينگلليزﯾيەوە؛ ش ررزاد حەسەن
ئەم کت بە لە سا ی  2003لەالﯾﯾەن دەزگای ئاراسەوە ب وکراوەتەوە
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی پەڕتووک
و ت:
بااشووری کورددستان
چيرۆک
ی پەڕتووک :چ
جﯚری
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
7386
پەڕتوووکی ژمارە6 :
ن
جە کوردەکان
گەنج
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201302
2210943338
80641
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
نووسەرر :فەرھاد پيررباڵ
نی 2007 :
سل مانی
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
تاﯾبەتم
و ت:
ستان
شووری کوردس
باش
جﯚری پەڕتووک :م ژژوو
زمان  -ش وەزار :ک  .باشوور
7387
پەڕتوووکی ژمارە7 :
ە ی لە سر
گەندە
ربيا
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22214405918636

ﻻﭘەڕە

1958
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ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی

ە
ئامادەﯾە
ميياتﯚﭬيج
يج
شکﯚ
بﯚرﯾس بيگﯚﭬيچ /بﯚش
ەرەداغی
محەمەد مستەفا قە
20
سل مانی 006
خانەی وەرگ انی س
سەرچاوە :ما پەڕی کت بخانەی ککوردی
تاﯾبەتم
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
ستان
شووری کوردس
باش
و ت:
جﯚری پەڕتووک :راممياری
زمان  -ش وەزار :ک ..باشوور

7388
پەڕتوووکی ژمارە8 :
چاکسازی
جامەکان ،چ
مەت :ھﯚکارەکان ،ئەنج
ە ی و حکوم
گەندە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201111
1011110426
62602
ە
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
پرۆفيسﯚﯚر سوزان رۆزز ئەﯾکەرمان
سەباح غەفوور
ی :گﯚڕان س
وەرگ انی
20
دەزگای ئاراس 007 -
تاﯾبەتمە
ەندﯾيەکانی پپەڕتووک
و ت:
ستان
شووری کوردس
باش
جﯚری پپەڕتووک :راميياری
زمان  -ش وەزار :ک .باشوور
7389
پەڕتوووکی ژمارە9 :
کارەکان ،ئەنجامەکان ،چاکسازی
ومەت :ھﯚک
ە ی و حکوو
گەندە
dipedia.org//?q=201206
6101651496
66889
http:///www.kurd
ھ شتا ئئامادە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ن رۆز
ئەﯾکەرمان ،سوزان

7390
پەڕتوووکی ژمارە0 :
سربيا
ە يی لە سر
گەندە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
66893
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
شکﯚ
مياتﯚﭬيج ،بﯚش
بيگﯚﭬييج ،بﯚرﯾس /م

7391
پەڕتوووکی ژمارە1 :
گەورە پياو :شانﯚ
ﯚنامە

ﻻﭘەڕە

1959
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http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
68497
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ژﯾر

7392
پەڕتوووکی ژمارە2 :
کە
ەورە پياو ە
ەی چەند گە
سەرگوزشتە
گەورە پياوان :س
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
69612
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
شاکر فەتاح

7393
پەڕتوووکی ژمارە3 :
جيھان
گەورە پياوانی ج
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
69739
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ن
بورھان

7394
پەڕتوووکی ژمارە4 :
ەنووسيە
کی رۆژنامە
ح :گﯚشەﯾەک
گەورەبوونی رۆح
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101450576
65252
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
جی ،ﯾاسين قادر
بەرزنج

7395
پەڕتوووکی ژمارە5 :
گەورەترﯾن وانەک
کانی ژﯾان
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201112
2201528296
63436
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ناونيشاانی دووەم
گ بﯚ ژﯾان کی بباشتر
بيست وانەی گرنگ
نووسەرر
ھاڵ ئﯚرربەن
وەرگ
رەفيق وە تی
ی الپەڕەکان
ژمارەی
160
سا ی چاپ
2011
نﯚرەی چ
چاپ

ﻻﭘەڕە

1960
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ﯾەکەم
دﯾزاﯾنی بەرگ
ھﯚگر سدﯾق
کەتەلﯚگ
پەروەردە و دەروونناسی
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی پەڕتووک
باشووری کوردستان
و ت:
جﯚری پەڕتووک :پەروەردە
زمان  -ش وەزار :ک .باشوور
پەڕتووکی ژمارە7396 :
گەوھەری د رﯾنە :چيرۆک
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514969043
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
محەمەد سا ح سەعيد

پەڕتووکی ژمارە7397 :
گەوھەری گەرمەس ر  -بەرگی 1
http://www.kurdipedia.org/?q=2011050611370457446
ئامادەﯾە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
فەرھەنگ کی کوردی  -عەرەبی زاری کەلھوڕﯾيە ،ب) ،1أ خ)
نعمەت عەلی ساﯾە ،بەغدا :دار الحرﯾة للطباعة1988 ،
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی پەڕتووک
ئ اق
و ت:
جﯚری پەڕتووک :فەرھەنگ
زمان  -ش وەزار :ک .باشوور
پەڕتووکی ژمارە7398 :
گەوھەری گەرمەس ر  -بەرگی 3
http://www.kurdipedia.org/?q=2011050611370457448
ئامادەﯾە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
فەرھەنگ کی کوردی  -عەرەبی زاری کەلھوڕﯾيە
نعمەت عەلی ساﯾە ،بەغدا :دار الحرﯾة للطباعة1988 ،
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی پەڕتووک
ئ اق
و ت:
جﯚری پەڕتووک :فەرھەنگ

ﻻﭘەڕە

1961
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ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
7399
پەڕتوووکی ژمارە9 :
ھەرێ
گەوھ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
67316
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
مان شارباژ ی
عوسم
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی پەڕتووک
ئ اق
و ت:
ی پەڕتووک :ھ
جﯚری
ھونەری
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
7400
پەڕتوووکی ژمارە0 :
ی
ن بﯚ راستی
گەڕان
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201109
9301134056
62166
ی پی دی ئ ف :ھ شتا ئاماادە نييە
فاﯾلی
20
سل مانی 011
ی کوردی  /س
کﯚ ينەوەﯾەکی
کﯚمە ە ل ک
رەئووف
ف
لەالﯾەن )بابی اللﯚ-کەمال
ن
سەرچاوە :تﯚمار کی تاﯾﯾبەت بﯚ کوردﯾپ دﯾا
22:07:56
2
نوﯾی چاپکراوی( لە2011-9-29 :
سەبارەت بە )کت بی ی
محەمەد( س
تاﯾبەتمەند
دﯾيەکانی پەڕتتووک
و ت:
باشوووری کوردستان
جﯚرە
جﯚری پەڕتتووک :ھەمەج
شوور
زمان  -ش وەزار :ک .باش
7401
پەڕتوووکی ژمارە1 :
ن بﯚ مندا ی س وەکان
گەڕان
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201208
8270930417
71902
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
فەرمان سا ح
2012
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
تاﯾبەتمە
ستان
شووری کوردس
باش
و ت:
ە بەست
جﯚری پەڕتووک :ھە
زمان  -ش وەزار :ک ..باشوور
7402
پەڕتوووکی ژمارە2 :

ﻻﭘەڕە

1962
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گەڕان بە چيھاندا لەماوەی ھەشت رۆژدا ئينگليزی -کوردی
http://www.kurdipedia.org/?q=2012062022553170770
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
و/خيام عومەر ژاژ ەﯾی
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی پەڕتووک
جﯚری پەڕتووک :مندا ن
پەڕتووکی ژمارە7403 :
گەڕان بە دوای بووندا :ﯾوتوپيای ئازادی )ل کﯚ ينەوە)
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514969195
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
عەتا

پەڕتووکی ژمارە7404 :
گەڕان بە دوای دﯾموکراسيدا لە ميدﯾاوە بﯚ ئەمرﯾکا
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514966479
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
مانسفي د ،ستيﭭن

پەڕتووکی ژمارە7405 :
گەڕان بە دوای ناسنامەدا :ل کﯚ ينەوە
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514969082
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
عەتا

پەڕتووکی ژمارە7406 :
گەڕان بە شو ن فەرھەنگی مادەکاندا
http://www.kurdipedia.org/?q=2012052523121964880
ئامادەﯾە
فاﯾلی پی دی ئ ف:

ﻻﭘەڕە
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م فەرشی
براﯾم
ی پەڕتووک
ەتمەندﯾيەکانی
تاﯾبە
ددەرەوە
و ت:
ی پەڕتووک :ھ
جﯚری
ھەمەجﯚرە
ک .باشوور
ن  -ش وەزار :ک
زمان

7407
پەڕتوووکی ژمارە7 :
سەرابدا
مانەکانی س
ن بە نيشتم
گەڕان
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
68940
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
عەو
ئەنوەرری رەشی ع

7408
پەڕتوووکی ژمارە8 :
دا
ھەشتاڕۆژد
ن بەجيھانداا لەماوەی ھ
گەڕان
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6202255317
70544
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
م عومەر ژاژ ە
و/خيام
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی پەڕتووک
ی پەڕتووک :مندا ن
جﯚری
7409
پەڕتوووکی ژمارە9 :
ووندا
ن بەدوای بو
گەڕان
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22214412519541
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ەرەداخی
عەتا قە
200
ی سەردەم 02
دەزگای
سەرچاوە :ما پەڕی کت بخانەی ککوردی
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
تاﯾبەتم
و ت:
ستان
شووری کوردس
باش
جﯚری پەڕتووک :ئەددەبی
زمان  -ش وەزار :ک ..باشوور
7410
پەڕتوووکی ژمارە0 :
جيھان کی دﯾﯾکەدا
ن بەدوای ج
گەڕان

ﻻﭘەڕە

1964
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http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201201
1190946116
63892
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ق سەعيد روااندزی
سەدﯾق
ھەول ر 2011 -
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
تاﯾبەتم
و ت:
ستان
شووری کوردس
باش
جﯚری پەڕتووک :ئەددەبی
زمان  -ش وەزار :ک  .باشوور
7411
پەڕتوووکی ژمارە1 :
ەمرﯾيدا
ن بەدوای نە
گەڕان
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22214411719275
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
حەسەن
ن
نووسينی :مەولود ئيبرا ھيم
لەالﯾەن لەالﯾەن دەەزگای چاپ و پەخشی ئارراسەوە
ن
 200دا
ئەم کت بە للە سا ی 02
ەوە
ب وکراوەتە
دﯾيەکانی پەڕتتووک
تاﯾبەتمەند
و ت:
باشوووری کوردستان
جﯚری پەڕتتووک :ئەفساانە
شوور
زمان  -ش وەزار :ک .باش
7412
پەڕتوووکی ژمارە2 :
گەڕان
ن لە دووی سەروا
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
68619
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ە سەعيد حەسەن
حەمە
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
و ت:
بااشووری کورددستان
چيرۆک
ی پەڕتووک :چ
جﯚری
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
7413
پەڕتوووکی ژمارە3 :
شتمان
سەرابی نيش
ن لە دوی س
گەڕان
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
68769
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی

ﻻﭘەڕە
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پشکﯚﯚ

7414
پەڕتوووکی ژمارە4 :
ە مەرگ
ی لەتيف حاميدی جوانە
گەڕانن ک بە دوای
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
68157
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ش رزاد عەبدول ەح
حمان
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی پەڕتووک
بااشووری کورددستان
و ت:
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
ھەمەجﯚرە
ی پەڕتووک :ھ
جﯚری
7415
پەڕتوووکی ژمارە5 :
گەڕاننەوە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201204
4111607016
64474
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ق
نووسەرر :چنوور نامق
2011
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
تاﯾبەتم
و ت:
ستان
شووری کوردس
باش
جﯚری پەڕتووک :چييرۆک
زمان  -ش وەزار :ک  .باشوور
7416
پەڕتوووکی ژمارە6 :
گەڕاننەوە بﯚ ماڵ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201209
9170955323
31413
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ھارۆ د پينتەر
عوسمان ﯾاقووب
وەرگ اننی :عەلی ع
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
تاﯾبەتم
ستان
شووری کوردس
باش
و ت:
شانﯚ
جﯚری پەڕتووک :شا
زمان  -ش وەزار :ک  .باشوور
7417
پەڕتوووکی ژمارە7 :

ﻻﭘەڕە

1966
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گەڕاننەوە بﯚ کەررکوک
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22214412819651
ئامادەەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
عارف قوربانی
کەرکووک 2004
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
ی کت بخانەی کوردی
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
بااشووری کورددستان
و ت:
ەبجە
ەنفال و ھە ە
ی پەڕتووک :ئە
جﯚری
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
7418
پەڕتوووکی ژمارە8 :
ی
گەڕاننەوە بەرەو بەختەوەری
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22702075619939
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
نووسەر
فەھيمە رەەحيمی
وەرگ
ەمەد کەرﯾم
پەرﯾناز محە
ەڕەکان
ژمارەی الپە
148
پ
سا ی چاپ
2008
پ
نﯚرەی چاپ
ﯾەکەم
دﯾزاﯾنی بەرگ
موراد بەھرراميان
کەتەلﯚگ
شيعر
ڕۆمان و ش
ەوەی موکرﯾاننی
سەرچاوە :ما پەڕی دەززگای تو ژﯾنەووە و ب وکردنە
دﯾيەکانی پەڕتتووک
تاﯾبەتمەند
و ت:
باشوووری کوردستان
جﯚری پەڕتتووک :رۆمان
شوور
زمان  -ش وەزار :ک .باش
7419
پەڕتوووکی ژمارە9 :
گەڕاننەوە لە خەﯾﯾا ەوە بﯚ واقيع
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22214412519534
ئامادەەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
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عەتا ققەرەداخی
2004
ی سەردەم 4
دەزگای
ی کت بخانەی کوردی
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
بااشووری کورددستان
و ت:
ەدەبی
ی پەڕتووک :ئە
جﯚری
7420
پەڕتوووکی ژمارە0 :
ک
گەڕاننەوە :چيرۆک
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
68594
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
سا ح
ی محەمەد س
عەلی

7421
پەڕتوووکی ژمارە1 :
ست رەکان
گەڕاننەوەی ئەس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201108
8310938216
60837
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
عارف
نووسيننی :خەبات ع
چاپی ددووەم ،ستﯚککھﯚ م
تاﯾبەتم
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
ستان
شووری کوردس
باش
و ت:
جﯚری پەڕتووک :چييرۆک
زمان  -ش وەزار :ک  .باشوور
7422
پەڕتوووکی ژمارە2 :
گەڕاننەوەی خوش
شکەکان
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201202
2092114566
64217
ی پی دی ئ ف :ھ شتا ئاماادە نييە
فاﯾلی
ھەورامان وورﯾا قانع
ەم لە سا ی  2008چاپی کردووە
ﯾانەی قە ە
تاﯾبەتمەند
دﯾيەکانی پەڕتتووک
و ت:
باشوووری کوردستان
ک
جﯚری پەڕتتووک :چيرۆک
شوور
زمان  -ش وەزار :ک .باش
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7423
پەڕتوووکی ژمارە3 :
سوﯾد
ﯚ حوکم لە س
کراتەکان بﯚ
شيال دﯾموک
گەڕاننەوەی سﯚش
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
66120
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ی
سەعيد عەلی
نياز س

7424
پەڕتوووکی ژمارە4 :
ﯚ سەرەتاکاننی ئيسالم
گەڕاننەوەﯾەک بﯚ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22214411719276
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
نووسيينی :کورت ففرﯾشلەر
ەعيد
ەی حەمە سە
سيەوە؛ حەمە
وەرگ انی لە فارس
خشی سەرددەمەوە ب وکرراوەتەوە
ی چاپ و پەخ
ەالﯾەن دەزگای
ئەم کت بە لە سا ی  2003دا لە
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
بااشووری کورددستان
و ت:
م
ی پەڕتووک :ئااﯾين و ئاتەﯾزم
جﯚری
7425
پەڕتوووکی ژمارە5 :
ەکان
گەڕەکی داھﯚ ە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201112
22921085919350
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ش رزاد حەسەن
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
تاﯾبەتم
ستان
شووری کوردس
باش
و ت:
جﯚری پەڕتووک :چييرۆک
زمان  -ش وەزار :ک  .باشوور

7426
پەڕتوووکی ژمارە6 :
ەکان چ :2،1چيرۆک
گەڕەکی داھﯚ ە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
68690
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ش رزاد حەسەن

7427
پەڕتوووکی ژمارە7 :

ﻻﭘەڕە
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ن
کانی تەمەن
گە ک
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
68877
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
وەرز ر حەمە سەلييم

7428
پەڕتوووکی ژمارە8 :
كوردستان
ەریً َ◌مى ك
كومەەى ھە
ەندنى كولە وورى بﯚ حك
ى پەرەسە
ەى پارادﯾمى
گە ە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201403
3310040079
98152
ھ شتا ئئامادە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
بەخەﯾﯾار سەجادى-ئاراس-ھەولل ر2004-

7429
پەڕتوووکی ژمارە9 :
گە ی زەردی پاﯾﯾز
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6202255317
70653
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
جيبە ئەحمەد
و/نەج
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی پەڕتووک :مندا ن
جﯚری
7430
پەڕتوووکی ژمارە0 :
ر
شتن بە ئاگر
گەﯾش
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201209
9142114096
67894
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
د شاد عەبدو
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
تاﯾبەتمە
و ت:
ستان
شووری کوردس
باش
ە بەست
جﯚری پەڕتووک :ھە
زمان  -ش وەزار :ک ..باشوور

7431
پەڕتوووکی ژمارە1 :
شتن بە سﯚشياليزم
گەﯾش
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201201
1092153136
63740
ئامادەەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ەر :ھاری ماگگدۆف و فرﯾد ماگدۆف
نووسە

ﻻﭘەڕە

1970

http://www.kurdipedia.org

وەرگ انی لە ئينگلليزﯾيەوە :ساللم کەرﯾم
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
بااشووری کورددستان
و ت:
ی پەڕتووک :راامياری
جﯚری
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
7432
پەڕتوووکی ژمارە2 :
reac
شتن بەھەورcha claud
گەﯾش
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6202255317
70815
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
و/کارووان عومەر کاککە سور
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی پەڕتووک :مندا ن
جﯚری
7433
پەڕتوووکی ژمارە3 :
ن
ە پەرشەکان
الپەڕە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201305
5071335387
78656
ھ شتا ئامادە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ئازاد بەررزنجی
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
تاﯾبەتمە
ستان
شووری کوردس
باش
و ت:
ەمەجﯚرە
جﯚری پەڕتووک :ھە
زمان  -ش وەزار :ک ..باشوور

7434
پەڕتوووکی ژمارە4 :
دی
وزﯾکی کورد
ەماکانی مو
ەﯾەک لە بنە
الپەڕە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201011
11210533210691
ی پی دی ئ ف :ھ شتا ئاماادە نييە
فاﯾلی
ع .ج .سەگرممە
نووسەر  :ع
ی ئينستيوتی کەلەپوری کوورد ژمارە ))1
ب وکراوەی
بابەت  :تو ژﯾنەوەی موززﯾکيی
بەرگ  :ﯾەککەم
يم توفيق
کﯚمپيوتەر  :دﯾار ئيبراھيم
تيراژ 500 :
5
شنبيرﯾی
سا ی  2003ووەزارەتی رۆش
سپاردن  81 :س
ژمارەی سپ
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ساڵ 2003 :
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی پەڕتووک
باشووری کوردستان
و ت:
جﯚری پەڕتووک :موزﯾک
زمان  -ش وەزار :ک .باشوور
پەڕتووکی ژمارە7435 :
الپەڕەﯾەک لە م ژووی د ی مەحمود قەجەر
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514969824
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
مستەفا سەعيد عەلی /ئا

پەڕتووکی ژمارە7436 :
الپەڕەﯾەک لە م ژووی ھە ەبجە 700ـ1958ز
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514969825
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
بەکر حەمە سدﯾق عارف

پەڕتووکی ژمارە7437 :
الساﯾی کردنەوە و رەسەنی لە رەخنەسازﯾی کوردﯾدا :ل کﯚ ينەوە
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514968284
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
کامل حەسەن عەزﯾز

پەڕتووکی ژمارە7438 :
السکە ش لم
http://www.kurdipedia.org/?q=2012062022553170724
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
ئا/ئيبراھيم سا ح
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی پەڕتووک
جﯚری پەڕتووک :مندا ن
پەڕتووکی ژمارە7439 :
الفاوی شاری ھە چوونم
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514968039
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فاﯾلی پی دی ئ ف:
سابير سەرمەند

ھ شتا ئامادە نييە

تاﯾبەتمەندﯾيەکانی پەڕتووک
باشووری کوردستان
و ت:
جﯚری پەڕتووک :ھە بەست
زمان  -ش وەزار :ک .باشوور
پەڕتووکی ژمارە7440 :
اللش :د سترانا دﯾرۆکی ﯾا کوردی دا
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514967438
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
ر سان حەسەن

پەڕتووکی ژمارە7441 :
اللﯚ منيش زﯾندانيی سياسی بووم
http://www.kurdipedia.org/?q=2011122315235563496
ئامادەﯾە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
عەتا مەال کەرﯾم
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی پەڕتووک
جﯚری پەڕتووک :ﯾاداشت
زمان  -ش وەزار :ک .باشوور
پەڕتووکی ژمارە7442 :
اللﯚ کەرﯾم :چيرۆک کە الﯾەک لە دەردی ژﯾانی کﯚمە ﯾەتيمان دەرئەخات
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514967734
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
جەمال نەبەز
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی پەڕتووک
باشووری کوردستان
و ت:
جﯚری پەڕتووک :چيرۆک
زمان  -ش وەزار :ک .باشوور
پەڕتووکی ژمارە7443 :
اللەزار  -دﯾوانی حوس نی 1933 - 1888
http://www.kurdipedia.org/?q=2013092521501392363
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ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی

ھ شتا ئامادە نييە
ل مەعروف
ئامادەکرردنی :کەمال
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
تاﯾبەتمە
ستان
شووری کوردس
باش
و ت:
ە بەست
جﯚری پەڕتووک :ھە
زمان  -ش وەزار :ک ..باشوور

7444
پەڕتوووکی ژمارە4 :
رت وشو نی
المب ر
ی مەڕەکان
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6202255317
70841
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ن عوسمان
بەرزان
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی پەڕتووک
ی پەڕتووک :مندا ن
جﯚری
7445
پەڕتوووکی ژمارە5 :
ی
ی جاسوسی
النەی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201209
9010937397
72674
ھ شتا ئامادە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
لەب وکرراوەکانی ی..ن.ک
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
تاﯾبەتم
و ت:
ستان
شووری کوردس
باش
جﯚری پەڕتووک :راممياری
زمان  -ش وەزار :ک  .باشوور

7446
پەڕتوووکی ژمارە6 :
دﯾدا
ە گەی کورد
ی پەراو زخرراو لە کﯚمە
وونەوەر کی
الو :بو
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
66638
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ھە گوورد جەالل
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
بااشووری کورددستان
و ت:
ھەمەجﯚرە
ی پەڕتووک :ھ
جﯚری
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زمان  -ش وەزار :ک .باشوور
پەڕتووکی ژمارە7447 :
الوازبوون وھەرەسھ نانى ئيمپراەۆرﯾەەى رۆم
http://www.kurdipedia.org/?q=2014033100400798202
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
ئەسكەندەر مەحمود2010-909--

پەڕتووکی ژمارە7448 :
الوازبوون وھەرەسھ نانى ئيمپراەۆرﯾەەى رۆم
http://www.kurdipedia.org/?q=2014033100400798203
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
ئەسكەندەر مەحمود2010-909--

پەڕتووکی ژمارە7449 :
الوازﯾی س کسی
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514966683
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
ش رزاد قادر

پەڕتووکی ژمارە7450 :
الوان و ھﯚشيارﯾی ﯾاساﯾی
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514966391
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
لە ب وکراوەکانی ر کخراوی  T.D.Cفەڕەنسی

پەڕتووکی ژمارە7451 :
الو تی لە پيرﯾدا
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514965640
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
روەﯾحە ،ئەمين

پەڕتووکی ژمارە7452 :
الک شە رووناکەکان و ئەوانی تر
http://www.kurdipedia.org/?q=201111082102401207
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ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی

ە
ئامادەﯾە
عەبدو سەڕاج
20
دەزگای ئاراس 007 -
تاﯾبەتمە
ەندﯾيەکانی پپەڕتووک
و ت:
ستان
شووری کوردس
باش
جﯚری پپەڕتووک :چيررۆک
زمان  -ش وەزار :ک .باشوور

7453
پەڕتوووکی ژمارە3 :
کان :کورتە چيرۆک
شە رووناکەک
الک ش
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
68061
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
عەبدوو

7454
پەڕتوووکی ژمارە4 :
ی کورد
ەی داﯾکانی
الﯾالﯾە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201011
11710160810751
ی پی دی ئ ف :ھ شتا ئاماادە نييە
فاﯾلی
ھەورامی
ی
مەد
سمان محەم
سەليمی -عوس
ی :ھاشم س
کﯚکردنەوەی
دﯾزاﯾنی بەرگ :حەميد ررەزا ئازموودە
مﯚنتاژ :بازﯾاان جەالل
شﭭان -سل ماانی
چاپخانە :ش
2
تيراژ2000 :
ەم2005 :
چاپی ﯾەکە
نرخ 1500 :دﯾنار
حکومەتی ھەر می کو
ی
(20
ژمارەی سپپاردن ) (790سا ی )005
کوردستان
تاﯾبەتمەند
دﯾيەکانی پەڕتتووک
و ت:
باشوووری کوردستان
شوور
زمان  -ش وەزار :ک .باش
7455
پەڕتوووکی ژمارە5 :
سيتە چييە
الﯾيس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201207
7081852007
71925
ھ شتا ئامادە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
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شيدان وثيق
حمود وەلی
وەرگ اننی :فازڵ مەح
تاﯾبەتم
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
ستان
شووری کوردس
باش
و ت:
جﯚری پەڕتووک :فە لسەفە
زمان  -ش وەزار :ک  .باشوور
7456
پەڕتوووکی ژمارە6 :
قادری
سيکی کوردﯾﯾدا ،بەنمووننەی حەمدی و حاجی ق
شيعری کالس
ەکان لە شي
ە رەوانب ژﯾيە
الﯾەنە
ی
کﯚﯾی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201204
4111427026
64471
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
عەبدو مستتەفا
نووسينی :دد .ئيدرﯾس عە
ميای کوردی ژمارە 107
لە ب وکراوە کانی ئەکادﯾم
ھاشم – ھەول ر
م
حاجی
چاپخانەی ح
2
سا ی 2011
تاﯾبەتمەندﯾييەکانی پەڕتوووک
و ت:
کوردستان
ن
باشووری
ئەدەبی
ی
جﯚری پەڕتوووک:
شوور
زمان  -ش ووەزار :ک .باش
7457
پەڕتوووکی ژمارە7 :
ە س کسيەکانی پياو و ئافرەت
الﯾەنە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
66687
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ەعداوی ،نەووال
ئەلسە

7458
پەڕتوووکی ژمارە8 :
ی جەنگدا ))چيرۆک)
ە :لە ئەدەبی
لوتکە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
68430
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
حەﯾدەەر عەبدول ەح
حمان

7459
پەڕتوووکی ژمارە9 :
ی خەبات و ما ئاواﯾی
دان داستانی
ەی قوربانيد
لوتکە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201403
3310040079
98230

ﻻﭘەڕە

1977

http://www.kurdipedia.org

ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ش خ حس نە سووورە
مانی2005-
سل ما

ھ شتا ئاماددە نييە

ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
بااشووری کورددستان
و ت:
ھەمەجﯚرە
ی پەڕتووک :ھ
جﯚری
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
7460
پەڕتوووکی ژمارە0 :
کالسيکی ئە مانی
ی
ی
خ و کﯚتاﯾی فەلسەفەی
لودﭬييگ فﯚﯾەرباخ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
65695
ھ شتا ئئامادە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
س ،فردرﯾک
ئەنگلس

7461
پەڕتوووکی ژمارە1 :
ی کالسيکی ئە مانی
فەلسەفەی
لودﭬييگ فﯚ رباخ و کﯚتاﯾی ف
dipedia.org//?q=201012
22214411819302
http:///www.kurd
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
ی :فرﯾدرﯾک ئئەنگ س
نووسينی
شيد
ی؛ ساالر رەش
وەرگ انی
سەرچاووە :ما پەڕی ککت بخانەی کووردی
پەڕتووک
ەندﯾيەکانی پە
تاﯾبەتمە
و ت:
ستان
شووری کوردس
باش
سەفە
ەڕتووک :فەلس
جﯚری پە
زمان  -ش وەزار :ک .باشوور
7462
پەڕتوووکی ژمارە2 :
1827
سيقا 1770ـ7
ھﯚﭬن ئيمپرراتﯚری مﯚس
لودﭬيينگ ﭬان بيتھ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
67609
ھ شتا ئاما دە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
مەکوررجی ،نەوا

7463
پەڕتوووکی ژمارە3 :
ی سەفەر
لوغزی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
69075
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی

ﻻﭘەڕە

1978
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شەماال عادل سەليم

7464
پەڕتوووکی ژمارە4 :
ت و ک وە
لووت
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
69551
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ن .گﯚگﯚل /پووشکيين

7465
پەڕتوووکی ژمارە5 :
چيرۆک
ت و ک وە :چ
لووت
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
68936
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ن.ڤ1 /ن

7466
پەڕتوووکی ژمارە6 :
لوڕ و لوڕستان
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
69948
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ی سەﯾدۆ
عەلی

7467
پەڕتوووکی ژمارە7 :
کوردە ﯾان لو
لوڕ کو
وڕە؟
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
69668
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
خوسرەەو جاف
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
تاﯾبەتم
و ت:
ستان
شووری کوردس
باش
جﯚری پەڕتووک :ل ککﯚ ينەوە
زمان  -ش وەزار :ک  .باشوور

7468
پەڕتوووکی ژمارە8 :
دا
ەفەرنامەی گەشتياراند
ستان لە سە
لوڕس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201401
1190015408
86613
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی

ﻻﭘەڕە

1979
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ەد حوسين
محەمە
ساری
وەرگ  :سە ح نيس
2013
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
تاﯾبەتم
و ت:
ستان
شووری کوردس
باش
ەشتنامە
جﯚری پەڕتووک :گە
زمان  -ش وەزار :ک  .باشوور
7469
پەڕتوووکی ژمارە9 :
وﯾيەکانی )پپشکﯚ و پشتتکﯚ)
ەوارە م ژوو
ستان :شو نە
لوڕس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
69777
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ەنی
بەھمە

7470
پەڕتوووکی ژمارە0 :
ەو پياوەی ژژﯾانی ئافرەتتی بە کلﯚر رزگار کرد
س پاست ر :ئە
لوﯾس
dipedia.org//?q=201206
6101651496
69676
http:///www.kurd
ئامادە نييە
ھ شتا ئا
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ی
دانالی

7471
پەڕتوووکی ژمارە1 :
ﯚ
کی ئەرستﯚ
لﯚجيک
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22702075619979
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
نووسەر
عزﯾز
د .حەميد ع
ەڕەکان
ژمارەی الپە
64
پ
سا ی چاپ
2009
پ
نﯚرەی چاپ
ﯾەکەم
دﯾزاﯾنی بەرگ
ئاسﯚ مامزاادە
کەتەلﯚگ
فەلسەفە
ەوەی موکرﯾاننی
سەرچاوە :ما پەڕی دەززگای تو ژﯾنەووە و ب وکردنە
دﯾيەکانی پەڕتتووک
تاﯾبەتمەند

ﻻﭘەڕە

1980

http://www.kurdipedia.org

باشووری کوردستان
و ت:
جﯚری پەڕتووک :فەلسەفە
پەڕتووکی ژمارە7472 :
لﯚچ ک لە خەروار
http://www.kurdipedia.org/?q=2011121119541963212
ئامادەﯾە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
حاميد رەشيدی زەرزا
2006
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی پەڕتووک
باشووری کوردستان
و ت:
جﯚری پەڕتووک :ﯾاداشت
زمان  -ش وەزار :ک .باشوور
پەڕتووکی ژمارە7473 :
لﯚرکا :س تراژﯾدﯾا )شانﯚگەری)
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514968268
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
عەزﯾز /لەE

پەڕتووکی ژمارە7474 :
لﯚرﯾەکە سەرماﯾەتی
http://www.kurdipedia.org/?q=2012062022553170722
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
ئا/ئيبراھيم سا ح
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی پەڕتووک
جﯚری پەڕتووک :مندا ن
پەڕتووکی ژمارە7475 :
لﯚژﯾک و ھونەر ئەرگوم نتسازی
http://www.kurdipedia.org/?q=2014011817081786622
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:

ﻻﭘەڕە

1981
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فاروق ررەفيق
2014
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
تاﯾبەتمە
ستان
شووری کوردس
باش
و ت:
ەمەجﯚرە
جﯚری پەڕتووک :ھە
زمان  -ش وەزار :ک ..باشوور
7476
پەڕتوووکی ژمارە6 :
ەلدوون
کی ئيبن خە
لﯚژﯾک
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
66602
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ی ،عەلی
وەردی

7477
پەڕتوووکی ژمارە7 :
ی
لﯚال و سەگەکەی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201109
9021158156
60891
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ەچيرۆک کی ممندا نه
کﯚمە ە
يزﯾيەوە
وەرگي اننی لە ئينگليز
عەبدو س مان )ممەشخەڵ)
تاﯾبەتم
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
و ت:
ستان
شووری کوردس
باش
دا ن
جﯚری پەڕتووک :مند
7478
پەڕتوووکی ژمارە8 :
ی
وسەگەکەی
لﯚال و
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6202255317
70860
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
عەبدوو سل مان
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی پەڕتووک :مندا ن
جﯚری
7479
پەڕتوووکی ژمارە9 :
ليبرالليزم و دﯾموک
کراسی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
66434

ﻻﭘەڕە

1982
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ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی

ە
ئامادەﯾە
نﯚرب رتﯚﯚ بﯚبيﯚ
ستەفا
وەرگ اننی :ر باز مس
تاﯾبەتم
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
و ت:
ستان
شووری کوردس
باش
جﯚری پەڕتووک :راممياری
زمان  -ش وەزار :ک  .باشوور

7480
پەڕتوووکی ژمارە0 :
ليبرا يزم
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201109
9071459226
61032
يە
شتا ئامادە نييە
ھش
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
بەورز
سەر :دەﯾﭭد بە
نووس
ی ئازادی
کردنی :چرای
چاپک
ەتمەندﯾيەکانی
تاﯾبە
ی پەڕتووک
جﯚرری پەڕتووک :رامياری

7481
پەڕتوووکی ژمارە1 :
ليب الليزم
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
66742
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
بەوز ،دەﯾﭭد

7482
پەڕتوووکی ژمارە2 :
ک و م ژوو
ليب الليزم :چەمک
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
66744
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
شاپيررۆ ،جان سالووﯾن

7483
پەڕتوووکی ژمارە3 :
ەوی
کورد مەولە
ی گەورەی ک
ليرﯾکاای شاعيری
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201109
9111443106
61135
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی

ﻻﭘەڕە

1983

http://www.kurdipedia.org

حەمەد
ەنوەر قادر مح
نووسەر :ئە
ی سەردەم  -سل مانی ))سا ی چاپ)2007 :
لە ب وکراوەەکانی دەزگای
دﯾيەکانی پەڕتتووک
تاﯾبەتمەند
و ت:
باشوووری کوردستان
ی
جﯚری پەڕتتووک :ئەدەبی

7484
پەڕتوووکی ژمارە4 :
ەوەی کورد ::کەلەپوور
جينەی نەتە
ەک لە گەنج
ليرەﯾە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
68295
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ئەسععەد عەدۆ /ئا ل

7485
پەڕتوووکی ژمارە5 :
ران
ی کﯚماری ئييسالمی ئ ر
ليستتەی بەش ک لە قوربانييانی ت رۆری
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201302
2170806107
75812
ئاممادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
شی
ئاممادەکردنی :رەحمان نەقش
2013
پەڕتووک
ک
ﯾبەتمەندﯾيەکاانی
تاﯾب
ھەمەجﯚرە
ە
ک:
جﯚﯚری پەڕتووک
باشوور
ر
مان  -ش وەزارر :ک.
زما

7486
پەڕتوووکی ژمارە6 :
می زاراوەکاانی کﯚڕ
ليستتەی چوارەم
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
67000
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ی مارف
حمانی حاجی
ئەوڕەح

7487
پەڕتوووکی ژمارە7 :
ەرد و فەرمييی
کوردﯾی :زماانی ستاندە
وا فرانکای ک
لينگو
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201201
1281101186
64078
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی

ﻻﭘەڕە

1984
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بير
کاميار سابي
سپاردنی
کراوە .ژمارە س
سل مانيی چاپک
چاپخانەی رەنج لە س
ی
سا ی  2009لە
ئەم کت بە س
 1908ی درراوەت .
دﯾيەکانی پەڕتتووک
تاﯾبەتمەند
و ت:
باشوووری کوردستان
جﯚری پەڕتتووک :زمانەووانی
شوور
زمان  -ش وەزار :ک .باش
7488
پەڕتوووکی ژمارە8 :
د
ليوپﯚد
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6202255317
70576
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
الش ککلينيک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی پەڕتووک
ی پەڕتووک :مندا ن
جﯚری
7489
پەڕتوووکی ژمارە9 :
حيزبی
ھاتنی پ رەوانی کﯚنگرەی چواری ح
چﯚن تی پ کھ
ک بە سەرچ
چوونەوەﯾەک
ليکداب ان  -پ داچ
دستانی ئ راان
کراتی کورد
دﯾمﯚک
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201304
4252236147
78729
ئامادەﯾە
ە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
نووسيينی :حوس ن بەخشی
2007
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
دەرەوە
و ت:
ی پەڕتووک :دۆزی کورد
جﯚری
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
7490
پەڕتوووکی ژمارە0 :
ی
ی  -سيمبوللی بليمەتی
ليﯚنارردۆ داﭬنشی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201210
0032059457
73345
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی

ﻻﭘەڕە

1985
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رەوەند محەمەد جە ميل
ی ئاراس
دەزگای
2012
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
تاﯾبەتم
و ت:
ستان
شووری کوردس
باش
جﯚری پەڕتووک :ھوونەری
زمان  -ش وەزار :ک  .باشوور
7491
پەڕتوووکی ژمارە1 :
گەڕ ن مرۆڤ
ل گ
ڤ بژی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201110
0022208526
62182
ە
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
ەرکﭭيست
پي ر الکە
خەبات عارف
ت
ﯾيەوە :
ی لە سوﯾدﯾي
وەرگ انی
دەزگای ئاراس
2008
ەندﯾيەکانی پپەڕتووک
تاﯾبەتمە
و ت:
ستان
شووری کوردس
باش
جﯚری پپەڕتووک :شاانﯚ
زمان  -ش وەزار :ک .باشوور
7492
پەڕتوووکی ژمارە2 :
ەلسەفە
ل بوورردەﯾی و فە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22702075619984
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
نووسەر
ەمال
لﯚﯾی -نەوزاد جە
حاجی د ی
ر بوار سيوەەﯾلی -ھيوا ح
ەڕەکان
ژمارەی الپە
144
پ
سا ی چاپ
2009
پ
نﯚرەی چاپ
ﯾەکەم
دﯾزاﯾنی بەرگ
ئاسﯚ مامزاادە
کەتەلﯚگ
فەلسەفە
ەوەی موکرﯾاننی
سەرچاوە :ما پەڕی دەززگای تو ژﯾنەووە و ب وکردنە
دﯾيەکانی پەڕتتووک
تاﯾبەتمەند

ﻻﭘەڕە

1986
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و ت:
باشوووری کوردستان
ەفە
جﯚری پەڕتتووک :فەلسە
شوور
زمان  -ش وەزار :ک .باش
7493
پەڕتوووکی ژمارە3 :
)شانﯚگەری)
ی
دگوھورﯾت )
مەم و زﯾنا د
ک :داستان م
ل بﯚک
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
68156
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ھيم سەلمان
ئيبراھ

7494
پەڕتوووکی ژمارە4 :
ش
خﯚشگوزەراانی ھاوبەش
سراو تی و خ
ل پرس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201112
2031506406
63076
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
دﯾموکراتی فنلەندی للەمەڕ ئاﯾندەی خﯚشگوزەررانی،
ی
پ ۆگرامی پپارتی سﯚسييال
پەسەندکرااوی چلەمين کﯚنگرەی حززب
ەوە :کارزان کااوس ن
وەرگ انی لە ئينگليزﯾيە
سل مانی 2008 -
دﯾيەکانی پەڕتتووک
تاﯾبەتمەند
و ت:
باشوووری کوردستان
م
جﯚری پەڕتتووک :پرۆگرام
شوور
زمان  -ش وەزار :ک .باش
7495
پەڕتوووکی ژمارە5 :
ييە
ودە خودا نيي
ل ت ننەش وێ خو
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101235136
65166
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
مﯚک
کەرﯾم
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی پەڕتووک
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
7496
پەڕتوووکی ژمارە6 :
ۆستەم حە و زی شاعيير
راوەکانی رۆ
ل دوانن ک لە ھﯚنر
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
67892
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
مەد نافع
محەم

ﻻﭘەڕە

1987

http://www.kurdipedia.org

تاﯾبەتمەندﯾيەکانی پەڕتووک
باشووری کوردستان
و ت:
جﯚری پەڕتووک :ئەدەبی
زمان  -ش وەزار :ک .باشوور
پەڕتووکی ژمارە7497 :
ل دوان کی کورت لە مەقام و مﯚسيقای کورد
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514967304
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
عوسمان شارباژ ی
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی پەڕتووک
باشووری کوردستان
و ت:
جﯚری پەڕتووک :ھونەری
زمان  -ش وەزار :ک .باشوور
پەڕتووکی ژمارە7498 :
ل شاوی دەنگﯚ
http://www.kurdipedia.org/?q=2011111412051562940
ئامادەﯾە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
محەمەد فەرﯾق حەسەن
دەزگای ئاراس 2009 -
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی پەڕتووک
باشووری کوردستان
و ت:
جﯚری پەڕتووک :ھەمەجﯚرە
زمان  -ش وەزار :ک .باشوور
پەڕتووکی ژمارە7499 :
ل كﯚلينەوەكانى پ ش م ژوو لەكوردستانى ع راقدا
http://www.kurdipedia.org/?q=2014033100400798245
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
رۆبەرە جى ى-و.پەروەردە-ھەول ر2005-

پەڕتووکی ژمارە7500 :
ل گەرﯾانەک بﯚ وەرزی پ نج
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514969186
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:

ﻻﭘەڕە

1988
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بەشيرر

7501
پەڕتوووکی ژمارە1 :
ی کورت
ەوت چيرۆکی
ل وی ئاگرﯾن :حە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
67900
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
م
ن ميرزا کەرﯾم
ئەمين

7502
پەڕتوووکی ژمارە2 :
ل وی مەراق
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201112
2212201356
63460
ئامادەەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
سەن
چنوور ناميق حەس
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی پەڕتووک
و ت:
بااشووری کورددستان
ھە بەست
ی پەڕتووک :ھ
جﯚری
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
7503
پەڕتوووکی ژمارە3 :
ل ک تترازان
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201111
1141306236
62945
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
سە ح عومەر
ی ئاراس 20 08 -
دەزگای
تاﯾبەتم
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
و ت:
ستان
شووری کوردس
باش
جﯚری پەڕتووک :کﯚببەرھەم
زمان  -ش وەزار :ک  .باشوور
7504
پەڕتوووکی ژمارە4 :
خﯚرئاوا
د شەی بيررمەندانی خﯚ
ل کبوردن لە ئەند
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201201
1021332006
63629
ئاماددەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
؟

ﻻﭘەڕە

1989
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تاﯾبەتمەندﯾيەکانی پەڕتووک
جﯚری پەڕتووک :ھەمەجﯚرە
زمان  -ش وەزار :ک .باشوور
پەڕتووکی ژمارە7505 :
ل کچووەکەی سەدام :سەرگوزەشتەی ئەو پياوەی  19ساڵ ھاوش وەی...
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514969921
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
ميخائيل رەمەزان
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی پەڕتووک
باشووری کوردستان
و ت:
جﯚری پەڕتووک :ھەمەجﯚرە
زمان  -ش وەزار :ک .باشوور
پەڕتووکی ژمارە7506 :
ل کدان بە ر گای ﯾەک ھەنگاو
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514967172
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
محەمەد سەعيد حاجی موراد

پەڕتووکی ژمارە7507 :
ل کدان لە خەتی نەستەعەليقدا
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514967393
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
دل ر ميرزا

پەڕتووکی ژمارە7508 :
ل کدانەوەی خەونەکان
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514965605
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
سيگمﯚند فرۆﯾد
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی پەڕتووک
باشووری کوردستان
و ت:
جﯚری پەڕتووک :دەروونناسی
زمان  -ش وەزار :ک .باشوور

ﻻﭘەڕە

1990
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7509
پەڕتوووکی ژمارە9 :
ونەکان چ2
ل کداننەوەی خەو
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
65606
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
فرۆﯾد ،،سيگمﯚند

7510
پەڕتوووکی ژمارە0 :
ل کﯚ يينەوە زمانە
ەوانييەکان
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
2270207562
20058
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
نووسەر
د .محەمەدد معروف فەتااح
ەڕەکان
ژمارەی الپە
432
پ
سا ی چاپ
2010
پ
نﯚرەی چاپ
ﯾەکەم
دﯾزاﯾنی بەرگ
سفی
حەميدە ﯾوس
کەتەلﯚگ
زمان و زماننەوانی
ەوەی موکرﯾاننی
سەرچاوە :ما پەڕی دەززگای تو ژﯾنەووە و ب وکردنە
تاﯾبەتمەند
دﯾيەکانی پەڕتتووک
و ت:
باشوووری کوردستان
جﯚری پەڕتتووک :زمانەووانی
شوور
زمان  -ش وەزار :ک .باش
7511
پەڕتوووکی ژمارە1 :
ەڕەت و م ژژوو
ل کﯚ يينەوە لە بنە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201109
9102252126
61105
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی

ﻻﭘەڕە

1991
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ەودە ئەلعيقاببی
نووسينی :د .عەلی عە
سەن
عەبدو حەس
وەرگ انی لە عەرەبييەووە  :عومەر ع
ی سەردەم  -سل مانی ))سا ی چاپ)2008 :
لە ب وکراوەەکانی دەزگای
دﯾيەکانی پەڕتتووک
تاﯾبەتمەند
و ت:
باشوووری کوردستان
جﯚری پەڕتتووک :م ژوو
7512
پەڕتوووکی ژمارە2 :
کﯚمە ﯾەتی
ە
سەفەی
ی :ت وانين ک لە فەلس
کﯚمە ﯾەتی
ەلسەفەی ک
ل کﯚ يينەوە لە فە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
66584
ھ شتا ئاامادە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ئيمام ،،ئيمام عەبدولفەتاح

7513
پەڕتوووکی ژمارە3 :
ی پەروەردە لە ئ راندا
ل کﯚ يينەوە لەمەڕڕ چﯚنيەتيی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201210
0261036427
73521
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
سەمەدد ب ھرەنگی
ساری
وەرگ  :سە ح نيس
تاﯾبەتم
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
ستان
شووری کوردس
باش
و ت:
جﯚری پەڕتووک :پەرروەردە
زمان  -ش وەزار :ک  .باشوور
7514
پەڕتوووکی ژمارە4 :
1925ـ1969
1
وردی
ل کﯚ يينەوە و بيبلليﯚگرافيای چيرۆکی کو
dipedia.org//?q=201206
6101651496
67982
http:///www.kurd
ھ شتا ئاممادە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
عومەرر مەعروف

7515
پەڕتوووکی ژمارە5 :
ستی
خنە نەک ش واندنی راس
ل کﯚ يينەوە و رەخ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
66293
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی

ﻻﭘەڕە

1992
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حوس ن محەمەد عەزﯾز

http://www.kurdipedia.org

1993

ﻻﭘەڕە

7516
پەڕتوووکی ژمارە6 :
دا
ستانی ع راقد
و لە کوردست
ل کﯚ يينەوەکانی پ ش م ژوو
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22702075619776
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
نووسەر
رۆبەرت ج ی -برﯾد ودد -برۆس ھاو
وەرگ
حەمەد مەال قادر
ئاسﯚس مح
ەڕەکان
ژمارەی الپە
208
پ
سا ی چاپ
2005
کەتەلﯚگ
م ژوو
ەوەی موکرﯾاننی
سەرچاوە :ما پەڕی دەززگای تو ژﯾنەووە و ب وکردنە
دﯾيەکانی پەڕتتووک
تاﯾبەتمەند
و ت:
باشوووری کوردستان
جﯚری پەڕتتووک :م ژوو
شوور
زمان  -ش وەزار :ک .باش
7517
پەڕتوووکی ژمارە7 :
ی
دەبی فﯚلکللﯚری کوردی
ل کﯚ يينەوەی ئەد
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201209
9171005343
31395
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ن مستەفا رەەسوڵ
عيزەدﯾن
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
تاﯾبەتم
ستان
شووری کوردس
باش
و ت:
جﯚری پەڕتووک :ئەددەبی
زمان  -ش وەزار :ک  .باشوور

7518
پەڕتوووکی ژمارە8 :
ی چ :2ل کﯚ يينەوە
دەبی فﯚلکللﯚری کوردی
ل کﯚ يينەوەی ئەد
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
68017
ھ شتا ئاماادە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ﯾن مستەفا رەەسوڵ
عزەدﯾن

7519
پەڕتوووکی ژمارە9 :

ﻻﭘەڕە

1994
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دەبی نو ی کورد
ل کﯚ يينەوەی ئەد
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
67760
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
د ئاوارە
ساجد
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
و ت:
بااشووری کورددستان
ەدەبی
ی پەڕتووک :ئە
جﯚری
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
7520
پەڕتوووکی ژمارە0 :
خنەﯾيی شييکاری لەباررەی  3رۆماننی کوردﯾيەوە
ل کﯚ يينەوەی رەخ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201210
0011915057
73339
ئامادەﯾﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
نەجم ئە وەنی
ی پەڕتووک
مەندﯾيەکانی
تاﯾبەتم
و ت:
با شووری کورددستان
ی پەڕتووک :ئە
جﯚری
ەدەبی
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک

7521
پەڕتوووکی ژمارە1 :
سی
کری و سياس
ل کﯚ يينەوەی فيک
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
66425
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
قەرەداغی ،فازل

7522
پەڕتوووکی ژمارە2 :
سی
کری و سياس
ل کﯚ يينەوەی فيک
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201112
2260050006
63512
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی

ﻻﭘەڕە

1995

http://www.kurdipedia.org

ەرەداغی
فازڵ قە
2000
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
تاﯾبەتم
ستان
شووری کوردس
باش
و ت:
جﯚری پەڕتووک :ئاﯾيين و ئاتەﯾزم
زمان  -ش وەزار :ک  .باشوور
7523
پەڕتوووکی ژمارە3 :
کی حوس ن..
ن!؟ :رەخنەﯾﯾە لە کت ب ک
ھە بزرکاندن
ونەری ﯾان ھ
ل کﯚ يينەوەی ھو
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
67925
ئامادە نييە
ە
ھ شتا
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
عومەرر مەعروف

7524
پەڕتوووکی ژمارە4 :
ﯚسياليزم
ل کﯚ يينەوەی کوررتە باس ک لەسەر سﯚ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201110
0132137446
62351
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ی حيسامی
کەرﯾمی
بەفرانبااری 1984
سامی
سەرچااوە :ما پەڕی کەرﯾمی حيس
تاﯾبەتم
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
جﯚری پەڕتووک :راممياری
زمان  -ش وەزار :ک  .باشوور
7525
پەڕتوووکی ژمارە5 :
ەدا
ە جوو نەوە
می نيوتن لە
سای س يەم
ل کﯚ يينەوەی ﯾاس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
67163
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ل حەمەد
س ئيسماعيل
عەباس

7526
پەڕتوووکی ژمارە6 :
خەﯾام لەبەر رۆشناﯾی
دەربارەی خ
ل کﯚ يينەوەﯾەک د
ھﯚنراوەکانيا
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
67888
ھ شتا ئامادە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی

ﻻﭘەڕە

1996
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ئەحمەد محەمەد
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی پەڕتووک
باشووری کوردستان
و ت:
جﯚری پەڕتووک :ئەدەبی
زمان  -ش وەزار :ک .باشوور
پەڕتووکی ژمارە7527 :
ل کﯚ ينەوەﯾەک دەربارەی مافەکانی مرۆڤ لە ئيدارەی بەندﯾخانەکاندا
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514966817
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
کﯚﯾل ،ئاندرۆ

پەڕتووکی ژمارە7528 :
ل کﯚ ينەوەﯾەک لە بابەت قەالچﯚکردنی نەخو ندەواری تەوزﯾمی
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514966305
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
عەبدولستار تاھر شەرﯾف

پەڕتووکی ژمارە7529 :
ل کﯚ ينەوەﯾەک لە راستيەکانی کت بی پيرۆز
http://www.kurdipedia.org/?q=2012082021453072316
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
کﯚمە ەی ن ودەو ەتی کت بی پيرۆز  -لقی ھەول ر
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی پەڕتووک
جﯚری پەڕتووک :ئاﯾين و ئاتەﯾزم
زمان  -ش وەزار :ک .باشوور
پەڕتووکی ژمارە7530 :
ل کﯚ ينەوەﯾەک لەسەر راپەڕﯾنەکەی بەھاری 1991ی باشووری کوردستان
http://www.kurdipedia.org/?q=2010111710292510762
فاﯾلی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە

ﻻﭘەڕە

1997
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باخەوان
ن
ھاوڕێ
ھاوڕێ قادرر رەسوڵ  -ھ
ەم  -ھﯚ ندا . 1994 -
چاپی ﯾەکە
 1994بە تاﯾپ ااﯾتەر و فﯚتﯚکﯚﯚپی لەالﯾەن نووسەرەوە
ەﯾە سا ی 4
ئەم ناميلکە
راک شراوە .
ە وەک سەميينار لە سا ی  1991لە رەەواندز و سا ی 1993
ناوەڕۆکی ئئەم ناميلکەﯾە
شکەشکراوە.
و
لە شاری ئئامستەردام پ
دﯾيەکانی پەڕتتووک
تاﯾبەتمەند
و ت:
دەرەوەە
جﯚری پەڕتتووک :ل کﯚ يننەوە
شوور
زمان  -ش وەزار :ک .باش
7531
پەڕتوووکی ژمارە1 :
ی دەربارەی م ژووی و تی کوردەواری
ی زمانەوانی
ل کﯚ يينەوەﯾەکی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
67056
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
شيد ئەحمەد
جەمال رەش
دنی
شنبيری و ب وکردمەوەی کوردی وەزاررەتی رۆشنبيرری و راگەﯾاند
دەزگای رۆش
عيراق
ژمارە 213
طباعة
چاپخانەی دار الحرﯾة للط
بەغدا 1988
تاﯾبەتمەند
دﯾيەکانی پەڕتتووک
دەرەوەە
و ت:
جﯚری پەڕتتووک :زمانەووانی
شوور
زمان  -ش وەزار :ک .باش
7532
پەڕتوووکی ژمارە2 :
ەرﯾم حيسامی
ە بە بيرەوەررﯾيەکانی کە
ی گشتی و پ داچوونەوە
ل کﯚ يينەوەﯾەکی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201301
1311524377
75452
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
د گەوھەری
حاميد
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی پەڕتووک
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
ھەمەجﯚرە
ی پەڕتووک :ھ
جﯚری
7533
پەڕتوووکی ژمارە3 :
ەی ھ نری ب ندەر
سەفەرنامە
ستانەوە بﯚ تەفليس؛ س
لە ئاس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22214412619556
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ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ی ب ندەر
ھ نری
وەرگ انی :ئەبوبەککر خﯚشناو
200
ی وەرگ انی سل مانی 06
خانەی

ئامادەﯾە

تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی پەڕتووک
بااشووری کورددستان
و ت:
ی پەڕتووک :گگەشتنامە
جﯚری
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
7534
پەڕتوووکی ژمارە4 :
سيال ساﯾکﯚ
ﯚلﯚژﯾدا
م زی سﯚس
لە ئام
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201110
01621281419889
ئامادەەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ئاسﯚ بيارەﯾی
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ددەرەوە
و ت:
ی پەڕتووک :ککﯚمە ناسی
جﯚری
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک

7535
پەڕتوووکی ژمارە5 :
دا
و نەﯾەکدا ،للە نھ نييەکد
لە ئاو
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201109
9101133476
61079
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
نووسينی :ﯾﯚستاﯾن گارردەر
وەرگ انی لە دانيمارکيييەوە؛ بەھرۆز حەسەن
سل مانی
لەالﯾەن چاپخانەی رەنجەوە لە س
ن
 200دا
ئەم کت بە للە سا ی 06
ەوە
ب وکراوەتە
تاﯾبەتمەند
دﯾيەکانی پەڕتتووک
باشوووری کوردستان
و ت:
جﯚری پەڕتتووک :رۆمان
شوور
زمان  -ش وەزار :ک .باش
7536
پەڕتوووکی ژمارە6 :
لە ئوم ر عانەوە بﯚ تﯚپزاوا
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22214412819649
ئامادەەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
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عارف قوربانی
کەرکوک 2004
سەرچاوە :ما پەڕی کت بخانەی کوردی
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی پەڕتووک
باشووری کوردستان
و ت:
جﯚری پەڕتووک :ئەنفال و ھە ەبجە
پەڕتووکی ژمارە7537 :
لە ئ وارەﯾەکدا :شەش شانﯚنامەی ﯾەک پەردەﯾی
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514969229
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
بەرزنجی ،ﯾاسين قادر

پەڕتووکی ژمارە7538 :
لە ئەدەبی رووسيەوە
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514969557
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
ئەنوەر قادر محەمەد

پەڕتووکی ژمارە7539 :
لە ئەدەبی گەالنەوە
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061014510065375
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
کەساس ،محەمەد

پەڕتووکی ژمارە7540 :
لە ئەدەبی گەالنەوە :ل کﯚ ينەوە
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514968812
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
محەمەد /ئا و

پەڕتووکی ژمارە7541 :
لە ئەفسانەوە بﯚ مەزھەب :روونکردنەوەﯾەکی ئەفسانەی تﯚفان
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061015364165486
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
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ئەنوەرر عەلی

7542
پەڕتوووکی ژمارە2 :
قای فﯚلکلﯚررﯾەوە
لە باببەت بنەماکاانی مﯚسيق
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
67347
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ئەسععەد محەمەد عەلی

7543
پەڕتوووکی ژمارە3 :
چواردە ل کﯚ ينەوە
کوردﯾەوە :چ
ی ئەدەبی ک
لە باببەت م ژووی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
68234
ھ شتا ئاماادە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
مارف

7544
پەڕتوووکی ژمارە4 :
ە ە وتار
لە باررەی پەروەرردەوە :کﯚمە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
66922
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
سە ح
ی ،مەرﯾوان س
حيلمی

7545
پەڕتوووکی ژمارە5 :
مرۆﭬەوە
ەی مافی م
لە باررەی جاڕنامە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201108
8311613396
60850
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
سورم
نووسينی :پار زەر ھەژارری عەزﯾز س
ھەول ر
چاپخانەی رۆژھە ت  -ھ
تاﯾبەتمەند
دﯾيەکانی پەڕتتووک
و ت:
باشوووری کوردستان
ی
جﯚری پەڕتتووک :ﯾاساﯾی

7546
پەڕتوووکی ژمارە6 :
راسييەوە
لە باررەی دﯾموکر
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101536416
65397
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی

ﻻﭘەڕە

2001

http://www.kurdipedia.org

ر بين ھەردی

7547
پەڕتوووکی ژمارە7 :
ەختيار
کاک مەال بە
ە م ک بﯚ ک
راسيەوە :وە
لە باررەی دﯾموکر
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
66795
ھ شتا ئاماادە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ر بين ھەردی
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی پەڕتووک
بااشووری کورددستان
و ت:
ی پەڕتووک :راامياری
جﯚری
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
7548
پەڕتوووکی ژمارە8 :
سی
لە باررەی رۆشنبييری سياس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
66528
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
نەجار ،ش رزاد ئەح
حمەد

7549
پەڕتوووکی ژمارە9 :
ولتووری کورردﯾيەوە
کی تری کو
چەند بابەت ک
ی کوردی و چ
لە باررەی زمانی ﯾەکگرتووی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201111
1141119146
62933
ئامادەەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
گﯚﭬاری )بزاو(ە
ی
سياری
چەند وە م کی کﯚﯚمە ک پرسي
ەرﯾم
محەممەدی مەال کە
2008
ی ئاراس 8 -
دەزگای
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی پەڕتووک
باشووری کوردستان
با
و ت:
ی پەڕتووک :ززمانەوانی
جﯚری
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
7550
پەڕتوووکی ژمارە0 :
ە
ی لوتکەوە :ل کﯚ ينەوە
لە باررەی مەحوﯾی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
68342
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ی با خی
ەال عوسمانی
محەمەدی مە
مەال م
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7551
پەڕتوووکی ژمارە1 :
ە
ی دوارۆژەوە
کەت و ژﯾانی
لە باررەی مەالئيک
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
66017
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
يدی
سی ،بەدﯾعوزززەمان سەعيد
نوورس

7552
پەڕتوووکی ژمارە2 :
ە
ی دواڕۆژەوە
کەت و ژﯾانی
لە باررەی مەالئيک
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
65787
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
سی ،بەدﯾعوزززەمان سەعيد
نوورس
يدی

7553
پەڕتوووکی ژمارە3 :
دوسدا
لە باززنەی تەقەد
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22214411019013
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
سفی
نووسينی :ز نەب ﯾووس
سل مانی ب وکرراوەتەوە
 200دا لە ل
ئەم کت بە للە سا ی 08
تاﯾبەتمەند
دﯾيەکانی پەڕتتووک
و ت:
باشوووری کوردستان
شارەکان:
سل ماانی
ک
جﯚری پەڕتتووک :چيرۆک
شوور
زمان  -ش وەزار :ک .باش
7554
پەڕتوووکی ژمارە4 :
دا
لە باززنەی شانﯚد
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
67426
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ی کەرﯾم
عەلی

7555
پەڕتوووکی ژمارە5 :
ەرنج )ل کﯚ ينەوە)
رەوە :بيروڕا و باری سە
لە باننيژەی شيعر
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
68208
ھ شتا ئاممادە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
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مەحم
موود

7556
پەڕتوووکی ژمارە6 :
گی 1
وری کﯚمە ﯾﯾەتی  -بەرگ
لە بزااﭬەوە تا ت و
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22702075619918
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
نووسەر
حومەﯾرا مووشير زادە
وەرگ
م
مراد حەکيم
ەڕەکان
ژمارەی الپە
223
پ
سا ی چاپ
2005
ەوەی موکرﯾاننی
سەرچاوە :ما پەڕی دەززگای تو ژﯾنەووە و ب وکردنە
دﯾيەکانی پەڕتتووک
تاﯾبەتمەند
باشوووری کوردستان
و ت:
جﯚری پەڕتتووک :کﯚمە ﯾەتی
شوور
زمان  -ش وەزار :ک .باش
7557
پەڕتوووکی ژمارە7 :
ی کوردﯾدا
ەنگ نووسيی
لە بواری فەرھە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
67043
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
حمانی حاجی
ئەوڕەح
ی مارف

7558
پەڕتوووکی ژمارە8 :
ەرکووکدا
ەڕﯾن و رزگارکردنی کە
رەوەری راپە
لە بير
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
69898
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
شاخی
مەال ش

7559
پەڕتوووکی ژمارە9 :
دستاندا
ەرانی کورد
ەی دامەزرانندنی کﯚمە ەی رەنجدە
ی  15سا ە
رەوەری ﯾادی
لە بير
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201109
90400262019223
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
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يتەی رﯾکخراووی کﯚمە ەی رەنجدەرانی کوردستان لە
لە ب وکراوەەکانی )کوميت
دەرەوەی و ت)
1985-06-10
م ژووی ب وکردنەوەی 0
حەمەد
ت :چاالک مح
ی بﯚ ئنتەرن ت
ئامادەکردنی
دﯾيەکانی پەڕتتووک
تاﯾبەتمەند
و ت:
باشوووری کوردستان
جﯚرە
جﯚری پەڕتتووک :ھەمەج
شوور
زمان  -ش وەزار :ک .باش
7560
پەڕتوووکی ژمارە0 :
م
سياسييەکانم
رەوەرﯾيە س
لە بير
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201208
8052107416
69209
ئاماددەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ئەميير قازی
ی پەڕتووک
ەتمەندﯾيەکانی
تاﯾبە
جﯚرری پەڕتووک :ﯾاداشت
ن  -ش وەزار :ک .باشوور
زمان

7561
پەڕتوووکی ژمارە1 :
رەوەرﯾيەکاننم  -بەرگی 1
لە بير
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201109
9061152106
60987
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ی حيسامی
نووسيننی :کەرﯾمی
سامی
سەرچااوە :ما پەڕی کەرﯾمی حيس
تاﯾبەتم
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
و ت:
دە رەوە
جﯚری پەڕتووک :ﯾادداشت
زمان  -ش وەزار :ک  .باشوور
7562
پەڕتوووکی ژمارە2 :
رەوەرﯾيەکاننم  -بەرگی 10
لە بير
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201109
9061152106
60996
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
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ی حيسامی
نووسيننی :کەرﯾمی
سامی
سەرچااوە :ما پەڕی کەرﯾمی حيس
تاﯾبەتم
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
و ت:
دە رەوە
جﯚری پەڕتووک :ﯾادداشت
زمان  -ش وەزار :ک  .باشوور
7563
پەڕتوووکی ژمارە3 :
رەوەرﯾيەکاننم  -بەرگی 11
لە بير
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201109
9061152106
60997
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ی حيسامی
نووسيننی :کەرﯾمی
سامی
سەرچااوە :ما پەڕی کەرﯾمی حيس
تاﯾبەتم
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
و ت:
دە رەوە
جﯚری پەڕتووک :ﯾادداشت
زمان  -ش وەزار :ک  .باشوور
7564
پەڕتوووکی ژمارە4 :
رەوەرﯾيەکاننم  -بەرگی 2
لە بير
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201109
9061152106
60988
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ی حيسامی
نووسيننی :کەرﯾمی
سامی
سەرچااوە :ما پەڕی کەرﯾمی حيس
تاﯾبەتم
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
و ت:
دە رەوە
جﯚری پەڕتووک :ﯾادداشت
زمان  -ش وەزار :ک  .باشوور
7565
پەڕتوووکی ژمارە5 :
رەوەرﯾيەکاننم  -بەرگی 3
لە بير
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201109
9061152106
60989
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
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ی حيسامی
نووسيننی :کەرﯾمی
سامی
سەرچااوە :ما پەڕی کەرﯾمی حيس
تاﯾبەتم
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
و ت:
دە رەوە
جﯚری پەڕتووک :ﯾادداشت
زمان  -ش وەزار :ک  .باشوور
7566
پەڕتوووکی ژمارە6 :
رەوەرﯾيەکاننم  -بەرگی 4
لە بير
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201109
9061152106
60990
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ی حيسامی
نووسيننی :کەرﯾمی
سامی
سەرچااوە :ما پەڕی کەرﯾمی حيس
تاﯾبەتم
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
و ت:
دە رەوە
جﯚری پەڕتووک :ﯾادداشت
زمان  -ش وەزار :ک  .باشوور
7567
پەڕتوووکی ژمارە7 :
رەوەرﯾيەکاننم  -بەرگی 5
لە بير
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201109
9061152106
60991
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ی حيسامی
نووسيننی :کەرﯾمی
سامی
سەرچااوە :ما پەڕی کەرﯾمی حيس
تاﯾبەتم
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
و ت:
دە رەوە
جﯚری پەڕتووک :ﯾادداشت
زمان  -ش وەزار :ک  .باشوور
7568
پەڕتوووکی ژمارە8 :
رەوەرﯾيەکاننم  -بەرگی 6
لە بير
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201109
9061152106
60992
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی

ﻻﭘەڕە

2007

http://www.kurdipedia.org

ی حيسامی
نووسيننی :کەرﯾمی
سامی
سەرچااوە :ما پەڕی کەرﯾمی حيس
تاﯾبەتم
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
و ت:
دە رەوە
جﯚری پەڕتووک :ﯾادداشت
زمان  -ش وەزار :ک  .باشوور
7569
پەڕتوووکی ژمارە9 :
رەوەرﯾيەکاننم  -بەرگی 7
لە بير
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201109
9061152106
60993
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ی حيسامی
نووسيننی :کەرﯾمی
سامی
سەرچااوە :ما پەڕی کەرﯾمی حيس
تاﯾبەتم
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
و ت:
دە رەوە
جﯚری پەڕتووک :ﯾادداشت
زمان  -ش وەزار :ک  .باشوور
7570
پەڕتوووکی ژمارە0 :
رەوەرﯾيەکاننم  -بەرگی 8
لە بير
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201109
9061152106
60994
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ی حيسامی
نووسيننی :کەرﯾمی
سامی
سەرچااوە :ما پەڕی کەرﯾمی حيس
تاﯾبەتم
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
و ت:
دە رەوە
جﯚری پەڕتووک :ﯾادداشت
زمان  -ش وەزار :ک  .باشوور
7571
پەڕتوووکی ژمارە1 :
رەوەرﯾيەکاننم  -بەرگی 9
لە بير
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201109
9061152106
60995
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی

ﻻﭘەڕە

2008

http://www.kurdipedia.org

ی حيسامی
نووسيننی :کەرﯾمی
سامی
سەرچااوە :ما پەڕی کەرﯾمی حيس
تاﯾبەتم
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
و ت:
دە رەوە
جﯚری پەڕتووک :ﯾادداشت
زمان  -ش وەزار :ک  .باشوور
7572
پەڕتوووکی ژمارە2 :
ەەﯾە
شتا دادوەر ە
رلين دا ە ش
لە ب ر
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201110
0101715456
62277
ئامادەەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ترور و دادگاە مﯾکوونوس
ن پاﯾـنـدە
مھران
عباس خداقلی
حمید نـوذری
پروژھييی از :آرشیو اسناد و پژژوھشھای ا یران  -برلن
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی پەڕتووک
دەرەوە
و ت:
ی پەڕتووک :رامياری
جﯚری
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
7573
پەڕتوووکی ژمارە3 :
ەوە
ەرزاﯾيەکانی مەزرابﯚتانە
لە بە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201312
2211639089
92749
ئامادەەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
سينی :ئازاد ککەرﯾمی
نووس
ی پەڕتووک
ەتمەندﯾيەکانی
تاﯾبە
ھە بەست
ی پەڕتووک :ھ
جﯚری
ک .باشوور
ن  -ش وەزار :ک
زمان

7574
پەڕتوووکی ژمارە4 :
لە بە
ھەﯾە
شتا دادوەر ھ
ەرليندا ھ ش
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201309
9281650338
88475
ئاماد ەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی

ﻻﭘەڕە

2009
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...
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی پەڕتووک
جﯚری پەڕتووک :دۆزی کورد
زمان  -ش وەزار :ک .باشوور
پەڕتووکی ژمارە7575 :
لە بەرھەمی کەشتيی نووح
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514967779
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
نەجمەدﯾن حاجی مەال رەسووڵ
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی پەڕتووک
باشووری کوردستان
و ت:
جﯚری پەڕتووک :چيرۆک
زمان  -ش وەزار :ک .باشوور
پەڕتووکی ژمارە7576 :
لە بەرھەمەکانی باوەڕ
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514965836
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
سەﯾد نەجمەدﯾن تەھا

پەڕتووکی ژمارە7577 :
لە بەندﯾخانەوە بﯚ سەرۆکاﯾەتی :گەشت ک بە جيھانی شاراوەی ھيندستاندا
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514970045
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
جەواھير الل نەھرۆ

پەڕتووکی ژمارە7578 :
لە بە گەنامەکانی کﯚنفرانسی ھاوبەشی قوتابيان و الوان
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514966215
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
ﯾەک تی قوتابيان و الوانی کوردستان

پەڕتووکی ژمارە7579 :
لە پ ناو تەندروستی س کسيدا

ﻻﭘەڕە

2010

http://www.kurdipedia.org

http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22214412819623
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
رﯾحانە فەرھەنگی
دی
حەدﯾن باﯾەزﯾد
سە ح
نی 2007
سل مانی
تاﯾبەتم
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
ستان
شووری کوردس
باش
و ت:
ست
جﯚری پەڕتووک :زانس
7580
پەڕتوووکی ژمارە0 :
لە پ نناو چيدا؟
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201110
0132238536
62356
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ی حيسامی
کەرﯾمی
ەمەنی و ب وکردنەوە
بنکەی سارا بﯚ چاپە
سوﯾد  -ستﯚکھﯚ م 1988 -
سەرچاوە :ما پەڕی کەرﯾمی حيس
سامی
تاﯾبەتمە
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
و ت:
دەررەوە
جﯚری پەڕتووک :راممياری
زمان  -ش وەزار :ک ..باشوور
7581
پەڕتوووکی ژمارە1 :
شﯚڕشگ دا :ل کﯚ ينەوە
ەواﯾەتی ش
رﯾيەکی نەتە
لە پ نناو رۆشنبير
dipedia.org//?q=201206
6101651496
68801
http:///www.kurd
ھ شتا ئامادە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ەد شەرﯾف
ئەحمە

7582
پەڕتوووکی ژمارە2 :
بيان
شتر بﯚ قوتابي
لە پ نناو ژﯾان کی قوتابيانەی ئازاد و دواڕڕۆژ کی باش
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
66353
ھ شتتا ئامادە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ق
ی گشتی قووتابيانی کوردستان /عراق
ﯾەک تی

7583
پەڕتوووکی ژمارە3 :
مانيدا
لە پ نناو ﯾەکگرتن کی نيشتما

ﻻﭘەڕە

2011
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http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514966112
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
ستران عەبدو

پەڕتووکی ژمارە7584 :
لە پ ناوى پاراسەنى ژﯾنگەى كوردستاندا
http://www.kurdipedia.org/?q=2014033100400798274
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
ەاھير عوسمان-و.رۆشنبيرى-ھەول ر2007-

پەڕتووکی ژمارە7585 :
لە پ ناوی ئەوﯾندا :شانﯚگەری
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514967952
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
زەکی ئەحمەد

پەڕتووکی ژمارە7586 :
لە پ ناوی چەسپاندن و قو کردنەوەی ر ەوی شﯚڕشگ انەی ع راق
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514966098
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
عەلی حامد قادر

پەڕتووکی ژمارە7587 :
لە پ ناوی دادپەروەرﯾا! :..چيرۆکی شانﯚﯾی
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514967710
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
وەجيە رزوان

پەڕتووکی ژمارە7588 :
لە پ ناوی دادپەروەرﯾدا
http://www.kurdipedia.org/?q=2012070313403571652
فاﯾلی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە

ﻻﭘەڕە

2012
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لەچاپخانەی ژﯾن چاپکراووە.
ی
1960
1
ەسا ی
ە ﯾەک کيان وەەرﯾگ راوە و لە
دوو چيرۆکە
عوز ری
عوسمان ع
دﯾيەکانی پەڕتتووک
تاﯾبەتمەند
و ت:
باشوووری کوردستان
ک
جﯚری پەڕتتووک :چيرۆک
شوور
زمان  -ش وەزار :ک .باش
7589
پەڕتوووکی ژمارە9 :
ە ک وتار
راسيدا :کﯚبەندی کﯚمە
لە پ نناوی دﯾموکر
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
66803
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
کاوس ن بابەکر

7590
پەڕتوووکی ژمارە0 :
راسيدا
لە پ نناوی د موکر
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22214405918641
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
کاوس ن بابەکر
شياری 2006
بی بيرو ھﯚش
مەکتەبی
تاﯾبەتم
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
ستان
شووری کوردس
باش
و ت:
جﯚری پەڕتووک :راممياری
زمان  -ش وەزار :ک  .باشوور
7591
پەڕتوووکی ژمارە1 :
ﯚ ينەوە
ی و کورد و خانيدا :ل کﯚ
لە پ نناوی راستی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
68813
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ەرﯾم
مەدی مەال کە
محەم

7592
پەڕتوووکی ژمارە2 :
دا
ەپ دانی ئەررشيفی نو د
لە پ نناوی گەشە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101235136
65170
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی

ﻻﭘەڕە

2013
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مەحمود مەال عزەت

پەڕتووکی ژمارە7593 :
لە پ ناوی مرۆﭬدا ب1ـ3
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514966476
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
م گﯚران

پەڕتووکی ژمارە7594 :
لە پ ناوی مرۆﭬی شياو بﯚ شو نی شياو
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514966357
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
کر کار عەبدو حوس ن

پەڕتووکی ژمارە7595 :
لە پ ناوی ﯾەکگرتنی چەپەکاندا لە کوردستان
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514966295
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
خالد دل ر

پەڕتووکی ژمارە7596 :
لە پەراو زی )ئەنفال(دا
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122214410818926
ئامادەﯾە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
نووسينی :تەھا س مان
2005
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی پەڕتووک
باشووری کوردستان
و ت:
جﯚری پەڕتووک :ئەنفال و ھە ەبجە
زمان  -ش وەزار :ک .باشوور
پەڕتووکی ژمارە7597 :
لە پەراو زی کەس تی دا
http://www.kurdipedia.org/?q=2013121113015887321
فاﯾلی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە

ﻻﭘەڕە

2014
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کەمال ففاروق
2013
تاﯾبەتمە
ەندﯾيەکانی پپەڕتووک
شووری کوردس
باش
ستان
و ت:
جﯚری پپەڕتووک :کﯚممە ناسی
زمان  -ش وەزار :ک .باشوور
7598
پەڕتوووکی ژمارە8 :
لە پە
ی پەروەردە و ف رکردنەووە
ەراو زەکانی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201311
1271121259
92682
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ەحيا شوارێ
شنﯚ ﯾە
2013
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
تاﯾبەتم
و ت:
ستان
شووری کوردس
باش
جﯚری پەڕتووک :پەرروەردە
زمان  -ش وەزار :ک  .باشوور
7599
پەڕتوووکی ژمارە9 :
ەراو ژی م ژووی ئەردە ندا
لە پە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
69870
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
نەوشي
شيروان مستەففا ئەمين

7600
پەڕتوووکی ژمارە0 :
ی ژﯾان
لە پە
ەرۆشەکانی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22214411719270
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
حەمەد
نووسينی :مەسعود مح
سەدەی
ی
سراوە و لە کﯚتتای ھەشتاککانی
عارەبی نووس
ئەم کت بە ،سەرەتا بە ع
الحياة(  -ب وبﯚتەوە .لە ناوەڕاستتی
(
ھموم
ە ناوی )من ھ
بيستەمد للە بەغدا – بە
تەرجەمەی کوردی کردوە و لە ستﯚﯚکھﯚلم – لە الﯾەن
ی
دا نووسەر خﯚﯚی
نەوەدەکاند
وکراوەتەوە.
ە
ەرزان( ـەوە  -ب
)کيتابی ئە
ەد
سعود محەمە
سەرچاوە :ما پەڕی مەس
دﯾيەکانی پەڕتتووک
تاﯾبەتمەند
و ت:
باشوووری کوردستان

ﻻﭘەڕە

2015
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جﯚری پەڕتتووک :فەلسە
ەفە
شوور
زمان  -ش وەزار :ک .باش
7601
پەڕتوووکی ژمارە1 :
ەنجەرەی ژو
وورەکەما
لە پە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201201
1082254406
63730
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
سين
ئارام ﯾاس
2009
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
تاﯾبەتمە
و ت:
ستان
شووری کوردس
باش
ە بەست
جﯚری پەڕتووک :ھە
زمان  -ش وەزار :ک ..باشوور
7602
پەڕتوووکی ژمارە2 :
لە پە
وﯾستی
ەﯾوەندﯾيەوە بﯚ خﯚشەو
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22214405618550
ە
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
سيوەﯾلی
ر بوار س
چاپ و ووەشانی سپيي ز 2004
سەرچاووە :ما پەڕی کت بخانەی ککوردی
تاﯾبەتمە
ەندﯾيەکانی پپەڕتووک
ستان
شووری کوردس
باش
و ت:
جﯚری پپەڕتووک :کﯚممە ناسی
زمان  -ش وەزار :ک .باشوور
7603
پەڕتوووکی ژمارە3 :
لە تاررماﯾی 11ی س پت مبەرر
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201112
2222123586
63469
ە
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
ش گﯚدەرزﯾی  -ماکوان
ی :سياوەش
نووسينی
ەندﯾيەکانی پپەڕتووک
تاﯾبەتمە
جﯚری پپەڕتووک :ھە مەجﯚرە
زمان  -ش وەزار :ک .باشوور

ﻻﭘەڕە

2016
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7604
پەڕتوووکی ژمارە4 :
لە تﯚپخانەوە بﯚ عەرعەر
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22214412819650
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
عارف ققوربانی
ک 2004
کەرکوک
سەرچاوە :ما پەڕی کت بخانەی ککوردی
تاﯾبەتم
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
ستان
شووری کوردس
باش
و ت:
جﯚری پەڕتووک :ئەننفال و ھە ەببجە
7605
پەڕتوووکی ژمارە5 :
کستەوە بﯚ مانا
لە ت ک
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201207
7111010217
71966
ھ شتا ئامادە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
سدﯾق
ئارام س
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
تاﯾبەتم
و ت:
ستان
شووری کوردس
باش
جﯚری پەڕتووک :ئەددەبی
زمان  -ش وەزار :ک  .باشوور

7606
پەڕتوووکی ژمارە6 :
ر
وانی واوەتر
لە جو
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
69149
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ی
عەلی

7607
پەڕتوووکی ژمارە7 :
وەبردن
ە بﯚ خﯚبەڕ و
لە جيينﯚساﯾدەوە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201011
10609540610581
ی پی دی ئ ف :ھ شتا ئاماادە نييە
فاﯾلی

ﻻﭘەڕە
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ستيان سيان(ە
لەنووسينی )جﯚرج کرﯾس
ی
FR
ROM GENOC
CIDE TO SE
ELF-RULE
بەزمانی ئينگليزﯾی و لە
ی
دەدو ت
و
بەکە بەو نە
ە
ی-ﯾە کت
کەنووسەر کی نەروﯾجی
 18الپەڕەدا ب وبﯚتەوە بە بەرگ و دﯾزاﯾﯾن کی زۆرجوان و مﯚد رنەووەو دەﯾان
دووتو ی 83
لەخﯚدەگر ت.
ر
گاو رەنگی ناووچە جياجياکاانی کوردستاان
و نەی رەنگ
باس لە سەرەتاککانی ئاشنابووونی خﯚی دەەکات
ی کت بەکەﯾدا نووسەر س
لەپ شەکی
لەھەفتاکانی سەدەی رابردوو دۆستاﯾەتی
ی
کات
چﯚن ئەو ت
لی کورد کە چ
لەگەڵ گەلی
تی سوﯾدو
ەرانەی و ی
ندکارە کوردە پەنابە
ە
پەﯾدا کردوووە لەر گەی ئئەو خو
کوردستان بکات.
ن
سەردانی
ی
ش ھانيانداوەە کە
ھەرئەوانيش
ن
ن سەردانی خﯚی دەکات بﯚ
س لە چەندﯾن
نووسەر باس
کوردستان لە چەند قﯚﯚناغ کی
سەردانانەی بوونەتە ماﯾﯾەی
ی
ئەو
جياوازدا لە سەرجەم پارچەکانی کورردستان و و
شانگا
ت لە رۆژنامەکان و نووسيننی کت ب و ککردنەوەی پيش
چەندﯾن بابەت
نووسينی چ
سەبارەت ببە پرسی کوورد.
ئەزموونی
ی
سەبارەت ببەم کت بەی ننووسەر دە ت کە ئەمە ززﯾاتر پيشانداننی
فﯚتﯚگرافی.
ی
ی
خﯚﯾەتی وەەکو و نەگر کی
ەسەر گەلی کورد
کورتيشی نووسيوە لە
ی
کی
ی ئەو و نانە چەند بابەت ک
شانبەشانی
وەک:
کوردەکان ک ن؟ڕ
ەمەش
سەر دە ت ئە
ل رەدا نووس
دەگەڕ تەوە بﯚئەوەەی کە ئەم پررسيارە دەب ت لە ک
ی کلتور کی د رﯾنن کە م ژوو بەش وەﯾەکی ناڕەوا مامە ەی
بکر ت ،کوررد در ژەپ دەری
کە لە گەلی ککورد کراون بەدر ژاﯾی
مانە دەکات ە
لەگە دا کردوون و باس ککی ئەو زو م
م ژوو.
ن – و ت کی دابەشکراو
کوردستانلەم بەشەددا بەچەند د ک باس لە
ت
سياسيانەی کورد
ی
دابەشبوونی
ی
دەکات بﯚ چوار
دەو ەت و ژژمارەی کورد لەھەرﯾەک للەو پارچانەی کوردستانی گەورە.
جوگرافياو سامانە سرووشتيەکانەوە کە
ی خوال خﯚشببوو مستەفا ببارزانی بەنمووونە دەھ ن تە
نووسەر ل ررەدا وە م کی
ستان،
سنوری کوردس
ەبارەت بە س
ی رۆژئاواﯾی داوەتەوە سە
وە می رۆژژنامەنووس کی
بارزانی نەممر وتبووی "باا حوشتر بکەﯾن بە دادوەرو با بەرەو باککور بەڕ بکەو ت و لە
ەر
ستپ دەکات" ،دواتر نووسە
کوردستان لەو وە دەس
ن
ستا ئەوا سنوری
کوێ راوەس
چاوە
باس کی پووختی جوگراففياو دەو ەمەنندی کوردستتان دەکات لەڕڕووی سەرچ
چونکە
چەندﯾن بابەتی تر ککە بە پوختی باسکراون ،چ
ن
ەکانەوە ،ھەرروەھا
سروشتييە
ەزمون کی فﯚتﯚگرافيی نوووسەرە.
ەرەتادا باسما ن کرد کە کت بەکە زﯾاتر ئە
ھەر لەسە
تەرخانکردووە بﯚ ئەزمونی
ە
ش کی زۆری نووسينەکەی ت
لەکﯚتاﯾيدا ننووسەر بەش
بەتاﯾبەتيش
ش
کومەتی ھەر می کوردستتان
خﯚبەڕ وەبرردنی کوردو ﯾااساکانی حک
می کوردستاان.
ئاﯾينەکانی تر لە ھەر م
ی
مافی
ی
سەبارەت ببەئازادﯾی راددەرب ﯾن و
ب  -ما پەڕی پوک ميدﯾا
سەرچاوە :بەرزان وەھاب
تاﯾبەتمەند
دﯾيەکانی پەڕتتووک
و ت:
دەرەوەە
شوور
زمان  -ش وەزار :ک .باش
7608
پەڕتوووکی ژمارە8 :
ە ...بمن ژن
ی ئەو کچە
لە ج ی نووستنی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201403
3162320065
53383
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ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی

ھ شتا ئامادە نييە
عەزﯾز
زمکان ع
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
تاﯾبەتمە
جﯚری پەڕتووک :ھە
ە بەست
زمان  -ش وەزار :ک ..باشوور
و ت:
ستان
شووری کوردس
باش

7609
پەڕتوووکی ژمارە9 :
لە چ ئ ستاﯾەکدا دەژﯾن؟
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201211
1111357407
73653
ی پی دی ئ ف :ھ شتا ئاماادە نييە
فاﯾلی
مەرﯾوان ورﯾا قانيع
ەند باسم رەسام
دﯾزاﯾنی بەرگ :ھونەرمە
سل مانی
ساڵ و شوو نی ب وکردننەوە 2012 :س
ەند شە بﯚ چااپ و ب وکردننەوە
دەزگای ب وکردنەوە :ئە
دﯾيەکانی پەڕتتووک
تاﯾبەتمەند
و ت:
باشوووری کوردستان
جﯚری پەڕتتووک :وتار و دﯾمانە
شوور
زمان  -ش وەزار :ک .باش
7610
پەڕتوووکی ژمارە0 :
لە چااوترووکان کد
دا
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201111
1161705216
62897
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
موسن
پيتەر ئاسم
وەرگ انی لە دانيمارکيييەوە :بەھرۆز حەسەن
دەزگای ئارراس 2008 -
دﯾيەکانی پەڕتتووک
تاﯾبەتمەند
و ت:
باشوووری کوردستان
جﯚری پەڕتتووک :شانﯚ
شوور
زمان  -ش وەزار :ک .باش
7611
پەڕتوووکی ژمارە1 :
ەوە ب1
لە چااوی شيعرە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
68659
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی

ﻻﭘەڕە

2019

http://www.kurdipedia.org

حەمە عەزﯾز

پەڕتووکی ژمارە7612 :
لە چاوەڕوانی عيشقی تﯚدا
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514967679
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
مەجيد د نيا

پەڕتووکی ژمارە7613 :
لە چاوەڕوانيی قارەمان کی ئەفسانەﯾيدا
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514969507
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
مەھدی حس ن
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی پەڕتووک
باشووری کوردستان
و ت:
جﯚری پەڕتووک :چيرۆک
زمان  -ش وەزار :ک .باشوور
پەڕتووکی ژمارە7614 :
لە چاوەڕوانيی گﯚدۆدا :شانﯚگەری
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514968093
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
امﯚﯾل

پەڕتووکی ژمارە7615 :
لە چلەی چلچراﯾەکدا :دەق کی ئاو تە لە پەخشان ،ھﯚنراوە ،وتە
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514969034
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
ش رکﯚ

پەڕتووکی ژمارە7616 :
لە چمک کی نيشتمانەکەم
http://www.kurdipedia.org/?q=2014032007431856189
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:

ﻻﭘەڕە
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ی
حمان بزوەشی
ئەوڕەحم
2013
سا ی چاپ1 :ـ11ـ3
تاﯾبەتم
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
ستان
شووری کوردس
باش
و ت:
جﯚری پەڕتووک :ﯾادداشت
زمان  -ش وەزار :ک  .باشوور
7617
پەڕتوووکی ژمارە7 :
وارگﯚشەی تەنگی تەننياﯾيدا
لە چو
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
68950
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
کامبيزز

7618
پەڕتوووکی ژمارە8 :
رۆسەوە
لە چيياکانی زاگر
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201101
1261448093
33038
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
ﯾەکانی سا ی
ی
اﯾی ﯾە کە لە کﯚﯚتاﯾی
ە بيرەوەری ﯾﯾەکانی تەﯾموور مستەف ی
کﯚمە ک لە
گرتووە و دەگ ر تەووە و
ە
ھەتاوی ،ھەتاا سا ی 1370ی ھەتاوی لە خﯚ
 1357ی ھ
بەش ک لە
ەز و چاپ و ب وی کردۆتەوە.
ەکانی خستﯚﯚتە سەر کاغە
ە بيرەوەری ﯾە
دﯾيەکانی پەڕتتووک
تاﯾبەتمەند
ت
جﯚری پەڕتتووک :ﯾاداشت
شوور
زمان  -ش وەزار :ک .باش
7619
پەڕتوووکی ژمارە9 :
لە چ شتخانەدا
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6202255317
70614
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
و/ئاماننج عومەر
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی پەڕتووک :مندا ن
جﯚری
7620
پەڕتوووکی ژمارە0 :
ی ئەمشەو
زووری زکری
لە حز
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
68555
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ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
در
ڵ ئيبراھيم خد
کەژاڵ

ھ شتا ئاماددە نييە

تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی پەڕتووک
و ت:
بااشووری کورددستان
ھە بەست
ی پەڕتووک :ھ
جﯚری
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
7621
پەڕتوووکی ژمارە1 :
ە قينە ﯾە
سيح رووداﯾﯾکی راستە
لە خااجدانی مەس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201208
8202145307
72310
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ھەول ر
ەتی کت بی پييرۆز  -لقی ھ
کﯚمە ەی ن ودەو ە
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
م
ی پەڕتووک :ئااﯾين و ئاتەﯾزم
جﯚری
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
7622
پەڕتوووکی ژمارە2 :
ەبدا :ل کﯚ يننەوە
زمەتی ئەدە
لە خز
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
68778
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ەت محەمەد کەرﯾم
حيکمە

7623
پەڕتوووکی ژمارە3 :
ﯚ ەم شی ﯾﯾادگارﯾيەکاننم
لە خﯚ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201110
0111254316
62287
ھ شتا ئامادە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ھە ەبجەﯾی
کانی ھ
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
تاﯾبەتمە
و ت:
ستان
شووری کوردس
باش
ە بەست
جﯚری پەڕتووک :ھە
زمان  -ش وەزار :ک ..باشوور

7624
پەڕتوووکی ژمارە4 :
ەوما
لە خە

ﻻﭘەڕە
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http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201111
1121540136
62914
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
جەميل ساائيب
چيرۆک کی کﯚنی کوردﯾييە لە دەوری ش خ مەحمووود ئەدوێ
مال بابان
کردن و ل کﯚ يننەوەی :جەما
پ شکەشک
دەزگای ئارراس 2008 -
دﯾيەکانی پەڕتتووک
تاﯾبەتمەند
و ت:
باشوووری کوردستان
ک
جﯚری پەڕتتووک :چيرۆک
شوور
زمان  -ش وەزار :ک .باش
7625
پەڕتوووکی ژمارە5 :
ەونمداeam
لە خە
ln my dre
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6202255317
70816
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
و/کارووان عومەر کاککە سور
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
و ت:
بااشووری کورددستان
مندا ن
ی پەڕتووک :م
جﯚری
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
7626
پەڕتوووکی ژمارە6 :
نامﯚﯾەک
ەونەکانی نا
لە خە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
68319
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
سەن ؟
حەسە
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
و ت:
بااشووری کورددستان
چيرۆک
ی پەڕتووک :چ
جﯚری
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
7627
پەڕتوووکی ژمارە7 :
دا
م نی وشەد
لە دام
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101450586
65287
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ساالرر عوسمان

ﻻﭘەڕە
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7628
پەڕتوووکی ژمارە8 :
کی جوان و
فاﯾلی دﯾرۆک
دگاﯾی کرا! ف
حەسەن لە ھەول ر داد
ە سەعيد ح
و نی :حەمە
لە داو
کەی
ژﯾاننامە خاو نەک
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201112
2111658406
63208
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
مين
ھوشييار سا ح ئەم
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی پەڕتووک
ھەمەجﯚرە
ی پەڕتووک :ھ
جﯚری
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
7629
پەڕتوووکی ژمارە9 :
دا
شتی شارد
ووتو ی ﯾاداش
لە دو
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
69683
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ی خاليد حەمييد
عەلی

7630
پەڕتوووکی ژمارە0 :
مەند کەوە
وی ھونەرمە
ووربينی چاو
لە دو
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
68510
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
فەتاح کاوە

7631
پەڕتوووکی ژمارە1 :
ووڕﯾانی مەررگ و ژﯾاندا
لە دو
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22214412819640
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
حەسەن
ئاسﯚ ح
2007
ی موکرﯾانی 7
دەزگای
تاﯾبەتم
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
و ت:
ستان
شووری کوردس
باش
جﯚری پەڕتووک :ئەننفال و ھە ەببجە
زمان  -ش وەزار :ک  .باشوور
7632
پەڕتوووکی ژمارە2 :
ە بﯚ دﯾموکرااسی
کتاتﯚرﯾيەوە
لە دﯾک

ﻻﭘەڕە
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http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22214405818606
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ن شارپ
د .جين
کارزان ممحەمەد
شياری 2007
بی بيرو ھﯚش
مەکتەبی
تاﯾبەتم
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
ستان
شووری کوردس
باش
و ت:
جﯚری پەڕتووک :راممياری
زمان  -ش وەزار :ک  .باشوور
7633
پەڕتوووکی ژمارە3 :
ەکانی شﯚڕش
وە بﯚ زﯾندانە
ەرباری شاو
لە دە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651497
70085
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
سان نەراغی
ئيحس
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی پەڕتووک
بااشووری کورددستان
و ت:
ی پەڕتووک :راامياری
جﯚری
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
7634
پەڕتوووکی ژمارە4 :
ەرگای شەو
لە دە
وم مەدە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
68629
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
نامﯚ

7635
پەڕتوووکی ژمارە5 :
ەروونزانيی منا دا
لە دە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
65619
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ەد عەودە
ماوی ،محەمە
ئەلرﯾم

7636
پەڕتوووکی ژمارە6 :
حی؟
ەبات  -زەبيح
ەستەی خا ە مەال تا ر کخراوی خە
لە دە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201402
2151416092
25222
ئامادەەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
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سينی :سادق ھەورامی
نووسي
ی ﯾەکەم  -ساا ی 2001
چاپی
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی پەڕتووک
ددەرەوە
و ت:
ی پەڕتووک :م ژوو
جﯚری
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
7637
پەڕتوووکی ژمارە7 :
گای ژﯾانەوە
شت کی ر گا
ەفتەری گەش
لە دە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
66107
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ل دەباغ
جەالل
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
و ت:
بااشووری کورددستان
ی پەڕتووک :ﯾااداشت
جﯚری
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
7638
پەڕتوووکی ژمارە8 :
ﯚگەری
ەرزێ :شانﯚ
ش ر د ت نەلە
ەمی شمش
لە دە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
68326
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
فەرحان

7639
پەڕتوووکی ژمارە9 :
مان
ەرﯾف سل م
کان :بيرەوەررﯾەکانی عە
و ە گەنمەک
ەنکەوە بﯚ گو
لە دە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
69881
تا ئامادە نييە
ھ شتا
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ف سل مان
عەرﯾف
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
و ت:
بااشووری کورددستان
ی پەڕتووک :ﯾااداشت
جﯚری
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
7640
پەڕتوووکی ژمارە0 :
سە تەوە تا دەو ەتی ئئەق
ەو ەتی دەس
لە دە
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http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22214411819305
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
ی
نووسينی :کەمال پوالدی
ەبار زەندی
وەرگ انی؛ سيروان جە
لەالﯾەن دەزگای چاپ و ب وکردننەوەی موکرﯾاانەوە
ن
 200دا
ئەم کت بە للە سا ی 06
ەوە
ب وکراوەتە
دﯾيەکانی پەڕتتووک
تاﯾبەتمەند
و ت:
باشوووری کوردستان
ەفە
جﯚری پەڕتتووک :فەلسە
7641
پەڕتوووکی ژمارە1 :
عەقل
سە تەوە تا دەو ەتی ع
ەو ەتی دەس
لە دە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
66720
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ی ،کەمال /زەەندی ،سيروان
پﯚالدی
ن

7642
پەڕتوووکی ژمارە2 :
عەق
سە تەوە تا دەو ەتی ع
ەو ەتی دەس
لە دە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22702075619886
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
نووسەر
کەمال پوالددی
وەرگ
ەبار زەندی
سيروان جە
ەڕەکان
ژمارەی الپە
302
پ
سا ی چاپ
2006
کەتەلﯚگ
ی
کﯚمە ناسی
ەوەی موکرﯾاننی
سەرچاوە :ما پەڕی دەززگای تو ژﯾنەووە و ب وکردنە
دﯾيەکانی پەڕتتووک
تاﯾبەتمەند
و ت:
باشوووری کوردستان
ی
جﯚری پەڕتتووک :رامياری
شوور
زمان  -ش وەزار :ک .باش
7643
پەڕتوووکی ژمارە3 :
کراسييانە  -بەرگی 1
ەرەوە بەرەوو شارستانيييەتی دﯾموک
ھيبی سﯚمە
ەو ەتی راھي
لە دە
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http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201112
2111053376
63206
ئامادەەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ئاالان
ن
عەبدوو ئﯚچ
2002
تمەندﯾيەکانی پەڕتووک
ی
تاﯾبەت
ددەرەوە
و ت:
ی پەڕتووک :ررامياری
جﯚری
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
7644
پەڕتوووکی ژمارە4 :
کراسييانە  -بەرگی 2
ەرەوە بەرەوو شارستانيييەتی دﯾموک
ھيبی سﯚمە
ەو ەتی راھي
لە دە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651497
70023
ئاماادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
عەبدوو ئﯚجەالن
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
بااشووری کورددستان
و ت:
ی پەڕتووک :راامياری
جﯚری
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
7645
پەڕتوووکی ژمارە5 :
خﯚی دەکوژ ت
قی خە ک خ
لە رق
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
66101
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
سابر گردعازەبانی
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
و ت:
بااشووری کورددستان
چيرۆک
ی پەڕتووک :چ
جﯚری
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
7646
پەڕتوووکی ژمارە6 :
وانگەی خﯚررئاواوە
لە رو
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
65714
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
فﯚگﯚ ،ميشيل /ئەررﯾک ﭬاﯾل
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7647
پەڕتوووکی ژمارە7 :
سانا
کەوتنی ئينس
گەی سەرک
لە ر گ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
66060
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
نوری
ع.و .نو

7648
پەڕتوووکی ژمارە8 :
لە ر گ
گەی و تا :چيرۆک
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
67705
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ڵ
ەدﯾن حاجی مەال رەسوڵ
نەجمە

7649
پەڕتوووکی ژمارە9 :
لە ر ی ئەدەب و لە پ ناوی ناليدا :رەخننەﯾە لە کت ببی د.مارف خەزنەدار
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
67992
ھ شتا ئامادە ننييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ەرﯾم
مەدی مەال کە
محەم

7650
پەڕتوووکی ژمارە0 :
ەنفال
ﯚتﯚپياﯾی ئە
ژووﯾيەوە بﯚ رەھەنی ﯾﯚ
ەھەندی م ژ
لە رە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201306
6270736308
83064
ھ شتا ئامادە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
سيوەﯾلی
ر بوار س
2013
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
تاﯾبەتم
ستان
شووری کوردس
باش
و ت:
جﯚری پەڕتووک :ئەننفال و ھە ەببجە
زمان  -ش وەزار :ک ..باشوور
7651
پەڕتوووکی ژمارە1 :
کدا
لە ژ ر ئاسمانی بەستە ەکد
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
69342
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ن ،جاک
لەندەن
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7652
پەڕتوووکی ژمارە2 :
حيزبی لە ژ ر تيشکی ررەخنەدا
ونووسيی ح
کﯚمار ،م ژوو
کافەوە بﯚ ک
لە ژ ک
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201109
9191330366
61978
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
نووسينی :ئئەﯾوب ئەﯾوب زادە
تاﯾبەتمەندﯾييەکانی پەڕتوووک
جﯚری پەڕتوووک :م ژوو
شوور
زمان  -ش ووەزار :ک .باش

7653
پەڕتوووکی ژمارە3 :
ساﯾکﯚلﯚژﯾای مرۆﭬدا
لە س
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
65567
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
سابيرر بﯚکانی
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
و ت:
بااشووری کورددستان
ی پەڕتووک :دەروونناسی
جﯚری
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
7654
پەڕتوووکی ژمارە4 :
دەبدا
ستاﯾشی ئەد
لە س
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22214412519536
ئامادەەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
کﯚمە ک نووسەر
ش رزاد حەسەن
20
ی ئاراس 001
دەزگای
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی پەڕتووک
بااشووری کورددستان
و ت:
چيرۆک
ی پەڕتووک :چ
جﯚری
7655
پەڕتوووکی ژمارە5 :
لە س
ستاﯾشی فەلسەفەدا
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22214411619225
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
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س
نووسينی :ئەرستﯚتاليس
جەمال
ەوە؛ نەوزاد ج
وەرگ انی لە ھﯚ ەندﯾيە
مانييەوە ب وککراوەتەوە
لەالﯾەن خانەی وەررگ انی سل م
ن
 200دا
ئەم کت بە للە سا ی 08
تاﯾبەتمەند
دﯾيەکانی پەڕتتووک
و ت:
باشوووری کوردستان
ەفە
جﯚری پەڕتتووک :فەلسە
شوور
زمان  -ش وەزار :ک .باش
7656
پەڕتوووکی ژمارە6 :
دا
ەشتا سا يد
سروشتی ھە
لە س
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
66603
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ی ،عەلی
وەردی

7657
پەڕتوووکی ژمارە7 :
سينەما
سفرەوە تا س
لە س
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201102
22116544918998
ی پی دی ئ ف :ھ شتا ئاماادە نييە
فاﯾلی
زمانی کوردی
ی
ەما لەخﯚگرتوووە و بە
ەبواری سينە
ئەم کت بە ککﯚمە ە وتار ککی تيﯚرﯾی لە
پ گەﯾندراوە.
ەرەدا بە چاپ
لە  120الپە ِ
تاﯾبەتمەند
دﯾيەکانی پەڕتتووک
شوور
زمان  -ش وەزار :ک .باش

7658
پەڕتوووکی ژمارە8 :
سەتدا
ەب و ئاستانەی سياس
لە س بەری ئەدە
htttp://www.ku
urdipedia.orrg/?q=2011
1122022235
59320
ئامادەەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
پشکﯚﯚ نەجمەدﯾن
مانی 2009 -
سل ما
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
و ت:
بااشووری کورددستان
ی پەڕتووک :وتار و دﯾمانە
جﯚری
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
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7659
پەڕتوووکی ژمارە9 :
سياردا
لە س بەری پرس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22214412119395
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
سەمەدد ئەحمەد
ﯾانەی ققە ەمی سل مانی 2007
سەرچاوە :ما پەڕی کت بخانەی ککوردی
تاﯾبەتم
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
ستان
شووری کوردس
باش
و ت:
جﯚری پەڕتووک :وتارر و دﯾمانە
7660
پەڕتوووکی ژمارە0 :
ساالرﯾدا
لە س بەری پياوس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201109
9071040116
61014
ئامادەەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ئاسﯚ بيارەﯾی
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی پەڕتووک :ککﯚمە ناسی
جﯚری

7661
پەڕتوووکی ژمارە1 :
لە س
سەرگوزشتەکانی ژﯾان
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201201
1081947266
63714
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
ی ،بيرەوەری
ئەدەبی گا تەوگەپ ،رودداوی م ژووﯾی
ەدی خاڵ
نووسينی :ش خ محەمە
2007
تاﯾبەتمەند
دﯾيەکانی پەڕتتووک
باشوووری کوردستان
و ت:
جﯚرە
جﯚری پەڕتتووک :ھەمەج
شوور
زمان  -ش وەزار :ک .باش
7662
پەڕتوووکی ژمارە2 :
خﯚ ەم ش
ەم ش بﯚ ﯚ
کان – خﯚ ە
ۆژە خﯚشەک
س ردەوە  /رۆ
شانﯚی ئەبس
لە ش
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http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201109
9102217156
61102
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
نووسينی :سامﯚ ل بيکک ت  -ھارۆ د پينتەر
وەرگ انی :بەختيار ساببير حەمە
ی سەردەم  -سل مانی ))سا ی چاپ)2008 :
لە ب وکراوەەکانی دەزگای
دﯾيەکانی پەڕتتووک
تاﯾبەتمەند
و ت:
باشوووری کوردستان
جﯚری پەڕتتووک :شانﯚ
7663
پەڕتوووکی ژمارە3 :
ەم ش
س ردەوە :رۆژژە خﯚشەکاان خﯚ ەم ش بﯚ خﯚ م
شانﯚی ئەبس
لە ش
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
69309
نييە
شتا ئامادە ە
ھش
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ت ،سامﯚ ل /پپينتەر ،ھارۆ د
بيک ت

7664
پەڕتوووکی ژمارە4 :
چوارﯾنە
ە
سييەوە  /پاادشا دەمر ت،
شانﯚی فەرنس
لە ش
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201109
9102247526
61104
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
سەر :ﯾﯚژﯾن ﯾﯚننسکﯚ
ناوی نووس
م
وەرگ انی :عەلی کەرﯾم
ی سەردەم  -سل مانی ))سا ی چاپ)2008 :
لە ب وکراوەەکانی دەزگای
دﯾيەکانی پەڕتتووک
تاﯾبەتمەند
و ت:
باشوووری کوردستان
جﯚری پەڕتتووک :شانﯚ
7665
پەڕتوووکی ژمارە5 :
ت ،چوارﯾنە
دشا دەمر ت
شانﯚی فەڕەننسيەوە :پاد
لە ش
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
69405
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
کﯚ ،ﯾﯚژﯾن
ﯾﯚنسک

7666
پەڕتوووکی ژمارە6 :
شی...
رەوەرﯾەکانم لە شﯚڕش
م
ەﯾەک لە بير
ستﯚکھﯚ م :چەند الپەڕە
شنرو وە بﯚ س
لە ش
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
69900
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ھ شتا ئاماادە نييە

ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ەی فەرەج
حەمە
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
بااشووری کورددستان
و ت:
ی پەڕتووک :ﯾااداشت
جﯚری
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک

7667
پەڕتوووکی ژمارە7 :
ی عەرەبی
شﯚڕشی فەررەنسيەوە ببﯚ شﯚڕشی
لە ش
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201208
8072108156
67536
ھ شتا ئامادە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ھاشم سا ح
ەحمەد
وەرگ اننی :شوان ئە
2
چاپی ﯾﯾەکەم 2012 -
تاﯾبەتم
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
و ت:
ستان
شووری کوردس
باش
جﯚری پەڕتووک :راممياری
زمان  -ش وەزار :ک  .باشوور
7668
پەڕتوووکی ژمارە8 :
ی عەرەبی
شﯚڕشی فەڕڕەنسيەوە ببﯚ شﯚڕشی
لە ش
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201205
5102121256
64696
ھ شتا ئامادە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ھاشم سا ح
ەحمەد
وەرگ اننی :شوان ئە
تاﯾبەتم
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
ستان
شووری کوردس
باش
و ت:
جﯚری پەڕتووک :راممياری
زمان  -ش وەزار :ک  .باشوور
7669
پەڕتوووکی ژمارە9 :
شەوی ﯾەک د
لە ش
دەقيقەﯾيدا
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
68795
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
فەرﯾد
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7670
پەڕتوووکی ژمارە0 :
وتيدا
شەکری شوو
لە ش
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201201
1151515446
63847
ی پی دی ئ ف :ھ شتا ئئامادە نييە
فاﯾلی
ی :رﯾچارد برااتيگان
نووسينی
سا حی
ی لە فارسيييەوە :کەژاڵ س
وەرگ رانی
ەندﯾيەکانی پپەڕتووک
تاﯾبەتمە
و ت:
ستان
شووری کوردس
باش
جﯚری پپەڕتووک :رۆممان
زمان  -ش وەزار :ک .باشوور
7671
پەڕتوووکی ژمارە1 :
باشووردا
ا
کوردستانی
ی
گەشت ک بە
ﯚ ئام دی :گە
ەممانەوە بﯚ
لە عە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
69892
ھ شتا ئامادە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ی سەﯾدۆ گﯚرانی
عەلی
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی پەڕتووک :گگەشتنامە
جﯚری
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
7672
پەڕتوووکی ژمارە2 :
وربەتا
لە غو
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
68934
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
سمان
محەمەد عومەر عوس
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
تاﯾبەتمە
و ت:
ستان
شووری کوردس
باش
ە بەست
جﯚری پەڕتووک :ھە
زمان  -ش وەزار :ک ..باشوور

7673
پەڕتوووکی ژمارە3 :
شەوﯾستيدا
رگەی خﯚش
لە ف ر
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
69272
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
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نزار قە
ەبانی
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
بااشووری کورددستان
و ت:
ھە بەست
ی پەڕتووک :ھ
جﯚری
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
7674
پەڕتوووکی ژمارە4 :
ەرھەنگی ئاابورﯾيەوە
لە فە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
66446
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
مين
ئاوات حەسەن ئەم

7675
پەڕتوووکی ژمارە5 :
وە ب1ـ8
ەرھەنگی باانگخوازانەو
لە فە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
65896
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
عوسم
مان محەمەد رەشيد

7676
پەڕتوووکی ژمارە6 :
لە قاو
ودانی مافياای نەوت
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201309
9021250498
88984
ھ شتا ئامادە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ی
نووسيننی :ئ ﭭا ﯾﯚلی
ەقپەرەست
وەرگ اننی :ناسر حە
2013
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
تاﯾبەتم
و ت:
ستان
شووری کوردس
باش
جﯚری پەڕتووک :ﯾادداشت
زمان  -ش وەزار :ک  .باشوور
7677
پەڕتوووکی ژمارە7 :
ک
گەوە :چيرۆک
ەرووی مەرگ
لە گە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
68464
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
د
سا ح سەعيد
تاﯾەر س
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7678
پەڕتوووکی ژمارە8 :
فﯚلکلﯚر
وردەواری :ف
ەنجينەی کو
لە گە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
68348
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
مەولوود قادر

7679
پەڕتوووکی ژمارە9 :
لە ليننينەوە بﯚ پو
وتين
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201212
2032136257
74124
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ی :مەحموودد تلووعی
نووسينی
سو تانی
نی :رەسوڵ س
وەرگ انی
ی ب وکردنەوەە :دەزگای مووکرﯾانی
ناوەندی
ەندﯾيەکانی پپەڕتووک
تاﯾبەتمە
و ت:
ستان
شووری کوردس
باش
مياری
جﯚری پپەڕتووک :رامي
زمان  -ش وەزار :ک ..باشوور
7680
پەڕتوووکی ژمارە0 :
د رنە
ﯚد رنەوە بﯚ پﯚست مﯚد
لە مﯚ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
65552
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
کﯚمە ە نوسەرێ

7681
پەڕتوووکی ژمارە1 :
ﯚد رنەوە بﯚ جيھانگەراﯾﯾی
لە مﯚ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
66613
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
س ،ج .تيموننز /ئەﯾمی ھااﯾت
رۆبيرتس

7682
پەڕتوووکی ژمارە2 :
ﯚرکە تاﯾبەتييەکانی زماننی کوردی
لە مﯚ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
67115
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
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ش رکﯚﯚ عەبدولکەرﯾﯾم تﯚفيق بابان
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
بااشووری کورددستان
و ت:
مانەوانی
ی پەڕتووک :زم
جﯚری
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
7683
پەڕتوووکی ژمارە3 :
دری حيکمەتتی
جەالل ...چاد
ەرۆک مام ج
لە مييدﯾای کوردﯾﯾيەوە  -وەفااداری بﯚ راببەرمان سە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201301
1271421567
75356
مادەﯾە
ئاما
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ی.ن.ک
2012
پەڕتووک
ک
تاﯾببەتمەندﯾيەکاانی
باشووری ککوردستان
و ت:
ک :وتار و دﯾماننە
جﯚﯚری پەڕتووک
باشوور
ر
زماان  -ش وەزارر :ک.
ﯾەک تيی نييشتمانيی کووردستان
پاررت:
7684
پەڕتوووکی ژمارە4 :
وردەﯾيدا
ەشقی پەرو
لە مە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
65862
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ەفا محەمەد تتەحان
مستە

7685
پەڕتوووکی ژمارە5 :
ستان
وری کوردس
ەکانی باشو
ە دﯾموکراتيە
ەڕ ر کخراوە
لە مە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
66311
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ەد کەرﯾم
مەت محەمە
مەال ببەختيار ،حيکم

7686
پەڕتوووکی ژمارە6 :
موومان ئازا و ئازادﯾن
لە نائئاگاﯾيدا ھەم
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22214405618557
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
سەعيد
پﯚ س
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2009
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی پەڕتووک
باشووری کوردستان
و ت:
جﯚری پەڕتووک :رۆمان
زمان  -ش وەزار :ک .باشوور
پەڕتووکی ژمارە7687 :
لە نيوﯾﯚرکەوە تا کابول
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122214410218731
ئامادەﯾە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
نووسينی :ﯾوسف ئەبازەری /موراد فەرھادپوور
وەرگ انی؛ مەنسوور تەﯾفوری /فەرھاد ئەمين پوور
ئەم کت بە لە سا ی 2003دا لەالﯾەن دەزگای چاپ و پەخشی سەردەمەوە ب وکراوەتەوە
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی پەڕتووک
باشووری کوردستان
و ت:
جﯚری پەڕتووک :رامياری
زمان  -ش وەزار :ک .باشوور
پەڕتووکی ژمارە7688 :
لە ن و د ی شانﯚدا
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514969231
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
دەستەﯾەک لە نووسەران

پەڕتووکی ژمارە7689 :
لە ن وان بليمەتی و ش تيدا
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061015364165468
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
ھاشم سا ح

پەڕتووکی ژمارە7690 :
لە ن وان ب ەنگی و نەبوونی ھەستی نەتەوەﯾی نيشتمانيدا
http://www.kurdipedia.org/?q=2012051908320664776
ئامادەﯾە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
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سﯚ بيارەﯾی
ئاس
سووﯾد 2011 -
تاﯾببەتمەندﯾيەکاننی پەڕتووک
دەرەوە
و ت:
دﯾمانە
ە
جﯚرری پەڕتووک  :وتار و
زمان  -ش وەزار  :ک .باشوور
7691
پەڕتوووکی ژمارە1 :
وان مام جەالل و من داا
لە ن و
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201201
1082029006
63719
ئامادەەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ی  - 1999شووباتی 2001
ئازاری
شيروان مستەففا
نەوشي
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی پەڕتووک
ی پەڕتووک :رامياری
جﯚری
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
7692
پەڕتوووکی ژمارە2 :
دا
وان مرۆڤ و زانست و تتەکنەلﯚژﯾاد
لە ن و
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
66111
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
س فەرەح
ئيلياس

7693
پەڕتوووکی ژمارە3 :
ن
ە بﯚ تەخوﯾن
لە ھااوخەباتيەوە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201205
5222206226
64844
ئاماددەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
شيروان مستەففا
نەوشي
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی پەڕتووک
ی پەڕتووک :رامياری
جﯚری
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
7694
پەڕتوووکی ژمارە4 :
ی جيھان
ونەرمەندە ببليمەتەکانی
لە ھو
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
67404
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ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
مەد عارف
محەم

ھ شتا ئاماددە نييە

7695
پەڕتوووکی ژمارە5 :
ی جيھان  /جﯚرجﯚنی-داﯾن کا-ل ناﯾﯾن
ونەرمەندە ببليمەتەکانی
لە ھو
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201403
3310040079
98320
ھ شتاا ئامادە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ەمەد عارف
و.محە
سەرددەم
مانی2000-
سل ما
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
بااشووری کورددستان
و ت:
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
ھونەری
ی پەڕتووک :ھ
جﯚری
7696
پەڕتوووکی ژمارە6 :
جﯚرجﯚنی ـ داﯾن کا ـ لـ نناﯾن
ی جيھان :ج
ونەرمەندە ببليمەتەکانی
لە ھو
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651497
70063
نييە
ھ شتتا ئامادە ە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
مەد عارف
محەم

7697
پەڕتوووکی ژمارە7 :
ەتبين!
ل وەﯾرەو رە
د تاوانبارەﯾل
وﯾردان نەچد
لە ھو
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201112
2202159016
63438
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
م عەبدو ئيببراھيم
سەالم
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
تاﯾبەتم
ستان
شووری کوردس
باش
و ت:
جﯚری پەڕتووک :ئەننفال و ھە ەببجە
زمان  -ش وەزار :ک  .باشوور

7698
پەڕتوووکی ژمارە8 :
فﯚرت
س :قوتابخاانەی ف انکف
ﯚرکھاﯾمەرەو تا ھابرماس
لە ھﯚ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22214410718901
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
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نووسينی :د .عەال تاھيير
مال پيرە
وەرگ انی؛ ئيسماعيل کوردە و جەم
لەالﯾەن سەنتەری ل کﯚ ينەوەی فيکری و ئەددەبی
ن
 200دا
ئەم کت بە للە سا ی 04
نماەوە ب ووکراوەتەوە
تاﯾبەتمەند
دﯾيەکانی پەڕتتووک
و ت:
باشوووری کوردستان
ەفە
جﯚری پەڕتتووک :فەلسە
شوور
زمان  -ش وەزار :ک .باش
7699
پەڕتوووکی ژمارە9 :
لە ھييگ ەوە ھەتتا قاسملوو
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22214405718593
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
س ئەحمەدی
ئيدرﯾس
2008
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
تاﯾبەتم
ستان
شووری کوردس
باش
و ت:
جﯚری پەڕتووک :راممياری
زمان  -ش وەزار :ک  .باشوور
7700
پەڕتوووکی ژمارە0 :
ەر تەلە دەننگ  :چەند گﯚرانيەکی قوتابخانە
لە ھە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
67406
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
چاپخانەی ژﯾن

7701
پەڕتوووکی ژمارە1 :
چەک
ەخماخەی چ
وانەوە بﯚ چە
ەناوی ئيخو
لە ھە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201108
81616234818889
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ی
س سيوەﯾلی
ئيدرﯾس
چاپی ﯾەکەم 2009
 ،2چاپخانەی شﭭان.
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی پەڕتووک
بااشووری کورددستان
و ت:
ی پەڕتووک :راامياری
جﯚری
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
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7702
پەڕتوووکی ژمارە2 :
ی
ەورامانەوە بﯚ قاميشلی
لە ھە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
69844
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ە ھاواری
حەمە
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
و ت:
بااشووری کورددستان
ی پەڕتووک :ﯾااداشت
جﯚری
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
7703
پەڕتوووکی ژمارە3 :
خﯚم دەگەڕ م
وی تﯚ و لە پەﯾﭭدا بﯚ خ
ەﯾﭭدا بﯚ روو
لە ھە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201209
9161519093
31790
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
سەن
سەعيد حەس
حەمەس
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
تاﯾبەتم
و ت:
ستان
شووری کوردس
باش
جﯚری پەڕتووک :ئەددەبی
زمان  -ش وەزار :ک  .باشوور

7704
پەڕتوووکی ژمارە4 :
سووف
دی فەﯾلەس
ود محەمەد
ە بەنرخەکاانی مەسعو
لە وتە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6272132297
71594
ی پی دی ئ ف :ھ شتا ئاممادە نييە
فاﯾلی
عەبدو
ئامادەکردننی حەﯾدەر ع
ندﯾيەکانی پەڕڕتووک
تاﯾبەتمەند
باشوووری کوردستتان
و ت:
سەفە
جﯚری پەڕڕتووک :فەلس
زمان  -ش وەزار :ک .بااشوور

7705
پەڕتوووکی ژمارە5 :
ەستەکان
زادە سەربە
لە و تی ئادەميز
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
66063
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ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
نوری
ع.و .نو

ھ شتا ئاماددە نييە

7706
پەڕتوووکی ژمارە6 :
ەنبەقی سپپيا
لە و تی گو ە زە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
69738
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
...

7707
پەڕتوووکی ژمارە7 :
خەبات و ئەززموونی  50سال
وور و در ژدا ::کورتەی خ
لە کاروان کی دو
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
69890
نييە
شتا ئامادە ە
ھش
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
فاتيح رەسوڵ

7708
پەڕتوووکی ژمارە8 :
ﯚ مﯚد رن
السيکەوە بﯚ
لە کال
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201110
00221212418653
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
نووسەرر :دانا رەئوف
ەی رەنج
چاپخانە
2010
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
تاﯾبەتم
و ت:
ستان
شووری کوردس
باش
شانﯚ
جﯚری پەڕتووک :شا
زمان  -ش وەزار :ک  .باشوور
7709
پەڕتوووکی ژمارە9 :
ﯚ ئەدەبيات
ولتوورەوە بﯚ
لە کو
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201111
1141122126
62934
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
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خالق ﯾەعقوووبی
عەبدولخ
ی ئاراس 20 08 -
دەزگای
تاﯾبەتم
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
ستان
شووری کوردس
باش
و ت:
جﯚری پەڕتووک :وتار و دﯾمانە
زمان  -ش وەزار :ک  .باشوور
7710
پەڕتوووکی ژمارە0 :
زﯾيەوە
ﯚشکی ئاليز
لە کﯚ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22214412619550
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ن
بيار بيون
ھەﯾنی
وەرگ اننی :ش رزاد ھ
20
سل مانی 008
خانەی وەرگ انی س
سەرچاوە :ما پەڕی کت بخانەی ککوردی
تاﯾبەتم
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
ستان
شووری کوردس
باش
و ت:
جﯚری پەڕتووک :ﯾادداشت
زمان  -ش وەزار :ک ..باشوور
7711
پەڕتوووکی ژمارە1 :
ﯚڕی خەباتا :چيرۆک لە بەرھەمی دوای شﯚڕش
لە کﯚ
dipedia.org//?q=201206
6101651496
67709
http:///www.kurd
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ن عارف
حسين

7712
پەڕتوووکی ژمارە2 :
ﯚکردنەوەی موزﯾکی مييلليدا
لە کﯚ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22214412319465
ئاماد ەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ەرنﯚ د باکيە
کار بليس و ئە
مود کا
تارﯾق سالح و جەلليل بﯚتانی
ئينستتيوتی کەلەپووری کوردستاان 2005
ی کت بخانەی کوردی
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
بااشووری کورددستان
و ت:
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جﯚری
ی پەڕتووک :ککلتوور
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
7713
پەڕتوووکی ژمارە3 :
ﯚکردنەوەی موزﯾکی مييلليدا
لە کﯚ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201403
3310040079
98301
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
کاربليس
مود کا
ھەول ر2005-
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی پەڕتووک
بااشووری کورددستان
و ت:
ھونەری
ی پەڕتووک :ھ
جﯚری
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
ھەول ر
ھ
شارەەکان:
7714
پەڕتوووکی ژمارە4 :
ن براون
وە بﯚ گﯚردن
ييە ھاردﯾيەو
لە کيي
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22214405718594
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ن عەبدو ﯾوونس
سل مان
شياری 2008
ی بيرو ھﯚش
مەکتەبی
سەرچاوە :ما پەڕی کت بخانەی ککوردی
تاﯾبەتم
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
و ت:
ستان
شووری کوردس
باش
جﯚری پەڕتووک :راممياری
زمان  -ش وەزار :ک ..باشوور
7715
پەڕتوووکی ژمارە5 :
ەگەڵ سەالم محەمەدی شاعيردا
س؛ بەدەم پياسەوە لە
ﯚ ﭬ ستەرۆس
ەرکوکەوە بﯚ
لە کە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201401
1152115428
86680
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
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عەبدو
2013

شخەڵ)
س مان )مەش

تاﯾبەتمەندﯾﯾيەکانی پەڕتتووک
کوردستان
ن
باشوورری
و ت:
تووک :وتار و ددﯾمانە
جﯚری پەڕتو
شوور
زمان  -ش ووەزار :ک .باش
7716
پەڕتوووکی ژمارە6 :
ی پيدرادا داانيشتم و گررﯾام
ەناری روباری
لە کە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
69466
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
کﯚﯾلﯚ ،پاولﯚ

7717
پەڕتوووکی ژمارە7 :
ن
ەی کارەسااتی بەرلين
دی  19سا ە
لە ﯾاد
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201109
9170913286
61709
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
يانی
سادق و ھاوڕ ی
ق
سراوە سەبارەت بە تيرۆری دکتﯚر
کﯚمە ک باابەت و نووس
ی :رەحمان ننەقشی
ئامادەکردنی
2011
دﯾيەکانی پەڕتتووک
تاﯾبەتمەند
و ت:
باشوووری کوردستان
ی
جﯚری پەڕتتووک :رامياری
7718
پەڕتوووکی ژمارە8 :
ستا دەگات
وە تا بە ئ س
لە ﯾﯚنانی کﯚنەو
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
66647
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ەن
شادﯾە حەسە
سەرووەر کەرﯾم /ش

7719
پەڕتوووکی ژمارە9 :
لە ﯾە
ومەتەوە
ﭬيەت گەڕاو
ەک تيی سﯚﭬ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
69679
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
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ئی.م

7720
پەڕتوووکی ژمارە0 :
تانەوە
ەی باشوورری کوردستا
لەبارە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22214410018655
ئاماددەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
مەھابباد کوردی
2006
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی پەڕتووک
بااشووری کورددستان
و ت:
ھەمەجﯚرە
ی پەڕتووک :ھ
جﯚری
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
7721
پەڕتوووکی ژمارە1 :
واردە ل کﯚ يننەوە
دﯾيەوە  -چو
ەگەری کورد
ەی رۆژنامە
لەبارە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22214412719582
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ستەفا
س عەبدو مس
ئيدرﯾس
2008
ی موکرﯾانی 8
دەزگای
تاﯾبەتم
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
ستان
شووری کوردس
باش
و ت:
جﯚری پەڕتووک :راگگەﯾاندن
زمان  -ش وەزار :ک ..باشوور
7722
پەڕتوووکی ژمارە2 :
ەگەرﯾی کورردﯾەوە
ەی رۆژنامە
لەبارە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101451006
65366
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
س عەبدو م
ئيدرﯾس
مستەفا /ئا

7723
پەڕتوووکی ژمارە3 :
کوردﯾيەوە
ەنووسيی ک
ەی رۆژنامە
لەبارە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201210
0261040417
73522
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
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حەمەد سا ح فەرھاادی
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
تاﯾبەتم
و ت:
ستان
شووری کوردس
باش
جﯚری پەڕتووک :راگگەﯾاندن
زمان  -ش وەزار :ک  .باشوور

7724
پەڕتوووکی ژمارە4 :
ەی ش خ زاناوە
لەبارە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201108
8211502396
60765
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
بابەت :ھزرری کﯚمەالﯾەتتی
دو
نووسەر :نييھاد جامی و زﯾرەک عەبد
 2011-09-15بﯚ
ھاد جامی(ەووە لە رۆژی 5
ی لەالﯾەن )نيھ
ئەم پەڕتووککە بەتاﯾبەتی
کوردﯾپ دﯾا ن ردراوە
دﯾيەکانی پەڕتتووک
تاﯾبەتمەند
باشوووری کوردستان
و ت:
جﯚری پەڕتتووک :کﯚمە ﯾەتی
شوور
زمان  -ش وەزار :ک .باش
7725
پەڕتوووکی ژمارە5 :
وەپ کردنی کوردان
ستنەوە و ب و
ی کوردەوە ،سەبارەت ببە دوورخس
ەی ک شەی
لەبارە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201110
0240947406
62502
ئامادەەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
جەالددەت عالی بەدرخان
وەرگ  :زرﯾان رۆژھە
ە تی
2
ی ژﯾن 2006 -
بنکەی
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی پەڕتووک
بااشووری کورددستان
و ت:
ی پەڕتووک :م ژوو
جﯚری
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
7726
پەڕتوووکی ژمارە6 :
ەرەوە
لەبەرر دەرگای دە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201111
1121706566
62918
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
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ﭬﯚ ﭭگانگ ببﯚرش رت
ەد
حەمەد ئەحمە
وەرگ انی لە ئە مانييەووە :ئەنوەر مح
دەزگای ئارراس 2008 -
دﯾيەکانی پەڕتتووک
تاﯾبەتمەند
و ت:
باشوووری کوردستان
جﯚری پەڕتتووک :شانﯚ
شوور
زمان  -ش وەزار :ک .باش
7727
پەڕتوووکی ژمارە7 :
تان
ئيسالمی کوردستا
ی
ستراتيژﯾەتی ﯾەکگرتووی
تی
ەکييەکانی
لەبەرر رۆشناﯾی ھ ە سەرە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201201
1141202176
63827
ئئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
سە ح
حەدﯾن بابەکرر محەمەد
2002
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
بااشووری کورددستان
و ت:
ی پەڕتووک :راامياری
جﯚری
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
7728
پەڕتوووکی ژمارە8 :
عيراقدا
ی حوکم لە ع
راتيزەکردنی
لەپ نااوی دﯾموکر
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201110
0041435006
62207
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
مەحمود رەەزا
ی بير و ھﯚشيياری ی .ن .ک.
ب وکراوەکانی مەکتەبی
سل مانی 2002 -
دﯾيەکانی پەڕتتووک
تاﯾبەتمەند
و ت:
باشوووری کوردستان
ی
جﯚری پەڕتتووک :رامياری
شوور
زمان  -ش وەزار :ک .باش
7729
پەڕتوووکی ژمارە9 :
وەردا
گی شاپەرو
لەپەرراو زی مەرگ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201211
1202347546
66789
ھ شتا ئامادە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
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دﯾن عارف
نووسەرر :براﯾم مح د
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
تاﯾبەتم
و ت:
ستان
شووری کوردس
باش
جﯚری پەڕتووک :کلتتوور
زمان  -ش وەزار :ک  .باشوور

7730
پەڕتوووکی ژمارە0 :
شی )1880
ە گەنامەکانی شﯚڕش
لەتارﯾﯾکييەوە بﯚ ررووناکی )بە
dipedia.org//?q=201012
22214411419159
http:///www.kurd
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
وەرگ انی لە ئينگليزﯾەووە؛ جەمال مييرزا عەزﯾز
لەالﯾەن دەزگای چاپ و پەخشی سەردەمەووە
ن
 199دا
ئەم کت بە للە سا ی 99
ەوه
ب وکراوەتە
تاﯾبەتمەند
دﯾيەکانی پەڕتتووک
و ت:
باشوووری کوردستان
جﯚری پەڕتتووک :بە گەننامەﯾی
شوور
زمان  -ش وەزار :ک .باش
7731
پەڕتوووکی ژمارە1 :
سەر و ھەژاران
ﭭانی تەپەس
ف ھە مەت ::ھە بەستﭭ
لەتيف
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
68832
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ف ھە مەت
لەتيف
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
و ت:
بااشووری کورددستان
ھە بەست
ی پەڕتووک :ھ
جﯚری
ک .باشوور ت .التين
زمان  -ش وەزار :ک
7732
پەڕتوووکی ژمارە2 :
لەت ک غوربەت للە تەمەندا
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
69180
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
پشکﯚﯚ نەجمەدﯾن
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
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ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
ی پەڕتووک :ﯾااداشت
جﯚری
7733
پەڕتوووکی ژمارە3 :
ک فينﯚمينە ئەدەبييەکااندا
لەتەک
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22214412519507
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ەالل
کاوە جە
شياری 2006
ی بيرو ھﯚش
مەکتەبی
سەرچاوە :ما پەڕی کت بخانەی ککوردی
تاﯾبەتم
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
و ت:
ستان
شووری کوردس
باش
جﯚری پەڕتووک :ئەددەبی
زمان  -ش وەزار :ک ..باشوور
7734
پەڕتوووکی ژمارە4 :
ەنگە دا
لەجە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6202255317
70661
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
و/دانا مەنمی
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
بااشووری کورددستان
و ت:
مندا ن
ی پەڕتووک :م
جﯚری
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
7735
پەڕتوووکی ژمارە5 :
وەڕوانی پياو کدا
لەچاو
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22214410718895
ئامادەەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
نووسيينی :ژوان ئاووارە
ەﯾاندنی ﯾەک تتی نيشتمانی
ن مەکتەبی ناوەندی راگە
200دا لەالﯾەن
ە لەسا ی 06
ئەم دﯾوانە شيعرﯾە
ستانەوە
کوردس
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی پەڕتووک
بااشووری کورددستان
و ت:
ھە بەست
ی پەڕتووک :ھ
جﯚری
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
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7736
پەڕتوووکی ژمارە6 :
ەوشەی جو
لەحە
وتيار
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6202255317
70609
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
و/ئاماننچ عومەر
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی پەڕتووک :مندا ن
جﯚری
7737
پەڕتوووکی ژمارە7 :
وە
ن :ل کﯚ ينەو
ﯚ ب گانە بوون
لەخﯚ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
68745
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ف
ە کەرﯾم عارف
حەمە

7738
پەڕتوووکی ژمارە8 :
ﯚگرتن لە ژﯾاانی بانگەواز و بانگخواززاندا
لەخﯚ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
65889
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ﯾەکن ،،فەتحی

7739
پەڕتوووکی ژمارە9 :
دا
لەژ ر ئاسمانی ببەستە ەکد
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201109
9101306466
61085
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
ن
نووسينی :جاک لەندەن
مەدی بەنا
ی ش خ محەم
وەرگ انی :ش خ عەلی
ی سەردەم  -سل مانی ))سا ی چاپ)2008 :
لە ب وکراوەەکانی دەزگای
دﯾيەکانی پەڕتتووک
تاﯾبەتمەند
و ت:
باشوووری کوردستان
ک
جﯚری پەڕتتووک :چيرۆک
7740
پەڕتوووکی ژمارە0 :
شيعردا
لەژ ر ئاسمانی ش
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22214410818934

ﻻﭘەڕە

2053

http://www.kurdipedia.org

مادەﯾە
ئام

ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
نووسيينی :کﯚمە ک نووسەر
وەرگ انی؛ عيسا چياﯾی
خشی سەردەەمەوە ب وکراوەتەوە
ی چاپ و پەخ
ئەم کت بەلە سا ی  2005دا لەالﯾەن دەزگای
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی پەڕتووک
بااشووری کورددستان
و ت:
ھە بەست
ی پەڕتووک :ھ
جﯚری
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
7741
پەڕتوووکی ژمارە1 :
ەخنەدا
لەژ ر تيشکی رە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22214412519513
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
2006
سووزەنی 6 -
سا ح س
سەرچاوە :ما پەڕی کت بخانەی ککوردی
تاﯾبەتم
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
ستان
شووری کوردس
باش
و ت:
جﯚری پەڕتووک :ئەددەبی
زمان  -ش وەزار :ک ..باشوور
7742
پەڕتوووکی ژمارە2 :
لەژ ر شەپﯚلەکانی خﯚردا
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22214410418816
ئامادەەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ش)
سا ح )خامﯚش
ەنگ حەمەس
نووسيينی :سەرھە
ە ھەول ر ب ووکراوەتەوە
ئەم کت بە لە سا ی  2006دا لە
ی کت بخانەی کوردی
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
بااشووری کورددستان
و ت:
ھە بەست
ی پەڕتووک :ھ
جﯚری
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
7743
پەڕتوووکی ژمارە3 :
ەورەوە
ەر با ی ھە
لەسە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201209
9252101472
24938
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
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سەن
سەعيد حەس
حەمەس
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
تاﯾبەتم
و ت:
ستان
شووری کوردس
باش
جﯚری پەڕتووک :ئەددەبی
زمان  -ش وەزار :ک  .باشوور

7744
پەڕتوووکی ژمارە4 :
ەر ر گا
لەسە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201211
1172002437
73777
ئامادەەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ەر عەبدو ممحەمەد
وەرگ انی :قەﯾسە
2006
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
بااشووری کورددستان
و ت:
مندا ن
ی پەڕتووک :م
جﯚری
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
7745
پەڕتوووکی ژمارە5 :
شتی
ەر ر گای ر نو نی ئاشت
لەسە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101536416
65489
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
دامەزرراوەی ئەلبەال
الغ

7746
پەڕتوووکی ژمارە6 :
ﯾەتيە
ە
ەند شەﯾی کﯚمە
گيانداران :چييرۆک کی ئە
ەر زمانی گي
لەسە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
68158
ھ شتا ئامادە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ن
ەد بەھائەدﯾن
ەدﯾن محەمە
ە حە

7747
پەڕتوووکی ژمارە7 :
ەنەﯾەک :چييرۆک کی درر ژ و کورتە
ەر زەردەخە
لەسە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
67804
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
مەد رەحيم رەەمەزان
محەم
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7748
پەڕتوووکی ژمارە8 :
ەر زەمينەی
لەسە
ی مﯚلەق
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201112
2181942316
63363
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
ناوچە ج ناکﯚکييەککانی پار زگای نەﯾنەوا
ە
توندوتيژی دژی کەمينەککان لە
راپﯚرتی ھييومان راﯾتس ۆچ 2009 -
تاﯾبەتمەند
دﯾيەکانی پەڕتتووک
و ت:
دەرەوەە
ت
جﯚری پەڕتتووک :راپﯚرت
شوور
زمان  -ش وەزار :ک .باش
7749
پەڕتوووکی ژمارە9 :
مدا
سەرۆکاﯾەتيم
ەردەمی س
لەسە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201303
3282308538
82629
ھ شتا ئامادە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ی حاجی کەررﯾم
لوقمانی
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
تاﯾبەتم
و ت:
ستان
شووری کوردس
باش
جﯚری پەڕتووک :رۆممان
زمان  -ش وەزار :ک  .باشوور

7750
پەڕتوووکی ژمارە0 :
زﯾشکی وەررزش
وەرزشی بننەماکانی پز
چارەسەری و
ساغی و چ
لەشس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
67410
نييە
شتا ئامادە ە
ھش
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
سەرددار عەبدولسە
ەالم بابان
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
و ت:
بااشووری کورددستان
ی پەڕتووک :وەرزش
جﯚری
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
7751
پەڕتوووکی ژمارە1 :
فرۆشی
لەشف
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
66688
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فاﯾلی پی دی ئ ف:
عەبدو کەمال

ھ شتا ئامادە نييە

پەڕتووکی ژمارە7752 :
لەشفرۆشی و لەباربردنی مناڵ
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514966175
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
عەبدو
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی پەڕتووک
باشووری کوردستان
و ت:
جﯚری پەڕتووک :کﯚمە ﯾەتی
زمان  -ش وەزار :ک .باشوور
پەڕتووکی ژمارە7753 :
ود رن
وسە م َ
لەشكرى شوەﯾدا ر َومان كی پ َ
http://www.kurdipedia.org/?q=2014033100400798364
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
كەژال سالحى2011-823--

پەڕتووکی ژمارە7754 :
لەش و نی کار
http://www.kurdipedia.org/?q=2012062022553170615
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
و/ئامانج عومەر
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی پەڕتووک
جﯚری پەڕتووک :مندا ن
پەڕتووکی ژمارە7755 :
لەكوردستانى عيراقەوە ھەەا ئەو بەرى چﯚمى ئاراس
http://www.kurdipedia.org/?q=2014033100400798376
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
مورەەزا زەربەخە-ئاراس-ھەول ر1998-

پەڕتووکی ژمارە7756 :
لەگﯚڕەپاندا؛ ﯾادەوەرﯾيەکانی سەرکەوتن ،شکست و ژﯾانەوە....
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http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201111
1232317106
63011
ئامادەﯾﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
رﯾچاردد نيکسن
ەفرۆز
وەرگ انی :سارۆ ئە
2007
مەندﯾيەکانی
تاﯾبەتم
ی پەڕتووک
با شووری کورددستان
و ت:
ی پەڕتووک :را مياری
جﯚری
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
7757
پەڕتوووکی ژمارە7 :
ەدەبی
سەفی و ئە
ﯚﯾەکی فەلس
جەند گفتوگﯚ
خﯚرئاوادا؛ جە
لەگەڵ ئەق ی خ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101536416
65499
ە
شتا ئامادە نييە
ھش
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
وەرگ انی :ئازاد ببەرزنجی
ی پەڕتووک
ەتمەندﯾيەکانی
تاﯾبە
باشووری کورردستان
و ت:
ی پەڕتووک :فەلسەفە
جﯚری
ن  -ش وەزار :ک .باشوور
زمان

7758
پەڕتوووکی ژمارە8 :
لەگەڵ ساﯾکﯚلﯚژژﯾادا
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201305
5220035087
78503
ی پی دی ئ ف :ھ شتا ئئامادە نييە
فاﯾلی
جەمال
سﯚزان ج
ەندﯾيەکانی پپەڕتووک
تاﯾبەتمە
و ت:
ستان
شووری کوردس
باش
جﯚری پپەڕتووک :دەرروونناسی
زمان  -ش وەزار :ک .باشوور

7759
پەڕتوووکی ژمارە9 :
لەگەڵ شانﯚدا
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201201
1110928416
63775
ھ شتا ئامادە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
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ن حاجی ئەليياس
کامەران
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
تاﯾبەتم
و ت:
ستان
شووری کوردس
باش
شانﯚ
جﯚری پەڕتووک :شا
زمان  -ش وەزار :ک  .باشوور

7760
پەڕتوووکی ژمارە0 :
لەگەڵ شاکارە ننەمرەکاندا
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
67422
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
مەد عارف
محەم
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
و ت:
بااشووری کورددستان
ھونەری
ی پەڕتووک :ھ
جﯚری
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
7761
پەڕتوووکی ژمارە1 :
کانا
لەگەڵ شەپﯚلەک
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
67752
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
مين قادر شاررباژ ری
ەی حەمە ئەم
حەمە

7762
پەڕتوووکی ژمارە2 :
سائب
لەگەڵ شەماڵ س
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
67321
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
شەماال سائب

7763
پەڕتوووکی ژمارە3 :
د.خ)
شەوﯾست )د
مبەری خﯚش
کانی پ غەم
لەگەڵ ھەنگاوەک
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
65978
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
عەمرۆۆ خالد
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7764
پەڕتوووکی ژمارە4 :
منا ن
ی دکتﯚری م
لەالی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6202255317
70616
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
و/ئاماننج عومەر
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
و ت:
بااشووری کورددستان
مندا ن
ی پەڕتووک :م
جﯚری
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
7765
پەڕتوووکی ژمارە5 :
ەوم
ی نەنەدەخە
لەالی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6202255317
70612
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
و/ئاماننج عومەر
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی پەڕتووک :مندا ن
جﯚری
7766
پەڕتوووکی ژمارە6 :
لەم ننزﯾکييەدا
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201210
0121423312
24455
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
زەﯾنەب ﯾووسفی
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
تاﯾبەتمە
ستان
شووری کوردس
باش
و ت:
ە بەست
جﯚری پەڕتووک :ھە
زمان  -ش وەزار :ک ..باشوور

7767
پەڕتوووکی ژمارە7 :
لەم و تەدا :کوررتە چيرۆک
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
67959
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ی ئەشرەفی
عەلی
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7768
پەڕتوووکی ژمارە8 :
ڵ و قوتابخاننە
لەماڵ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6202255317
70186
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
الکەرﯾم
حەمەی مەال
و/مە ح
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
و ت:
بااشووری کورددستان
مندا ن
ی پەڕتووک :م
جﯚری
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
7769
پەڕتوووکی ژمارە9 :
گەی کوردﯾدا
ی
لە کﯚمە
ی گشتی ە
ستبوونی رای
ەردەم دروس
ەرەکانی بە
لەمپە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
66608
ھ شتا ئامادە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
حاجی
ی ،ئيبراھيم ح
زە می

7770
پەڕتوووکی ژمارە0 :
لەمەلەوانگە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6202255317
70613
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
و/ئاماننج عومەر
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی پەڕتووک
ی پەڕتووک :مندا ن
جﯚری
7771
پەڕتوووکی ژمارە1 :
قﯚناغی خﯚﯾان
ی قاچاغی ق
وسراوان کی
لەنوو
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201011
11810281710772
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
ش رکﯚ ھەژژار
کﯚﯾەکی چەنند شيعری قااچاغی جەماوەری قاچاغ 2008 -
و ای پاشک
دﯾيەکانی پەڕتتووک
تاﯾبەتمەند
دەرەوەە
و ت:
شوور
زمان  -ش وەزار :ک .باش
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7772
پەڕتوووکی ژمارە2 :
ی و ش تيدا
لەن و
وان بليمەتی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22214411019011
مادەﯾە
ئام
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
نووسيينی :ھاشم سا ح
سوەد
وەرگ انی؛ نەوزاد ئەحمەد ئەس
خشی سەرددەموە ب وکراوەتەوە
ی چاپ و پەخ
ەالﯾەن دەزگای
ئەم کت بە لە سا ی  2002دا لە
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی پەڕتووک
بااشووری کورددستان
و ت:
ی پەڕتووک :ل کﯚ ينەوە
جﯚری
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
7773
پەڕتوووکی ژمارە3 :
گی رۆحدا
خاک و دەنگ
وان دەنگی خ
لەن و
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201307
7252236288
89466
ھ شتا ئامادە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
عەتا قە
ەرەداغی
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
تاﯾبەتم
و ت:
ستان
شووری کوردس
باش
جﯚری پەڕتووک :ئەددەبی
زمان  -ش وەزار :ک  .باشوور

7774
پەڕتوووکی ژمارە4 :
گ
ەر تەلە دەنگ
لەھە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6202336407
71062
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
مەد عارف
محەم
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
و ت:
بااشووری کورددستان
ھونەری
ی پەڕتووک :ھ
جﯚری
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
7775
پەڕتوووکی ژمارە5 :
شت
ەر شت مش
لەھە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201101
1261450063
33039
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ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
سەعيد کوو ستانی
می
ەکانی دەورانی رژﯾم
ی
وان سا
شەﯾەک لەن ن
شاندەری گﯚش
يرۆک که ،پ ش
کﯚمە ە چير
ە ،و چەند چييرۆک کی کورت لەخﯚی دەەگرێ کە لە
سالمی ئ رانە
کﯚماری ئيس
تەوه.
پ و ب وکراوەتە
سا ی 1994زاﯾنی چاپ
دﯾيەکانی پەڕتتووک
تاﯾبەتمەند
و ت:
باشوووری کوردستان
ک
جﯚری پەڕتتووک :چيرۆک
شوور
زمان  -ش وەزار :ک .باش
7776
پەڕتوووکی ژمارە6 :
عەرەب
ب
ە بەرەو بياببانى
كوردستانەوە
ەردەكانى كو
لەھە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201403
3310040079
98401
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
شەرﯾف-و.پەرووەردە-ھەول ر2005-
ل محەمەد ش
جەليل

7777
پەڕتوووکی ژمارە7 :
وە
خراوەکانەو
دﯾو دەرگا داخ
لەو د
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22214412619569
ئاماددەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
عەبدو
ئار ز ع
ما 2004
ەوەی فيکری و ئەدەبی نم
ەری ل کﯚ ينە
سەنتە
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
بااشووری کورددستان
و ت:
سل مانی
س
شارەەکان:
ی پەڕتووک :ﯾااداشت
جﯚری
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
7778
پەڕتوووکی ژمارە8 :
فرۆﯾد
د
کس و
وونم بە مارک
وە :ئاشنابو
لەودﯾﯾو زنجيرەکانی وەھمەو
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
65583
ھ شتا ئامادە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
فرۆم ،ئەرﯾک

7779
پەڕتوووکی ژمارە9 :
ی رەشەباکاننەوە
لەودﯾﯾو شەپﯚلی
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http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
2270207562
20028
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
نووسەر
مەال زادە
ئيبراھيم مە
ەڕەکان
ژمارەی الپە
366
پ
سا ی چاپ
2009
پ
نﯚرەی چاپ
ﯾەکەم
دﯾزاﯾنی بەرگ
ئاسﯚ مامزاادە
کەتەلﯚگ
شيعر
ڕۆمان و ش
ەوەی موکرﯾاننی
سەرچاوە :ما پەڕی دەززگای تو ژﯾنەووە و ب وکردنە
دﯾيەکانی پەڕتتووک
تاﯾبەتمەند
و ت:
باشوووری کوردستان
جﯚری پەڕتتووک :رۆمان
شوور
زمان  -ش وەزار :ک .باش
7780
پەڕتوووکی ژمارە0 :
کانی شيعررەوە
لەودﯾﯾو ھەناسەک
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22214412419488
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
سابير
جەبار س
نی 2008
سل مانی
سەرچاوە :ما پەڕی کت بخانەی ککوردی
تاﯾبەتم
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
و ت:
ستان
شووری کوردس
باش
جﯚری پەڕتووک :ئەددەبی
زمان  -ش وەزار :ک ..باشوور
7781
پەڕتوووکی ژمارە1 :
دەوە
قادر سەعيد
ووشەﯾيەکاننی عەبدولق
لەودﯾﯾو وشە شو
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
68888
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
د
عەبدوولقادر سەعيد
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7782
پەڕتوووکی ژمارە2 :
نگ و پەردە ::چيرۆک
لەودﯾﯾوەوەی رەنگ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
68626
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
نا ر

7783
پەڕتوووکی ژمارە3 :
ێ بووم لەما ی د کی تتەنيا
لەوێ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201205
5281444406
64924
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
شاخەووان سدﯾق
2006
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
تاﯾبەتمە
و ت:
ستان
شووری کوردس
باش
ە بەست
جﯚری پەڕتووک :ھە
زمان  -ش وەزار :ک ..باشوور
7784
پەڕتوووکی ژمارە4 :
ن!
دەرﯾادا لەو ش نيم ..من
لەو م لەورەی د
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201112
2292137016
63584
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
شيرﯾن تاھير
ی 2006 -
سل مانی
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
تاﯾبەتمە
ستان
شووری کوردس
باش
و ت:
ە بەست
جﯚری پەڕتووک :ھە
زمان  -ش وەزار :ک ..باشوور
7785
پەڕتوووکی ژمارە5 :
ت
شموﯾستيت
دەبەدەر خﯚش
لەڕاد
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201205
5190805596
64768
ی پی دی ئ ف :ھ شتا ئاماادە نييە
فاﯾلی
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ی
ئەسير عەببدو نەشمی
کەوت عەبدو
ت
وەرگ انی لە عەرەبييەووە :ھە
دﯾيەکانی پەڕتتووک
تاﯾبەتمەند
باشوووری کوردستان
و ت:
جﯚری پەڕتتووک :رۆمان
شوور
زمان  -ش وەزار :ک .باش
7786
پەڕتوووکی ژمارە6 :
ەﯾن
ێ ﯾاری بکە
لەکوێ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6202336407
71063
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
غا
ن کاو س ئاغ
چيمەن

7787
پەڕتوووکی ژمارە7 :
لەکﯚتتاﯾی چاوەڕوانيدا
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22214411119038
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
ﯾد
نووسينی :عومەر سەﯾد
200دا ب وکراووەتەوە
ئەم کت بە للە سا ی 08
سەرچاوە :ما پەڕی کت ببخانەی کورددی
دﯾيەکانی پەڕتتووک
تاﯾبەتمەند
و ت:
باشوووری کوردستان
ک
جﯚری پەڕتتووک :چيرۆک
شوور
زمان  -ش وەزار :ک .باش
7788
پەڕتوووکی ژمارە8 :
ەوە بﯚ خ ی ناوزەنگ
لەکەناری دانوبە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201208
8051852136
69246
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
نەوشيرروان مستەفاا ئەمين
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
تاﯾبەتم
و ت:
ستان
شووری کوردس
باش
جﯚری پەڕتووک :ﯾادداشت
زمان  -ش وەزار :ک  .باشوور
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7789
پەڕتوووکی ژمارە9 :
عاشقبوون
ەسەرووی ع
لەکەناری رووبارری راﯾندا لە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22214411019022
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
دوو نﯚﭬل ت
نووسينی :زانا خەليل
موکرﯾانيەوە
ە
پەخشی
ی
لەالﯾەن دەزگای چاپ و
ن
 200دا
ئەم کت بە للە سا ی 07
ەوە
ب وکراوەتە
تاﯾبەتمەند
دﯾيەکانی پەڕتتووک
و ت:
باشوووری کوردستان
ک
جﯚری پەڕتتووک :چيرۆک
شوور
زمان  -ش وەزار :ک .باش
7790
پەڕتوووکی ژمارە0 :
عيری
ەواری ،شاع
نەری کوردە
سمانی ھونە
شنگداری ئاس
ەﯾەکی پرش
لەﯾادی ئەست رە
مامﯚستا ھ من
نيشتتمانپەروەر م
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6131139127
70101
ئاامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
شی
ئاامادەکردنی ررەحمان نەقش
2012
2
پەڕتووک
ک
ەکانی
تتاﯾبەتمەندﯾيە
پەڕتووک :ھەمەجﯚررە
ک
جﯚری
ج
ززمان  -ش وەززار :ک .باشوور

7791
پەڕتوووکی ژمارە1 :
لەﯾارﯾﯾگا
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6202255317
70610
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
و/ئاماننج عومەر
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی پەڕتووک
بااشووری کورددستان
و ت:
مندا ن
ی پەڕتووک :م
جﯚری
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
7792
پەڕتوووکی ژمارە2 :
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ەر و بەکارھ نانەکانی
لەﯾزە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
67174
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
پەرﯾخاان محەمەد ئئەوڕەحمان

7793
پەڕتوووکی ژمارە3 :
ھﯚنراوە
ن :چيرۆکە ھ
لەﯾل و مەجنوون
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
68033
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ابر گررد

7794
پەڕتوووکی ژمارە4 :
ن
لەﯾال و مەجنوون
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201202
2061310186
64183
ھ شتا ئامادە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ناوی کتت ب :لەﯾال و ممەجنوون
نووسەرر :خانای قوبا دی
ئامادەکاار :غەفار ئيبرراھيمی
م ژووی
ی دەرچوون2011/22/ 2:
تاﯾبەتمە
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
ستان
شووری کوردس
باش
و ت:
ە بەست
جﯚری پەڕتووک :ھە
زمان  -ش وەزار :ک ..باشوور
7795
پەڕتوووکی ژمارە5 :
ک
ن چ :2چيرۆک
لەﯾال و مەجنوون
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
67750
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
مان
ال عەبدول ەحم
ی حاجی مەال
عەبدوولجەبار ئاغای

7796
پەڕتوووکی ژمارە6 :
ەوە و پشکننين
لەﯾلـ و مەجنوون :ل کﯚ ينە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
68298
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ەورامانی /ل
مەد ئەمين ھە
محەم
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7797
پەڕتوووکی ژمارە7 :
سی
ەلمانی فارس
ەراکانی سە
ماجە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201111
1230348056
63009
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
نووسينی :ﯾوسف عيزەەدﯾن
200
سل مانی 09 -
لە چاپکراوەەکانی ﯾانەی قە ەم لە س
تاﯾبەتمەند
دﯾيەکانی پەڕتتووک
و ت:
باشوووری کوردستان
جﯚری پەڕتتووک :رۆمان
شوور
زمان  -ش وەزار :ک .باش
7798
پەڕتوووکی ژمارە8 :
ستان
ماچس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22214410018664
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
حمەد
دارا ئەح
2008
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
تاﯾبەتمە
ستان
شووری کوردس
باش
و ت:
ە بەست
جﯚری پەڕتووک :ھە
زمان  -ش وەزار :ک ..باشوور
7799
پەڕتوووکی ژمارە9 :
و و پەﯾامی کورداﯾەتی
ی باران و خااک و سرەو
ماچی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
68945
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ەد
ئەحمە

7800
پەڕتوووکی ژمارە0 :
ی ﯾەکەم
ماچی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201212
2031210167
73393
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
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کەرﯾم ککاکە
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
تاﯾبەتم
و ت:
ستان
شووری کوردس
باش
جﯚری پەڕتووک :رۆممان
زمان  -ش وەزار :ک  .باشوور

7801
پەڕتوووکی ژمارە1 :
م کﯚری
مادام
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
69628
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ی
دانالی

7802
پەڕتوووکی ژمارە2 :
کەرەکان
ە ب ھﯚشک
ماددە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
67241
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ل جەالل غەرﯾﯾب
کەمال

7803
پەڕتوووکی ژمارە3 :
کوردستاندا
ۆژھە تی ک
ە ئ ران و رۆ
وونەوەی لە
ەکان و ب وبو
ە ھﯚشبەرە
ماددە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201112
2261539446
63525
ئاماادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ھدی بەدری
مەھ
ھە
ەول ر 2007 -
تاﯾببەتمەندﯾيەکاانی پەڕتووک
باشووری ککوردستان
و ت:
جﯚﯚری پەڕتووک  :ھەمەجﯚرە
زماان  -ش وەزارر :ک .باشوور
7804
پەڕتوووکی ژمارە4 :
ی ھەميشەﯾﯾی ع راقدا
ەی  140لە دەستووری
ماددە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201312
2120910508
87304
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
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د .ئازاد عوسمان
2013
تاﯾبەتم
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
ستان
شووری کوردس
باش
و ت:
ساﯾی
جﯚری پەڕتووک :ﯾاس
زمان  -ش وەزار :ک  .باشوور
7805
پەڕتوووکی ژمارە5 :
ەی  140و ک شەی کەررکوک
ماددە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201204
4111406006
64469
ھ شتا ئامادە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ئەحمەد
د
ناوی نوووسەر /پشتييوان
بابەت /سياسيی ،ددەستووری
2012
چاپ2 /
 1000دانە
تيراژ0 /
تاﯾبەتم
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
ستان
شووری کوردس
باش
و ت:
ساﯾی
جﯚری پەڕتووک :ﯾاس
زمان  -ش وەزار :ک  .باشوور
7806
پەڕتوووکی ژمارە6 :
مادمااز ل کەتی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22702075619829
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
نووسەر
ی
ميترا ئيلياتی
وەرگ
سە ح نيس
ساری
ەڕەکان
ژمارەی الپە
58
پ
سا ی چاپ
2008
کەتەلﯚگ
ئەدەبيات
ەوەی موکرﯾاننی
سەرچاوە :ما پەڕی دەززگای تو ژﯾنەووە و ب وکردنە
دﯾيەکانی پەڕتتووک
تاﯾبەتمەند
و ت:
باشوووری کوردستان
ک
جﯚری پەڕتتووک :چيرۆک
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شوور
زمان  -ش وەزار :ک .باش
7807
پەڕتوووکی ژمارە7 :
1991
1
نی ی.ن.ک 1975ـ
ی راگەﯾاندنی
ماد ناا :م ژوو و بببيليﯚگرافيای
dipedia.org//?q=201206
6101235136
65176
http:///www.kurd
ھ شتا ئامادە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
قينی ،ئازاد
خانەقي

7808
پەڕتوووکی ژمارە8 :
مارا  -ساد
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201110
0022151456
62178
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
س
پيتەر ﭬاﯾس
ەوە  :ش رزاد حەسەن
وەرگ انی لە ئينگليزﯾيە
دەزگای ئارراس
2007
دﯾيەکانی پەڕتتووک
تاﯾبەتمەند
و ت:
باشوووری کوردستان
جﯚری پەڕتتووک :شانﯚ
شوور
زمان  -ش وەزار :ک .باش
7809
پەڕتوووکی ژمارە9 :
مارا ـ سادی شانﯚگەری
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
68335
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
پيتەر

7810
پەڕتوووکی ژمارە0 :
سﯚن
ماراس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
68885
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
د شادد ئەحمەد

7811
پەڕتوووکی ژمارە1 :
ن ھاﯾدگەر
مارتن
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22214411819287
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ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
نووسينی :مارتن ھاﯾدگگەر و کﯚمە ک نووسەری تر
وەرگ انی؛ ئيسماعيل کوردە
لەالﯾەن سەنتەری ل کﯚ ينەوەی فيکرﯾی ئەدەبی
ن
 200دا
ئەم کت بە للە سا ی 03
نماوە ب وککراوەتەوە
سەرچاوە :ما پەڕی کت ببخانەی کورددی
دﯾيەکانی پەڕتتووک
تاﯾبەتمەند
و ت:
باشوووری کوردستان
ەفە
جﯚری پەڕتتووک :فەلسە
شوور
زمان  -ش وەزار :ک .باش
7812
پەڕتوووکی ژمارە2 :
مارس
سيل و مونالييزا
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6202255317
70542
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ی رشابلی
ستيفی
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی پەڕتووک :مندا ن
جﯚری
7813
پەڕتوووکی ژمارە3 :
ە
سيل وئەستييرە سپيەکە
مارس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6202255317
70507
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ن رابلی
ستيﭭن
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی پەڕتووک :مندا ن
جﯚری
7814
پەڕتوووکی ژمارە4 :
ورنک
ن وﯾلھيلم کو
شال ھيرمان
مارش
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22214405918622
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ە ک نووسەرری تر
جﯚرج لﯚکاچ و کﯚمە
ی
سﯚز پ ندرۆﯾی
جگەرس
مانی 2000
سل ما
ی کت بخانەی کوردی
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
http:///www.pertw
wk.com/ktebxane/node
e/672
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تاﯾبەتمەندﯾيەکانی پەڕتووک
باشووری کوردستان
و ت:
جﯚری پەڕتووک :م ژوو
زمان  -ش وەزار :ک .باشوور
پەڕتووکی ژمارە7815 :
مارلين
http://www.kurdipedia.org/?q=2013070822515289625
ئامادەﯾە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
ش رزاد حەسەن
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی پەڕتووک
باشووری کوردستان
و ت:
جﯚری پەڕتووک :چيرۆک
زمان  -ش وەزار :ک .باشوور
پەڕتووکی ژمارە7816 :
مارکس ـ ئەنگلس :چەمکی حزب
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514966432
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
جانستﯚن ،مﯚنتی

پەڕتووکی ژمارە7817 :
مارکس و سياسەت
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514966218
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
رەسا ،جەعفەر

پەڕتووکی ژمارە7818 :
مارکسيزم و ئەنارکيزم
http://www.kurdipedia.org/?q=2011083109401060838
ئامادەﯾە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
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نووسيينی:Danie l Guerin
سييەوە :ھەژ ن
وەرگ انی لە فارس
ی پەڕتووک
تمەندﯾيەکانی
تاﯾبەتم
ی پەڕتووک :ئە
جﯚری
ەدەبی کر کاری
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک

7819
پەڕتوووکی ژمارە9 :
سودۆلﯚژی
شگ انە دەرربارەی ميس
سيزم و پراتتيکی شﯚڕش
مارکس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
66220
ئامادە نييە
ھ شتا ئا
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
يچ ئيليانﯚف
لينين ،،فالدم ر ئيليچ

7820
پەڕتوووکی ژمارە0 :
خنەی ئەدەببی
سيزم و رەخ
مارکس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201111
1132229076
62926
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
ت ری ئيگلتﯚﯚن
ﯾەعقووبی
بی
خالق
ەوە :عەبدولخ
وەرگ انی لە ئينگليزﯾيە
دەزگای ئارراس 2008 -
دﯾيەکانی پەڕتتووک
تاﯾبەتمەند
و ت:
باشوووری کوردستان
ەفە
جﯚری پەڕتتووک :فەلسە
شوور
زمان  -ش وەزار :ک .باش
7821
پەڕتوووکی ژمارە1 :
ﯚ پﯚلﯚ
مارکﯚ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6202255317
70381
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ە عەلی بەرزنجی
و /بابە
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی پەڕتووک :مندا ن
جﯚری
7822
پەڕتوووکی ژمارە2 :
ﯚز و پﯚپەر
مارکﯚ
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http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201109
9102255186
61106
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
جی
وەرگ انی :ئازاد بەرزنجی
ی سەردەم  -سل مانی ))سا ی چاپ)2008 :
لە ب وکراوەەکانی دەزگای
دﯾيەکانی پەڕتتووک
تاﯾبەتمەند
و ت:
باشوووری کوردستان
ەفە
جﯚری پەڕتتووک :فەلسە

7823
پەڕتوووکی ژمارە3 :
ست چيرۆک بﯚ مندا ن)
ی با دار)بيس
ماری
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6202255317
70850
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ەد حس ن
ئەحمە
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی پەڕتووک :مندا ن
جﯚری
7824
پەڕتوووکی ژمارە4 :
ھﯚمەر
کەی ش خ ھ
مارەک
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6202255317
70378
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
رووف حە مزە انی
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی پەڕتووک :مندا ن
جﯚری
7825
پەڕتوووکی ژمارە5 :
شتاﯾە
کەﯾان بکوش
مارەک
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22214411719250
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
نووسەرر :ﯾەشار کەممال
حەمەد ئيسمااعيل
وەرگ  :ئەحمەد محە
ی چاپ :دەزگای ئاراس
دەزگای
200
سا ی چاپکردن02 :
تاﯾبەتم
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
و ت:
شووری کوردس
باش
ستان
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جﯚری پەڕتووک :رۆممان
زمان  -ش وەزار :ک  .باشوور
7826
پەڕتوووکی ژمارە6 :
س بﯚ قسەناک
ماس
کات
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6202255317
70754
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
تاھير سا ح سەعييد
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی پەڕتووک
ی پەڕتووک :مندا ن
جﯚری
7827
پەڕتوووکی ژمارە7 :
س خانم
ماس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6202336407
71065
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
مەدبان
ی رەزا موحەمە
عەلی

7828
پەڕتوووکی ژمارە8 :
س خانم ئابجی
ماس
یف
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6202336407
71066
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ی رەزا و حەمە
عەلی
ەباقی

7829
پەڕتوووکی ژمارە9 :
سيسی نازدارری ب ناز
ماسااکﯚ و دﯾانا  -دوو پر نسي
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22214405518519
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
بن ھيلزز ..تينا براون
ش رزاد ھەﯾنی
2
ی ئاراس 2008
دەزگای
تاﯾبەتمە
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
و ت:
ستان
شووری کوردس
باش
ەمەجﯚرە
جﯚری پەڕتووک :ھە
زمان  -ش وەزار :ک ..باشوور
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7830
پەڕتوووکی ژمارە0 :
کەکان
ماسک
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
68825
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ھەنگ حەمە عەلی
سەرھ

7831
پەڕتوووکی ژمارە1 :
ی ز رﯾن
ماسی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6202255317
70309
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
سەعيد
و/نوا س
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
بااشووری کورددستان
و ت:
مندا ن
ی پەڕتووک :م
جﯚری
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
7832
پەڕتوووکی ژمارە2 :
ماسی
ی و ِرەنگاوڕڕەنگ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6202255317
70198
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
سەمييرەمحەمەدعە
عەلی
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی پەڕتووک
ی پەڕتووک :مندا ن
جﯚری
7833
پەڕتوووکی ژمارە3 :
دەکەنن
ماسيييەکان پ د
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201111
1141318446
62947
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ی
سورخی
20
ی ئاراس 008 -
دەزگای
تاﯾبەتمە
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
ستان
شووری کوردس
باش
و ت:
ە بەست
جﯚری پەڕتووک :ھە
زمان  -ش وەزار :ک ..باشوور
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7834
پەڕتوووکی ژمارە4 :
شی چکﯚلە
ماسيييەکی رەش
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201112
2011652236
63061
ئاماددەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
نگی
سەممەدی ب ھرەنگ
وەرگگ انی :ناسرر ئەمين نژاد
ی پەڕتووک
ەتمەندﯾيەکانی
تاﯾبە
جﯚرری پەڕتووک :چيرۆک
ن  -ش وەزار :ک .باشوور
زمان

7835
پەڕتوووکی ژمارە5 :
رﯾنە
ماسييە پەلکە ز ر
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6202255317
70536
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
و /ھﯚردوسامی
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی پەڕتووک :مندا ن
جﯚری
7836
پەڕتوووکی ژمارە6 :
ماسييە رەشە بچ
چکﯚلەکە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6202255317
70217
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ەدی بيھيرەنگ
سەمە
گی
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی پەڕتووک
مندا ن
ی پەڕتووک :م
جﯚری
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
7837
پەڕتوووکی ژمارە7 :
گر
ماسييەکی خﯚراگ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6202255317
70371
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
سەدررەدﯾن خﯚشنااو
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی پەڕتووک
بااشووری کورددستان
و ت:
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مندا ن
ی پەڕتووک :م
جﯚری
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
7838
پەڕتوووکی ژمارە8 :
ەز ساالری و مرۆڤ سااالرﯾدا
ە ن وان رەگە
ی ئافرەت لە
مافی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
66297
ھ شتا ئاماادە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
عومەرر عەلی غەفوور

7839
پەڕتوووکی ژمارە9 :
س
ی ب ﯾاردانی چارەنووس
مافی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201305
5081207257
78644
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
عيل
سا ح ئيسماع
وەرگ  :ئەبوو بەکر س
2012
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
تاﯾبەتم
ستان
شووری کوردس
باش
و ت:
جﯚری پەڕتووک :راممياری
زمان  -ش وەزار :ک  .باشوور
7840
پەڕتوووکی ژمارە0 :
ﯾاسای دەو ەتی
ی
چاوی
ی ب ﯾنەوەی دواڕۆژ بەپ ی تيالی چا
مافی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
66199
ھ شتا ئئامادە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
خەﯾرەەوی ،مسباح
حەدﯾن

7841
پەڕتوووکی ژمارە1 :
وردستاندا
ی ﯾەک تی نييشتمانی کو
ە ئەدەبياتی
ﯚنووسين لە
ی چارەی خﯚ
مافی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201106
6021356316
60147
ی پی دی ئ ف :ھ شتا ئئامادە نييە
فاﯾلی
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1975 - 1992
ئەحمەد
د
ەلی
ی :نەوزاد عە
نووسينی
ەندﯾيەکانی پپەڕتووک
تاﯾبەتمە
شووری کوردس
باش
و ت:
ستان
جﯚری پپەڕتووک :دۆززی کورد
زمان  -ش وەزار :ک .باشوور
پارت:
ستان
مانيی کوردس
ﯾەکک تيی نيشتم
7842
پەڕتوووکی ژمارە2 :
ی
ی سروشتی
مافی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
66825
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
مولحييم قوربان
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی پەڕتووک
بااشووری کورددستان
و ت:
ھەمەجﯚرە
ی پەڕتووک :ھ
جﯚری
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
7843
پەڕتوووکی ژمارە3 :
ی مرۆڤ و دەسە تی ننيشتمانی
مافی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
66501
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
مەوالننی ،ئاﯾەت

7844
پەڕتوووکی ژمارە4 :
ن
ی خﯚ نوسين
مافی چارەی
ی مرۆڤ و م
مافی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
66348
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
شەﯾد
دا ،محەمەد ککەرﯾم

7845
پەڕتوووکی ژمارە5 :
ی سەردەم
ی مرۆڤ و نااکﯚکيەکانی
مافی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
66477
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
م گﯚران
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7846
پەڕتوووکی ژمارە6 :
غەﯾرە کورد ببەسەر کورردستان
ی م ژووی غ
مافی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201205
5271458256
64897
ئاما دەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
م ناوخﯚش
سەالم
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
و ت:
بااشووری کورددستان
ی پەڕتووک :ل کﯚ ينەوە
جﯚری
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
7847
پەڕتوووکی ژمارە7 :
ون
سامان و خو
مافيا دەو ەتی س
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201109
9092148286
61061
ە
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
عەو زە
ئەمال ع
ھەﯾنی
ئامادەکرردن و وەرگ اانی ش رزاد ھ
لە ب وککراوەکانی دەززگای ئاراس 2011
تاﯾبەتمە
ەندﯾيەکانی پپەڕتووک
و ت:
ستان
شووری کوردس
باش
ەمەجﯚرە
جﯚری پپەڕتووک :ھە
زمان  -ش وەزار :ک .باشوور
7848
پەڕتوووکی ژمارە8 :
ن
مافە مەدەنيەکان
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
66810
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ئﯚ تمان ،ئەندرۆ

7849
پەڕتوووکی ژمارە9 :
2
کانی 2000
مافەک
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6202336407
71068
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
عەبدول رەحم
رزگار ع
مان ميرزا

7850
پەڕتوووکی ژمارە0 :
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وە تا ئەم ۆ
ە دەسپ کەو
کانی ژن لە
مافەک
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
66663
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ن سەعدون
نای بن

7851
پەڕتوووکی ژمارە1 :
 200ی ع رااقدا
ەستوری 05
ی کورد لە دە
کانی گەلی
مافەک
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201310
0240307068
88217
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ر بين ممحەمەد سﯚففی
2007
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
تاﯾبەتم
و ت:
ستان
شووری کوردس
باش
جﯚری پەڕتووک :دۆززی کورد
زمان  -ش وەزار :ک  .باشوور
7852
پەڕتوووکی ژمارە2 :
ڤ
کانی مرۆڤ
مافەک
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
66302
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
تارق ککار زی
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
و ت:
بااشووری کورددستان
ھەمەجﯚرە
ی پەڕتووک :ھ
جﯚری
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
7853
پەڕتوووکی ژمارە3 :
دادگاﯾی
ڤ و دەست ببەسەرکردننی بەر لە د
کانی مرۆڤ
مافەک
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
66812
ھ شتا ئاممادە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ەفا
ەحمەد مستە
دانا ئە

7854
پەڕتوووکی ژمارە4 :
مافەکانی مرۆڤ
ی
ڤ :پ ەوی ن ودەو ەتی بﯚ
کانی مرۆڤ
مافەک
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
66824
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فاﯾلی پی دی ئ ف:
ناوەندی مافەکانی مرۆڤ

ھ شتا ئامادە نييە

پەڕتووکی ژمارە7855 :
مافەکانی مرۆڤ :جياکاری دژی ژن
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514966828
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
ناوەندی مافەکانی مرۆڤ
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی پەڕتووک
باشووری کوردستان
و ت:
جﯚری پەڕتووک :ژنان
زمان  -ش وەزار :ک .باشوور
پەڕتووکی ژمارە7856 :
مافەکانی مرۆڤ :چەمک ،پرانسيپ ،داکﯚکی
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514966821
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
ر کخراوی دەسپ شخەری کﯚمە ی مەدەنی

پەڕتووکی ژمارە7857 :
مافەکانی مرۆڤ :ش وازەکانی نەھ شتنی ئەشکەنجەدان
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514966822
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
ھﯚشيارﯾی دەربارەی مافەکانی مرۆڤ

پەڕتووکی ژمارە7858 :
مافەکانی مرۆڤ :مافەکانی مناڵ
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514966829
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
رﯾکخراوی نەتەوە ﯾەکگرتووەکان بﯚ منا ن
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی پەڕتووک
جﯚری پەڕتووک :راپﯚرت
زمان  -ش وەزار :ک .باشوور
پەڕتووکی ژمارە7859 :
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مافەکانی من
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514966449
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
عەبدو حەمەالو

پەڕتووکی ژمارە7860 :
مافەکانی مناڵ
http://www.kurdipedia.org/?q=2012062023364071064
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
مەحمود حاجی رەحيم
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی پەڕتووک
باشووری کوردستان
و ت:
جﯚری پەڕتووک :پەروەردە
زمان  -ش وەزار :ک .باشوور
پەڕتووکی ژمارە7861 :
مافەکانی مناڵ  -ر کخراویASK
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514966452
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
ر کخراویASK
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی پەڕتووک
باشووری کوردستان
و ت:
جﯚری پەڕتووک :مندا ن
زمان  -ش وەزار :ک .باشوور
پەڕتووکی ژمارە7862 :
مام براﯾمی نەتەوەﯾی و داستانە خو ناوﯾەکەی ئەزمەڕ و کﯚمە ە داستان ک
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514969136
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
لەتيف قەرەداغی
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی پەڕتووک
باشووری کوردستان
و ت:
جﯚری پەڕتووک :ھە بەست
زمان  -ش وەزار :ک .باشوور
پارتی سﯚسياليستی کورد  -پاسﯚک
پارت:
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7863
پەڕتوووکی ژمارە3 :
جەالل
مام ج
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201111
12303064019214
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
جەعفەر
مامﯚستا ج
ک( 2007 -
مەکتەبی ببير و ھوشيارری )ی .ن .ک
دﯾيەکانی پەڕتتووک
تاﯾبەتمەند
و ت:
باشوووری کوردستان
جﯚری پەڕتتووک :وتار و دﯾمانە
شوور
زمان  -ش وەزار :ک .باش
7864
پەڕتوووکی ژمارە4 :
ی سﯚسيالييست ئينتەرناسيﯚنال
ری سەرۆکی
جەالل ج گر
مام ج
dipedia.org//?q=201112
2082211446
63169
http:///www.kurd
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
بيروھﯚشياری
ی
ی مەکتەبی
ئامادەکردنی
2008
تاﯾبەتمەند
دﯾيەکانی پەڕتتووک
باشوووری کوردستان
و ت:
ی
جﯚری پەڕتتووک :رامياری
شوور
زمان  -ش وەزار :ک .باش
کوردستان
ن
نيشتمانيی
ی
ی
ﯾەک تيی
پارت:
7865
پەڕتوووکی ژمارە5 :
حەﯾدەر
مام ح
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201207
7042214097
71697
ە
شتا ئامادە نييە
ھش
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ی ئەشرەف ددرەوﯾشيان
عەلی
گﯚدەرزی
ی
وەرگگ انی سياوەەش
1
1998
ی پەڕتووک
ەتمەندﯾيەکانی
تاﯾبە
ی پەڕتووک :چيرۆک
جﯚری
ن  -ش وەزار :ک .باشوور
زمان
7866
پەڕتوووکی ژمارە6 :
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شوەتر کان
مام ر وی وھ ش
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6202255317
70710
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
و/بەرززان عوسمان
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی پەڕتووک :مندا ن
جﯚری
7867
پەڕتوووکی ژمارە7 :
رۆک
ھﯚمەر :چير
مام ھ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
67694
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
موحەرررەم محەمەدد ئەمين

7868
پەڕتوووکی ژمارە8 :
ﯾارمەتی
مام ﯾا
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6202255317
70206
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
عومەرر عەلی ئەميين
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی پەڕتووک
ی پەڕتووک :مندا ن
جﯚری
7869
پەڕتوووکی ژمارە9 :
مامز ک لە ئاو
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201111
1012147526
62699
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
نەجيبە ئەحمەد
20
ی ئاراس 005 -
دەزگای
تاﯾبەتمە
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
و ت:
ستان
شووری کوردس
باش
ە بەست
جﯚری پەڕتووک :ھە
زمان  -ش وەزار :ک ..باشوور
7870
پەڕتوووکی ژمارە0 :
ەند
مامل ی ھونەرمە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
67314
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فاﯾلی پی دی ئ ف:
کەساس ،محەمەد

ھ شتا ئامادە نييە

پەڕتووکی ژمارە7871 :
مامﯚ سە لەش خورﯾيەکەی مارﭬين
http://www.kurdipedia.org/?q=2012062022553170495
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
جيل ئيگلتون
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی پەڕتووک
جﯚری پەڕتووک :مندا ن
پەڕتووکی ژمارە7872 :
مامﯚستا حەسەن زادە و پﯚليميکی سياسی؟!
http://www.kurdipedia.org/?q=2011122310271263479
ئامادەﯾە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
حەسەن ئەﯾوب زادە
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی پەڕتووک
جﯚری پەڕتووک :ھەمەجﯚرە
زمان  -ش وەزار :ک .باشوور
پەڕتووکی ژمارە7873 :
مامﯚستا فاﯾەق ب کەس لە کﯚڕی رەخنەسازﯾی کوردﯾدا
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514968285
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
کامل حەسەن عەزﯾز
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی پەڕتووک
جﯚری پەڕتووک :ئەدەبی
زمان  -ش وەزار :ک .باشوور
پەڕتووکی ژمارە7874 :
مامﯚستای سەرکەوتوو لە کەساﯾەتی و کاری پيشەﯾيدا
http://www.kurdipedia.org/?q=2012042515015864621
فاﯾلی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە

ﻻﭘەڕە

2088

http://www.kurdipedia.org

حەﯾدەر ممحەمەد
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی پە
ەڕتووک
و ت:
ستان
باشوووری کوردس
ەڕتووک :پەرووەردە
جﯚری پە
زمان  -ش وەزار :ک .بباشوور

7875
پەڕتوووکی ژمارە5 :
ر :چيرۆک
ستای نەمر
مامﯚس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
68150
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
نەرﯾماان

7876
پەڕتوووکی ژمارە6 :
ستای ﯾەک خولەکی
مامﯚس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
65569
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
س
سر و کونيستنس
سﯚن ،سپ نس
جﯚنس

7877
پەڕتوووکی ژمارە7 :
رۆک و ل کداانەوە)
مامە خەمە )چير
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201109
9011557576
60877
ی پی دی ئ ف :ھ شتا ئاماادە نييە
فاﯾلی
ی :محەمەد سا ح سەعييد
ئامادەکردنی
ەبار سابير
مﯚتيﭫ :جە
ژمارەی ب ووکراوە62 :
دﯾزاﯾنی بەرگ :حەميد ررەزا ئازموودە
ساالر
ر
ی الپەڕەکان :کاروان
ڕ کخستنی
چاپخانە :ئااراس ھەول ر
1
تيراژ1000 :
ەم 2008
چاپی ﯾەکە
حکومەتی ھەر می ککوردستان
ی
(20
ژمارەی سپپاردن ( 525) :سا ی )008
ناوەرۆک:
بەشی ﯾەککەم :
مە
مامە خەمە -خەم کی مام
خەمە -سەوزەی م
ە
ی مامە
ن :چاکەﯾەکی
چيرۆکەکان
خەمە -ماممە خەمە و کللک و گو ی ککەری  -مامە خەمە و مەککری ژنەی  -پەندی
دەست لە د ی -
ت
ەمەی  -ما ی گ ی
ەڵ و مەکری ژنی مامە خە
کوڕە کەچە
خەمە-
ی تری مامەخ
ک و چيرۆک کی
پاشکﯚﯾەک
بەشی دوووەم:
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کلﯚری -
مانی چيرۆک  -دەقی فﯚلک
ە باس ک دەرربارەی زمان و فﯚلکلﯚر  :زم
چەند کورتە
چيرۆکی فﯚلکللﯚرﯾی -
چيرۆکەکانی مامە خەمە -رەوشـــی ر ــزمـانــی چ
ناوەرۆکی چ
سەرچاوەی
پوختەی ئامانج  -س
ی
سەرنج ک -
ج
چەند
کەس تی و قارەمانی -چ
ن.
چيرۆکەکان
دﯾيەکانی پەڕتتووک
تاﯾبەتمەند
و ت:
باشوووری کوردستان
ک
جﯚری پەڕتتووک :چيرۆک
7878
پەڕتوووکی ژمارە8 :
)چيرۆک)
ک
وبانگی کورردە
مان کی بەناو
مامە ﯾارە :قارەم
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
68081
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
مەد تﯚفيق
محەم

7879
پەڕتوووکی ژمارە9 :
مامەﯾارە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
68485
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ل
جەمال
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
بااشووری کورددستان
و ت:
چيرۆک
ی پەڕتووک :چ
جﯚری
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
7880
پەڕتوووکی ژمارە0 :
شاراوەکانی دەق
ماناو دەاللەتە ش
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201109
9111631066
61147
ی پی دی ئ ف :ھ شتا ئاماادە نييە
فاﯾلی
کەر
دانا عەسک
ی سەردەم  -سل مانی ))سا ی چاپ)2009 :
لە ب وکراوەەکانی دەزگای
دﯾيەکانی پەڕتتووک
تاﯾبەتمەند
و ت:
باشوووری کوردستان
ی
جﯚری پەڕتتووک :ئەدەبی

7881
پەڕتوووکی ژمارە1 :
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مانای
ی ھونەر
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201109
9111439286
61134
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
نووسەر :ھ ربرت رﯾد
ەسرەو عارف
ەربەست خە
وەرگ  :سە
ی سەردەم  -سل مانی ))سا ی چاپ)2007 :
لە ب وکراوەەکانی دەزگای
دﯾيەکانی پەڕتتووک
تاﯾبەتمەند
و ت:
باشوووری کوردستان
ی
جﯚری پەڕتتووک :ھونەری
7882
پەڕتوووکی ژمارە2 :
ی ھونەر
مانای
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
67581
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ت ،رﯾد
ھ ربرت

7883
پەڕتوووکی ژمارە3 :
شت2
مانش
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201011
10721150310609
ی پی دی ئ ف :ھ شتا ئاماادە نييە
فاﯾلی
ناوی کت ب  /مانش ت
ەمەد
سەر /کاوە محە
ناوی نووس
2010
ەم  -سا ی 0
چاپی ﯾەکە
چاپخانەی شەھيد ئازادد ھەورامی
ی راگەﯾاندنی )ی.ن.ک)
پ /مەکتەبی
ئەرکی چاپ
ەﯾدەری
خستنەڕووی /جەواد حە
وان  1999بﯚ
سا نی ن ن
ش ت پ کھاتوووە لە کﯚمە ک بابەت کە نووسەر لە س
کت بی مانش
جياوازەکانی نااوخﯚ و
بە مەسەلە ج
نوێ سەبارەت ە
 2001لە رۆۆژنامەی کورددستانی ێ
ناوچە و جييھانی نووسييوﯾەتی.
بابەتانە لە
ە
نووسينی ئەو
ی
ئاماژەی بەو دداوە
نووسەر لە پ شەکی کتت بەکەی دا ئا
سيار تی مەررکەزی
کوردستانی نوێ بەرپرس
ی
رۆژنامەی
ی
کات ک دا بوووە کە ھ شتتا لە
دا بووە بﯚ
زﯾاتری لەبەردەستد
ی
ی دەستی ککراوە تر و درەەفەتی
وەرنەگرتووەە و کوردوتەنی
ناوخﯚﯾی و
ی
سەلە
بينييەکانی خﯚی سەباررەت بە مەس
ی
ئەوەی کە راوبﯚچوون و ت
لە رۆژنامەی
ن دەرب ت و للە گﯚشەی ""مانش ت " ە
ناوچەﯾی و جيھانييەکان
بکاتەوە.
ی نو دا ب وﯾبک
کوردستانی
کەسانەﯾە کە بە
ە
بە وتەی نوووسەر ئەو کتت بە زﯾاتر بﯚ ببەرچاوروونی خو نەران و ئئەو
دواداچوون بﯚ مەسەلە و رووداوە جﯚراوجﯚرەکانی کوردستان و ناوچە و
ھەزارە ی دووەم و سەرەتای
کﯚتاﯾی سا نی ھ
ی
يەکان دەکەن کە لە
ن ودەو ەتييە
ھەزارەی س يەم دا روووﯾان داوە.
ەتانەی کە دەەبنە ھﯚی
ەروەھا ئاماژەەی بەوەشدا داوە کە ھەنند ک لەو بابە
نووسەر ھە
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کوالنەوەی ھەندێ لە برﯾنە کﯚنەکانی ناو خە کی کوردستان خﯚی بواردووە و
نەﯾخستونەتە ناو کت بەکەوە.
سەرچاوە :ما پەڕی کوردستانی نوێ
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی پەڕتووک
باشووری کوردستان
و ت:
زمان  -ش وەزار :ک .باشوور
پەڕتووکی ژمارە7884 :
مانش تی ھەوا ەکان
http://www.kurdipedia.org/?q=2012062022553170561
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
جﯚ وﯾند سور
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی پەڕتووک
جﯚری پەڕتووک :مندا ن
پەڕتووکی ژمارە7885 :
مانفيستی حيزبی کﯚمﯚنيست
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514966085
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
مارکس ،کارل1 /ن

پەڕتووکی ژمارە7886 :
مانگ لەن وان ھەزار وﯾەک ئەست رە د ادنوێ
http://www.kurdipedia.org/?q=2012062023364071070
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
لەتيف ھە مەت

پەڕتووکی ژمارە7887 :
مانگ و ئامﯚژگارﯾەکانی
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514965530
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
فەلەکی ،ئاﯾار

پەڕتووکی ژمارە7888 :
مانگ و خﯚر و حەوتەوانە
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http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201403
3221222145
57038
ھ شتا ئامادە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
مەال ش
شاخی
2014
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
تاﯾبەتمە
و ت:
ستان
شووری کوردس
باش
ەمەجﯚرە
جﯚری پەڕتووک :ھە
زمان  -ش وەزار :ک ..باشوور
7889
پەڕتوووکی ژمارە9 :
مانگا سورەکە دﯾالن ئەکا
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6202255317
70415
ئامادەەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ﯾﯚﯾا وتتﯚماس ﭬيە
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
و ت:
بااشووری کورددستان
مندا ن
ی پەڕتووک :م
جﯚری
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
7890
پەڕتوووکی ژمارە0 :
کراسيانەﯾە
کی تری خەباتی دﯾموک
رتن وانەﯾەک
مانگر
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
66250
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
سەعيد عەبدو
کوردە ،کامەران س

7891
پەڕتوووکی ژمارە1 :
ەری
رتن :شانﯚگە
مانگر
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
67978
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
مەد عەبدول ەحمان
محەم

7892
پەڕتوووکی ژمارە2 :
ی رووی خو
مانگی
ودا ماچکە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201205
5201552116
64806
ھ شتا ئامادە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
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مەستوور
نووسەرر :مستەفا مە
وەرگ  :جەبار سابيرر
لە ب وککراوەکانی ﯾاننەی قە ەم
تاﯾبەتم
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
و ت:
ستان
شووری کوردس
باش
جﯚری پەڕتووک :رۆممان
زمان  -ش وەزار :ک  .باشوور
7893
پەڕتوووکی ژمارە3 :
وەﯾەکی م ژژووﯾی ئاﯾيننييە
م :ل کﯚ ينەو
مانيزم
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
66049
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ن ئازاد ئەنوەرر
کەﯾوان

7894
پەڕتوووکی ژمارە4 :
ست و ﯾەکدا
سەدەی بيس
دی ژن لەس
فستﯚی ئازاد
مانيفس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201302
2070923267
75637
ئاماادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
لە ب ووکراوەکانی ئئەکادﯾميای ژنی ئازاد
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی پەڕتووک :ژننان
جﯚری
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
7895
پەڕتوووکی ژمارە5 :
ن
ف ستوی ژﯾان
مانيف
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
66363
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ژﯾانی ئازاد

7896
پەڕتوووکی ژمارە6 :
شەی کورد
ی
ە بﯚ ک
ف ستﯚی چاررەسەری دﯾﯾموکراتييانە
مانيف
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
66455
ھ شتا ئاممادە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
الن ،عەبدو
ئﯚجەال
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7897
پەڕتوووکی ژمارە7 :
دﯾی
ف ستی ئازاد
مانيف
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201112
2212028446
63452
ئامادەەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ی شﯚڕشگ انی کوردستتان
ﯾەک تی
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی پەڕتووک :ررامياری
جﯚری
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک

7898
پەڕتوووکی ژمارە8 :
ی دژ بە گەندە ی
گەندە ی  -پاک ەوشتيی
ف ستی دژەگ
مانيف
dipedia.org//?q=201209
9171720342
28426
http:///www.kurd
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
ئازاد حەممە
ەڕتووک
تاﯾبەتمەنندﯾيەکانی پە
و ت:
ستان
باشوووری کوردس
ە ﯾەتی
ەڕتووک :کﯚمە
جﯚری پە
زمان  -ش وەزار :ک .بباشوور

7899
پەڕتوووکی ژمارە9 :
ۆک)
ەمانە )چيرۆ
ورد کی قارە
ەی کچە کو
ی راستەقينە
ماھراکﯚ :باسی رووداو کی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
69633
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
محەمەد ئەمي
ميرزا م
مين

7900
پەڕتوووکی ژمارە0 :
کە ی شين
ماوانک
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6202336407
71071
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ف
شەرﯾف

7901
پەڕتوووکی ژمارە1 :
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سی
ماکس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6202255317
70502
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
د سور
جﯚوﯾند
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی پەڕتووک :مندا ن
جﯚری
7902
پەڕتوووکی ژمارە2 :
ری ر نانس
ماکياﭬيللی و بير
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
66574
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
جيھانببەگلو ،رامين

7903
پەڕتوووکی ژمارە3 :
س
ری ر نساس
ماکياﭬيللی و بير
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22702075619858
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
نووسەر
ھانبەگلو
رامين جەھ
وەرگ
موسلح ئيرروانی
ەڕەکان
ژمارەی الپە
104
پ
سا ی چاپ
2006
کەتەلﯚگ
سياسەت
ەوەی موکرﯾاننی
سەرچاوە :ما پەڕی دەززگای تو ژﯾنەووە و ب وکردنە
دﯾيەکانی پەڕتتووک
تاﯾبەتمەند
و ت:
باشوووری کوردستان
ی
جﯚری پەڕتتووک :رامياری
شوور
زمان  -ش وەزار :ک .باش
7904
پەڕتوووکی ژمارە4 :
کياﭬ لليزم
ماکياﭬ للی و ماک
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201109
9132158456
61214
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
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نووسينی :رامين جەھاانبەگلو
وەرگ انی :نەوﯾد م ھراووەر
ی سەردەم  -سل مانی
لە ب وکراوەەکانی دەزگای
دﯾيەکانی پەڕتتووک
تاﯾبەتمەند
و ت:
باشوووری کوردستان
ی
جﯚری پەڕتتووک :رامياری
7905
پەڕتوووکی ژمارە5 :
ەک
واﯾی لە چە
ما ئاو
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22214411719248
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
ەمنگوای
نووسينی :ئەرنست ھە
وەرگ انی لە ئينگليزﯾەووە؛ عەبدولخالق ئەحمەد عەزﯾز
ئەم رۆمانەی لە سا ی
ەوە
 2002دا ب وکرۆتە
2
ی ئاراس م
دەزگای چاپ و پەخشی
دﯾيەکانی پەڕتتووک
تاﯾبەتمەند
و ت:
باشوووری کوردستان
جﯚری پەڕتتووک :رۆمان
شوور
زمان  -ش وەزار :ک .باش
7906
پەڕتوووکی ژمارە6 :
ەک
واﯾی لە چە
ما ئاو
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
69349
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ت
گوای ،ئ رنست
ھ منگ

7907
پەڕتوووکی ژمارە7 :
ن
ﯚ م ئ کس ..پەﯾامی راببوونی گەالن
ما کﯚ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201201
1132211126
63819
ئاماددەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
فازڵ ققەرەداغی
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ھەمەجﯚرە
ی پەڕتووک :ھ
جﯚری
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
7908
پەڕتوووکی ژمارە8 :
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ن
وونی گەالن
ﯚ م ئ کس :پەﯾامی رابو
ما کﯚ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
69840
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
فازﯾل

7909
پەڕتوووکی ژمارە9 :
ما ی باران
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6202336407
71072
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ن محەمەد
ئەمين

7910
پەڕتوووکی ژمارە0 :
ووشە
ما ی بووکە شو
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
69383
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ن ،ھينرﯾک
ئيپسن

7911
پەڕتوووکی ژمارە1 :
ووشە
ما ی بووکە شو
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201109
9241731436
62071
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ھينر ک ئبسن
قەرەدەاخی
ی
وەرگ  :تەﯾمور تاھيرر
ی وەرگ ان
بەڕ وبەراﯾەتی خانەی
2006
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
تاﯾبەتم
و ت:
ستان
شووری کوردس
باش
شانﯚ
جﯚری پەڕتووک :شا
7912
پەڕتوووکی ژمارە2 :
ما ی رووناکان
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22214411219093
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
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چيرۆکی نو ی فارسی
ی کﯚمە ک چ
ھە بژاردەی
ی
وەرگ انی؛ عەتا نەھاﯾی
پەخشی ئاراسەوە
ی
لەالﯾەن دەزگای چاپ و
ن
 200دا
ئەم کت بە للە سا ی 04
ەوە
ب وکراوەتە
تاﯾبەتمەند
دﯾيەکانی پەڕتتووک
و ت:
باشوووری کوردستان
ک
جﯚری پەڕتتووک :چيرۆک
شوور
زمان  -ش وەزار :ک .باش
7913
پەڕتوووکی ژمارە3 :
ەم)
ەشی ﯾەکە
ش باخچە )بە
ما ی من س بەررو د ی تﯚش
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201104
40815134118578
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
ھ من حەممە جەزا
شيعر)...دوو ت کستی درر ژ)
سل مانی
ی /بەڕ وەبەراﯾەتی چاپو ب کردنەوەی س
ن  /سل مانی
دەزگای چاپ :کوردستان
کردن2012 :
سا ی چاپک
چاپی دووەەم
دﯾيەکانی پەڕتتووک
تاﯾبەتمەند
باشوووری کوردستان
و ت:
ەست
جﯚری پەڕتتووک :ھە بە
شوور
زمان  -ش وەزار :ک .باش
7914
پەڕتوووکی ژمارە4 :
ما ی مندا ن
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6202255317
70852
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
فەوزﯾييە مەمنی
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی پەڕتووک
ی پەڕتووک :مندا ن
جﯚری
7915
پەڕتوووکی ژمارە5 :
ن
ما ک لە ئاسمان
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
69493
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
گولی تەرەقی
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ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
بااشووری کورددستان
و ت:
چيرۆک
ی پەڕتووک :چ
جﯚری
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
7916
پەڕتوووکی ژمارە6 :
ما ک لەناو زەرﯾﯾا ما ک لەتتەنيشت بيابان
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22214411219081
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
نووسينی :دالوەر قەرەدداغی
پەخشی ئاراسەوە
ی
لەالﯾەن دەزگای چاپ و
ن
 200دا
ئەم کت بە للە سا ی 05
ەوە
ب وکراوەتە
تاﯾبەتمەند
دﯾيەکانی پەڕتتووک
باشوووری کوردستان
و ت:
ەست
جﯚری پەڕتتووک :ھە بە
شوور
زمان  -ش وەزار :ک .باش
7917
پەڕتوووکی ژمارە7 :
ی بيمار
و و وﯾژدان کی
ی ل کترازاو
ما کی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22214410718914
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
ق
نووسينی :فاروق رەفيق
لەالﯾەن چاپخانەی رەنجەوە ب ووکراوەتەوە
ن
 200دا
ئەم کت بە للە سا ی 02
تاﯾبەتمەند
دﯾيەکانی پەڕتتووک
و ت:
باشوووری کوردستان
جﯚرە
جﯚری پەڕتتووک :ھەمەج
شوور
زمان  -ش وەزار :ک .باش
7918
پەڕتوووکی ژمارە8 :
شاملﯚ
ما ە قوڕەکانی ئئەحمەدی ش
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
69488
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
حس ن سﯚران

7919
پەڕتوووکی ژمارە9 :
ما ە گەورەکە
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http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
69440
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
سامﯚدﯾﯚ ،ئەلﭭارۆس
سيپيدا

7920
پەڕتوووکی ژمارە0 :
ماﯾا
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201109
9122119036
61173
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ن گاردەر
ﯾﯚستاﯾن
و :بەھررۆز حەسەن
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
تاﯾبەتم
و ت:
ستان
شووری کوردس
باش
جﯚری پەڕتووک :رۆممان
زمان  -ش وەزار :ک  .باشوور
7921
پەڕتوووکی ژمارە1 :
ماﯾن کامپف :خە
ەباتی من
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651497
70049
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ەر ،ئەدۆ ف
ھيتلە

7922
پەڕتوووکی ژمارە2 :
س پی
کس  :ئ کس
رۆسﯚفت ئ ک
ماﯾکر
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101450596
65342
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ی حەمە رەزا ع
ھادی
عەزﯾز
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
بااشووری کورددستان
و ت:
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
ی پەڕتووک :ککﯚمپيوتەر
جﯚری
7923
پەڕتوووکی ژمارە3 :
رۆسﯚفت و رد 2003
ماﯾکر
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101451006
65362
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
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ئارام م
محەمەد ئەميين

7924
پەڕتوووکی ژمارە4 :
ک6
رۆسﯚفت ﭬييژۆڵ بەﯾسک
ماﯾکر
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101450596
65344
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ھاوکارر عومەر ئەحم
مەد

7925
پەڕتوووکی ژمارە5 :
ماﯾک ئەنجيلﯚ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
67318
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ن
ليبمان

7926
پەڕتوووکی ژمارە6 :
ە محترمەکاننم)
ت )بو موکلە
سبەی نيابت
محاس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201311
1262138518
87601
ئامادەەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
محەممەد ئەمين زەەکی بەگ
1
1928
ی پەڕتووک
ەتمەندﯾيەکانی
تاﯾبە
ئ اق
و ت:
ھەمەجﯚرە
ی پەڕتووک :ھ
جﯚری
ک .باشوور
ن  -ش وەزار :ک
زمان
7927
پەڕتوووکی ژمارە7 :
مەد )د.خ( ن رراوی خوا
محەم
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
65972
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
دامەزرراوەی ئەلبەال
الغ

7928
پەڕتوووکی ژمارە8 :
ی شﯚڕشگ
وف و ئەدﯾبی
مەد ئيقبال :فەﯾلەسوو
محەم
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
69650
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
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محەمەد سا ح

پەڕتووکی ژمارە7929 :
محەمەد ئەمين زەکی :دوو تەقەالی ب سوود
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514969839
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
سەباحی غالب /ل

پەڕتووکی ژمارە7930 :
محەمەد بن عەبدو لوھاب و چەند نﭭ سين ن وی
http://www.kurdipedia.org/?q=2013032821214982626
ئامادەﯾە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
محمد بن عبدلوھاب و چەند نﭭ سين ن وی
نﭭ سين  :تحسين ئيبراھيم دوسکی
دھوک
2001
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی پەڕتووک
جﯚری پەڕتووک :ئاﯾين و ئاتەﯾزم
زمان  -ش وەزار :ک .باشوور
پەڕتووکی ژمارە7931 :
محەمەد پاشای جاف 1811ـ1880
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514969865
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
ئوم د ئاشنا

پەڕتووکی ژمارە7932 :
محەمەد عارف
http://www.kurdipedia.org/?q=2012050513475864662
فاﯾلی پی دی ئ ف :ھ شتا ئامادە نييە

ﻻﭘەڕە

2103

http://www.kurdipedia.org

ن و کﯚکردنەوەەی :بەختيار سەعيد
ئامادەکردن
دﯾيەکانی پەڕتتووک
تاﯾبەتمەند
و ت:
باشوووری کوردستان
ی
جﯚری پەڕتتووک :ھونەری
شوور
زمان  -ش وەزار :ک .باش

7933
پەڕتوووکی ژمارە3 :
کورد
د
ەھيدی
ی نەمر :قاررەمانی شە
مەد قودسی
محەم
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
69615
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
کامەران

7934
پەڕتوووکی ژمارە4 :
شاکارنووس
ود مەمی ش
مەد مەولوو
محەم
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22702075619962
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
نووسەر
ەمە شەرﯾف
د .ئازاد حە
ەڕەکان
ژمارەی الپە
335
پ
سا ی چاپ
2009
پ
نﯚرەی چاپ
ﯾەکەم
دﯾزاﯾنی بەرگ
ئاسﯚ مامزاادە
کەتەلﯚگ
ل کﯚ ينەوەی
ی ئەدەبی
ەوەی موکرﯾاننی
سەرچاوە :ما پەڕی دەززگای تو ژﯾنەووە و ب وکردنە
تاﯾبەتمەند
دﯾيەکانی پەڕتتووک
و ت:
باشوووری کوردستان
ی
جﯚری پەڕتتووک :ئەدەبی
شوور
زمان  -ش وەزار :ک .باش
7935
پەڕتوووکی ژمارە5 :
ی خوا )د.خ)
مەد ن رراوی
محەم
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
65742
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ھ شتا ئاماددە نييە

ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
الغ
دامەزرراوەی ئەلبەال

7936
پەڕتوووکی ژمارە6 :
دوو فﯚلکلﯚری
چاو بەخار :د
قورش دێ چ
م خان و ق
ێ و سوورم
مەد و س وێ
محەم
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
68222
ئامادە نييە
ە
ھ شتا
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
جمباز /ئا
تارق ج

7937
پەڕتوووکی ژمارە7 :
وە
ەکان ھاتوو
ولەکە و دﯾانە
مەد وەک لە
محەم
ە کت بی جو
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201112
2182103266
63367
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ەحەد داود
نووسيننی :عەبدولئە
وەرگ اننی ئيبراھيم ئەحمەد شووان
ھەول ر 2006 -
تاﯾبەتم
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
شووری کوردس
باش
و ت:
ستان
جﯚری پەڕتووک :ئاﯾيين و ئاتەﯾزم
زمان  -ش وەزار :ک  .باشوور
7938
پەڕتوووکی ژمارە8 :
مەدی دوزج
محەم
جەﯾی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
69568
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
غرول ،خالد
ئيرتوغ
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی پەڕتووک :رۆۆمان
جﯚری
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
7939
پەڕتوووکی ژمارە9 :
ی
حوی کوردی
صر صرف نح
مختص
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22214412319456
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
1
1928
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
ی کت بخانەی کوردی
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http:///www.pertw
wk.com/ktebxane/node
e/197
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی پەڕتووک
کوردستان
و ت :باشووری کو
7940
پەڕتوووکی ژمارە0 :
شکە سورە
مر ﯾش
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6202255317
70281
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ەد
عومەر ئەحمە
ھيوا ع
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی پەڕتووک
ی پەڕتووک :مندا ن
جﯚری
7941
پەڕتوووکی ژمارە1 :
مراوﯾﯾە قە ەوەکاان
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6202255317
70553
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
جيل ئئيگلتون
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی پەڕتووک
ی پەڕتووک :مندا ن
جﯚری
7942
پەڕتوووکی ژمارە2 :
ن
مردن
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201308
8031601058
89316
يە
شتا ئامادە نييە
ھش
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ن عەبدولعەززﯾز
ھ من
ی پەڕتووک
ەتمەندﯾيەکانی
تاﯾبە
ن  -ش وەزار :ک .باشوور
زمان

7943
پەڕتوووکی ژمارە3 :
ن و پاکيزە
مردن
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22214411219094
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی

ﻻﭘەڕە

2106

http://www.kurdipedia.org

مەن
نووسينی :ئ رﯾەڵ دۆرفم
ھﯚمەر
ەوە؛ فاروق ھ
وەرگ انی لە ئينگليزﯾيە
ﯾەن دەزگای چاپ و پەخشی ئاراسەوە
 200دا لەال ن
ئەم کت بە للە سا ی 08
ەوە
ب وکراوەتە
تاﯾبەتمەند
دﯾيەکانی پەڕتتووک
و ت:
باشوووری کوردستان
جﯚری پەڕتتووک :شانﯚ
شوور
زمان  -ش وەزار :ک .باش
7944
پەڕتوووکی ژمارە4 :
و
ی بەڕ ز وەززﯾری پ شوو
مردنی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
69294
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ەعداوی ،نەووال
ئەلسە

7945
پەڕتوووکی ژمارە5 :
ی د وەرەﯾە
مردنی
ەک
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
69344
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ميلەر ،ئارسەر

7946
پەڕتوووکی ژمارە6 :
ی سەربەس
مردنی
ست
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
68646
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
...

7947
پەڕتوووکی ژمارە7 :
ی نووسەر
مردنی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201208
8202153377
72329
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
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عوسمان
تاھير ع
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
تاﯾبەتم
و ت:
ستان
شووری کوردس
باش
جﯚری پەڕتووک :چييرۆک
زمان  -ش وەزار :ک  .باشوور

7948
پەڕتوووکی ژمارە8 :
وە
مردن ک لەودﯾو پپەنجەرەکەو
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22214411019010
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
مەحمود
نووسيينی :ھ من م
ەالﯾەن وەزارەەتی رۆشنبيررﯾيەوە ب وکراوەتەوە
ئەم کت بە لە سا ی  2004دا لە
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی پەڕتووک
بااشووری کورددستان
و ت:
چيرۆک
ی پەڕتووک :چ
جﯚری
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
7949
پەڕتوووکی ژمارە9 :
مردن کی تر
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201207
7081853287
71941
ھ شتا ئامادە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
يس
خﯚرخە لوﯾس بﯚرخيس
عومەر
وەرگ اننی :ﯾاسين ع
تاﯾبەتم
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
و ت:
ستان
شووری کوردس
باش
جﯚری پەڕتووک :چييرۆک
زمان  -ش وەزار :ک  .باشوور
7950
پەڕتوووکی ژمارە0 :
مردو خﯚرەکان
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
66145
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
قانع ،بورھان
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7951
پەڕتوووکی ژمارە1 :
و خەون نابيين
مردوو
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201403
3310040079
98513
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
عەبدوو سەڕاج
بەغدا1980-
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ەدەبی
ی پەڕتووک :ئە
جﯚری
ئ اق
و ت:
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
7952
پەڕتوووکی ژمارە2 :
وخﯚرەکان
مردوو
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201108
8191336226
60747
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
...
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
کوردستان
و ت :باشووری کو
7953
پەڕتوووکی ژمارە3 :
وانە
ی لە ھەموو
وﯾەک ئاگای
مردوو
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22214410118703
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
سەباح رەنجدەر
200
ی سەردەم 07
دەزگای
سەرچاوە :ما پەڕی کت بخانەی ککوردی
تاﯾبەتمە
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
ستان
شووری کوردس
باش
و ت:
ە بەست
جﯚری پپەڕتووک :ھە
زمان  -ش وەزار :ک ..باشوور
7954
پەڕتوووکی ژمارە4 :
مردوو
وە ب کفن و دفنەکان
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201208
8072052266
67545
ھ شتا ئامادە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
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ل سارتەر
ژان پﯚل
وەرگ اننی :وەليد عوومەر
تاﯾبەتم
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
ستان
شووری کوردس
باش
و ت:
شانﯚ
جﯚری پەڕتووک :شا
زمان  -ش وەزار :ک  .باشوور
7955
پەڕتوووکی ژمارە5 :
وەکان
مردوو
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
67972
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ل محەمەد
جەليل
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
و ت:
بااشووری کورددستان
شانﯚ
ی پەڕتووک :ش
جﯚری
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
7956
پەڕتوووکی ژمارە6 :
ن
وەکان بن ژن
مردوو
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
67637
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ن شﯚ
ئەروﯾن
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
و ت:
بااشووری کورددستان
شانﯚ
ی پەڕتووک :ش
جﯚری
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
7957
پەڕتوووکی ژمارە7 :
ن چ2
وەکان بن ژن
مردوو
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
69310
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
شﯚ ،ئئەروﯾن

7958
پەڕتوووکی ژمارە8 :
ەخ
مرن و ژﯾنا بەرزە
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http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201201
1262258416
64037
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
مرن و ژﯾنا بەرزەخ
ن ئيبراھيم دوسکی
ەر  :تەحسين
نﭭ سە
http://mzgaft.co
om/kurdish//wp-contentt/uploads/pa
artok/Tahse
en-dosky/Mrrn.rar
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
م
ی پەڕتووک :ئااﯾين و ئاتەﯾزم
جﯚری
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
7959
پەڕتوووکی ژمارە9 :
چيرۆک
مروارری چ :2،1چ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
68020
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
جﯚن

7960
پەڕتوووکی ژمارە0 :
ڤ
مرۆڤ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201112
2152200186
63325
ئاماددەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
شوانە
نادر فەتحی  -ش
ی پەڕتووک
ەتمەندﯾيەکانی
تاﯾبە
جﯚرری پەڕتووک :زانست
ن  -ش وەزار :ک .باشوور
زمان

7961
پەڕتوووکی ژمارە1 :
خﯚی فرۆشتتووە
ڤ ئازادﯾی خ
مرۆڤ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22214410918984
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
نوسيننی :کرﯾشنا مﯚرتی
ن عومەر
وەرگ انی  :ﯾاسين
خشی سەردەەمەوە ب وکراوەتەوە .
ی چاپ و پەخ
ئەم کت بە لە سا ی 2004دا لەالﯾەن دەزگای
ی کت بخانەی کوردی
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
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بااشووری کورددستان
و ت:
م
ی پەڕتووک :ئااﯾين و ئاتەﯾزم
جﯚری
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
7962
پەڕتوووکی ژمارە2 :
ڤ بەچی دەژی؟
مرۆڤ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201109
9112140096
61159
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
تﯚ ستﯚی
دو بابان
ئاوات عەبد
ی سەردەم  -سل مانی ))سا ی چاپ)2009 :
لە ب وکراوەەکانی دەزگای
دﯾيەکانی پەڕتتووک
تاﯾبەتمەند
باشوووری کوردستان
و ت:
ک
جﯚری پەڕتتووک :چيرۆک
7963
پەڕتوووکی ژمارە3 :
ڤ بەچی دەژی؟
مرۆڤ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
69533
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
کﯚالڤ
تﯚ ستتﯚی ،ل ﭫ نيک

7964
پەڕتوووکی ژمارە4 :
ە
ڤ تەنھا نييە
مرۆڤ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
65839
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
سيﯚن ،کرﯾس
مﯚرﯾس

7965
پەڕتوووکی ژمارە5 :
ە
ی فرۆﯾدەوە
ڤ لە روانگەی
مرۆڤ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22214410818944
ە
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
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س ن سا ح
ی :قاسم حس
نووسينی
دو
ی :عەبدولمووتەليب عەبد
وەرگ انی
200
دەزگای سەردەم 02
تاﯾبەتمە
ەندﯾيەکانی پپەڕتووک
و ت:
ستان
شووری کوردس
باش
جﯚری پپەڕتووک :دەرروونناسی
زمان  -ش وەزار :ک .باشوور
7966
پەڕتوووکی ژمارە6 :
ی مارکسەوە
ڤ لە روانگەی
مرۆڤ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101536416
65432
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
فرۆم ،ئەرﯾک

7967
پەڕتوووکی ژمارە7 :
دا
ی پ گەﯾشتند
ڤ لە ر ەوی
مرۆڤ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
67360
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
سيکال
ی .س

7968
پەڕتوووکی ژمارە8 :
2،1
ەوھەردا چ1
ڤ لە ن وان رروا ەت و جە
مرۆڤ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
65591
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
فرۆم ،ئەرﯾک

7969
پەڕتوووکی ژمارە9 :
ڤ ھ ندە پ ناکەن
مرۆڤ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
69583
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
عەزﯾز نەسين
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
و ت:
بااشووری کورددستان
چيرۆک
ی پەڕتووک :چ
جﯚری
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک

ﻻﭘەڕە

2113

http://www.kurdipedia.org

7970
پەڕتوووکی ژمارە0 :
ڤ و ئاژەڵ
مرۆڤ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201310
0131228269
92401
ھ شتا ئامادە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ی ھيداﯾەت
سادقی
ستەفا
وەرگ اننی :ر باز مس
2013
تاﯾبەتمە
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
ستان
شووری کوردس
باش
و ت:
ەمەجﯚرە
جﯚری پەڕتووک :ھە
زمان  -ش وەزار :ک ..باشوور
7971
پەڕتوووکی ژمارە1 :
وكﯚمە گەدا
ە
ى رۆ ى ئاﯾﯾن لەژﯾانى ەاك
ڤ و ئاﯾنەكانى
مرۆڤ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201403
3310040079
98525
ھ شتا ئاماادە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
2009-208
عيمران ھاوارى8--

7972
پەڕتوووکی ژمارە2 :
ن
ڤ و ئاﯾينەکان
مرۆڤ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22702075619907
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
نووسەر
ميش ل ماللرۆب
وەرگ
عەلی سوورەە د يی
ھيوا مەال ع
ەڕەکان
ژمارەی الپە
232
پ
سا ی چاپ
2006
کەتەلﯚگ
سياسەت
ەوەی موکرﯾاننی
سەرچاوە :ما پەڕی دەززگای تو ژﯾنەووە و ب وکردنە
دﯾيەکانی پەڕتتووک
تاﯾبەتمەند
و ت:
باشوووری کوردستان
جﯚری پەڕتتووک :ئاﯾين و ئاتەﯾزم
شوور
زمان  -ش وەزار :ک .باش
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پەڕتووکی ژمارە7973 :
مرۆڤ و ئيسالم
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514965941
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
عەلی شەرﯾعەتی
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی پەڕتووک
باشووری کوردستان
و ت:
جﯚری پەڕتووک :ئاﯾين و ئاتەﯾزم
زمان  -ش وەزار :ک .باشوور
پەڕتووکی ژمارە7974 :
مرۆڤ و ئيمان
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514966007
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
نوورسی ،بەدﯾعوززەمان سەعيدی

پەڕتووکی ژمارە: 7975
مرۆڤ و بەھرەکانی
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514965633
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
قەرەداغی ،گﯚران

پەڕتووکی ژمارە7976 :
مرۆڤ و خاچ و بير :شانﯚگەری
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514967947
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
مەھدی ئوم د

پەڕتووکی ژمارە7977 :
مرۆڤ و دەوروبەر  -بەشی 1
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122214411719255
ئامادەﯾە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
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مەسعوود محەمەد
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
تاﯾبەتم
و ت:
ستان
شووری کوردس
باش
جﯚری پەڕتووک :فە لسەفە
زمان  -ش وەزار :ک  .باشوور

7978
پەڕتوووکی ژمارە8 :
دا
ت لە ئيسالمد
ڤ و دەو ەت
مرۆڤ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
66415
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ن ،عەبدولکەررﯾم
زەﯾدان

7979
پەڕتوووکی ژمارە9 :
ڤ و ژﯾان
مرۆڤ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
67168
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ق نوور باقی
خەلوق

7980
پەڕتوووکی ژمارە0 :
ی
ڤ و ھ ماکانی
مرۆڤ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
65586
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ﯾﯚنگ ،کارل گﯚستااڤ

7981
پەڕتوووکی ژمارە1 :
ک
ەوە :چيرۆک
ڤ ورﯾا دەب تە
مرۆڤ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
68219
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
عەزﯾز

7982
پەڕتوووکی ژمارە2 :
شندە
ڤ وەک بەخش
مرۆڤ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22214412119394
ئامادەەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
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ەوتن
ر بوار سيوەﯾلی  -وتار و چاوپ کە
2006
چاپخانەی رەنج 6 -
ی کت بخانەی کوردی
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
بااشووری کورددستان
و ت:
سل مانی
س
شارەەکان:
ی پەڕتووک :وتار و دﯾمانە
جﯚری
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
7983
پەڕتوووکی ژمارە3 :
ی ئاسمان
مرۆﭬی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6202255317
70489
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
نوری سەعيد قادر
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی پەڕتووک :مندا ن
جﯚری
7984
پەڕتوووکی ژمارە4 :
ﯚمە ﯾەتی
ی ئ ستا و ک شەی کﯚ
مرۆﭬی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
66239
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
سەدرر ،محەمەد باقر

7985
پەڕتوووکی ژمارە5 :
ی ﯾاخی
مرۆﭬی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201204
4252028526
64623
ھ شتا ئامادە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
نووسيننی )ئالب ر کاممﯚ)
وەرگ اننی )ئازاد بەررزنجی)
تاﯾبەتم
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
ستان
شووری کوردس
باش
و ت:
جﯚری پەڕتووک :ئەددەبی
زمان  -ش وەزار :ک  .باشوور
7986
پەڕتوووکی ژمارە6 :
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ە
ە ناواندا نييە
مرۆﭬ ک ناوی لە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201209
9161701273
31488
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ج
ی ئەلئەعرەج
واسينی
وەرگ اننی :سەباح ئئيسماعيل
تاﯾبەتم
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
ستان
شووری کوردس
باش
و ت:
جﯚری پەڕتووک :رۆممان
زمان  -ش وەزار :ک  .باشوور
7987
پەڕتوووکی ژمارە7 :
کان :کورتە چيرۆک
ە ترسناکەک
مرۆﭬە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
68200
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ن
ﯾاسين

7988
پەڕتوووکی ژمارە8 :
وafat hen
شکی قە ەو
مرﯾش
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6202255317
70813
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
و/کارووان عومەر کاککە سور
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی پەڕتووک :مندا ن
جﯚری
7989
پەڕتوووکی ژمارە9 :
شکە سوورە
مرﯾش
ە بچوکەکە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6202255317
70416
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
رون
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
بااشووری کورددستان
و ت:
مندا ن
ی پەڕتووک :م
جﯚری
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
7990
پەڕتوووکی ژمارە0 :
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فﯚلکلﯚری ببﯚ منا ن
ە؛ چيرۆکی ف
شکە سوورە
مرﯾش
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201305
5242346037
78470
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ەد
عومەر ئەحمە
ەوەی :ھيوا ع
کﯚکردنە
1978
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
تاﯾبەتم
ستان
شووری کوردس
باش
و ت:
دا ن
جﯚری پەڕتووک :مند
زمان  -ش وەزار :ک  .باشوور
7991
پەڕتوووکی ژمارە1 :
شکە قو ە
مرﯾش
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6202255317
70451
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
مارﯾال گالتيی
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
بااشووری کورددستان
و ت:
مندا ن
ی پەڕتووک :م
جﯚری
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
7992
پەڕتوووکی ژمارە2 :
شکە کونجە
مرﯾش
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6202255317
70395
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
سەعيد قادر
نوری س
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
تاﯾبەتم
ستان
شووری کوردس
باش
و ت:
دا ن
جﯚری پەڕتووک :مند
زمان  -ش وەزار :ک  .باشوور

7993
پەڕتوووکی ژمارە3 :
م
مرﯾەم
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6202255317
70672
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
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محەم
مەد بەرزی
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی پەڕتووک :مندا ن
جﯚری
7994
پەڕتوووکی ژمارە4 :
م خان
مرﯾەم
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22214412319463
ە
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
ن خﯚشناو
جەالل ممەال حەسەن
کوردستان 2006
ن
ی
ئينستيووتی کەلەپوری
سەرچاووە :ما پەڕی کت بخانەی ککوردی
تاﯾبەتمە
ەندﯾيەکانی پپەڕتووک
و ت:
ستان
شووری کوردس
باش
جﯚری پپەڕتووک :ھوننەری
زمان  -ش وەزار :ک .باشوور
7995
پەڕتوووکی ژمارە5 :
مزگاننی لﯚقا
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
65769
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
وەرگ راو

7996
پەڕتوووکی ژمارە6 :
مزگاننی مەتتی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
65734
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
وەرگ راو

7997
پەڕتوووکی ژمارە7 :
مزگاننی ﯾﯚحەننا
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
65770
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
وەرگ راو

7998
پەڕتوووکی ژمارە8 :
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مزگ ننی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
68211
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
مەد سەليم
محەم
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
و ت:
بااشووری کورددستان
چيرۆک
ی پەڕتووک :چ
جﯚری
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
7999
پەڕتوووکی ژمارە9 :
ۆژئاوا
ەوتەکانی رۆ
مزگە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22702075619963
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
نووسەر
ل تەنيا
ئيسماعيل
ەڕەکان
ژمارەی الپە
145
پ
سا ی چاپ
2008
پ
نﯚرەی چاپ
ﯾەکەم
دﯾزاﯾنی بەرگ
موراد بەھرراميان
کەتەلﯚگ
ل کﯚ ينەوەی
ی ئەدەبی
ەوەی موکرﯾاننی
سەرچاوە :ما پەڕی دەززگای تو ژﯾنەووە و ب وکردنە
دﯾيەکانی پەڕتتووک
تاﯾبەتمەند
باشوووری کوردستان
و ت:
ی
جﯚری پەڕتتووک :ئەدەبی
8000
پەڕتوووکی ژمارە0 :
مژداننەی شەکرااو کی تال
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
67902
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ەحموود
عەبدوو کەرﯾم مە

8001
پەڕتوووکی ژمارە1 :
مژداننەی شەکرااو کی تاڵ
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http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201403
3310040079
98536
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
مارف ناسراو
ی
چاپخانەی کامەرانی
مانی1974-
سل ما
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی پەڕتووک
ەدەبی
ی پەڕتووک :ئە
جﯚری
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
و ت:
بااشووری کورددستان
8002
پەڕتوووکی ژمارە2 :
شەوﯾست
مژدە بﯚ گەلی ع راقی خﯚش
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
67725
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ەد شوکری
ئەحمە

8003
پەڕتوووکی ژمارە3 :
ەتيدا 1958 - 1945
ە و دۆکيوم نتی سﯚﭬيە
ی لە ھەند ک بە گەنامە
ەفا بارزانی
مستە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201109
9280923296
62136
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
کورد
د
ژووی گەلی
ی
تﯚمار کی ز ﯾن لە م
د .ئەفراسياوو ھەورامی
س 2002 -
دەزگای ئاراس
ەکانی پەڕتوووک
تاﯾبەتمەندﯾيە
و ت:
باشووری کوردستان
ی
جﯚری پەڕتوووک :م ژوو
زمان  -ش وەەزار :ک .باشووور
8004
پەڕتوووکی ژمارە4 :
گەشەی کوررد
ەفا ساﯾيب ئەست رە گە
مستە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
68567
ھ شتا ئامادە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی

ﻻﭘەڕە

2122

http://www.kurdipedia.org

اللﯚ
کەمال رەئووف محە مەد  -بابی ال
1998
تاﯾبەتم
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
ستان
شووری کوردس
باش
و ت:
بلﯚگرافيا
جﯚری پەڕتووک :بيبل
زمان  -ش وەزار :ک  .باشوور
8005
پەڕتوووکی ژمارە5 :
ی وپەﯾژە
ەفا شەوقی
مستە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101235126
65129
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
حەﯾدەەری ،مومتاز

8006
پەڕتوووکی ژمارە6 :
ﯚگەری
مسز
ز ژۆليا :شانﯚ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
67969
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ست
ئﯚگيس

8007
پەڕتوووکی ژمارە7 :
مشت
ت و م ی داررس و مين
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6202255317
70268
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
عومەرر عەلی ئەميين
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی پەڕتووک
و ت:
بااشووری کورددستان
مندا ن
ی پەڕتووک :م
جﯚری
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
8008
پەڕتوووکی ژمارە8 :
وتن ن پ شياا :کەلەپوور
مشتاا خاچيا ژ گو
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
68167
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
مەحموودێ
مەال م
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8009
پەڕتوووکی ژمارە9 :
وم لەگەڵ م ژوودا
مشتو
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201109
9111553536
61145
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
سلەر
ھاری کرﯾس
و :عەزﯾز رەەئووف
ی سەردەم  -سل مانی ))سا ی چاپ)2009 :
لە ب وکراوەەکانی دەزگای
دﯾيەکانی پەڕتتووک
تاﯾبەتمەند
باشوووری کوردستان
و ت:
جﯚری پەڕتتووک :ل کﯚ يننەوە
8010
پەڕتوووکی ژمارە0 :
ﯚليﭭەر روا)
وم لەگەڵ م ژوودا )ئﯚ
مشتو
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
66771
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
سلەر ،ھاری
کرﯾسل

8011
پەڕتوووکی ژمارە1 :
مشت ک لە خﯚر
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
68864
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ێ عوسمان
ھاوڕێ

8012
پەڕتوووکی ژمارە2 :
وولە خان
مشو
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6202255317
70452
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
م کەرﯾمی
سەليم
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی پەڕتووک
بااشووری کورددستان
و ت:
مندا ن
ی پەڕتووک :م
جﯚری
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
8013
پەڕتوووکی ژمارە3 :
ئاق
کی خ تﯚ ی وميدادی ئا
مشک
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http://www.kurdipedia.org/?q=2012062022553170834
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
لەﯾال وەزﯾری
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی پەڕتووک
جﯚری پەڕتووک :مندا ن
پەڕتووکی ژمارە8014 :
مشکە بﯚرە چاکەت شينەکە
http://www.kurdipedia.org/?q=2012062022553170726
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
ئا /ئيبرھيم سا ح
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی پەڕتووک
باشووری کوردستان
و ت:
جﯚری پەڕتووک :مندا ن
زمان  -ش وەزار :ک .باشوور
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پەڕتوووکی ژمارە7 :
8017
دستاندا
ﯚژی لە کورد
الن ی ئاﯾدۆلﯚ
ملمال
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
66234
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
عەزﯾز
ن محەمەد ع
حسين

8018
پەڕتوووکی ژمارە8 :
ن
الن ی شارس
ملمال
ستانيەتەکان
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
66396
ھ شتا ئاما دە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ھانتنگ
گتﯚن ،سامﯚئييل

8019
پەڕتوووکی ژمارە9 :
خاچپەرستی
ی
کی نو ی خ
ستانيەکان ﯾان ھەژمون ک
الن ی شارس
ملمال
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
66426
ھ شتا ئامادە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ھاوڕاز
کاوە ھ

8020
پەڕتوووکی ژمارە0 :
چاکە و خراپپە
الن ی ن وان چ
ملمال
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
69278
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
سی ،محەمەدد حەسەن
حمس

8021
پەڕتوووکی ژمارە1 :
ملمال
الن ی ھە بژااردن
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22214405918629
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
س کاﭬاناک
دەنيس
ئەبوبەککر خﯚشناو
شياری
ی بيرو ھﯚش
مەکتەبی
سەرچاوە :ما پەڕی کت بخانەی ککوردی
تاﯾبەتم
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
و ت:
ستان
شووری کوردس
باش
جﯚری پەڕتووک :راممياری
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زمان  -ش وەزار :ک ..باشوور
8022
پەڕتوووکی ژمارە2 :
ی دواڕۆژی جيھاندا
النە لە پ ناوی
ملمال
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
66288
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
قەرەداغی ،فازل

8023
پەڕتوووکی ژمارە3 :
س
کەی ئە ماس
ملوانک
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
69419
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ی
سان ،گی .دی
مﯚپاس

8024
پەڕتوووکی ژمارە4 :
س
کەی ئە ماس
ملوانک
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
68341
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
گی .ددی
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی پەڕتووک
و ت:
بااشووری کورددستان
چيرۆک
ی پەڕتووک :چ
جﯚری
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
8025
پەڕتوووکی ژمارە5 :
ل
کەی ستيل
ملوانک
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201110
02722023418553
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
سەن
ەد فەرﯾق حەس
محەمە
ی ئاراس 20 03 -
دەزگای
تاﯾبەتم
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
و ت:
ستان
شووری کوردس
باش
جﯚری پەڕتووک :چييرۆک
زمان  -ش وەزار :ک  .باشوور
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8026
پەڕتوووکی ژمارە6 :
کەی شين
ملوانک
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20090
0805152700
01921
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
حسەﯾن پەناھی ی لە خﯚی
ن
ەرﯾف
کە کە کﯚمە ە شيعر کی مامﯚستا شە
ناوی کت ب ک
ە .ئەم کت بە تەنيا
مﯚستا ھ منە
شەکيی ملواننکەی شين ننووسينی مام
گرتووە .پ ش
شەش
چاپ بووە .سا ی  1358ک.ە ) 1979ز( ش
بەرھەمی شەرﯾفە کە تا ئ ستا پ
چاپ دراوە:
کەڕەت لە چ
ە ،خەرمانانی  1979ز
ەم 300 :دانە
چاپی ﯾەکە
زانی  1979ز
ھەم 500 :داننە ،گە ر ی
چاپی دووھ
بەفرانباری  1979ز
ی
نە،
ھەم 500 :دانە
چاپی س ھ
ی
ە،
چاپی چواررەم 500 :دانە
بەفرانباری  1979ز )لە مەھاباد)
ە ،ر بەندانی  1979ز
ەم 500 :دانە
چاپی پ نجە
مەی  1979ز
شەم 1000 :دانە ،رەشەم
چاپی شەش
بە
الﯾەن گﯚرانيب ژەکانەوە کراون ە
ن
م دﯾوانە شيععرە ،لە
زۆربەی شييعرەکانی ئەم
گﯚرانی.
سەرچاوە :وﯾکيپ دﯾا
دﯾيەکانی پەڕتتووک
تاﯾبەتمەند
و ت:
ستان
رۆژھە تی کوردست
جﯚری پەڕتتووک :ھە بە
ەست
شوور
زمان  -ش وەزار :ک .باش
8027
پەڕتوووکی ژمارە7 :
کەی شين چ :5کﯚمە ە ھﯚنراوە
ملوانک
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
68633
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ف
شەرﯾف

8028
پەڕتوووکی ژمارە8 :
شارباژ
کەی ھەزارر دەنکەی ش
ملوانک
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
68330
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ل شارباژ ی
جەمال
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی پەڕتووک :ککلتوور
جﯚری
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
8029
پەڕتوووکی ژمارە9 :
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کوردی نييه!
موکراسی ک
من ب وام بە دﯾم
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22214410718909
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
مەد)
)فازﯾل کەرﯾم ئەحم
ل
ەعفەر
نووسينی :مامﯚستا جە
لەالﯾەن مەکتەبی بير و ھﯚشياررﯾەوە ب وکراووەتەوە
ن
 200دا
ئەم کت بە للە سا ی 05
تاﯾبەتمەند
دﯾيەکانی پەڕتتووک
باشوووری کوردستان
و ت:
جﯚری پەڕتتووک :وتار و دﯾمانە
شوور
زمان  -ش وەزار :ک .باش
8030
پەڕتوووکی ژمارە0 :
رس رۆحی سميوم
من تر
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201309
9202239048
88620
ھ شتا ئامادە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
محەمەد ماغوت
شوان ئئەحمەد کردوووﯾەتی بە کووردی
2013
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
تاﯾبەتمە
و ت:
ستان
شووری کوردس
باش
ەمەجﯚرە
جﯚری پەڕتووک :ھە
زمان  -ش وەزار :ک ..باشوور
8031
پەڕتوووکی ژمارە1 :
من تيينو تيم بە گ ئەشک
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
68475
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ش رکﯚﯚ

8032
پەڕتوووکی ژمارە2 :
م
جاسووس نييم ،من رۆژننامەنووسم
من ج
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201109
90713180619624
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
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ھەﯾنی
وەرگ راننی ش رزاد ھ
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
تاﯾبەتم
و ت:
ستان
شووری کوردس
باش
جﯚری پەڕتووک :راگگەﯾاندن

8033
پەڕتوووکی ژمارە3 :
خو ناوی برﯾننی تﯚم
من خ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
68056
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
نەسررﯾن فەخری

8034
پەڕتوووکی ژمارە4 :
خﯚشم دە و ن
من خ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201208
8202145317
72318
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ھەول ر
ەتی کت بی پييرۆز  -لقی ھ
کﯚمە ەی ن ودەو ە
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
م
ی پەڕتووک :ئااﯾين و ئاتەﯾزم
جﯚری
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
8035
پەڕتوووکی ژمارە5 :
من خ
خەون دامئەگيرس ن
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201304
4070939027
78882
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ھەستيار
بەرزان ھ
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
تاﯾبەتمە
و ت:
ستان
شووری کوردس
باش
ە بەست
جﯚری پەڕتووک :ھە
زمان  -ش وەزار :ک ..باشوور

8036
پەڕتوووکی ژمارە6 :
من دەتوانم  -بەررگی 1
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http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201110
0112246256
62299
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
ستی
سﯚری دەروننناسی و خاتووو ئ لﭭيا ئەم س
ئەمەندە کللينتﯚن پرۆفيس
سەرچاوە :ما پەڕی کﯚممەک
تاﯾبەتمەند
دﯾيەکانی پەڕتتووک
جﯚری پەڕتتووک :پەروەرردە
شوور
زمان  -ش وەزار :ک .باش

8037
پەڕتوووکی ژمارە7 :
من دەتوانم  -بەررگی 2
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201110
0112300426
62300
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
ستی
سﯚری دەروننناسی و خاتووو ئ لﭭيا ئەم س
ئەمەندە کللينتﯚن پرۆفيس
سەرچاوە :ما پەڕی کﯚممەک
تاﯾبەتمەند
دﯾيەکانی پەڕتتووک
جﯚری پەڕتتووک :پەروەرردە
شوور
زمان  -ش وەزار :ک .باش

8038
پەڕتوووکی ژمارە8 :
من دەتوانم  -بەررگی 3
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201110
0112307586
62301
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
ستی
سﯚری دەروننناسی و خاتووو ئ لﭭيا ئەم س
ئەمەندە کللينتﯚن پرۆفيس
سەرچاوە :ما پەڕی کﯚممەک
تاﯾبەتمەند
دﯾيەکانی پەڕتتووک
جﯚری پەڕتتووک :پەروەرردە
شوور
زمان  -ش وەزار :ک .باش

8039
پەڕتوووکی ژمارە9 :
من دەتوانم  -بەررگی 4
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201110
0112310436
62302
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی

ﻻﭘەڕە

2131

http://www.kurdipedia.org

ستی
سﯚری دەروننناسی و خاتووو ئ لﭭيا ئەم س
ئەمەندە کللينتﯚن پرۆفيس
سەرچاوە :ما پەڕی کﯚممەک
تاﯾبەتمەند
دﯾيەکانی پەڕتتووک
جﯚری پەڕتتووک :پەروەرردە
شوور
زمان  -ش وەزار :ک .باش

8040
پەڕتوووکی ژمارە0 :
من دەتوانم  -بەررگی 5
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201110
0112312246
62303
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
ستی
سﯚری دەروننناسی و خاتووو ئ لﭭيا ئەم س
ئەمەندە کللينتﯚن پرۆفيس
سەرچاوە :ما پەڕی کﯚممەک
تاﯾبەتمەند
دﯾيەکانی پەڕتتووک
جﯚری پەڕتتووک :پەروەرردە
شوور
زمان  -ش وەزار :ک .باش

8041
پەڕتوووکی ژمارە1 :
من دەتوانم  -بەررگی 6
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201110
0112314096
62304
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
ستی
سﯚری دەروننناسی و خاتووو ئ لﭭيا ئەم س
ئەمەندە کللينتﯚن پرۆفيس
سەرچاوە :ما پەڕی کﯚممەک
تاﯾبەتمەند
دﯾيەکانی پەڕتتووک
جﯚری پەڕتتووک :پەروەرردە
شوور
زمان  -ش وەزار :ک .باش

8042
پەڕتوووکی ژمارە2 :
سەرل ش وااو
ەر خﯚتانن س
من ش واندومە ل تان ﯾان ھە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
66209
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ل نەبەز
جەمال
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8043
پەڕتوووکی ژمارە3 :
ەو ەت دەتررسم
غەمبەر و دە
ە خودا و پ غ
من لە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22214412219420
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ەرشی
براﯾم فە
2006
سەرچاوە :ما پەڕی کت بخانەی ککوردی
تاﯾبەتم
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
ستان
شووری کوردس
باش
و ت:
جﯚری پەڕتووک :وتار و دﯾمانە
زمان  -ش وەزار :ک ..باشوور
8044
پەڕتوووکی ژمارە4 :
م و بنوم
من ناامەوێ ب ۆم
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6202255317
70750
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ی
و/دالووەر قەرەداغی
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی پەڕتووک
ی پەڕتووک :مندا ن
جﯚری
8045
پەڕتوووکی ژمارە5 :
من نااوم سوورە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201111
1180847374
45603
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ئﯚرھان پاموک
شوانی
ەوە :بەکر ش
وەرگ اننی لە تورکييە
ی ئاراس 20 08 -
دەزگای
تاﯾبەتم
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
و ت:
ستان
شووری کوردس
باش
جﯚری پەڕتووک :رۆممان
زمان  -ش وەزار :ک  .باشوور
8046
پەڕتوووکی ژمارە6 :
کە
ە مەھزەلەک
ھەبم ﯾاخود نا ..ئەمەﯾە
من ھ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201209
9161501503
31941
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
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جاف
تەرزە ج
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
تاﯾبەتمە
و ت:
ستان
شووری کوردس
باش
ە بەست
جﯚری پەڕتووک :ھە
زمان  -ش وەزار :ک ..باشوور

8047
پەڕتوووکی ژمارە7 :
ەڕانگ زم
ھەم من شە
من ھ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201305
5211306167
78510
ھ شتا ئامادە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
جەمال
وەرگ اننی :سﯚزان ج
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
تاﯾبەتمە
ستان
شووری کوردس
باش
و ت:
ەمەجﯚرە
جﯚری پەڕتووک :ھە
زمان  -ش وەزار :ک ..باشوور

8048
پەڕتوووکی ژمارە8 :
ھە ەبجەم
من ھ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
68572
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
شيدە بابان
خورش
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی پەڕتووک
و ت:
بااشووری کورددستان
ھە بەست
ی پەڕتووک :ھ
جﯚری
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
8049
پەڕتوووکی ژمارە9 :
ک
ەی :چيرۆک
من و ئ وە و سبە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
68929
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ھەر غەمگين
جەوھ

8050
پەڕتوووکی ژمارە0 :
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من و تﯚ بﯚ لەداﯾک
ک بوﯾن
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201312
2161921498
87195
ھ شتا ئامادە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
شەﯾدا
ئەمير ش
2013
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
تاﯾبەتمە
ستان
شووری کوردس
باش
و ت:
ە بەست
جﯚری پەڕتووک :ھە
زمان  -ش وەزار :ک ..باشوور
8051
پەڕتوووکی ژمارە1 :
من و خﯚم
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201210
0212248466
68663
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
حەمە ککاکەڕەش
2012
چاپەمەنی ژ نەر 2 -
تاﯾبەتمە
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
و ت:
ستان
شووری کوردس
باش
ە بەست
جﯚری پەڕتووک :ھە
زمان  -ش وەزار :ک ..باشوور
8052
پەڕتوووکی ژمارە2 :
م
ی بەردەوام
من و سەفەر کی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201202
2180908456
64249
ھ شتا ئامادە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ئاکﯚ ميررەﯾی
2011
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
تاﯾبەتم
و ت:
ستان
شووری کوردس
باش
زمان  -ش وەزار :ک  .باشوور

8053
پەڕتوووکی ژمارە3 :
ﭬلﯚڤ
ەگەکەی پاﭬ
من و قالە و سە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201201
1111054406
63779
ئاماد ەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
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ش رزاد حەسەن
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
بااشووری کورددستان
و ت:
چيرۆک
ی پەڕتووک :چ
جﯚری
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
8054
پەڕتوووکی ژمارە4 :
من و قە ەم بﯚ ﯾﯾەکانم
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6202255317
70623
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
و/کاوان سەالمی
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
و ت:
بااشووری کورددستان
مندا ن
ی پەڕتووک :م
جﯚری
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
8055
پەڕتوووکی ژمارە5 :
من و مارەکان :پ نج چيرۆک
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
68797
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ر بوار

8056
پەڕتوووکی ژمارە6 :
دنمەوە
ی دامەزراند
شت لە بارەی
من و واسيتەکاررانم ،ﯾادداش
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201201
1132030556
63810
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
گەی
مە لە فەرمانگ
ھەولدانی دامەزراندنم
ی
واسيتەکردن و
ن
شتەی  4ساڵ
سەرگوزشت
دەرچوون و الدان ،لە ش وەی
ن
ە گ رانەوەی بەسەرھاتە ب
ميری ...تەواوی کت بەکە
دﯾا ...
چيرۆک بە زمانی کﯚم د
دﯾق
عەلی سد
تاﯾبەتمەند
دﯾيەکانی پەڕتتووک
و ت:
باشوووری کوردستان
ی
جﯚری پەڕتتووک :ئەدەبی
شوور
زمان  -ش وەزار :ک .باش
8057
پەڕتوووکی ژمارە7 :
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کوڕی سەدام بووم
من ک
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
69891
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ف1 /ن
ف ﯾەحيا لەتيف
لەتيف

8058
پەڕتوووکی ژمارە8 :
من ک م؟ ئەز کی
ی مە؟
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201112
2041435346
63096
ئامادەەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
د شادد تاقانە
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی پەڕتووک
ەروەردە
ی پەڕتووک :پە
جﯚری
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
8059
پەڕتوووکی ژمارە9 :
گەن)
سيانەی جەگ
ەک ساواکييم )بەرگی ﯾەکەمی س
من ﯾە
dipedia.org//?q=201401
1132131388
86694
http:///www.kurd
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
ەوی
نووسەر :بزورگی عەلە
ی  :سيامەند شاسواری
وەرگي انی
بابەت :رۆممان
الپەڕە344 :
ژمارەی ال
: The A Kin
وەشانng
نﯚرەی چاپ :چاپی ﯾەککەم 2009
تاﯾبەتمەند
ندﯾيەکانی پەڕڕتووک
و ت:
باشوووری کوردستتان
ن
جﯚری پەڕڕتووک :رۆمان
زمان  -ش وەزار :ک .بااشوور
8060
پەڕتوووکی ژمارە0 :
وان فەلسەفە و ئاﯾيندا
کان لە ن ن
ی گەردﯾلەک
ڤ و بزووتنی
خودی مرۆڤ
من :خ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
65520
شتا ئامادە نيييە
ھش
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
يدی
سی ،بەدﯾعوزززەمان سەعيد
نوورس

8061
پەڕتوووکی ژمارە1 :
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منال َو بوکەشوشە
http://www.kurdipedia.org/?q=2012062023364071073
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
لەتيف ھە مەت

پەڕتووکی ژمارە8062 :
منال َو ﯾاری کردن
http://www.kurdipedia.org/?q=2012062023364071074
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
پ-ی -دانيال

پەڕتووکی ژمارە8063 :
مناڵ
http://www.kurdipedia.org/?q=2012062022553170360
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
و/عەلی کيتابی
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی پەڕتووک
جﯚری پەڕتووک :مندا ن
پەڕتووکی ژمارە8064 :
مناڵ چﯚن ف ری زمان دەب ؟
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514967098
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
چنوور محەمەد محەمەد

پەڕتووکی ژمارە8065 :
مناڵ چﯚن ف ری زمان دەب ت؟
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514965618
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
چنور محەمەد محەمەد
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی پەڕتووک
باشووری کوردستان
و ت:
جﯚری پەڕتووک :پەروەردە
زمان  -ش وەزار :ک .باشوور
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پەڕتووکی ژمارە8066 :
مناڵ لە قﯚناغی دوا منا ی و ھەرزەکارﯾدا
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061015364165400
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
ژا ەﯾی ،جەالل خە ەف

پەڕتووکی ژمارە8067 :
مناڵ و ئەدەب
http://www.kurdipedia.org/?q=2012062023364071075
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
نەوزاد عەلی ئەحمەد
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی پەڕتووک
باشووری کوردستان
و ت:
جﯚری پەڕتووک :مندا ن
زمان  -ش وەزار :ک .باشوور
پەڕتووکی ژمارە8068 :
مناڵ و ئەدەب چ :2ل کﯚ ينەوە
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514969213
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
نەوزاد عەلی ئەحمەد

پەڕتووکی ژمارە8069 :
مناڵ و ئەدەب :ل کﯚ ينەوە
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514967722
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
نەوزاد عەی ئەحمەد

پەڕتووکی ژمارە8070 :
مناڵ و تا :چيرۆک ک رۆ ی کەمکردنەوەی تا لە چارەسەرکردنی منا ە...
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514967250
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
ورﯾا ئيسماعيل /ئا

پەڕتووکی ژمارە8071 :
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مناڵ و چيرۆکی مناڵ
http://www.kurdipedia.org/?q=2012062023364071076
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
محەمەد رەحيم رەزا
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی پەڕتووک
باشووری کوردستان
و ت:
جﯚری پەڕتووک :ئەدەبی
زمان  -ش وەزار :ک .باشوور
پەڕتووکی ژمارە8072 :
مناڵ و چيرۆکی منا ن
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514968276
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
محەمەد رەحيم رەمەزان
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی پەڕتووک
باشووری کوردستان
و ت:
جﯚری پەڕتووک :ئەدەبی
زمان  -ش وەزار :ک .باشوور
پەڕتووکی ژمارە8073 :
مناڵ و ژن و ژﯾنگە لە تەرازوی مافدا
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514966459
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
م گﯚران
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی پەڕتووک
باشووری کوردستان
و ت:
جﯚری پەڕتووک :مندا ن
زمان  -ش وەزار :ک .باشوور
پەڕتووکی ژمارە8074 :
مناڵ و ساﯾکﯚلﯚژﯾەتی پەروەردەکردن
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061015364165454
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
محەمەد نەجمەدﯾن فەرەج
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی پەڕتووک
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باشووری کوردستان
و ت:
جﯚری پەڕتووک :پەروەردە
زمان  -ش وەزار :ک .باشوور
پەڕتووکی ژمارە8075 :
مناڵ و شيعر
http://www.kurdipedia.org/?q=2012062023364071077
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
محەمەد کەساس

پەڕتووکی ژمارە8076 :
مناڵ و شەڕ
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514966259
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
گوستامنسﯚن ،الرس

پەڕتووکی ژمارە8077 :
مناڵ و گيا نداران
http://www.kurdipedia.org/?q=2012062023364071078
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
بەرزان ئەحمەد

پەڕتووکی ژمارە8078 :
مناڵ وژﯾانی ئاژە ن
http://www.kurdipedia.org/?q=2012062022553170819
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
ر شنا رەزا
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی پەڕتووک
جﯚری پەڕتووک :مندا ن
پەڕتووکی ژمارە8079 :
مناڵ وگوڵ
http://www.kurdipedia.org/?q=2012062023364071079
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
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عوسمان محەمەد ھەورامی

پەڕتووکی ژمارە8080 :
منا ن لە چ شتخانەکەدا
http://www.kurdipedia.org/?q=2012062022553170557
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
جيل ئيگلتون
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی پەڕتووک
جﯚری پەڕتووک :مندا ن
پەڕتووکی ژمارە8081 :
منا و پەپولە وماس
http://www.kurdipedia.org/?q=2012062023364071081
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
بەرزان ئەحمەد

پەڕتووکی ژمارە8082 :
منا ی کورد و فەرھەنگی کورد لە ھەندەران
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514967079
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
شاکە ی ،ئەمجەد

پەڕتووکی ژمارە8083 :
منا ی کەم توانا و پرۆسەی پەروەردە
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514966580
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
راپﯚرتی تو ژﯾنەوەیACORN

پەڕتووکی ژمارە8084 :
منا ەکەت بﯚ وا دەکات؟!
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061015364165419
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
ش رزاد فەق عەلی
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی پەڕتووک
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باشووری کوردستان
و ت:
جﯚری پەڕتووک :پەروەردە
زمان  -ش وەزار :ک .باشوور
پەڕتووکی ژمارە8085 :
منا ەکەت لە تەمەنی قوتابخانەدا
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061015364165420
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
ش رزاد فەق عەلی
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی پەڕتووک
باشووری کوردستان
و ت:
جﯚری پەڕتووک :پەروەردە
زمان  -ش وەزار :ک .باشوور
پەڕتووکی ژمارە8086 :
منداڵ لەئام زی ھﯚنراوەدا
http://www.kurdipedia.org/?q=2012062023364071082
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
پەری ئەخﯚل

پەڕتووکی ژمارە8087 :
منداڵ لەئام زی ھﯚنراوەدا
http://www.kurdipedia.org/?q=2012062023364071083
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
پەری ئەخﯚل
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی پەڕتووک
باشووری کوردستان
و ت:
جﯚری پەڕتووک :مندا ن
زمان  -ش وەزار :ک .باشوور
پەڕتووکی ژمارە8088 :
منداڵ و ئالوودەبوون بە تەلەفزﯾﯚن
http://www.kurdipedia.org/?q=2014033100400798582
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
ماری وﯾن
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مانی2010-
سل ما
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
بااشووری کورددستان
و ت:
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
ی پەڕتووک :پززﯾشکی  -تەندروستی
جﯚری
8089
پەڕتوووکی ژمارە9 :
ڵ و ئەدەب
منداڵ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22214410518821
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
ی ئەحمەد
نووسينی :نەوزاد عەلی
ەوە
سەر ئينتەرن ت ب وکراوەتە
ھەمی ئەم کتت بە لە سا ی 2007دا لەس
چاپی س ھ
سەرچاوە :ما پەڕی کت ببخانەی کورددی
دﯾيەکانی پەڕتتووک
تاﯾبەتمەند
و ت:
باشوووری کوردستان
ی
جﯚری پەڕتتووک :ئەدەبی
شوور
زمان  -ش وەزار :ک .باش
8090
پەڕتوووکی ژمارە0 :
ڵ و باران
منداڵ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6202255317
70211
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
و/لەتييف ھە مەت
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی پەڕتووک :مندا ن
جﯚری
8091
پەڕتوووکی ژمارە1 :
ە
ڵ و چﯚلەکە
منداڵ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6202255317
70229
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
و/لەتييف ھە مەت
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
مندا ن
ی پەڕتووک :م
جﯚری
بااشووری کورددستان
و ت:
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
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8092
پەڕتوووکی ژمارە2 :
ڵ وما ف
منداڵ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6202336407
71084
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ە عەلی
چونەوەی زانا جەمال حەمە
پيدا چ

8093
پەڕتوووکی ژمارە3 :
مندا نی ئاگر
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6202255317
70749
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
و/کەرﯾم مستەفا
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی پەڕتووک
ی پەڕتووک :مندا ن
جﯚری
8094
پەڕتوووکی ژمارە4 :
مندا نی ئاگر
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22214412919656
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ئينرﯾک مارد ن
کەرﯾم ممستەفا
2
ی ئاراس 2008
دەزگای
سەرچاوە :ما پەڕی کت بخانەی ککوردی
تاﯾبەتم
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
و ت:
ستان
شووری کوردس
باش
جﯚری پەڕتووک :ئەففسانە
زمان  -ش وەزار :ک ..باشوور
8095
پەڕتوووکی ژمارە5 :
مندا بباز
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22214411019002
ئامادەەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
فەرھاد پيرباڵ
2003
ی بەتليسی 3
ما ی شەرەفخانی
-09-09
بە )رۆمانی منندا باز( بﯚ کورردﯾپ دﯾا لە 0
ەرھاد پيرباڵ( سەبارەت ە
چاوە :نامەﯾەککی بەڕ ز )فە
سەرچ
2010
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ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
بااشووری کورددستان
و ت:
ی پەڕتووک :رۆۆمان
جﯚری
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
8096
پەڕتوووکی ژمارە6 :
مندا پپار زی کورد
دوستان
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6202336407
71085
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
مندا پپار زی کوردوس
ستان

8097
پەڕتوووکی ژمارە7 :
سا ەﯾدا
دوستان لەﯾﯾادی پانزە س
مندا پپار زی کورد
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6202336407
71086
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ستان
مندا پپار زی کوردوس

8098
پەڕتوووکی ژمارە8 :
مان
مندا ی ئاخر زەم
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22702075619917
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
نووسەر
سين
عەزﯾز نەس
وەرگ
وەرگ :
ژمارەی الپە
ەڕەکان
222
پ
سا ی چاپ
2005
کەتەلﯚگ
سياسەت
ەوەی موکرﯾاننی
سەرچاوە :ما پەڕی دەززگای تو ژﯾنەووە و ب وکردنە
دﯾيەکانی پەڕتتووک
تاﯾبەتمەند
و ت:
باشوووری کوردستان
ک
جﯚری پەڕتتووک :چيرۆک
شوور
زمان  -ش وەزار :ک .باش
8099
پەڕتوووکی ژمارە9 :
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رد
مندا ييم ئاسک ک بوو بەسەر پەلکە ز ﯾنەکاندا باززباز نی دەکر
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22214412619576
ئامادەﯾﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
کاروان کاکەسوور
200
ی ئاراس 03 -
دەزگای
مەندﯾيەکانی
تاﯾبەتم
ی پەڕتووک
شووری کورددستان
باش
و ت:
ی پەڕتووک :ﯾادداشت
جﯚری
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
8100
پەڕتوووکی ژمارە0 :
ە
ەخو ن تەوە
ەوە کت ب دە
مندا ک بە دزﯾيە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22214412119388
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
کاروان کاکەسوور
چاود ر 2008
ی رەخنەی چ
پاشکﯚی
تاﯾبەتم
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
و ت:
ستان
شووری کوردس
باش
جﯚری پەڕتووک :وتار و دﯾمانە
زمان  -ش وەزار :ک  .باشوور
8101
پەڕتوووکی ژمارە1 :
منگا سپاردراوەک
کە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6202255317
70327
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
و/باوککی دادﯾار
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی پەڕتووک
ی پەڕتووک :مندا ن
جﯚری
8102
پەڕتوووکی ژمارە2 :
وان
شاعيری ژناانی چاوەڕو
منم ش
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201111
1072204476
62840
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
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ﯾونس ررەزاﯾی
20
ی ئاراس 007 -
دەزگای
تاﯾبەتمە
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
ستان
شووری کوردس
باش
و ت:
ە بەست
جﯚری پەڕتووک :ھە
زمان  -ش وەزار :ک ..باشوور
8103
پەڕتوووکی ژمارە3 :
گﯚڕەپان
ن
موباررەک و سەردەمەکەی ،لە سەکﯚووە بﯚ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201208
8201351107
72293
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
کەل
ەسەن ن ھەﯾک
نووسينی :محەمەد حە
سەباح ئيسمااعيل
ی غەفور و س
وەرگ انی :عومەر عەلی
دﯾيەکانی پەڕتتووک
تاﯾبەتمەند
و ت:
باشوووری کوردستان
جﯚری پەڕتتووک :م ژوو
شوور
زمان  -ش وەزار :ک .باش
8104
پەڕتوووکی ژمارە4 :
سلطنە(دا
داشتەکانی )قوام الس
ی
حەمەد لە ﯾا
ەوا قازی مح
ەکەی پ شە
موحاکەمەکردنە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22214410018683
ئاماددەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ی
وەرگ انی :موکری
20
ی ئاراس 007
دەزگای
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی پەڕتووک
بااشووری کورددستان
و ت:
ی پەڕتووک :م ژوو
جﯚری
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
8105
پەڕتوووکی ژمارە5 :
ەد ئەمين
ەڕەم محەمە
موحە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201212
2022248167
74108
ی پی دی ئ ف :ھ شتا ئاماادە نييە
فاﯾلی
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موحەڕەم ممحەمەد ئەميين
مە شەرﯾف
ی :ئازاد حەم
کﯚکردنەوە و ئامادەکردنی
دﯾيەکانی پەڕتتووک
تاﯾبەتمەند
باشوووری کوردستان
و ت:
ک
جﯚری پەڕتتووک :چيرۆک
شوور
زمان  -ش وەزار :ک .باش
8106
پەڕتوووکی ژمارە6 :
الدن
موخابەراتی ع اقی و بن ال
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201208
8202226356
68410
ئامادەەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
سەرتييپ جەوھەر بابان
2002
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
بااشووری کورددستان
و ت:
ی پەڕتووک :راامياری
جﯚری
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
8107
پەڕتوووکی ژمارە7 :
ی
حووی کوردی
سەرف و نەح
موختتەسەری س
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
66966
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
سەعييد سدقی

8108
پەڕتوووکی ژمارە8 :
ورەس ک
ەڕوانيی نەو
سافير و چاوە
موس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
68166
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ئاسﯚ جەبار

8109
پەڕتوووکی ژمارە9 :
سافيرانی دۆززەخ
موس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201208
8071521406
67562
ھ شتا ئامادە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
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ڵ ﯾﯚنان
رەسوڵ
سابير
وەرگ اننی :جەبار س
تاﯾبەتم
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
ستان
شووری کوردس
باش
و ت:
جﯚری پەڕتووک :چييرۆک
زمان  -ش وەزار :ک  .باشوور
8110
پەڕتوووکی ژمارە0 :
سو مانان لە گ ژاوی م ژژوودا
موس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201112
2260129536
63513
ئاماد ەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
م
س قادر کەرﯾم
عەباس
2007
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
م
ی پەڕتووک :ئااﯾين و ئاتەﯾزم
جﯚری
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
8111
پەڕتوووکی ژمارە1 :
حمەدی
جيزاتی ئەح
موعج
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
66011
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
سی
عيدی نوورس
بەدﯾعووززەمان سەع
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
بااشووری کورددستان
و ت:
م
ی پەڕتووک :ئااﯾين و ئاتەﯾزم
جﯚری
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
8112
پەڕتوووکی ژمارە2 :
حمەدی چ2
جيزاتی ئەح
موعج
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
66014
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
سی ،بەدﯾعوزززەمان سەعيد
نوورس
يدی

8113
پەڕتوووکی ژمارە3 :
ەمبەر )د.خ)
جيزاتی پ غە
موعج
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http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514966012
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
ئەلشەعراوی ،محەمەد متەوەلی

پەڕتووکی ژمارە8114 :
موعجيزە :چيرۆک
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514968558
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
تەھا

پەڕتووکی ژمارە8115 :
موفتی زەھاوی :ناوی ،خو ندنی ،مامﯚستاکانی ،ھﯚی کﯚچی لە سل مانی..
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514969611
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
ش خ محەمەدی

پەڕتووکی ژمارە8116 :
موفتيی پ نجو نی
http://www.kurdipedia.org/?q=2012062023364071087
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
ئوميًد ئاشنا

پەڕتووکی ژمارە8117 :
موالزم تەحسين و شتی ترﯾش
http://www.kurdipedia.org/?q=2011082916282360812
ئامادەﯾە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
فەرھاد پيرباڵ
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی پەڕتووک
باشووری کوردستان
و ت:
جﯚری پەڕتووک :چيرۆک
زمان  -ش وەزار :ک .باشوور
پەڕتووکی ژمارە8118 :
موالزم موحسين و مودﯾری ئەمنی سل مانی ر زﯾان ل گرتم
http://www.kurdipedia.org/?q=2012010919560963737
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ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
ەر بيرەوەرﯾيە  29سا ەکەی نائب
چەند سەررنج ک لەسە
عەبدو
ن)
د )ئەبو شوان
قادر رەشيد
2009
تاﯾبەتمەند
دﯾيەکانی پەڕتتووک
باشوووری کوردستان
و ت:
ی
جﯚری پەڕتتووک :رامياری
شوور
زمان  -ش وەزار :ک .باش
8119
پەڕتوووکی ژمارە9 :
خﯚرەکە
مووخ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
69582
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ن ،عەزﯾز
نەسين

8120
پەڕتوووکی ژمارە0 :
ەرگی 1
ی ميسر  -بە
سا شازادەی
مووس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22702075619966
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
نووسەر
ست
ھاوارد فاس
وەرگ
عيل
سا ح ئيسماع
ئەبو بەکر س
ەڕەکان
ژمارەی الپە
440
پ
سا ی چاپ
2009
پ
نﯚرەی چاپ
ﯾەکەم
دﯾزاﯾنی بەرگ
ئاسﯚ مامزاادە
کەتەلﯚگ
شيعر
ڕۆمان و ش
ەوەی موکرﯾاننی
سەرچاوە :ما پەڕی دەززگای تو ژﯾنەووە و ب وکردنە
دﯾيەکانی پەڕتتووک
تاﯾبەتمەند
و ت:
باشوووری کوردستان
ی
جﯚری پەڕتتووک :ئەدەبی

ﻻﭘەڕە

2152

http://www.kurdipedia.org

8121
پەڕتوووکی ژمارە1 :
ەرگی 2
ی ميسر  -بە
سا شازادەی
مووس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22702075619965
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
نووسەر
ست
ھاوارد فاس
وەرگ
عيل
سا ح ئيسماع
ئەبو بەکر س
ەڕەکان
ژمارەی الپە
456
پ
سا ی چاپ
2009
پ
نﯚرەی چاپ
ﯾەکەم
دﯾزاﯾنی بەرگ
ئاسﯚ مامزاادە
کەتەلﯚگ
شيعر
ڕۆمان و ش
ەوەی موکرﯾاننی
سەرچاوە :ما پەڕی دەززگای تو ژﯾنەووە و ب وکردنە
دﯾيەکانی پەڕتتووک
تاﯾبەتمەند
و ت:
باشوووری کوردستان
ی
جﯚری پەڕتتووک :ئەدەبی
8122
پەڕتوووکی ژمارە2 :
ەرستی
سا و ﯾەکتاپە
مووس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
65584
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
فرۆﯾد ،،سيگمﯚند

8123
پەڕتوووکی ژمارە3 :
شية کردﯾة )
عربية و )حاش
مات ترکية ع
مکالم
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201208
8051432136
69553
ئاماددەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
حار
نعوم ففتح اللە سح
ل 1896 -
موصل
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی پەڕتووک
بااشووری کورددستان
و ت:
ەرھەنگ
ی پەڕتووک :فە
جﯚری

ﻻﭘەڕە

2153

http://www.kurdipedia.org

عەرەبی
زمان  -ش وەزار :ع
8124
پەڕتوووکی ژمارە4 :
168 ،(19ل.
مە روزمرە ززبان کردی ،مستەفا چررم دل ،تھراان) :ب،چ(968)1347 ،
مکالم
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201105
5061137055
57508
ھ شتا ئامادە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
گ
پەڕتوووک  -فەرھەنگ

8125
پەڕتوووکی ژمارە5 :
کە
مﯚتەک
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201311
1190755028
87761
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ف
چيخﯚف
جم
وەرگ اننی :ئازاد نەج
تاﯾبەتم
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
و ت:
ستان
شووری کوردس
باش
جﯚری پەڕتووک :چييرۆک
زمان  -ش وەزار :ک  .باشوور
8126
پەڕتوووکی ژمارە6 :
کراسی و ررۆشنبيران
رنيتە ،دﯾموک
مﯚد ر
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
65550
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
جيھانببەگلو ،رامين

8127
پەڕتوووکی ژمارە7 :
رنيزم
مﯚد ر
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22702075619824
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
نووسەر
س ماکفارلن
مالکم برادببری  -ج مس
وەرگ
بەھزاد حەو زی
ژمارەی الپە
ەڕەکان
338
پ
سا ی چاپ
2008
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کەتەلﯚگ
ی ئەدەبی
ل کﯚ ينەوەی
ەوەی موکرﯾاننی
سەرچاوە :ما پەڕی دەززگای تو ژﯾنەووە و ب وکردنە
دﯾيەکانی پەڕتتووک
تاﯾبەتمەند
و ت:
باشوووری کوردستان
ی
جﯚری پەڕتتووک :ئەدەبی
8128
پەڕتوووکی ژمارە8 :
ت مﯚد رنە
رنە و پﯚست
مﯚد ر
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22214411019008
ئاامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
کرﯾستﯚ
نووسيينی :پيتەر کر
ش جوان ۆﯾی
سيەوە؛ شﯚڕش
وەرگ انی لە فارس
خشی سەرددەمەوە ب وکرراوەتەوە
ی چاپ و پەخ
ەالﯾەن دەزگای
ئەم کت بە لە سا ی  2003دا لە
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی پەڕتووک
بااشووری کورددستان
و ت:
ەلسەفە
ی پەڕتووک :فە
جﯚری
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
8129
پەڕتوووکی ژمارە9 :
زم
رنە و راسيز
مﯚد ر
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22214410218741
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
شی
نووسينی :جﯚرج تەرابيش
مەد
وەرگ انی؛ شوان ئەحم
پەخشی سەردەمەووە
ی
لەالﯾەن دەزگای چاپ و
ن
 200دا
ئەم کت بە للە سا ی 03
ەوە
ب وکراوەتە
تاﯾبەتمەند
دﯾيەکانی پەڕتتووک
باشوووری کوردستان
و ت:
ی
جﯚری پەڕتتووک :رامياری
شوور
زمان  -ش وەزار :ک .باش
8130
پەڕتوووکی ژمارە0 :
رنەکان
مﯚد ر
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201109
9112222546
61162
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
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رامين جيھاانبەگلو
و :ئازاد بەررزنجی
ی سەردەم  -سل مانی ))سا ی چاپ)2009 :
لە ب وکراوەەکانی دەزگای
دﯾيەکانی پەڕتتووک
تاﯾبەتمەند
و ت:
باشوووری کوردستان
ەفە
جﯚری پەڕتتووک :فەلسە
8131
پەڕتوووکی ژمارە1 :
رنەکان
مﯚد ر
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
65549
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
جيھانببەگلو ،رامين

8132
پەڕتوووکی ژمارە2 :
ﯚکردنی
مﯚراننە :سووڕی ژﯾانی ،زﯾاننی ،قە چﯚ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
67194
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ن ئەبوبەکر1 /ن
سەدررەدﯾن نورەدﯾن

8133
پەڕتوووکی ژمارە3 :
مﯚزارر
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
67313
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
س ،ھەنری
تﯚماس

8134
پەڕتوووکی ژمارە4 :
مردن
ەوﯾستی و م
مﯚزاﯾﯾکی خﯚشە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201301
1131014067
74796
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
نووسيينی :ناتاليا ﭬﭬيکﯚ
وەرگ ررانی :عەبدو مەحمود ززەنگنە
20
چاپی ﯾەکەم 012 -
کەرکوک ژمارە 174
ک
سەرانی کورد لقی
لە ب ووکراوەکانی ﯾﯾەک تی نووس
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
بااشووری کورددستان
و ت:
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ی پەڕتووک :رۆۆمان
جﯚری
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
8135
پەڕتوووکی ژمارە5 :
دستاندا
شووری کورد
کورد لە باش
خانەی ئەتننﯚگرافيای ک
مﯚزەخ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201109
9112221146
61161
ی پی دی ئ ف :ھ شتا ئاماادە نييە
فاﯾلی
فاروق حەففيد
ی سەردەم  -سل مانی ))سا ی چاپ)2009 :
لە ب وکراوەەکانی دەزگای
دﯾيەکانی پەڕتتووک
تاﯾبەتمەند
و ت:
باشوووری کوردستان
جﯚری پەڕتتووک :کلتوورر

8136
پەڕتوووکی ژمارە6 :
زەﯾی
خانەی پاکيز
مﯚزەخ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6282134017
71599
ھ شتا ئامادە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ئﯚرھان پاموک
وەرگ اننی :بەکر شووانی
تاﯾبەتم
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
و ت:
ستان
شووری کوردس
باش
جﯚری پەڕتووک :رۆممان
زمان  -ش وەزار :ک  .باشوور
8137
پەڕتوووکی ژمارە7 :
ساد
مﯚس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201108
8300950145
57369
ە
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
المام
ی :سە ح اال
نووسينی
ن و ئامادەکرددنی :ش رزاد ھەﯾنی
وەرگ ان
چاپخانە
ەی رۆژھە ت ھەول ر
تاﯾبەتمە
ەندﯾيەکانی پپەڕتووک
و ت:
ستان
شووری کوردس
باش
جﯚری پپەڕتووک :راميياری
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8138
پەڕتوووکی ژمارە8 :
سﯚلﯚنی
مﯚس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
69961
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
جوسييبی دی

8139
پەڕتوووکی ژمارە9 :
ست بمر ت
فسانەﯾەک کە نەﯾدەوﯾس
سﯚلﯚنی :ئەف
مﯚس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651497
70052
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ەد ناسيف
ئەحمە

8140
پەڕتوووکی ژمارە0 :
گ
سيقای ب دەنگ
مﯚس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201109
9241640066
62068
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
الش نﯚﯚر ن
وەرگ  :دانا رەئوف
2007
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
تاﯾبەتم
و ت:
ستان
شووری کوردس
باش
شانﯚ
جﯚری پەڕتووک :شا
8141
پەڕتوووکی ژمارە1 :
سيقای مەرگی
مﯚس
ی ناوەختە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22214411419150
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
جەالل
نی :سە ح ج
نووسينی
ڕۆمان 2007 -
سەرچاوە :ما پەڕی کت بخانەی ککوردی
تاﯾبەتم
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
ستان
شووری کوردس
باش
و ت:
جﯚری پەڕتووک :رۆممان
زمان  -ش وەزار :ک ..باشوور
8142
پەڕتوووکی ژمارە2 :
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ی ناوەختە ::چيرۆک
سيقای مەرگی
مﯚس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
68293
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ە ح جەالل

8143
پەڕتوووکی ژمارە3 :
ک
ی سپ دەﯾەک
مﯚمياای عەرشی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
68923
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ماعيل کوردە
ئيسم

8144
پەڕتوووکی ژمارە4 :
کانی تر
ۆ و چيرۆکەک
مﯚندۆ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
69417
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
لﯚکل ززﯾﯚ

8145
پەڕتوووکی ژمارە5 :
فيزﯾک
ميتافي
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
65682
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ئەرستتﯚتاليس

8146
پەڕتوووکی ژمارە6 :
ميترا تﯚ کوڕی ک ی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201109
9071611366
61038
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ەسەن
کن ر حە
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
تاﯾبەتمە
و ت:
ستان
شووری کوردس
باش
ە بەست
جﯚری پەڕتووک :ھە

8147
پەڕتوووکی ژمارە7 :
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ەت الی ھيگ
ەفەی م ژو و و سياسە
دی دﯾالەکتييکی فەلسە
ميتﯚد
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
65554
ھ شتاا ئامادە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
زەکەرﯾا ئيبراھيم
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
و ت:
بااشووری کورددستان
ەلسەفە
ی پەڕتووک :فە
جﯚری
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
8148
پەڕتوووکی ژمارە8 :
ەوەی زانستتی
دی ل کﯚ ينە
ميتﯚد
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101450586
65269
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
کر خﯚشناو
ئەبوبک
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
و ت:
بااشووری کورددستان
ھەمەجﯚرە
ی پەڕتووک :ھ
جﯚری
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
8149
پەڕتوووکی ژمارە9 :
ميتﯚللﯚجيای ﯾﯚنانی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22214412019373
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ئ رﯾک ئ رﯾکسﯚن
کەرﯾم ممستەفا
کﯚمەک
ک 2006
سەرچاوە :ما پەڕی کت بخانەی ککوردی
تاﯾبەتمە
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
ستان
شووری کوردس
باش
و ت:
ەمەجﯚرە
جﯚری پەڕتووک :ھە
زمان  -ش وەزار :ک ..باشوور
8150
پەڕتوووکی ژمارە0 :
ميدﯾا
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
69669
يە
شتا ئامادە نييە
ھش
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
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م .دﯾاکﯚنﯚف
ئی.م
وەرگگ انی :بورھاان قانع
ەتمەندﯾيەکانی
تاﯾبە
ی پەڕتووک
جﯚرری پەڕتووک :م ژوو
ن  -ش وەزار :ک .باشوور
زمان

8151
پەڕتوووکی ژمارە1 :
ميدﯾا و دەسە ت
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201204
4160959296
64551
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ھ رش رەسوڵ
چاود ر 2008
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
تاﯾبەتم
و ت:
ستان
شووری کوردس
باش
جﯚری پەڕتووک :راگگەﯾاندن
زمان  -ش وەزار :ک  .باشوور
8152
پەڕتوووکی ژمارە2 :
ە ﯾاساﯾيەکاننی
ميدﯾای ئەنتەرن تتی و گرفتە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101450586
65288
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ن فەوزی
سامان

8153
پەڕتوووکی ژمارە3 :
ە کراوەکاندا
ی ئاسمانە
ميدﯾای کوردی للە سەردەمی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201403
3301346046
67077
ھ شتا ئامادە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
خالق ئيبراھييم
عەبدولخ
2014
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
تاﯾبەتم
و ت:
ستان
شووری کوردس
باش
جﯚری پەڕتووک :راگگەﯾاندن
زمان  -ش وەزار :ک  .باشوور
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8154
پەڕتوووکی ژمارە4 :
مير
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
69716
ە
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
مەکياﭬيللی
نيلﯚلﯚ مە
ەد
ەزھەر ئەحمە
ی :کەمال مە
پ شەکی
نی لە عەرەبيييەوە :حس ن عارف
وەرگ انی
ەندﯾيەکانی پپەڕتووک
تاﯾبەتمە
ستان
شووری کوردس
باش
و ت:
مياری
جﯚری پپەڕتووک :رامي
زمان  -ش وەزار :ک .باشوور
8155
پەڕتوووکی ژمارە5 :
وە
ۆک لە ئەدەببی گەالنەو
سانە و چيرۆ
مە ک ئەفس
گە بﯚر :کﯚمە
مير ئييﭭان و گورگ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
69555
ئامادە نييە
ە
ھ شتا
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
مەد حەمە س
محەم
سا ح تﯚفيق

8156
پەڕتوووکی ژمارە6 :
گەبﯚر
مير ئييﭭان و گورگ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22214412919669
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
وەرگ اننی :بەدران ئئەحمەد حەبييب
ی ئاراس
دەزگای
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
تاﯾبەتم
و ت:
ستان
شووری کوردس
باش
دا ن
جﯚری پەڕتووک :مند
زمان  -ش وەزار :ک  .باشوور
8157
پەڕتوووکی ژمارە7 :
عەبدال خانی
مير ع
ی بدليس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
21912541212997
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
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نووسەر :بووار نورەدﯾن
ک( 2007 -
مەکتەبی ببير و ھوشيارری )ی .ن .ک
دﯾيەکانی پەڕتتووک
تاﯾبەتمەند
و ت:
باشوووری کوردستان
جﯚری پەڕتتووک :م ژوو
شوور
زمان  -ش وەزار :ک .باش
8158
پەڕتوووکی ژمارە8 :
ميرا
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201111
1052301356
62782
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
کرﯾستﯚف ر فرانک
وەرگ انی لە فارسييەووە :عەلی غو معەلی
دەزگای ئارراس 2006 -
دﯾيەکانی پەڕتتووک
تاﯾبەتمەند
و ت:
باشوووری کوردستان
جﯚری پەڕتتووک :رۆمان
شوور
زمان  -ش وەزار :ک .باش
8159
پەڕتوووکی ژمارە9 :
ميرا
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
69337
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ک ،کرﯾستﯚف ر
فرانک

8160
پەڕتوووکی ژمارە0 :
ت
ميرات
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
65830
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
بەﯾان نوری

8161
پەڕتوووکی ژمارە1 :
ت2
ميرات
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
66028
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی

ﻻﭘەڕە

2163

http://www.kurdipedia.org

سا ح رۆستەم ساا ح

8162
پەڕتوووکی ژمارە2 :
و
ميراو
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
68280
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
س
ل کاکە وەﯾس
جەليل
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی پەڕتووک
بااشووری کورددستان
و ت:
چيرۆک
ی پەڕتووک :چ
جﯚری
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
8163
پەڕتوووکی ژمارە3 :
دا
م و عەجەمد
ەتی بابان للە ن وان بەررداشی رۆم
ميراﯾە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201301
1162200597
74855
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
ن مستەفا ئەممين
نەوشيروان
چاپی دووەەم
1998
سل مانی 8
چاپخانەی خــاک
نتەرن ت
ەمەد ،ئامادە ﯾکردووە بﯚ ئنت
چاالک محە
تاﯾبەتمەند
دﯾيەکانی پەڕتتووک
و ت:
باشوووری کوردستان
جﯚری پەڕتتووک :م ژوو
شوور
زمان  -ش وەزار :ک .باش
8164
پەڕتوووکی ژمارە4 :
کﯚ ينەوە
ميرزا ئﯚ قادر :ل ک
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
67973
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
مەد ئەمين
محەم

8165
پەڕتوووکی ژمارە5 :
ەمەکانی
ميرزا مارف 1895ـ :1956ژﯾاان و بەرھە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
68674
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
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مارف
ميرزا م

8166
پەڕتوووکی ژمارە6 :
رۆک
ەمی ھەواررە بەرە چير
ەکەم و دووە
ميرزا :بەشی ﯾە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
68808
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
فەتاح

8167
پەڕتوووکی ژمارە7 :
چيرۆک
ميرزا :کﯚمە ە چ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
69501
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
عەلەووی ،بزورگ

8168
پەڕتوووکی ژمارە8 :
مە
ميرنام
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201309
9182103398
88723
ھ شتا ئامادە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ت
نووسەرر :جان دۆست
سماعيل
وەرگ ر :سەباح ئيس
2013
تاﯾبەتم
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
و ت:
ستان
شووری کوردس
باش
جﯚری پەڕتووک :رۆممان
زمان  -ش وەزار :ک  .باشوور
8169
پەڕتوووکی ژمارە9 :
1847
کانی قاجارﯾدا 7-1799
ە ن ،بابان ،،سﯚران لە بە گەنامەک
شينی ئەردە
ميرنش
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201108
8181005086
60719
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
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ەمە باقی
نووسينی :محەمەد حە
ەوە
لەالﯾەن دەزگای چاپ و ب وکردننەوەی ئاراسە
ن
 200دا
ئەم کت بە للە سا ی 02
ەوە
ب وکراوەتە
دﯾيەکانی پەڕتتووک
تاﯾبەتمەند
و ت:
باشوووری کوردستان
جﯚری پەڕتتووک :م ژوو
شوور
زمان  -ش وەزار :ک .باش
8170
پەڕتوووکی ژمارە0 :
رەواﯾی قاجاارەكاندا
مى فەرمانر
ى رۆژھە ە لە سەردەم
كوردستانى
شينەكانى ك
ميرنش
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201403
3310040079
98761
مادە نييە
ھ شتا ئام
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
محەمەد عەببدولقادر-و.پەرروەردە-ھەول ر2001-
نازناز م

8171
پەڕتوووکی ژمارە1 :
ی چکﯚلە
ميری
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6202255317
70323
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
سر حسامی
و /ناس
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی پەڕتووک
ی پەڕتووک :مندا ن
جﯚری
8172
پەڕتوووکی ژمارە2 :
ڵ
ستی منداڵ
ردنی ب ھەس
ميزکر
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6202336407
71088
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ر بوار سابير

8173
پەڕتوووکی ژمارە3 :
ﯚ
دان بەشەرببەتی چەقﯚ
ميز د
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6202336407
71089
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
و/جەببار سابير

8174
پەڕتوووکی ژمارە4 :
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وى سينەماى جيھان
ميژوو
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201403
3310040079
98764
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ھەول ر2011-
حوسيين عەبدو غەرﯾب زادە-رۆشنبيرى-ھ

8175
پەڕتوووکی ژمارە5 :
ەی
گو ەکانی ناو قورئانەکە
ميسييﯚ براﯾم و گ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
69373
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ک ئيمانﯚئيل ش
ئيرﯾک
شميت
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
و ت:
بااشووری کورددستان
چيرۆک
ی پەڕتووک :چ
جﯚری
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
8176
پەڕتوووکی ژمارە6 :
کەی
گو ەکانی ناو قورعانەکە
ميسييﯚ براﯾم و گ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22214411619233
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
نووسينی :ئ رﯾک ئيمانﯚﯚئيل شميت
وەرگ انی لە سوﯾدﯾەوەە؛ سە ح گاددانی
موکرﯾانيەوە
ە
ەالﯾەن دەزگای چاپ و پەخشی
ن
 200دا ل
ئەم کت بە للە سا ی 06
ەوە
ب وکراوەتە
دﯾيەکانی پەڕتتووک
تاﯾبەتمەند
و ت:
باشوووری کوردستان
جﯚری پەڕتتووک :رۆمان
8177
پەڕتوووکی ژمارە7 :
ە ودۆلفينەک
ميسە
کە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6202255317
70492
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ن رابلی
ستﭭين
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی پەڕتووک
ی پەڕتووک :مندا ن
جﯚری
8178
پەڕتوووکی ژمارە8 :
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ميعراج نامە ،شەوی رووناک
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514965771
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
عەبدولسەالم حەﯾدەر محەمەد

پەڕتووکی ژمارە8179 :
ميعراجی پ غەمبەر
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514966013
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
نوورسی ،بەدﯾعوززەمان سەعيدی

پەڕتووکی ژمارە8180 :
ميعراجی راستی
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514965782
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
ش خ مەحمود ش خ محەمەد کەسنەزانی
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی پەڕتووک
باشووری کوردستان
و ت:
جﯚری پەڕتووک :ئاﯾين و ئاتەﯾزم
زمان  -ش وەزار :ک .باشوور
پەڕتووکی ژمارە8181 :
ميللەت و ناسيﯚناليزم و بەرنامەی کﯚمﯚنيزمی کر کاری
http://www.kurdipedia.org/?q=2012011321484763818
ئامادەﯾە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
؟
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی پەڕتووک
جﯚری پەڕتووک :ئەدەبی کر کاری
زمان  -ش وەزار :ک .باشوور
پەڕتووکی ژمارە8182 :
ميللەتی کورد
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514969632
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
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کەرﯾم

پەڕتووکی ژمارە8183 :
ميليە :ژﯾان و بەرھەمی ھونەرمەندە بليمەتەکانی جيھان
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514967328
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
ڤ.ن برﯾﯚزﯾنا

پەڕتووکی ژمارە8184 :
ميم
http://www.kurdipedia.org/?q=2012011110514063778
ئامادەﯾە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
ش رزاد حەسەن
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی پەڕتووک
جﯚری پەڕتووک :چيرۆک
زمان  -ش وەزار :ک .باشوور
پەڕتووکی ژمارە8185 :
مين و ژﯾان
http://www.kurdipedia.org/?q=2012062022553170241
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
محەمەد فەرﯾق حەسەن
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی پەڕتووک
باشووری کوردستان
و ت:
جﯚری پەڕتووک :مندا ن
زمان  -ش وەزار :ک .باشوور
پەڕتووکی ژمارە8186 :
مين و ﯾادگاری
http://www.kurdipedia.org/?q=2012062022553170242
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
نوری سەعيد قادر
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی پەڕتووک
جﯚری پەڕتووک :مندا ن
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8187
پەڕتوووکی ژمارە7 :
قازی
مينا ق
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201304
4102005577
78840
ە
شتا ئامادە نييە
ھش
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
شار ئﯚرەمار
کاکش
ی پەڕتووک
ەتمەندﯾيەکانی
تاﯾبە
ی پەڕتووک :وتار و دﯾمانە
جﯚری
ن  -ش وەزار :ک .باشوور
زمان

8188
پەڕتوووکی ژمارە8 :
ی چکﯚالنە  -بەشی 1
مينای
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22214412919661
ئامادەەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
سەعيد
پﯚ س
2
2007
ی کت بخانەی کوردی
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
چيرۆک
ی پەڕتووک :چ
جﯚری
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
8189
پەڕتوووکی ژمارە9 :
ی چکﯚالنە  -بەشی 2
مينای
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201205
5222228046
64846
ئامادەەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
سەعيد
پﯚ س
2007
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی پەڕتووک
چيرۆک
ی پەڕتووک :چ
جﯚری
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
8190
پەڕتوووکی ژمارە0 :
مينﯚررسکی و کو
ورد
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22702075619777
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
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نووسەر
ﭬالدميير ميينﯚرسکی
وەرگ
ئەنوەری س
سو تانی
ەڕەکان
ژمارەی الپە
256
پ
سا ی چاپ
2006
کەتەلﯚگ
م ژوو
ەوەی موکرﯾاننی
سەرچاوە :ما پەڕی دەززگای تو ژﯾنەووە و ب وکردنە
دﯾيەکانی پەڕتتووک
تاﯾبەتمەند
باشوووری کوردستان
و ت:
جﯚری پەڕتتووک :م ژوو
شوور
زمان  -ش وەزار :ک .باش
8191
پەڕتوووکی ژمارە1 :
ەجانی مەو
ميھرە
ولەوی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
68996
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ی تاوەگﯚزی
مەال سەعيدی
د عەبدول ەحييمی کوڕی مە
سەﯾد
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
بااشووری کورددستان
و ت:
ەدەبی
ی پەڕتووک :ئە
جﯚری
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
8192
پەڕتوووکی ژمارە2 :
ەری.
دستانی خواروو بە رابە
مەتی کورد
ی حەفتا ساا ەی حکووم
ەجانی ﯾادی
ميھرە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
69748
ھ شتا ئامادە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ش خ مەحمودی

8193
پەڕتوووکی ژمارە3 :
داری
ميواند
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6202336407
71090
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
سەرددار رەزا
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8194
پەڕتوووکی ژمارە4 :
ی ئازﯾز
ميوانی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6202255317
70859
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
عومەر ئەمين
ورﯾا ع
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
و ت:
بااشووری کورددستان
مندا ن
ی پەڕتووک :م
جﯚری
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
8195
پەڕتوووکی ژمارە5 :
کان
ميوە بەسوودەک
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201112
2071302196
63142
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
جی فەف
ی :قوباد حاج
کﯚکردنەوە و ئامادەکردنی
فينالند

قە دز ی
ە

دﯾيەکانی پەڕتتووک
تاﯾبەتمەند
جﯚرە
جﯚری پەڕتتووک :ھەمەج
شوور
زمان  -ش وەزار :ک .باش

8196
پەڕتوووکی ژمارە6 :
س
ی ر نسانس
فيلی و بيری
ميکاف
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
66735
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
جيھانببەگلو ،رامين

8197
پەڕتوووکی ژمارە7 :
فيلی و ميکاافيليزم
ميکاف
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
65717
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
جيھانببەگلو ،رامين

8198
پەڕتوووکی ژمارە8 :
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ستەسازی
ميکاننيزمە بنەڕەتتيەکانی رس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
67094
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
دولکەرﯾم تﯚفييق
بابان ،ش رکﯚ عەبد

8199
پەڕتوووکی ژمارە9 :
گەورەی ئيتا يا
ی ھونەرمەنندی ھەرەگە
ن و خەباتی
چيرۆکی ژﯾان
ل ئەنجيلﯚ :چ
ميکل
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
69709
ھ شتا ئامادە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ی
ھەنری

8200
پەڕتوووکی ژمارە0 :
ی ما لﯚنی
ميکی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6202255317
70494
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
جيل ئئيگلتون
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی پەڕتووک :مندا ن
جﯚری
8201
پەڕتوووکی ژمارە1 :
جگەرگﯚشەکەم
ميﯚ ج
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201111
1181642164
45602
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
ئيسترﯾد لييندگر ن
وەرگ انی لە عەرەبييەووە :مەحمود زامدار
دەزگای ئارراس 2009 -
دﯾيەکانی پەڕتتووک
تاﯾبەتمەند
و ت:
باشوووری کوردستان
جﯚری پەڕتتووک :رۆمان
شوور
زمان  -ش وەزار :ک .باش
8202
پەڕتوووکی ژمارە2 :
شو نەوارى للە كوردستااندا
دشەى و ش
ميەۆلﯚژﯾاى زەرد
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201403
3310040079
98783
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
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سام-و.رۆشنببيرى-ھەول ر2006-
عەبدوولخالق سەرس

8203
پەڕتوووکی ژمارە3 :
م للە ساﯾەی س
ستەمدا
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201308
8290930188
89041
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
سەن
سەعيد حەس
حەمە س
2013
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
تاﯾبەتم
و ت:
ستان
شووری کوردس
باش
ن
جﯚری پەڕتووک :ژنان
زمان  -ش وەزار :ک  .باشوور
8204
پەڕتوووکی ژمارە4 :
کانی خوود
خەفەکراوەک
م و خواستە خ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201202
2242259456
64305
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
ﯾوسف خەليل
ەم 2009 -
چاپی ﯾەکە
چاپخانەی ئازادی
داکﯚکيکردن لە مافەکانی ژنان
ن
لە ب وکراوەەکانی ر کخرراوی راسان ببﯚ
دﯾيەکانی پەڕتتووک
تاﯾبەتمەند
و ت:
باشوووری کوردستان
جﯚری پەڕتتووک :ژنان
شوور
زمان  -ش وەزار :ک .باش
8205
پەڕتوووکی ژمارە5 :
م تافييزﯾک
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201109
9192239026
61998
ئامادەەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ئەرستتﯚ
وەرگ انی :محەمە
ەد کەمال
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی پەڕتووک
بااشووری کورددستان
و ت:
ەلسەفە
ی پەڕتووک :فە
جﯚری
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
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8206
پەڕتوووکی ژمارە6 :
ی کورد
ی بارودۆخی
سەرنجدان کی
ەر نوئ ل :س
م جە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
69971
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
سف
عەبدوول ەقيب ﯾوس
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی پەڕتووک
و ت:
بااشووری کورددستان
ی پەڕتووک :م ژوو
جﯚری
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
8207
پەڕتوووکی ژمارە7 :
سياسەت
ەک ،کەم ک دوور لە س
م خە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201305
5090923267
78636
ھ شتا ئامادە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ستران عەبدو
2013
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
تاﯾبەتمە
ستان
شووری کوردس
باش
و ت:
ەمەجﯚرە
جﯚری پەڕتووک :ھە
زمان  -ش وەزار :ک ..باشوور
8208
پەڕتوووکی ژمارە8 :
کەخاتوون  -بەشی 1
ەکەی ئاسک
م ردە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201209
9232232432
25307
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
حەمەد ئەفغاانی
ی :عەلی مح
نووسينی
ساری
ی :سە ح نيس
وەرگ اننی :بﯚ کوردی
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
تاﯾبەتمە
و ت:
ستان
شووری کوردس
باش
جﯚری پەڕتووک :رۆممان
زمان  -ش وەزار :ک ..باشوور
8209
پەڕتوووکی ژمارە9 :
کەخاتوون  -بەشی 2
ەکەی ئاسک
م ردە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201212
2081049197
74228
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ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی

ە
ئامادەﯾە
حەمەد ئەفغاانی
ی :عەلی مح
نووسينی
ساری
ی :سە ح نيس
وەرگ اننی :بﯚ کوردی
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
تاﯾبەتمە
و ت:
ستان
شووری کوردس
باش
جﯚری پەڕتووک :رۆممان
زمان  -ش وەزار :ک ..باشوور

8210
پەڕتوووکی ژمارە0 :
رگ
م ــــر
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201403
3310040079
98619
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ب عەبدولقاددر القاچى8---
حسيب
2008

8211
پەڕتوووکی ژمارە1 :
م رگاا قەنجان
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
65921
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
شيالنی
ق عەبدول ش
گو ی ،ئەنوەر تﯚفيق

8212
پەڕتوووکی ژمارە2 :
ی زام ..م رگی ھەتاو...
م رگی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
68652
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ش رکﯚﯚ

8213
پەڕتوووکی ژمارە3 :
ی مەرگ
م رگی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201112
2180930206
63348
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
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عوسمان
شوان ع
2011
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
تاﯾبەتم
ستان
شووری کوردس
باش
و ت:
جﯚری پەڕتووک :چييرۆک
زمان  -ش وەزار :ک  .باشوور
8214
پەڕتوووکی ژمارە4 :
ولەی ھونەررمە ندە
م روو
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6202255317
70420
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
الح کەرﯾم
و/فەال
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی پەڕتووک :مندا ن
جﯚری
8215
پەڕتوووکی ژمارە5 :
دنی
زﯾانی ،قە چﯚکرد
،
داری نەرم :سووڕی ژﯾاانی،
وی تو شکد
م روو
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
67196
نييە
ھ شتتا ئامادە ە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ن ئەبوبەکر1 /ن
سەدررەدﯾن نورەدﯾن

8216
پەڕتوووکی ژمارە6 :
کوردستان
کخراوی ﯾەک تی ب کاران لە ک
ی
یر
ە سەنگاندنی
ردی پ داچوونەوە و ھە
م زگر
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201309
9042105008
88930
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
ەمەد
ن عەلی – گﯚﯚران عەبدو – ئاکﯚ محە
بەشداربوووان; سيروان
 1992تا )1998
1
سا نی
جەماوەرﯾی س
ی خەباتی ج
(ئەزموونی
تی 2013
چاپی ﯾەکەم ئﯚگوستی
ەندﯾيەکانی پە
تاﯾبەتمە
ەڕتووک
و ت:
باکوووری کوردستتان
جﯚری پە
ەڕتووک :ھەممەجﯚرە
زمان  -ش وەزار :ک .باشوور
8217
پەڕتوووکی ژمارە7 :
م زەرر و گوڵ
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http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201109
9041217285
57849
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
نووسينی :فرانسوا نيکﯚﯚلﯚ
وەرگ انی بﯚ عەرەبی :سليمە لبال
ھەﯾنی  -سوﯾد
ی
وەرگ انی بﯚ کوردی :ش رزاد
دﯾيەکانی پەڕتتووک
تاﯾبەتمەند
و ت:
باشوووری کوردستان
ی
جﯚری پەڕتتووک :رامياری
8218
پەڕتوووکی ژمارە8 :
و
م ژوو
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201203
3192145376
64425
ھ شتا ئامادە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
حمەد
کەمال مەزھەر ئەحم
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
تاﯾبەتم
و ت:
ستان
شووری کوردس
باش
جﯚری پەڕتووک :م ژژوو
زمان  -ش وەزار :ک  .باشوور

8219
پەڕتوووکی ژمارە9 :
و چييە؟
م ژوو
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22702075619775
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
نووسەر
ئی.ئ يچ.کاڕڕ
وەرگ
حەمەد مەال قادر
ئاسﯚس مح
ەڕەکان
ژمارەی الپە
191
پ
سا ی چاپ
2005
کەتەلﯚگ
م ژوو
ەوەی موکرﯾاننی
سەرچاوە :ما پەڕی دەززگای تو ژﯾنەووە و ب وکردنە
دﯾيەکانی پەڕتتووک
تاﯾبەتمەند
و ت:
باشوووری کوردستان
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جﯚری پەڕتتووک :م ژوو
شوور
زمان  -ش وەزار :ک .باش
8220
پەڕتوووکی ژمارە0 :
و لە تەرازوو
م ژوو
ودا
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6141835346
69244
ی پی دی ئ ف :ھ شتا ئاماادە نييە
فاﯾلی
فەلسەفەوو لﯚجيکی م ژژوو
زەڕﯾنکوب
ب
ەﯾن
نووسينی :عەبدولحسە
ھاو ئەحمەد
حەسەن  /سﯚران بھ
ن
وەرگ انی :د.قادر محەممەد
دﯾيەکانی پەڕتتووک
تاﯾبەتمەند
و ت:
باشوووری کوردستان
جﯚری پەڕتتووک :م ژوو
شوور
زمان  -ش وەزار :ک .باش
8221
پەڕتوووکی ژمارە1 :
وراتدا
ی دﯾجلە  -فو
و لە حەوزی
م ژوو
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201112
2171720356
63344
ئاماد ەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
عەبدوو ئوجەالن
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی پەڕتووک :م ژوو
جﯚری
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
8222
پەڕتوووکی ژمارە2 :
ن
فەی ﯾارسان
و و فەلسەف
م ژوو
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201311
1132003128
87849
ئامادەەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ھيری
ت .تاھ
وەرگ انی :ب ھزاد خﯚشحا ی
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی پەڕتووک
ی پەڕتووک :ئئاﯾين و ئاتەﯾزم
جﯚری
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک

8223
پەڕتوووکی ژمارە3 :
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م ژوو و ھونەرەکانی سينەما
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514967300
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
م .رابەر

پەڕتووکی ژمارە8224 :
م ژوو :ھەزار و ﯾەک پرسيار
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061012351465190
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
مونفەرد ،مەھدی فەرھادی

پەڕتووکی ژمارە8225 :
م ژوو :کورتە باس کی زانستی م ژوو و کورد و م ژوو
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514969682
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
کەمال مەزھەر ئەحمەد

پەڕتووکی ژمارە8226 :
م ژووى پ يوەنييەكانى رووسيا و كورد
http://www.kurdipedia.org/?q=2014033100400798633
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
نەجاەى عەبدو 2006-327.917--

پەڕتووکی ژمارە8227 :
م ژووى پ يوەنييەكانى رووسيا و كورد
http://www.kurdipedia.org/?q=2014033100400798634
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
نەجاەى عەبدو 2006-327.917--

پەڕتووکی ژمارە8228 :
م ژووى پەروەردە و خو ندن لە حوجرەكانى كوردستاندا
http://www.kurdipedia.org/?q=2014033100400798636
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
حەمە كەرﯾم ھەورامى-و.رۆشنبيرى-ھەول ر2008-
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پەڕتووکی ژمارە8229 :
م ژووى جوگرافياى كوردستان لە ئاﭬ سەادا
http://www.kurdipedia.org/?q=2014033100400798637
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
د .م  .ا .ھەورامان-ئاراس-ھەول ر2006-

پەڕتووکی ژمارە8230 :
م ژووى دەنگى كوردستانى ع راق
http://www.kurdipedia.org/?q=2014033100400798643
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
ورﯾا جاف--ھەول ر2002-

پەڕتووکی ژمارە8231 :
م ژووى كورد و كوردستان
http://www.kurdipedia.org/?q=2014033100400798669
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
ش خ محمد مەردۆخ-سەركەوەن-بەغداد-

پەڕتووکی ژمارە8232 :
م ژووى كوردستان
http://www.kurdipedia.org/?q=2014033100400798670
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
م.س.الزارﯾف-رۆژھە ە-ھەول ر2010-

پەڕتووکی ژمارە8233 :
م ژووى كوردستان ەى شارى موس لە چەندﯾن بە گەنامەى جياجيادا
http://www.kurdipedia.org/?q=2014033100400798671
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
دەرسيم دﯾبەگەﯾى-ھ ﭭى-ھەول ر2008-

پەڕتووکی ژمارە8234 :
م ژووى ھونەرى فﯚەۆگراف لە كوردستاندا...م ژووى ھونەرى دﯾزاﯾن و چاپخانەكان
http://www.kurdipedia.org/?q=2014033100400798696
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
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فەرھاد پيربال-و.رۆۆشنبيرى-ھەول ر2009-

8235
پەڕتوووکی ژمارە5 :
ەردە نييەکان
وی  641ساا ەی فەرماان ەواﯾی ئە
م ژوو
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22214411919316
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
سەﯾنی
عەلی ننەقی ئەلحوس
س ھەردی
ئاسﯚس
دەزگای
200
ی سەردەم 02
سەرچاوە :ما پەڕی کت بخانەی ککوردی
تاﯾبەتمە
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
و ت:
ستان
شووری کوردس
باش
سلل مانی
شارەکاان:
جﯚری پەڕتووک :م ژژوو
زمان  -ش وەزار :ک ..باشوور
8236
پەڕتوووکی ژمارە6 :
ناوچەی...
ی
نيەکان لە
ن
ەردە
وی  641ساا ەی فەرماان ەواﯾی ئە
م ژوو
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
69993
نييە
ھ شتتا ئامادە ە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ی تەقی
عەلی
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
و ت:
بااشووری کورددستان
ی پەڕتووک :م ژوو
جﯚری
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
8237
پەڕتوووکی ژمارە7 :
و ،ئاسﯚوری ،سرﯾانی...
ەرانی ،جوو
دستاندا :حە
کان لە کورد
وی ئاراميەک
م ژوو
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
69872
ئامادە نييە
ە
ھ شتا
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
سوار خ
شاس

8238
پەڕتوووکی ژمارە8 :
ستان
ورد و کوردس
وی ئا ی کو
م ژوو
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201312
2032138038
87453
ی پی دی ئ ف :ھ شتا ئاماادە نييە
فاﯾلی
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عوسمان ئەحمەد
ن
ن محەمەد و بژار
ئاکﯚ بورھان
2013
تاﯾبەتمەند
دﯾيەکانی پەڕتتووک
باشوووری کوردستان
و ت:
جﯚری پەڕتتووک :دۆزی کورد
شوور
زمان  -ش وەزار :ک .باش
8239
پەڕتوووکی ژمارە9 :
ەردەشت
وی ئاﯾنی زە
م ژوو
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201112
2181607396
63358
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
عەبدو موبلغی ئاببادانی
وەرگ اننی لە فارسيييەوە :ورﯾا قانع
نی 2002 -
سل مانی
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
تاﯾبەتم
و ت:
ستان
شووری کوردس
باش
جﯚری پەڕتووک :م ژژوو
زمان  -ش وەزار :ک  .باشوور
8240
پەڕتوووکی ژمارە0 :
وی ئاﯾينی ززەردەشت
م ژوو
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651497
70007
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
عەبدوو موبلغی

8241
پەڕتوووکی ژمارە1 :
وی ئاﯾينی ززەردەشت چ2
م ژوو
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
66048
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ی ،عەبدو موبەلغی
ئابادانی

8242
پەڕتوووکی ژمارە2 :
ن
وی ئاﯾينەکان
م ژوو
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201308
8161104328
89143
ی پی دی ئ ف :ھ شتا ئاماادە نييە
فاﯾلی
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نووسەر :د .کەﯾوان ئازادد ئەنوەر
ەڕە224 :
ژمارەی الپە
23
قەبارە333 :
سل مانی
ەوە 2009 :س
ساڵ و شوو نی ب بوونە
ب وکەرەوە :ئەند شە بﯚﯚ چاپ و ب وککردنەوە
دﯾيەکانی پەڕتتووک
تاﯾبەتمەند
باشوووری کوردستان
و ت:
جﯚری پەڕتتووک :ئاﯾين و ئاتەﯾزم
شوور
زمان  -ش وەزار :ک .باش
8243
پەڕتوووکی ژمارە3 :
ەرگی 1
ی کوردی  -بە
وی ئەدەبی
م ژوو
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201110
0242131286
62542
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
نووسينی :د .مارف خەزنەدار
ەوە
ەوەی ئاراسە
چاپ و ب وکردنە
لەالﯾەن دەزگای پ
ن
200دا
ئەم کت بە للە سا ی 01
ەوە
ب وکراوەتە
تاﯾبەتمەند
دﯾيەکانی پەڕتتووک
و ت:
باشوووری کوردستان
ی
جﯚری پەڕتتووک :ئەدەبی
شوور
زمان  -ش وەزار :ک .باش
8244
پەڕتوووکی ژمارە4 :
ەرگی 2
ی کوردی  -بە
وی ئەدەبی
م ژوو
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201110
0252134446
62561
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
نووسينی :د .مارف خەزنەدار
ەوە
ەوەی ئاراسە
چاپ و ب وکردنە
لەالﯾەن دەزگای پ
ن
200دا
ئەم کت بە للە سا ی 03
ەوە
ب وکراوەتە
تاﯾبەتمەند
دﯾيەکانی پەڕتتووک
و ت:
باشوووری کوردستان
ی
جﯚری پەڕتتووک :ئەدەبی
شوور
زمان  -ش وەزار :ک .باش
8245
پەڕتوووکی ژمارە5 :
ەرگی 3
ی کوردی  -بە
وی ئەدەبی
م ژوو
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201110
0262151446
62605
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ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
نووسينی :د .مارف خەزنەدار
ەوە
ەوەی ئاراسە
چاپ و ب وکردنە
لەالﯾەن دەزگای پ
ن
200دا
ئەم کت بە للە سا ی 03
ەوە
ب وکراوەتە
تاﯾبەتمەند
دﯾيەکانی پەڕتتووک
و ت:
باشوووری کوردستان
ی
جﯚری پەڕتتووک :ئەدەبی
شوور
زمان  -ش وەزار :ک .باش
8246
پەڕتوووکی ژمارە6 :
ەرگی 4
ی کوردی  -بە
وی ئەدەبی
م ژوو
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22214411719264
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
نووسينی :د .مارف خەزنەدار
ەوە
لەالﯾەن دەزگای چاپ و ب وکردننەوەی ئاراسە
ن
 200دا
ئەم کت بە للە سا ی 04
ەوە
ب وکراوەتە
تاﯾبەتمەند
دﯾيەکانی پەڕتتووک
و ت:
باشوووری کوردستان
ی
جﯚری پەڕتتووک :ئەدەبی
شوور
زمان  -ش وەزار :ک .باش
8247
پەڕتوووکی ژمارە7 :
ەرگی 5
ی کوردی  -بە
وی ئەدەبی
م ژوو
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201111
1012151586
62700
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
نووسينی :د .مارف خەزنەدار
ەوە
ەوەی ئاراسە
چاپ و ب وکردنە
لەالﯾەن دەزگای پ
ن
200دا
ئەم کت بە للە سا ی 05
ەوە
ب وکراوەتە
دﯾيەکانی پەڕتتووک
تاﯾبەتمەند
و ت:
باشوووری کوردستان
ی
جﯚری پەڕتتووک :ئەدەبی
شوور
زمان  -ش وەزار :ک .باش
8248
پەڕتوووکی ژمارە8 :
ەرگی A6
ی کوردی  -بە
وی ئەدەبی
م ژوو
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201111
1032137416
62732
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
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نووسينی :د .مارف خەزنەدار
ەوە
ەوەی ئاراسە
چاپ و ب وکردنە
لەالﯾەن دەزگای پ
ن
200دا
ئەم کت بە للە سا ی 06
ەوە
ب وکراوەتە
دﯾيەکانی پەڕتتووک
تاﯾبەتمەند
و ت:
باشوووری کوردستان
ی
جﯚری پەڕتتووک :ئەدەبی
شوور
زمان  -ش وەزار :ک .باش
8249
پەڕتوووکی ژمارە9 :
ەرگی B7
ی کوردی  -بە
وی ئەدەبی
م ژوو
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201111
1052305356
62783
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
نووسينی :د .مارف خەزنەدار
ەوە
ەوەی ئاراسە
چاپ و ب وکردنە
لەالﯾەن دەزگای پ
ن
200دا
ئەم کت بە للە سا ی 06
ەوە
ب وکراوەتە
تاﯾبەتمەند
دﯾيەکانی پەڕتتووک
باشوووری کوردستان
و ت:
ی
جﯚری پەڕتتووک :ئەدەبی
شوور
زمان  -ش وەزار :ک .باش
8250
پەڕتوووکی ژمارە0 :
ب ،زانياری ))ل کﯚ ينەوە)
ی کوردی :م ژوو ،ئەدەب
وی ئەدەبی
م ژوو
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
68608
ھ شتا ئامادە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ەدﯾن
عەالئە

8251
پەڕتوووکی ژمارە1 :
وی ئەدەبياتتی جيھان  -بەرگی 1
م ژوو
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22702075619797
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
نووسەر
بوکنەر ب .تراوﯾک
وەرگ
حەمە کەرﯾﯾم عارف
ەڕەکان
ژمارەی الپە
324
پ
سا ی چاپ
2008
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کەتەلﯚگ
ی ئەدەبی
ل کﯚ ينەوەی
ەوەی موکرﯾاننی
سەرچاوە :ما پەڕی دەززگای تو ژﯾنەووە و ب وکردنە
دﯾيەکانی پەڕتتووک
تاﯾبەتمەند
و ت:
باشوووری کوردستان
ی
جﯚری پەڕتتووک :ئەدەبی
شوور
زمان  -ش وەزار :ک .باش
8252
پەڕتوووکی ژمارە2 :
وی ئەدەبياتتی جيھان  -بەرگی 2
م ژوو
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22702075619790
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
نووسەر
بوکنەر ب .تراوﯾک
وەرگ
حەمە کەرﯾﯾم عارف
ەڕەکان
ژمارەی الپە
446
پ
سا ی چاپ
2008
کەتەلﯚگ
ل کﯚ ينەوەی
ی ئەدەبی
ەوەی موکرﯾاننی
سەرچاوە :ما پەڕی دەززگای تو ژﯾنەووە و ب وکردنە
دﯾيەکانی پەڕتتووک
تاﯾبەتمەند
و ت:
باشوووری کوردستان
ی
جﯚری پەڕتتووک :ئەدەبی
شوور
زمان  -ش وەزار :ک .باش
8253
پەڕتوووکی ژمارە3 :
وی ئەدەبياتتی جيھان  -بەرگی 3
م ژوو
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22214412419484
ئاماددەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
بوکنەرر ب .تراوﯾک
ف
ە کەرﯾم عارف
حەمە
2
2007
ی کت بخانەی کوردی
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
و ت:
بااشووری کورددستان
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ەدەبی
ی پەڕتووک :ئە
جﯚری
8254
پەڕتوووکی ژمارە4 :
دەکانی ناﭬيين
کﯚن و سەد
وی ئەدەبياتتی جيھان :ئەدەبياتی ک
م ژوو
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
69302
ھ شتاا ئامادە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ک ،باکنەر ب
تراوﯾک

8255
پەڕتوووکی ژمارە5 :
ی
ەی رووسی
وی ئەدەبياە
م ژوو
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201403
3310040079
98735
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ف2010-891.79--
ە كەرﯾم عارف
حەمە

8256
پەڕتوووکی ژمارە6 :
ی کورددا
وی ئەدەبييااتی خﯚرئاواا لە ئەدەبی
م ژوو
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201207
7081516277
71904
ی پی دی ئ ف :ھ شتا ئاماادە نييە
فاﯾلی
ەد،
اللﯚ -کەمال رەەئووف محەمە
کﯚکردنەوەوو ووردبوونەوەەو ل کﯚ ينەوەی؛ بابی ال
2012
سل مانی 2
دﯾيەکانی پەڕتتووک
تاﯾبەتمەند
و ت:
باشوووری کوردستان
ی
جﯚری پەڕتتووک :ئەدەبی
شوور
زمان  -ش وەزار :ک .باش
8257
پەڕتوووکی ژمارە7 :
وی ئەردە ن
م ژوو
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22214410918978
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
کوردستانی
ی
ی
نووسينی :مەستوورەی
ی؛ ھەژاری مووکرﯾانی
وەرگ ان و ل کﯚ ينەوەی
پەخشی ئاراسەوە
ی
لەالﯾەن دەزگای چاپ و
ن
 200دا
ئەم کت بە للە سا ی 02
ەوە
ب وکراوەتە
تاﯾبەتمەند
دﯾيەکانی پەڕتتووک
و ت:
باشوووری کوردستان
جﯚری پەڕتتووک :م ژوو
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شوور
زمان  -ش وەزار :ک .باش
8258
پەڕتوووکی ژمارە8 :
ستان
ورەی کوردس
ن :مەستوو
وی ئەردە ن
م ژوو
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
69721
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
شەرەفخانم
ماھش

8259
پەڕتوووکی ژمارە9 :
وی ئەفشارر
م ژوو
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6122240276
67531
ی پی دی ئ ف :ھ شتا ئاماادە نييە
فاﯾلی
سييەوە :سە حەدﯾن ئاشتتی،
وەرگ ان لە فارس
گ
شوعەرا،
ميرزا رەشييد ئەدﯾبوشش
.2008
ن ،سل مانی 8
بنکەی ژﯾن
تاﯾبەتمەند
دﯾيەکانی پەڕتتووک
و ت:
باشوووری کوردستان
جﯚری پەڕتتووک :م ژوو
شوور
زمان  -ش وەزار :ک .باش
8260
پەڕتوووکی ژمارە0 :
وبی
وی ئەھلی ە يب و قاررەمانی کوررد سە حەدﯾنی ئەﯾوو
م ژوو
dipedia.org//?q=201206
6101651496
69623
http:///www.kurd
ھ شتتا ئامادە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
عوسمانی
مەد جەميل ع
محەم

8261
پەڕتوووکی ژمارە1 :
1999
1
- 195
خو ندکاری للە ئ راندا 53
وی بزاﭬی خ
م ژوو
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201305
5122017157
78573
ئاماددەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
مان ئەميری
رەحم
2
2012
ی پەڕتووک
ەتمەندﯾيەکانی
تاﯾبە
جﯚری پەڕتووک :م ژوو
ن  -ش وەزار :ک .باشوور
زمان
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8262
پەڕتوووکی ژمارە2 :
وەی سەندﯾﯾکاﯾی
وی بزووتنەو
م ژوو
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
69852
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ش خ عەبدول
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
و ت:
بااشووری کورددستان
ھەمەجﯚرە
ی پەڕتووک :ھ
جﯚری
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
8263
پەڕتوووکی ژمارە3 :
کدا
ەی کەرکووک
ی لە ناوچە
ی مەسيحی
ەوەی ئاﯾينی
وی بالوبوونە
م ژوو
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201011
11710210810756
ی پی دی ئ ف :ھ شتا ئاماادە نييە
فاﯾلی
ەھرۆز )ئەژی)
ی :سمکﯚ بە
ئامادەکردنی
سەن زادە
عەبدو ال حەس
پ داچوونەوەە :مامﯚستا ع
دﯾزاﯾنی بەرگ :حەميد ررەزا ئازموودە
ەم موتەقيان
مﯚنتاژ :مرﯾە
شﭭان سل ماننی
چاپخانە :ش
1
تيراژ1500 :
چاپی :ﯾەککەم
حکومەتی ھەر می کوردستان
ی
(200
سپاردن ) ( 1007سا ی )05
ژمارەی سپ
تاﯾبەتمەند
دﯾيەکانی پەڕتتووک
و ت:
باشوووری کوردستان
شوور
زمان  -ش وەزار :ک .باش
جﯚری پەڕتتووک :ئاﯾين و ئاتەﯾزم
جﯚری پەڕتتووک :م ژوو
8264
پەڕتوووکی ژمارە4 :
ئالی حەق
چەرخی ی
قەت و ناود ارانی ھاوچ
کانی حەقيق
وی بنەما ەک
م ژوو
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201209
9252024542
24995
ئاماددەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
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سو تانی
ەمەد عەلی س
محە
وەرگگ انی :عەدناان بەرزنجی
ی پەڕتووک
ەتمەندﯾيەکانی
تاﯾبە
باشووری کووردستان
و ت:
جﯚرری پەڕتووک :ئاﯾين و ئاتەﯾززم
ن  -ش وەزار :ک .باشوور
زمان
8265
پەڕتوووکی ژمارە5 :
ی
ەڕی سياسی
وی بيروباوە
م ژوو
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
66725
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ن
ن ئ رک ليدمان
سﭭين
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی پەڕتووک
و ت:
بااشووری کورددستان
ی پەڕتووک :راامياری
جﯚری
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
8266
پەڕتوووکی ژمارە6 :
زم
کﯚنسەرﭬاتيز
بەرگی دووەم  -لييبراليزم و ک
ی
ەم -
ەدەی بيستە
سياسی سە
وی بيری س
م ژوو
dipedia.org//?q=201310
0021017078
88431
http:///www.kurd
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
شيرﯾيە
نووسەر :دد .حس ن بەش
سر ئيبراھيم زادە
وەرگ  :ناس
2013
دﯾيەکانی پەڕڕتووک
تاﯾبەتمەند
و ت:
باشوووری کوردستاان
رامياری
ی
جﯚری پەڕڕتووک:
شوور
زمان  -ش وەزار :ک .باش
8267
پەڕتوووکی ژمارە7 :
سی
بەرگی ﯾەکەمم  -بيری مارکس
ی
ەم -
ەدەی بيستە
سياسی سە
وی بيری س
م ژوو
dipedia.org//?q=201309
9301133478
88443
http:///www.kurd
ئاامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
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حوس ن بەشييرﯾيە
نوووسەر :د .ح
زادە
ووەرگ  :ناسر ئيبراھيم ە
2013
3
پەڕتووک
ک
ەکانی
تتاﯾبەتمەندﯾيە
باشووری کوردستان
ی
و ت:
ک :رامياری
جﯚری پەڕتووک
ج
ززمان  -ش وەززار :ک .باشوور
8268
پەڕتوووکی ژمارە8 :
وی بيری کو
م ژوو
وردی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101536416
65426
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
فازل ککەرﯾم ئەحمە
ەد

8269
پەڕتوووکی ژمارە9 :
وردی
وی بيری کو
م ژوو
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201109
9051537306
60972
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
جەعفەر
مامﯚستا ج
2009
سل مانی 9
ن.ک
شيارﯾی ی.ن
لەب وکراوەەکانی مەکتەبی بير و ھﯚش
تاﯾبەتمەند
دﯾيەکانی پەڕتتووک
و ت:
باشوووری کوردستان
جﯚری پەڕتتووک :م ژوو
شوور
زمان  -ش وەزار :ک .باش
8270
پەڕتوووکی ژمارە0 :
ﯾن
ەبکردنی ئاﯾن
وی بە عەرە
م ژوو
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201210
0111632456
68971
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ستەفا
ت کەرەم مس
عەرەفات
حم محەمەد سا ح
وەرگ اننی :مەال ملح
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
تاﯾبەتم
و ت:
ستان
شووری کوردس
باش
جﯚری پەڕتووک :ئاﯾيين و ئاتەﯾزم
زمان  -ش وەزار :ک  .باشوور
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8271
پەڕتوووکی ژمارە1 :
ن  -بەرگی 1
وی بەلوچ و بەلوچستان
م ژوو
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201110
0312135596
62678
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
سەناﯾەتيی ))بەلوچ( لە کووردە مادەکان
م ژووی رەس
خان ئەحمەد زەﯾی بەلوچ
نووسينی :مير نەسيرخ
ەد زەندی
وەرگ انی :ھيوا محەمە
دەزگای ئارراس 2005 -
تاﯾبەتمەند
دﯾيەکانی پەڕتتووک
و ت:
باشوووری کوردستان
جﯚری پەڕتتووک :م ژوو
شوور
زمان  -ش وەزار :ک .باش
8272
پەڕتوووکی ژمارە2 :
ەی
وی پ نجو ن و ناوچەکە
م ژوو
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
69975
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
عەبدوول ەحمان اللﯚﯚ
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی پەڕتووک
و ت:
بااشووری کورددستان
ی پەڕتووک :م ژوو
جﯚری
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
8273
پەڕتوووکی ژمارە3 :
سيا و کورد
يەکانی رووس
وی پ وەندﯾيە
م ژوو
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201110
0232225366
62484
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
خاليد موراد چەتﯚﯾ ف
ەنامە
ل کﯚ يننەوە و بە گە
دو
ەجاتی عەبد
ی ،ت بينی و پەراو ز بﯚ نوووسينی :د .نە
وەرگ انی بﯚ کوردی
2
ی ژﯾن 2007 -
بنکەی
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی پەڕتووک
بااشووری کورددستان
و ت:
ی پەڕتووک :ل کﯚ ينەوە
جﯚری
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
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8274
پەڕتوووکی ژمارە4 :
وی پ کھاتن و پەرەسەنندنی بيری تﯚرانيزم
م ژوو
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201112
2041446246
63097
ئاماادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
م عەبدو
سەالم
مانی 2007 -
سل ما
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
و ت:
بااشووری کورددستان
ی پەڕتووک :م ژوو
جﯚری
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
8275
پەڕتوووکی ژمارە5 :
وی پەخشاننی کوردی
م ژوو
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22214411719274
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
دانانی  :عەالئەدﯾن سەجادی
سا ی 2000 :
ئاراس
لە ب وککراوەکانی چااپخانەی س
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
تاﯾبەتم
و ت:
ستان
شووری کوردس
باش
جﯚری پەڕتووک :ئەددەبی
زمان  -ش وەزار :ک  .باشوور
8276
پەڕتوووکی ژمارە6 :
ن
دە و ف رکردن
وی پەروەرد
م ژوو
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22214405618545
ە
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
کﯚمە ک نووسەر
قادر ورﯾاا
شياری 2005
ی بيرو ھﯚشي
مەکتەبی
سەرچاووە :ما پەڕی کت بخانەی ککوردی
تاﯾبەتمە
ەندﯾيەکانی پپەڕتووک
و ت:
ستان
شووری کوردس
باش
جﯚری پپەڕتووک :کﯚممە ناسی
زمان  -ش وەزار :ک .باشوور
8277
پەڕتوووکی ژمارە7 :
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ەکەم
وی پەکەکە  -بەشی ﯾە
م ژوو
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201404
4082255326
68954
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
نووسينی  :ئەليزا مارکﯚﯚس
خليل
ەوە  :ماجد خ
وەرگ انی لە ئينگليزﯾيە
پەخشی ڕ نما
ی
ی  :خانەی چااپ و
ب وکراوەی
ەم  2013سلل مانی
چاپی ﯾەکە
تاﯾبەتمەند
دﯾيەکانی پەڕتتووک
و ت:
باشوووری کوردستان
جﯚری پەڕتتووک :م ژوو
شوور
زمان  -ش وەزار :ک .باش
8278
پەڕتوووکی ژمارە8 :
عيدە
شتيوانانی ئئيسالم و رﯾﯾکخراوی قاع
وی پەﯾوەندﯾﯾە نھ نيەکاننی ن وان پش
م ژوو
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
65956
ھ شتا ئاماادە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
سەن ﯾاسين
حەسە
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
بااشووری کورددستان
و ت:
ی پەڕتووک :تييرۆرﯾزم
جﯚری
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
8279
پەڕتوووکی ژمارە9 :
د
وسيا و کورد
وی پەﯾوەندﯾﯾەکانی روو
م ژوو
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
66853
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ﯾيﭫ ،خاليد مووراد
چەتﯚﯾي

8280
پەڕتوووکی ژمارە0 :
ی ھاوچەرخ
وی تورکيای
م ژوو
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201210
0102255412
24663
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
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حەميد بﯚزئەرسالن
وەرگ اننی :نەجاتی عەبدو
تاﯾبەتم
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
ستان
شووری کوردس
باش
و ت:
جﯚری پەڕتووک :م ژژوو
زمان  -ش وەزار :ک  .باشوور
8281
پەڕتوووکی ژمارە1 :
ﯚ ەندە
ستاﯾان لە پﯚ
ەوەی مامﯚس
وی جوو نە
م ژوو
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
66072
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
وەرگ انی لە عەرەبييەووە :عوسمان عوز ری
1959
دﯾيەکانی پەڕتتووک
تاﯾبەتمەند
شوور
زمان  -ش وەزار :ک .باش
و ت:
باشوووری کوردستان
جﯚری پەڕتتووک :م ژوو
8282
پەڕتوووکی ژمارە2 :
1500
ست لە ئەورروپا 0 - 476
وی چاخەکانی ناوەڕاس
م ژوو
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201208
8201100097
72285
ی پی دی ئ ف :ھ شتا ئئامادە نييە
فاﯾلی
ئەحمەد ﯾوسف
د
ی :د .عەبدوللقادر
نووسينی
ی :شاناز رەممزی
وەرگ انی
تاﯾبەتمە
ەندﯾيەکانی پپەڕتووک
و ت:
ستان
شووری کوردس
باش
جﯚری پپەڕتووک :م ژووو
زمان  -ش وەزار :ک .باشوور
8283
پەڕتوووکی ژمارە3 :
ولەﯾمانی
ست کردنی شاری سو
وی حوکمدارانی بابان ،لە قە چوااالن تا دروس
م ژوو
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201105
5221012225
58087
ئاماددەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
نووسيينی  :تﯚفيق قەفتان
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
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بااشووری کورددستان
و ت:
ی پەڕتووک :م ژوو
جﯚری
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
8284
پەڕتوووکی ژمارە4 :
ن وەﯾھی و عەﯾياری
وی حەسەن
م ژوو
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
69782
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
مەد جەميل
محەم

8285
پەڕتوووکی ژمارە5 :
وی خو ناوی
م ژوو
ی ع راق
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201312
2132153338
87266
ھ شتا ئامادە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
باقر ﯾاس
سين
سا ح گە ی
وەرگ اننی :حەمەس
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
تاﯾبەتم
و ت:
ستان
شووری کوردس
باش
جﯚری پەڕتووک :م ژژوو
زمان  -ش وەزار :ک  .باشوور
8286
پەڕتوووکی ژمارە6 :
ی گەلی ﭬ تننام
وی خەباتی
م ژوو
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
69728
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
مەد عەباس
محەم

8287
پەڕتوووکی ژمارە7 :
وی دارس و
م ژوو
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
68786
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
بە ئەحمەد
نەجيبە

8288
پەڕتوووکی ژمارە8 :
وی درۆی ئاﯾين
م ژوو

ﻻﭘەڕە

2197

http://www.kurdipedia.org

http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201109
9191138516
61969
ئامادەەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ە)
نووسيينی :نادر فەتحی )شوانە
ەڕەی 2711ی کوردی
بانەمە
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی پەڕتووک
م
ی پەڕتووک :ئااﯾين و ئاتەﯾزم
جﯚری
8289
پەڕتوووکی ژمارە9 :
ەتەوەﯾيەکان
ن
سی و پەﯾوەندﯾيە ن ونە
وی دﯾپلﯚماس
م ژوو
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22702075619792
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
نووسەر
د .ئەحمەدد نەقيب زادە
وەرگ
ەعروف
مستەفا مە
ەڕەکان
ژمارەی الپە
354
پ
سا ی چاپ
2008
کەتەلﯚگ
ەتی
ﯾاسا و پ وەەندی ن ودەو ە
ەوەی موکرﯾاننی
سەرچاوە :ما پەڕی دەززگای تو ژﯾنەووە و ب وکردنە
دﯾيەکانی پەڕتتووک
تاﯾبەتمەند
و ت:
باشوووری کوردستان
ی
جﯚری پەڕتتووک :رامياری
شوور
زمان  -ش وەزار :ک .باش
8290
پەڕتوووکی ژمارە0 :
وی د رﯾنی کوردستان  -بەرگی 1
م ژوو
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22214410918976
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
غی
نووسينی :فازل قەرەداغ
ەمی ئەم کت ببە لە سا ی  2005ب وکرراوەتەوە
چاپی ﯾەکە
سەرچاوە :ما پەڕی کت بخانەی کورددی
تاﯾبەتمەند
دﯾيەکانی پەڕتتووک
و ت:
باشوووری کوردستان
جﯚری پەڕتتووک :م ژوو
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شوور
زمان  -ش وەزار :ک .باش
8291
پەڕتوووکی ژمارە1 :
وی د رﯾنی کوردستان  -بەرگی 2
م ژوو
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22214410918977
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
غی
نووسينی :فازل قەرەداغ
ەمی ئەم کت ببە لە سا ی  2005ب وکرراوەتەوە
چاپی ﯾەکە
سەرچاوە :ما پەڕی کت ببخانەی کورددی
دﯾيەکانی پەڕتتووک
تاﯾبەتمەند
و ت:
باشوووری کوردستان
جﯚری پەڕتتووک :م ژوو
شوور
زمان  -ش وەزار :ک .باش
8292
پەڕتوووکی ژمارە2 :
وی د رﯾنی کوردستان  -بەرگی 3
م ژوو
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201110
0151307076
62382
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
نووسيننی :فازل قەررەداغی
2007
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
تاﯾبەتم
ستان
شووری کوردس
باش
و ت:
جﯚری پەڕتووک :م ژژوو
زمان  -ش وەزار :ک  .باشوور
8293
پەڕتوووکی ژمارە3 :
وی دەسە تدار تيی ئاﯾينی لە ئ رران
م ژوو
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201109
9100042156
61072
ئاماددەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
سيرروان کاوسی
2010
ی پەڕتووک
ەتمەندﯾيەکانی
تاﯾبە
دەرەوە
و ت:
جﯚرری پەڕتووک :م ژوو
ن  -ش وەزار :ک .باشوور
زمان
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8294
پەڕتوووکی ژمارە4 :
ی
ی سەفەوی
وی دەو ەتی
م ژوو
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201403
3060022503
33983
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
ش
سھ ل تەققوش
محەمەد س
شاخەوان محەمەد
ن
وەرگ انی لە عەرەبييەووە:
2012
دﯾيەکانی پەڕتتووک
تاﯾبەتمەند
باشوووری کوردستان
و ت:
جﯚری پەڕتتووک :م ژوو
شوور
زمان  -ش وەزار :ک .باش
8295
پەڕتوووکی ژمارە5 :
ی
ی عەباسی
وی دەو ەتی
م ژوو
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651497
70081
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
مەد سوھەﯾل
محەم
ل تەقوش
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
بااشووری کورددستان
و ت:
ی پەڕتووک :م ژوو
جﯚری
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
8296
پەڕتوووکی ژمارە6 :
وی راپەڕﯾنی
م ژوو
ی کورد
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
69654
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ەدﯾن
عەالئە

8297
پەڕتوووکی ژمارە7 :
1ـ1996
گەرﯾی )پ..د.ک( 1946
وی رۆژنامەگ
م ژوو
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101450576
65263
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
جاف ،ورﯾا

8298
پەڕتوووکی ژمارە8 :
ی دﯾموکراتتی کوردستتان
گەرﯾی پارتی
وی رۆژنامەگ
م ژوو
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http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101235146
65227
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
جاف ،ورﯾا

8299
پەڕتوووکی ژمارە9 :
گەرﯾی کورردی
وی رۆژنامەگ
م ژوو
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101235126
65137
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ەباری ،عەبدوولجەبار محەممەد
ئەلجە

8300
پەڕتوووکی ژمارە0 :
2013
ەکر 3-1908
وی رۆژنامەﭬانی دﯾاربە
م ژوو
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201310
0271059018
88156
ی پی دی ئ ف :ھ شتا ئاماادە نييە
فاﯾلی
ی
نووسەر :ر ناس نەورۆزی
ەم 2013 -
چاپی ﯾەکە
خانی
چاپخانە :خ
ی رۆشنبيری و الوان  /بەڕ وەبەراﯾەتی گشتی راگەﯾﯾاندن /
ب وکراوەکانی وەزارەتی
زگای دھﯚک
دن لە پاڕ ی
ەتی راگەﯾاند
بەڕ وەبەراﯾە
دﯾيەکانی پەڕتتووک
تاﯾبەتمەند
باشوووری کوردستان
و ت:
جﯚری پەڕتتووک :راگەﯾانندن
شوور
زمان  -ش وەزار :ک .باش
8301
پەڕتوووکی ژمارە1 :
ورد
ی نەژادی کو
وی رﯾشەی
م ژوو
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22214411819278
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
نووسينی :ئيحسان نوووری پاشا
وەرگ انی لە فارسيەوەە؛ ورﯾا قانع
پەخشی ئاراسەوە
ی
لەالﯾەن دەزگای چاپ و
ن
 200دا
ئەم کت بە للە سا ی 03
ەوە
ب وکراوەتە
دﯾيەکانی پەڕتتووک
تاﯾبەتمەند
و ت:
باشوووری کوردستان
جﯚری پەڕتتووک :م ژوو
شوور
زمان  -ش وەزار :ک .باش
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8302
پەڕتوووکی ژمارە2 :
مانی
رﯾی عوسم
عوسمان :باووەڕ بە راستتيی خﯚڕاگر
وی رەچە ەکی ئالی ع
م ژوو
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
69981
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ن موراد
ەلی پاشای ککوڕی سو تان
س پاشای عە
عەباس
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
بااشووری کورددستان
و ت:
ی پەڕتووک :م ژوو
جﯚری
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
8303
پەڕتوووکی ژمارە3 :
شی 1
سازی  -بەش
وی رەخنەس
م ژوو
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201307
7302215178
89373
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
ەن بەسير
دانانی :د .کامل حەسە
رۆشنبيری و ب وکردنەووەی کوردی
ی
ی
لە ب وکراوەەکانی دەزگای
زنجيرەی ژممارە 296
دا 1993
طباعة  -بەغد
چاپخانەی دار الحرﯾة للط
تاﯾبەتمەند
دﯾيەکانی پەڕتتووک
و ت:
ئ اق
ی
جﯚری پەڕتتووک :ئەدەبی
شوور
زمان  -ش وەزار :ک .باش
8304
پەڕتوووکی ژمارە4 :
سازی :ل کﯚ ينەوە
وی رەخنەس
م ژوو
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
69155
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
کامل حەسەن عەزﯾز

8305
پەڕتوووکی ژمارە5 :
وی رەگ و ررەچە ەکی کورد
م ژوو
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
69643
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
شا
سان نوری پاش
ئيحس

8306
پەڕتوووکی ژمارە6 :
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وی رەگ و ررەچە ەکی کورد
م ژوو
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22214410118690
ئاماد ەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
شا
سان نوری پاش
ئيحس
ف
ە کەرﯾم عارف
حەمە
2
2008
ی کت بخانەی کوردی
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
بااشووری کورددستان
و ت:
ی پەڕتووک :م ژوو
جﯚری
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
8307
پەڕتوووکی ژمارە7 :
س
وی زاگرۆس
م ژوو
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
69979
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
...

8308
پەڕتوووکی ژمارە8 :
کوردی
وی زمانی ک
م ژوو
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
67078
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ی
ف رەوف عەلی
ﯾوسف

8309
پەڕتوووکی ژمارە9 :
مان
وی سانەکاننی ھەوراما
م ژوو
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201201
1111658546
63785
ھ شتا ئامادە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
مەردۆخی
ی
عەبدو شەﯾﯾدا
قازی ع
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
تاﯾبەتم
ستان
شووری کوردس
باش
و ت:
جﯚری پەڕتووک :م ژژوو
زمان  -ش وەزار :ک  .باشوور

8310
پەڕتوووکی ژمارە0 :
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حيزبی کﯚمە ە و بە ئ رانيکردنی دۆزی کورد
ی
دوو -
کست خوارد
ژﯾيەکی شک
وی ستراتيژ
م ژوو
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201305
5312258017
78398
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
نووسيينی :ئەﯾوب ئەﯾوب زادە
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی پەڕتووک :دۆزی کورد
جﯚری
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
8311
پەڕتوووکی ژمارە1 :
فياﯾی نەتەووەﯾی کورد
ی و جوغراف
وی سياسی
م ژوو
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201112
2171712416
63343
ئاما دەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
نووسيينی :غو م ەەزا ئينساف پپوور
وەرگ انی :حاميد رەشيدی زەررزا
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی پەڕتووک
ی پەڕتووک :م ژوو
جﯚری
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
8312
پەڕتوووکی ژمارە2 :
وی سينەما
م ژوو
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201112
2152155406
63324
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
نووسيننی :گيتا گرکاانی
ەرﯾم
وەرگ اننی :ستار کە
نی 2002 -
سل مانی
تاﯾبەتم
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
ستان
شووری کوردس
باش
و ت:
جﯚری پەڕتووک :ھوونەری
زمان  -ش وەزار :ک  .باشوور
8313
پەڕتوووکی ژمارە3 :
وی سينەما
م ژوو
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
67433
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ی ،گيتا
گرگانی
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پەڕتووکی ژمارە8314 :
م ژووی سينەما لە نيو سەدەدا 1895ـ1950
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514967412
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
کاروان محەمەد

پەڕتووکی ژمارە8315 :
م ژووی س کس
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514966692
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
فازﯾل ھيمەت
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی پەڕتووک
باشووری کوردستان
و ت:
جﯚری پەڕتووک :ھەمەجﯚرە
زمان  -ش وەزار :ک .باشوور
پەڕتووکی ژمارە8316 :
م ژووی سەدەکانی ناوەڕاست
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514969787
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
گ م1 /ن

پەڕتووکی ژمارە8317 :
م ژووی سەردەمی پيغەمبەر)د.خ( وە خولەفای راشيدەﯾن
http://www.kurdipedia.org/?q=2014033100400798730
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
ھ َوشيار عبدو لال سنگاوی2011-953.02--
پەڕتووکی ژمارە8318 :
م ژووی شاراوەی ھەمەوەند
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514970003
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
نوری حەﯾدەری

پەڕتووکی ژمارە8319 :
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وی شارستاانييەت
م ژوو
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22214411719259
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
فرانک واﯾت
ک
مﯚڤ و
نووسينی :ئيزاک ئاسيم
وەرگ انی لە فارسيەوەە؛ حاميد گەوھەری
لەالﯾەن دەزگای چاپ و پەخشی ئاراسەوە
ن
 200دا
ئەم کت بە للە سا ی 03
ەوە
ب وکراوەتە
تاﯾبەتمەند
دﯾيەکانی پەڕتتووک
و ت:
باشوووری کوردستان
جﯚری پەڕتتووک :م ژوو
شوور
زمان  -ش وەزار :ک .باش
8320
پەڕتوووکی ژمارە0 :
وی شارستاانييەت ھەننگاوی ھەزاارەکان
م ژوو
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201403
3310040079
98656
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ئيزاک ئاسيمﯚف
ھەول ر2003-
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
بااشووری کورددستان
و ت:
ی پەڕتووک :م ژوو
جﯚری
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
دەرەوە
و ت:
ەڕەنسی
زمان  -ش وەزار :فە
م
ی پەڕتووک :ئااﯾين و ئاتەﯾزم
جﯚری
8321
پەڕتوووکی ژمارە1 :
م ژوو
وی شارستاان تی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651497
70024
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ت ،وﯾل ئارﯾل
دۆرانت

8322
پەڕتوووکی ژمارە2 :
سا نی شەست
کﯚنەوە تا س
ھەول ر :لە ک
وی شاری ھ
م ژوو
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20120
0610165149
96999
http
1
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
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ف ئەحمەد
ﯾوسف

8323
پەڕتوووکی ژمارە3 :
1957
ە کﯚنەوە تا 7
ی کوردﯾدا لە
ە ئەدەبياتی
وی شانﯚ لە
م ژوو
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
67419
ھ شتا ئاماادە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
پيربال  ،فەرھاد

8324
پەڕتوووکی ژمارە4 :
ە ھە ەبجە
وی شانﯚ لە
م ژوو
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
67400
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
عەبدوو حەمە الوو

8325
پەڕتوووکی ژمارە5 :
شارە
واری شمش
وی شو نەو
م ژوو
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
69800
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
...
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
و ت:
بااشووری کورددستان
ی پەڕتووک :م ژوو
جﯚری
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
8326
پەڕتوووکی ژمارە6 :
ی روسيا
وی شﯚڕشی
م ژوو
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
21912530112996
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
سکی
نووسەرر :ليﯚن ترۆتس
ن :عەزﯾز ئاال نی
وەرگ ان
نی 2007
سل مانی
تاﯾبەتم
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
و ت:
ستان
شووری کوردس
باش
جﯚری پەڕتووک :م ژژوو
زمان  -ش وەزار :ک  .باشوور
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8327
پەڕتوووکی ژمارە7 :
179
ی فەڕەنساا 99 - 1789
وی شﯚڕشی
م ژوو
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651497
70079
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
وﯾ ئارﯾل دۆرانت
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
و ت:
بااشووری کورددستان
ی پەڕتووک :م ژوو
جﯚری
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
8328
پەڕتوووکی ژمارە8 :
ی راگەﯾاندننی رووسيا
وی شيکارﯾی
م ژوو
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101450596
65324
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
د عەلی رەزا
مورتەززەوی ،سەﯾد

8329
پەڕتوووکی ژمارە9 :
ی راگەﯾاندننی رووسيا
وی شيکارﯾی
م ژوو
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201109
9111445566
61136
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
سەﯾد عەلی رەزا مورتەزەووی
نووسەر :س
ەد
ھادﯾن محەمە
وەرگ  :بەھ
ی سەردەم  -سل مانی ))سا ی چاپ)2007 :
لە ب وکراوەەکانی دەزگای
دﯾيەکانی پەڕتتووک
تاﯾبەتمەند
و ت:
باشوووری کوردستان
جﯚری پەڕتتووک :م ژوو
8330
پەڕتوووکی ژمارە0 :
ە
ەتی زەنگنە
وی عەشيرە
م ژوو
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201101
1262204283
33048
ی پی دی ئ ف :ھ شتا ئاماادە نييە
فاﯾلی
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ەحمان زەنگنە
ن
عەبدول
ی محەمەد ع
کﯚکردنەوەی
ەم
چاپی ﯾەکە
دﯾيەکانی پەڕتتووک
تاﯾبەتمەند
ستان
شووری کوردس
و ت :باش

8331
پەڕتوووکی ژمارە1 :
ە
ەتی زەنگنە
وی عەشيرە
م ژوو
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
69680
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
مەد عەبدول ەحمان
محەم

8332
پەڕتوووکی ژمارە2 :
فە
وی فەلسەف
م ژوو
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
65518
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ھيگل  ،فردرﯾک ولييەم

8333
پەڕتوووکی ژمارە3 :
فە )ھيگ )
وی فەلسەف
م ژوو
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22702075619927
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
نووسەر
ھيگ
وەرگ
ستەفا
عرفان مس
ەڕەکان
ژمارەی الپە
416
پ
سا ی چاپ
2005
کەتەلﯚگ
سياسەت
ەوەی موکرﯾاننی
سەرچاوە :ما پەڕی دەززگای تو ژﯾنەووە و ب وکردنە
دﯾيەکانی پەڕتتووک
تاﯾبەتمەند
و ت:
باشوووری کوردستان
ەفە
جﯚری پەڕتتووک :فەلسە
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شوور
زمان  -ش وەزار :ک .باش
8334
پەڕتوووکی ژمارە4 :
ی
ەفەی گرﯾکی
فە :فەلسە
وی فەلسەف
م ژوو
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
65667
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ە ،ئيميل
برﯾھ يە

8335
پەڕتوووکی ژمارە5 :
ران
سوننە لە ئ ر
وی فەندەم نتاليزمی ئييسالمی س
م ژوو
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22214411919339
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ی سينا
م .عەلی
2006
ی موکرﯾانی 6
دەزگای
سەرچاوە :ما پەڕی کت بخانەی ککوردی
تاﯾبەتم
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
ستان
شووری کوردس
باش
و ت:
جﯚری پەڕتووک :ئاﯾيين و ئاتەﯾزم
زمان  -ش وەزار :ک ..باشوور
8336
پەڕتوووکی ژمارە6 :
دا
گشتيی کەرکوکد
ی
ەکردنی کت ب لەکت بخانەی
وی قەدەغە
م ژوو
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201112
2121535456
63244
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
نوسەرر :حەمەدﯾان
سل ماننی 2008
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
تاﯾبەتم
و ت:
ستان
شووری کوردس
باش
جﯚری پەڕتووک :م ژژوو
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
8337
پەڕتوووکی ژمارە7 :
وی كوردستتان ب1
م ژوو
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201403
3310040079
98732
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
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-956.71
سەنگاوى1--
ھ َوشييار عەبدو ال س
8338
پەڕتوووکی ژمارە8 :
وی گرﯾان
م ژوو
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201112
2091132426
63179
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ەوان
سە ح حەسەن پا ە
ی 2011 -
سل مانی
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
تاﯾبەتمە
و ت:
ستان
شووری کوردس
باش
ەمەجﯚرە
جﯚری پەڕتووک :ھە
زمان  -ش وەزار :ک ..باشوور
8339
پەڕتوووکی ژمارە9 :
ی کوردی
وی گﯚرانی و مﯚسيقای
م ژوو
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201209
9161650383
31498
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
فەرھاد پيرباڵ
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
تاﯾبەتم
و ت:
ستان
شووری کوردس
باش
جﯚری پەڕتووک :ھوونەری
زمان  -ش وەزار :ک  .باشوور

8340
پەڕتوووکی ژمارە0 :
رﯾکا
وی گﯚڕانکاررﯾی کﯚمە ﯾەتی و سيياسيی ئەمر
م ژوو
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22702075619786
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
نووسەر
فرشتە نوراائی
وەرگ
م
ھەورامان ففەرﯾق کەرﯾم
پ
سا ی چاپ
2007
کەتەلﯚگ
م ژوو
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سەرچاوە :ما پەڕی دەزگای تو ژﯾنەوە و ب وکردنەوەی موکرﯾانی
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی پەڕتووک
باشووری کوردستان
و ت:
جﯚری پەڕتووک :م ژوو
زمان  -ش وەزار :ک .باشوور
پەڕتووکی ژمارە8341 :
م ژووی گەلی لﯚلﯚ :دانيشتووانی کﯚنی پار زگای ئەم ۆی سل مانی
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514969649
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
فازﯾل
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی پەڕتووک
باشووری کوردستان
و ت:
جﯚری پەڕتووک :م ژوو
زمان  -ش وەزار :ک .باشوور
پەڕتووکی ژمارە8342 :
م ژووی گەلی کورد لە کﯚنەوە تا ئەم ۆ
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514969629
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
سا ح

پەڕتووکی ژمارە8343 :
م ژووی مﯚسيقای کوردی
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514967362
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
محەمەد حەمە باقی

پەڕتووکی ژمارە8344 :
م ژووی مﯚسيقای کوردی
http://www.kurdipedia.org/?q=2011102522162562563
ئامادەﯾە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
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ی
ەد حەمە باقی
محەمە
ی ئاراس 20 02 -
دەزگای
تاﯾبەتم
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
ستان
شووری کوردس
باش
و ت:
جﯚری پەڕتووک :ھوونەری
زمان  -ش وەزار :ک  .باشوور
8345
پەڕتوووکی ژمارە5 :
وی ميراﯾەتييی سﯚران
م ژوو
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201312
2201635108
87149
ی پی دی ئ ف :ھ شتا ئاماادە نييە
فاﯾلی
ەگ
حس ن نازم بە
نووسەر :ح
سدﯾق سا ح
ن کەرﯾم  -س
س ن حەسەن
وەرگ  :حس
م ژووی دەررچوون2013/15/9:
تاﯾبەتمەند
دﯾيەکانی پەڕتتووک
و ت:
باشوووری کوردستان
جﯚری پەڕتتووک :م ژوو
شوور
زمان  -ش وەزار :ک .باش
8346
پەڕتوووکی ژمارە6 :
ﯾک
وی م تافيزﯾک
م ژوو
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201401
1152130358
86679
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
راجر ھەنکااک
ەعيدی
ەوە :فاتح سە
وەرگ انی لە ئينگليزﯾيە
2013
دﯾيەکانی پەڕتتووک
تاﯾبەتمەند
و ت:
باشوووری کوردستان
ەفە
جﯚری پەڕتتووک :فەلسە
شوور
زمان  -ش وەزار :ک .باش
8347
پەڕتوووکی ژمارە7 :
وردستان
وخ م ژووى كو
م ژوو
وی مەرد َ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201403
3310040079
98733
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
2011-95
محمد56.71--
زانەر م
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8348
پەڕتوووکی ژمارە8 :
دووەم
شاعيران  -بەرگی د
ن
ن،
ن ،و ژەوانان
ی کورد ،عاررفان ،زاناﯾان
وی ناودارانی
م ژوو
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201204
4111401366
64468
ئئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ببابەش خ مەرردۆخ روحانی )شيوا)
ماجد مەردۆخ رۆحانی
ووەرگ انی :ما
للە ب وکراوەکاانی ئەکادﯾمييای کوردی
م
چاپی ﯾەکەم
چ
ھەول ر 2011
ھ
ەکانی پەڕتوووک
تاﯾبەتمەندﯾيە
و ت:
باشووری کوردستان
ی
جﯚری پەڕتوووک :م ژوو
زمان  -ش وەەزار :ک .باشووور
8349
پەڕتوووکی ژمارە9 :
شاعيران  -بەرگی ﯾﯾەکەم
ن
ن،
ن ،و ژەوانان
ی کورد ،عاررفان ،زاناﯾان
وی ناودارانی
م ژوو
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201204
4111358546
64467
ئئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ببابەش خ مەرردۆخ روحانی )شيوا)
ماجد مەردۆخ رۆحانی
ووەرگ انی :ما
کانی ئەکادﯾمييای کوردی
للە ب وکراوەکا
م
چاپی ﯾەکەم
چ
ھەول ر 2011
ھ
ەکانی پەڕتوووک
تاﯾبەتمەندﯾيە
و ت:
باشووری کوردستان
ی
جﯚری پەڕتوووک :م ژوو
زمان  -ش وەەزار :ک .باشووور
8350
پەڕتوووکی ژمارە0 :
کوردستان
کﯚنەکانی ک
وی نەتەوە ک
م ژوو
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201403
3310040079
98687
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ەلياس
ەوان فاﯾەق ئە
شاخە
ھەول ر2008-
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی پەڕتووک :م ژوو
جﯚری
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ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
بااشووری کورددستان
و ت:
8351
پەڕتوووکی ژمارە1 :
گی کورد
وی نەژاد و پەﯾوەستەگ
م ژوو
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
69631
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
د
رەشيد

8352
پەڕتوووکی ژمارە2 :
وی نەورۆز و کرۆنﯚلﯚژﯾاای ئ ران
م ژوو
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201307
7012107199
91140
ھ شتا ئامادە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ی
کەرﯾم رەزاﯾی
عەبدولک
وەرگ اننی :شەرﯾف سە ح
2013
تاﯾبەتم
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
و ت:
ستان
شووری کوردس
باش
جﯚری پەڕتووک :م ژژوو
زمان  -ش وەزار :ک  .باشوور
8353
پەڕتوووکی ژمارە3 :
خی کورد
وی ھاوچاخ
م ژوو
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201112
2062318506
63135
ئامادەەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
مک داول
نووسيينی :دﯾوﯾد م
وەرگ ی فارسی :ئيبراھيم ﯾونس
سی
دی زەرزا
حاميد رەشيد
وەرگ ی کوردی :ح
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
بااشووری کورددستان
و ت:
ی پەڕتووک :م ژوو
جﯚری
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
8354
پەڕتوووکی ژمارە4 :
وی ھاوچەررخ
م ژوو
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201109
9011014476
60862
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ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
جيھانی
ی
شﯚڕشی فەڕڕەنسييەوە تا جەنگی دوووەمی
ئەوروپا لە ش
ەرکی
وەرگ انی لە عەرەبييەووە :خاليد ھە
دﯾيەکانی پەڕتتووک
تاﯾبەتمەند
و ت:
باشوووری کوردستان
جﯚری پەڕتتووک :م ژوو

8355
پەڕتوووکی ژمارە5 :
دووەمی..
ی
گی
ی فەڕەنسييەوە تا جەنگ
وی ھاوچەررخ :ئەوروپا لە شﯚڕشی
م ژوو
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651497
70075
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ی ،عەبدولمە
مان /نەعنەعی
عەبدوولعەزﯾز سل م
ەجيد

8356
پەڕتوووکی ژمارە6 :
وی ھاوچەررخی ئ ران
م ژوو
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651497
70084
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
سين /بەرزان ممەال تەھا
سەرددەشتی ،ﯾاس

8357
پەڕتوووکی ژمارە7 :
ی بﯚکان و ناوودارانی
وی ھاوچەررخی شاری
م ژوو
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201112
2212110196
63455
ە
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
ی :جەعفەر قز جی
نووسينی
سو تانی
ی :ئەنوەر س
ن و ئامادەکاری
وەرگ ان
بنکەی ژژﯾن 2007 -
ەندﯾيەکانی پپەڕتووک
تاﯾبەتمە
و ت:
ستان
شووری کوردس
باش
جﯚری پپەڕتووک :م ژژوو
زمان  -ش وەزار :ک .باشوور
8358
پەڕتوووکی ژمارە8 :
ب)1(3+2+
سەدەى بيسەەم ب
ى
سوكراﯾەوە ەا
سياسی لە ر َوژئاوا لە س
وی ھزری س
م ژوو
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201403
3310040079
98734
ھ شتا ئامادە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
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2011-940.1
ئازاد ووە ەد بەگ1--

8359
پەڕتوووکی ژمارە9 :
سياسی لە رۆژئاوا
وی ھزری س
م ژوو
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
65515
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ی ،کەمال
پﯚالدی

8360
پەڕتوووکی ژمارە0 :
سەدەی بيستتەم
سياسی لە رۆژئاوا :سە
وی ھزری س
م ژوو
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
66724
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ی ،کەمال
پﯚالدی

8361
پەڕتوووکی ژمارە1 :
سياسی لە رۆژئاوادا  -بەرگی 1
وی ھزری س
م ژوو
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22702075619941
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
نووسەر
د.کەمال پوووالدی
وەرگ
ن زەندی
ەگی -سيروان
ئازاد و ەدبە
ەڕەکان
ژمارەی الپە
176
پ
سا ی چاپ
2005
کەتەلﯚگ
م ژوو
ەوەی موکرﯾاننی
سەرچاوە :ما پەڕی دەززگای تو ژﯾنەووە و ب وکردنە
دﯾيەکانی پەڕتتووک
تاﯾبەتمەند
باشوووری کوردستان
و ت:
جﯚری پەڕتتووک :م ژوو
شوور
زمان  -ش وەزار :ک .باش
8362
پەڕتوووکی ژمارە2 :
سياسی لە رۆژئاوادا  -بەرگی 2
وی ھزری س
م ژوو
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22702075619920
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ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
نووسەر
د.کەمال پوووالدی
وەرگ
ئازاد وەلەدبەگی_ سيرووان جەبار
ەڕەکان
ژمارەی الپە
236
پ
سا ی چاپ
2005
کەتەلﯚگ
سياسەت
ەوەی موکرﯾاننی
سەرچاوە :ما پەڕی دەززگای تو ژﯾنەووە و ب وکردنە
دﯾيەکانی پەڕتتووک
تاﯾبەتمەند
و ت:
باشوووری کوردستان
جﯚری پەڕتتووک :م ژوو
شوور
زمان  -ش وەزار :ک .باش
8363
پەڕتوووکی ژمارە3 :
سياسی لە رۆژئاوادا  -بەرگی 3
وی ھزری س
م ژوو
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22702075619908
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
نووسەر
پووالدی
د .کەماڵ پو
وەرگ
ئازاد وە ەدبەگی -سيرووان جەبار
ەڕەکان
ژمارەی الپە
256
پ
سا ی چاپ
2005
کەتەلﯚگ
سياسەت
ەوەی موکرﯾاننی
سەرچاوە :ما پەڕی دەززگای تو ژﯾنەووە و ب وکردنە
دﯾيەکانی پەڕتتووک
تاﯾبەتمەند
و ت:
باشوووری کوردستان
جﯚری پەڕتتووک :م ژوو
8364
پەڕتوووکی ژمارە4 :
ی جاف
مود پاشای
جاف و مەحم
وی ھﯚزی ج
م ژوو
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
69860
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
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سەن فەھمی
حەسە

8365
پەڕتوووکی ژمارە5 :
ە سەرچاوە م ژووﯾيەکانەوە
گە باخی لە
وی ھﯚزی گ
م ژوو
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201303
3251428158
80057
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
س
ی موھەندﯾس
نەوزادی
2012
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
تاﯾبەتم
و ت:
ستان
شووری کوردس
باش
جﯚری پەڕتووک :م ژژوو
زمان  -ش وەزار :ک ..باشوور
8366
پەڕتوووکی ژمارە6 :
کوردی  -بەررگی 1
وی و ژەی ک
م ژوو
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201111
1132243586
62929
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
سدﯾق بﯚرەکەﯾی  -سەفی زادە
ی ئاراس 20 08 -
دەزگای
تاﯾبەتم
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
ستان
شووری کوردس
باش
و ت:
جﯚری پەڕتووک :ئەددەبی
زمان  -ش وەزار :ک  .باشوور
8367
پەڕتوووکی ژمارە7 :
کوردی  -بەررگی 2
وی و ژەی ک
م ژوو
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201111
1132244496
62930
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
سدﯾق بﯚرەکەﯾی  -سەفی زادە
ی ئاراس 20 08 -
دەزگای
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
تاﯾبەتم
و ت:
ستان
شووری کوردس
باش
جﯚری پەڕتووک :ئەددەبی
زمان  -ش وەزار :ک  .باشوور
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8368
پەڕتوووکی ژمارە8 :
کوردی  -بەررگی 3
وی و ژەی ک
م ژوو
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201111
1211013566
63000
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ق بﯚرەکەﯾی  -سەفی زاددە
سدﯾق
ی ئاراس 2008 -
دەزگای
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
بااشووری کورددستان
و ت:
ەدەبی
ی پەڕتووک :ئە
جﯚری
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
8369
پەڕتوووکی ژمارە9 :
ەوە
کوردی ب :2،،1ل کﯚ ينە
وی و ژەی ک
م ژوو
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
68683
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
دﯾق ) ەفی زادە)

8370
پەڕتوووکی ژمارە0 :
وی کت ب
م ژوو
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22702075619779
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
نووسەر
سوند دال
وەرگ
مان
م عەبدول ەحم
د .ئەدھەم
ەڕەکان
ژمارەی الپە
376
پ
سا ی چاپ
2008
کەتەلﯚگ
م ژوو
ەوەی موکرﯾاننی
سەرچاوە :ما پەڕی دەززگای تو ژﯾنەووە و ب وکردنە
دﯾيەکانی پەڕتتووک
تاﯾبەتمەند
باشوووری کوردستان
و ت:
جﯚری پەڕتتووک :م ژوو
شوور
زمان  -ش وەزار :ک .باش
8371
پەڕتوووکی ژمارە1 :
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سەردەمەکاننەوە تا سەردەمی
ە کﯚنترﯾن س
وی کت ب لە
م ژوو
ئ ستاا
dipedia.org//?q=201206
6101450586
65271
http:///www.kurd
تا ئامادە نييە
ھ شتا
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
سوند دال
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
بااشووری کورددستان
و ت:
ی پەڕتووک :رااگەﯾاندن
جﯚری
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
8372
پەڕتوووکی ژمارە2 :
مانی
ەکانی سل م
وی کت بخانە
م ژوو
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101235136
65172
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
مارف ناسراو

8373
پەڕتوووکی ژمارە3 :
16ھەمدا
وی کورد لە سەدەی 6
م ژوو
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201209
9151412126
68202
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
سی محەمەد ئيسکندەر
شەمس
تاﯾبەتم
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
و ت:
ستان
شووری کوردس
باش
جﯚری پەڕتووک :م ژژوو
زمان  -ش وەزار :ک  .باشوور

8374
پەڕتوووکی ژمارە4 :
شانزەھەمداا
وی کورد لە سەدەی ش
م ژوو
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
69691
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
سی محەمە
شەمس
ەد

8375
پەڕتوووکی ژمارە5 :
خاکی ئ رانا
وی کورد و ننادرشا لە خ
م ژوو
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http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
69602
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
حس ن حوزنی

8376
پەڕتوووکی ژمارە6 :
کوردستان
وی کورد و ک
م ژوو
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
69598
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
شوکررو ی

8377
پەڕتوووکی ژمارە7 :
کوردستان 2
وی کورد و ک
م ژوو
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
69972
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ی
مەد مەردۆخی
محەم

8378
پەڕتوووکی ژمارە8 :
ی ،ئاوەدانی...
کﯚمە ﯾەتی
 /سياسی ،م ژووﯾی ،ک
کوردستان/
وی کورد و ک
م ژوو
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
69724
ھ شتا ئامادە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
سا ح

8379
پەڕتوووکی ژمارە9 :
وی کوردستتان تيی شارری موس
م ژوو
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201103
32211002919910
ئامادەەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
دﯾبەگەﯾی
ی
سينی :دەرسييم
نووس
رامياری
ی
ل کﯚ يينەوەی م ژوووﯾی و
ی 2-1
بەرگی
 ،2دانيمارک
ی دووەم 2011
چاپی
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی
ی پەڕتووک
ددەرەوە
و ت:
ی پەڕتووک :م ژوو
جﯚری
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
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8380
پەڕتوووکی ژمارە0 :
ە
وی کوردەکاانی جەزﯾرە
م ژوو
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201110
0171613066
62405
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ھرامی نيا
نووسيننی :ئوم د بەھ
معرفتی
ی
وەرگ اننی :عەبدول ەحيم
تاﯾبەتم
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
و ت:
ستان
شووری کوردس
باش
جﯚری پەڕتووک :م ژژوو
زمان  -ش وەزار :ک  .باشوور
8381
پەڕتوووکی ژمارە1 :
کاندا
ی ساسانيەک
ی کوردی لەسەردەمی
وی ک سای
م ژوو
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22214411819279
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
نووسينی :ئارام داود
لەالﯾەن دەزگای چاپ و پەخشی سەردەمەووە
ن
 200دا
ئەم کت بە للە سا ی 02
ەوە
ب وکراوەتە
تاﯾبەتمەند
دﯾيەکانی پەڕتتووک
و ت:
باشوووری کوردستان
جﯚری پەڕتتووک :م ژوو
شوور
زمان  -ش وەزار :ک .باش
8382
پەڕتوووکی ژمارە2 :
ن لە و نەدا
وی کﯚماری کوردستان
م ژوو
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201304
4102003357
78841
ھ شتا ئامادە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ب و کاکشار ئئﯚرەمار
حەمەد غەرﯾب
ئارام مح
ەندﯾيەکانی پەڕتووک
تاﯾبەتمە
و ت:
ستان
شووری کوردس
باش
جﯚری پپەڕتووک :م ژژوو
زمان  -ش وەزار :ک ..باشوور

8383
پەڕتوووکی ژمارە3 :
ەر
وی کﯚمپيوتە
م ژوو
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http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201211
1061549406
69950
ئامادەەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
...
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی پەڕتووک
بااشووری کورددستان
و ت:
ی پەڕتووک :ککﯚمپيوتەر
جﯚری
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
8384
پەڕتوووکی ژمارە4 :
وی کﯚنی کە
م ژوو
ەرکوک
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22214410318783
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
خا جەالل
نووسينی :کامەران کو خ
موکرﯾانيەوە
ە
لەالﯾەن دەزگای چاپ و پەخشی
ن
 200دا
ئەم کت بە للە سا ی 08
ەوە
ب وکراوەتە
سەرچاوە :ما پەڕی کت ببخانەی کورددی
دﯾيەکانی پەڕتتووک
تاﯾبەتمەند
و ت:
باشوووری کوردستان
جﯚری پەڕتتووک :م ژوو
شوور
زمان  -ش وەزار :ک .باش
8385
پەڕتوووکی ژمارە5 :
وی کﯚﯾە ب2
م ژوو
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
69626
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
تاھير ئەحمەد

8386
پەڕتوووکی ژمارە6 :
197
ی کوردستا ن 76-1975
ی نيشتمانيی
وی ﯾەک تيی
م ژوو
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201106
6011434456
60142
ی پی دی ئ ف :ھ شتا ئاماادە نييە
فاﯾلی
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ەبدولرەحمان عومەر
ن
نووسينی دد.سەروەر عە
دﯾيەکانی پەڕتتووک
تاﯾبەتمەند
ستان
شووری کوردس
و ت :باش

8387
پەڕتوووکی ژمارە7 :
ە شانازﯾی
وﯾەکی پ لە
م ژوو
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6201722337
70179
ھ شتا ئامادە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
کەرﯾم
م
ی ميرزا
بيرەوەرﯾەکانی قادری
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
تاﯾبەتم
ستان
شووری کوردس
باش
و ت:
جﯚری پەڕتووک :ﯾادداشت
زمان  -ش وەزار :ک  .باشوور

8388
پەڕتوووکی ژمارە8 :
ی عەرەبی ئئيسالمی
و تيی ھزری
م ژوو
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22214411919328
ئاماددەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
حەمەد ئارکﯚن
د .مح
نەرﯾماان تا يب
ی موکرﯾانی 2006
دەزگای
ی کت بخانەی کوردی
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
بااشووری کورددستان
و ت:
ی پەڕتووک :م ژوو
جﯚری
8389
پەڕتوووکی ژمارە9 :
ر
و ک لە ئاگر
م ژوو
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201404
4121755417
73404
ھ شتا ئامادە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
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حەسەن جودی
2014
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
تاﯾبەتم
ستان
شووری کوردس
باش
و ت:
جﯚری پەڕتووک :م ژژوو
زمان  -ش وەزار :ک  .باشوور
8390
پەڕتوووکی ژمارە0 :
جەدان لە ئييسالمدا
ی ئەشکەنج
م ژوی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
66385
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ی عەلەوی
ھادی
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
و ت:
بااشووری کورددستان
م
ی پەڕتووک :ئااﯾين و ئاتەﯾزم
جﯚری
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
8391
پەڕتوووکی ژمارە1 :
وردستان /ع راق
موکراتی کو
ی پارتی دﯾم
م ژوی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
66196
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ی عەبدو
عەلی

8392
پەڕتوووکی ژمارە2 :
م ش و ھەنگ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6202255317
70718
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ئا/ئيبرراھيم سا ح
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی پەڕتووک :مندا ن
جﯚری
8393
پەڕتوووکی ژمارە3 :
کيکی ژﯾرود
م شک
دل کی پاک
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6202255317
70231
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
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ب/خﯚﯚونيد نی کورددی
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی پەڕتووک
ی پەڕتووک :مندا ن
جﯚری
8394
پەڕتوووکی ژمارە4 :
ەزلەﯾەکasuper ffly
م شە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6202255317
70812
ھ شتا ئاماادە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
و/کارووان عومەر کاککەسور
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی پەڕتووک :مندا ن
جﯚری
8395
پەڕتوووکی ژمارە5 :
ەکان
م شە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201109
9241701546
62070
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ل سارتەر
ژان پﯚل
وەرگ  :نەجاتی عەببدو
ی ئاراس
دەزگای
2002
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
تاﯾبەتم
و ت:
ستان
شووری کوردس
باش
شانﯚ
جﯚری پەڕتووک :شا
8396
پەڕتوووکی ژمارە6 :
ەکان :درامااﯾەکە لە س پەردەدا
م شە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
69399
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ەر ،جان پﯚل
سارتە

8397
پەڕتوووکی ژمارە7 :
ەرگمە
م گر س بەری مە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
68399
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ن چاوڕەش
ئەمين
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ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
بااشووری کورددستان
و ت:
چيرۆک
ی پەڕتووک :چ
جﯚری
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
8398
پەڕتوووکی ژمارە8 :
م گەل
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
67377
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ﯾە مازز گيونەی

8399
پەڕتوووکی ژمارە9 :
ەل تيی خ
م نتە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201111
1162254184
45604
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
سەن
محەمەدد فەرﯾق حەس
20
دەزگای ئاراس 008 -
تاﯾبەتمە
ەندﯾيەکانی پپەڕتووک
و ت:
ستان
شووری کوردس
باش
جﯚری پپەڕتووک :کﯚممە ﯾەتی
زمان  -ش وەزار :ک ..باشوور
8400
پەڕتوووکی ژمارە0 :
ن
م وم وەکەی من
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6202255317
70390
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
مەد
و/ئەنووەر قادرمحەم
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی پەڕتووک
ی پەڕتووک :مندا ن
جﯚری
8401
پەڕتوووکی ژمارە1 :
و
سەرەتاوە بوو
ە ھەر لە س
م ينە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
69002
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
سوعاد
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8402
پەڕتوووکی ژمارە2 :
ەکەدا
ناو دارستانە
سيەک لە نا
مەترس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6202255317
70668
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
و/ھەوورامان ورﯾا قانع
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
و ت:
بااشووری کورددستان
مندا ن
ی پەڕتووک :م
جﯚری
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
8403
پەڕتوووکی ژمارە3 :
ی م شک
مەتەڵ بﯚ زاخاوی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101235146
65206
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
حەمەد
ەوان عەلی ح
شاخە

8404
پەڕتوووکی ژمارە4 :
مەتەڵ لەناو شە
ەبەکدا
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201011
11911185010789
ی پی دی ئ ف :ھ شتا ئاماادە نييە
فاﯾلی
کﯚکردنەوە و شيکردنەوەەی :ھەردەو کاکەﯾی
پ داچوونەوەەی :بـوار نورەەدﯾـن
ژمارەی بالووکراوە75 :
دﯾزاﯾنی بەرگ :حەميد ررەزا ئازموودە
ساالر
ر
ی الپەڕەکان :کاروان
ڕ کخستنی
چاپخانە :ئااراس ھەول ر
1
تيراژ1000 :
ەم2008 :
چاپی ﯾەکە
 2008حکومەتی ھەر می کورردستان
2
ژمارەی سپپاردن 2498 :سا ی
تاﯾبەتمەند
دﯾيەکانی پەڕتتووک
ستان
شووری کوردس
و ت :باش
8405
پەڕتوووکی ژمارە5 :
وەﯾدا
مەتە ﯚکەی ھوو
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201306
6270739438
83066
ھ شتا ئامادە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
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سی ميالنی
عەبباس
وەرگ اننی عەبدو

حەسەن زاددە

تاﯾبەتم
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
شووری کوردس
باش
و ت:
ستان
زمان  -ش وەزار :ک  .باشوور

8406
پەڕتوووکی ژمارە6 :
مەتە ی ُُ◌پيشيننان
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6202255317
70225
ھ شتا ئاما دە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
شەونم
ع.ع./ش
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی پەڕتووک :مندا ن
جﯚری
8407
پەڕتوووکی ژمارە7 :
ليا  -بەرگی  1و 2
مەجلليسی ئەولي
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201306
6062109527
78345
ە
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
شی
ەدی شە ماش
دانراوی :مەال محەمە
1991
ەندﯾيەکانی پپەڕتووک
تاﯾبەتمە
و ت:
ھە تی کورددستان
رۆژھ
جﯚری پپەڕتووک :ئاﯾيين و ئاتەﯾزم
زمان  -ش وەزار :ک .باشوور
8408
پەڕتوووکی ژمارە8 :
مەجننون ک بﯚ ب تتاقەتيت
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22214411019016
ئامادەەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
شەرﯾف زادە
نووسيينی :سروە ش
ئەم کت بە لە سا ی  2006دا ب وکراوەتەوە
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی پەڕتووک
بااشووری کورددستان
و ت:
ھە بەست
ی پەڕتووک :ھ
جﯚری
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ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
8409
پەڕتوووکی ژمارە9 :
رەمی راز  -بەرگی 1
مەحر
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22702075619783
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
نووسەر
ەنەبی
ئەکرەم عە
ەڕەکان
ژمارەی الپە
556
پ
سا ی چاپ
2008
کەتەلﯚگ
ئەدەبيات
ەوەی موکرﯾاننی
سەرچاوە :ما پەڕی دەززگای تو ژﯾنەووە و ب وکردنە
دﯾيەکانی پەڕتتووک
تاﯾبەتمەند
و ت:
باشوووری کوردستان
ی
جﯚری پەڕتتووک :ئەدەبی
شوور
زمان  -ش وەزار :ک .باش
8410
پەڕتوووکی ژمارە0 :
رەمی راز  -بەرگی 2
مەحر
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22702075619788
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
نووسەر
ەنەبی
ئەکرەم عە
ەڕەکان
ژمارەی الپە
476
پ
سا ی چاپ
2008
کەتەلﯚگ
ئەدەبيات
ەوەی موکرﯾاننی
سەرچاوە :ما پەڕی دەززگای تو ژﯾنەووە و ب وکردنە
دﯾيەکانی پەڕتتووک
تاﯾبەتمەند
و ت:
باشوووری کوردستان
ی
جﯚری پەڕتتووک :ئەدەبی
شوور
زمان  -ش وەزار :ک .باش
8411
پەڕتوووکی ژمارە1 :

ﻻﭘەڕە

2231

http://www.kurdipedia.org

رەمی راز  -بەرگی 3
مەحر
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22702075619789
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
نووسەر
ەنەبی
ئەکرەم عە
ەڕەکان
ژمارەی الپە
418
پ
سا ی چاپ
2008
کەتەلﯚگ
ئەدەبيات
ەوەی موکرﯾاننی
سەرچاوە :ما پەڕی دەززگای تو ژﯾنەووە و ب وکردنە
دﯾيەکانی پەڕتتووک
تاﯾبەتمەند
و ت:
باشوووری کوردستان
ی
جﯚری پەڕتتووک :ئەدەبی
شوور
زمان  -ش وەزار :ک .باش
8412
پەڕتوووکی ژمارە2 :
کوردستان
ن
ﯾاسادانانی
ی
ەنجومەنی
شتنەکانی ئە
زەری دانيش
مەحز
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
66126
ھ شتا ئامادە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ی کوردستان
ئەنجوومەنی ﯾاسادانانی ناوچەی
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی پەڕتووک
بااشووری کورددستان
و ت:
ی پەڕتووک :ﯾااساﯾی
جﯚری
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
8413
پەڕتوووکی ژمارە3 :
ﯾاسادانانى ناوچەى كوردستان
ى
ى
شەنەكانى ئەنجومەنى
زەرەى دانيش
مەحز
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201403
3310040079
98788
ھ شتا ئامادە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
داد-
ن-االدﯾب-بەغد
ى كوردسەان
ئەنجوومەنى ﯾاسادانانى ناوچەى

8414
پەڕتوووکی ژمارە4 :
تی خﯚمان...
شيوەکەل  :بەسەرھات کی م ژووﯾﯾی لە و ی
مود ئاغای ش
مەحم
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
68281
ھ شتا ئامادە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
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تﯚفيق کوڕی مەحموود ئاغای ھەمزاغای مە رەفە

پەڕتووکی ژمارە8415 :
مەحمود پاشای جاف 1846ـ1921
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514969864
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
ئوم د ئاشنا

پەڕتووکی ژمارە8416 :
مەحمود خانی دز ی چ :2شﯚڕشگ ی رۆژھە تی کوردستان
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514969929
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
عومەر مەعروف

پەڕتووکی ژمارە8417 :
مەحمود دەرو ش :ھە دانەوەی دەفتەرەکانی شيعر و سياسەت و تازەگەری
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514969269
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
غەمبار ،جەمال

پەڕتووکی ژمارە8418 :
مەحمودی پاقلە :ئەو پياوەی لەگەڵ خﯚردا لەداﯾک بوو
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514969812
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
ھاژە

پەڕتووکی ژمارە8419 :
مەحوی ..بەش ک لە بابەتەکانی فيستيﭭا ی مەحوی
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122214411219090
ئامادەﯾە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
نووسينی :ژمارەﯾەک ل کﯚ ەوە و نووسەران
ئەم کت بە لە سا ی  2001دا لەالﯾەن دەزگای چاپ و پەخشی ئاراسەوە ب وکراوەتەوە
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی پەڕتووک
باشووری کوردستان
و ت:
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جﯚری پەڕتووک :ئەدەبی
زمان  -ش وەزار :ک .باشوور
پەڕتووکی ژمارە8420 :
مەحوﯾی لە ن وان زاھيرﯾەت و باتينييەت و عيشق و مەعشوق
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514969057
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
مەال محەمەدی مەال عوسمانی با خی
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی پەڕتووک
باشووری کوردستان
و ت:
جﯚری پەڕتووک :ئەدەبی
زمان  -ش وەزار :ک .باشوور
پەڕتووکی ژمارە8421 :
مەداليای سەرۆک
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514968589
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
سەالم عەبدو
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی پەڕتووک
باشووری کوردستان
و ت:
جﯚری پەڕتووک :چيرۆک
زمان  -ش وەزار :ک .باشوور
پەڕتووکی ژمارە8422 :
مەرجەکانی الالە االاللە
http://www.kurdipedia.org/?q=2012012423044664023
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
مەرجەکانی الالە االاللە
http://www.islamakam.com/ktab/marjakan.pdf
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی پەڕتووک
جﯚری پەڕتووک :ئاﯾين و ئاتەﯾزم
زمان  -ش وەزار :ک .باشوور
پەڕتووکی ژمارە8423 :
مەرجەکانی وەر گرتنی کردەوە الی خوای گەورە
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http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201208
8151012577
72142
مادەﯾە
ئام
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
الی خوای گە
شان :مەرجەککانی وەر گرتننی کردەوە ال
ناونيش
ەورە
زمان :کوردی
چﯚمانی
ەر  :ساالر چ
نووسە
عەزﯾز
پ داچووونەوە  :پشتتيوان سابير ع
سەبارەت بە )مەرجەکانی وەر گرتتنی
ت
ەالﯾەن )روژھاات(
ی تاﯾبەت بﯚ کوردﯾپ دﯾا لە
چاوە :تﯚمار کی
سەرچ
19:29:52
2 2012-8-14
کردەووە الی خوای گەورە( لە4 :
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
م
ی پەڕتووک :ئااﯾين و ئاتەﯾزم
جﯚری
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
8424
پەڕتوووکی ژمارە4 :
گی ئيﭭان ئيلليچ
مەرگ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201111
1061755436
62817
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
ليﯚن تﯚلستتﯚی
وەرگ انی :ئەمين گەرددﯾگالنی
وکردنەوەی موکرﯾانی 2011 -
ی
ی تو ژﯾنەوە و ب
لەب وکراوەەکانی دەزگای
دﯾيەکانی پەڕتتووک
تاﯾبەتمەند
و ت:
باشوووری کوردستان
جﯚری پەڕتتووک :رۆمان
شوور
زمان  -ش وەزار :ک .باش
8425
پەڕتوووکی ژمارە5 :
گی ب کﯚتا
مەرگ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201108
8171005126
60709
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
نووسينی :رزگار کەرﯾم
 200دا ب وکرااوەتەوە
ئەم کت بە للە سا ی 02
تاﯾبەتمەند
دﯾيەکانی پەڕتتووک
رۆممان
جﯚری پەڕتتووک:

8426
پەڕتوووکی ژمارە6 :
ەری
گی بەختەوە
مەرگ
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http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201305
5072018587
78654
ی پی دی ئ ف :ھ شتا ئاماادە نييە
فاﯾلی
عەبدولقادرر سەعيد
مانی چاپکراوە
ەی سه رکەووتن لە سل م
 19لە چاپخانە
سا ی 984
دﯾيەکانی پەڕتتووک
تاﯾبەتمەند
و ت:
باشوووری کوردستان
جﯚری پەڕتتووک :شانﯚ
شوور
زمان  -ش وەزار :ک .باش
8427
پەڕتوووکی ژمارە7 :
نراوە
گەرﯾی ھﯚنر
ەری :شانﯚگ
گی بەختەوە
مەرگ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
68932
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
د
عەبدوولقادر سەعيد

8428
پەڕتوووکی ژمارە8 :
مەرگ
گی بەس سميس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201201
1112117486
63788
ئامادەەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
نووسيينی :ئ دوارد ئەلبی
ن مەشخەڵ
وەرگ انی لە ئينگلليزﯾيەوە :عەببدو س مان
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
شانﯚ
ی پەڕتووک :ش
جﯚری
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
8429
پەڕتوووکی ژمارە9 :
گی تاقانەی دووەم
مەرگ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201308
8161057258
89144
ی پی دی ئ ف :ھ شتا ئاماادە نييە
فاﯾلی
ی
ەختيار عەلی
نووسەر :بە
سل مانی )چااپی چوارەم)
نەوە 2012 :س
ساڵ و شوو نی ب وبوونە
ب وکەرەوە :ئەند شە بﯚﯚ چاپ و ب وککردنەوە
دﯾيەکانی پەڕتتووک
تاﯾبەتمەند
باشوووری کوردستان
و ت:
جﯚری پەڕتتووک :رۆمان
شوور
زمان  -ش وەزار :ک .باش
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8430
پەڕتوووکی ژمارە0 :
ب
گی سوشاب
مەرگ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
68436
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ی کەرﯾم
عەلی
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
و ت:
بااشووری کورددستان
شانﯚ
ی پەڕتووک :ش
جﯚری
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
8431
پەڕتوووکی ژمارە1 :
ش
گی گو فرۆش
مەرگ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201111
1032145256
62733
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ﯾاسين عومەر
ی ئاراس 20 06 -
دەزگای
تاﯾبەتم
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
ستان
شووری کوردس
باش
و ت:
جﯚری پەڕتووک :چييرۆک
زمان  -ش وەزار :ک  .باشوور
8432
پەڕتوووکی ژمارە2 :
گی مرۆڤ و نيو ک
مەرگ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201110
0302108286
62659
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ی کﯚچ و  15کوورتە چيرۆک
رۆمانی
مەھابادد قەرەداغی
ی ئاراس 20 04 -
دەزگای
تاﯾبەتم
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
و ت:
ستان
شووری کوردس
باش
جﯚری پەڕتووک :رۆممان
زمان  -ش وەزار :ک  .باشوور
8433
پەڕتوووکی ژمارە3 :
گی من رۆژ ک
مەرگ
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http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201207
7012132227
71628
ھ شتا ئامادە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
فروغ فە
ەڕوخزاد
ەبجەﯾی
ی
وەرگ اننی :مەرﯾوان ھە
تاﯾبەتم
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
و ت:
ستان
شووری کوردس
باش
جﯚری پەڕتووک :چييرۆک
زمان  -ش وەزار :ک  .باشوور
8434
پەڕتوووکی ژمارە4 :
خﯚر ک
گی مووچەخ
مەرگ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201204
4182126576
64562
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
عەزﯾز ننەسين
عەباسی
وەرگ اننی :جەليل ع
تاﯾبەتم
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
ستان
شووری کوردس
باش
و ت:
جﯚری پەڕتووک :چييرۆک
زمان  -ش وەزار :ک  .باشوور
8435
پەڕتوووکی ژمارە5 :
شە
گی وەنەوش
مەرگ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201112
2212009236
63448
ئامادەەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
جی
ن قادر بەرزنج
ﯾاسين
مانی 2010 -
سل ما
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
بااشووری کورددستان
و ت:
چيرۆک
ی پەڕتووک :چ
جﯚری
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
8436
پەڕتوووکی ژمارە6 :
دۆسيەکانی دادگاوە
ی
 3تاوان لە د
سەرھاتی 37
شە چ :2بەس
گی وەنەوش
مەرگ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
68873
ھ شتا ئامادە ننييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
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ﯾاسين
ن قادر

8437
پەڕتوووکی ژمارە7 :
گی کرﯾشنا
مەرگ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201110
0022202566
62181
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
جان کلﯚد ککار ر و ماری ھ ل ن ئ ستييان
ەفا قەسيم
وەرگ انی لە فەڕەنسيييەوە  :مستە
دەزگای ئارراس
2008
دﯾيەکانی پەڕتتووک
تاﯾبەتمەند
و ت:
باشوووری کوردستان
جﯚری پەڕتتووک :شانﯚ
شوور
زمان  -ش وەزار :ک .باش
8438
پەڕتوووکی ژمارە8 :
گە خەون
مەرگ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22214411219087
ھ شتا ئاممادە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
نووسيينی :ئەمين گەردﯾگالنی
پيام امروزەوە لە تاران ب وکراوەتەوە
ن چاپخانەی پي
ئەم دﯾوانە لەالﯾەن
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رۆۆژھە تی کووردستان
و ت:
ھە بەست
ی پەڕتووک :ھ
جﯚری
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
8439
پەڕتوووکی ژمارە9 :
گەساتی ئەننفال
مەرگ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201108
8300901336
60814
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
نووسەر :زەەمان عەبده
ی پەرلەمانتاررانی کوردستتان
لە ب وکراوەەکانی ﯾەک تی
2010
دﯾيەکانی پەڕتتووک
تاﯾبەتمەند
و ت:
باشوووری کوردستان
ل و ھە ەبجە
جﯚری پەڕتتووک :ئەنفال
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شوور
زمان  -ش وەزار :ک .باش
8440
پەڕتوووکی ژمارە0 :
شالير
گەساتی شا
مەرگ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201110
0022157426
62180
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
شەکسپيرر
ەوە  :ش رزاد حەسەن
وەرگ انی لە ئينگليزﯾيە
دەزگای ئارراس
2008
دﯾيەکانی پەڕتتووک
تاﯾبەتمەند
و ت:
باشوووری کوردستان
جﯚری پەڕتتووک :شانﯚ
شوور
زمان  -ش وەزار :ک .باش
8441
پەڕتوووکی ژمارە1 :
گەمووش
مەرگ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201201
1092301106
63741
ئامادەەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
موکەڕڕەم رەشيد تاا ەبانی
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
بااشووری کورددستان
و ت:
چيرۆک
ی پەڕتووک :چ
جﯚری
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
8442
پەڕتوووکی ژمارە2 :
ی بﯚ گو ی بوردی
کانەی کوردی
مەرک
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
65795
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
مەال عەبدو بەحرکەﯾی
تاھر م
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
بااشووری کورددستان
و ت:
م
ی پەڕتووک :ئااﯾين و ئاتەﯾزم
جﯚری
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
8443
پەڕتوووکی ژمارە3 :
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ەکان
مەزارری حەﯾوانە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
68931
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
جﯚرج
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی پەڕتووک :رۆۆمان
جﯚری
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
8444
پەڕتوووکی ژمارە4 :
مەزرای ئاژە ن
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201109
9110937296
61110
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
نووسينی :جﯚرج ئﯚرو
وەرگ انی  :ئەدﯾب نادرر
سا ی چاپ)2008 :
ی ئاراس ) -س
لە ب وکراوەەکانی دەزگای
تاﯾبەتمەند
دﯾيەکانی پەڕتتووک
باشوووری کوردستان
و ت:
جﯚری پەڕتتووک :رۆمان
شوور
زمان  -ش وەزار :ک .باش
8445
پەڕتوووکی ژمارە5 :
مەزرای ئاژە ن 2
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201111
1221437546
63001
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
جورج ئوورو
وەرگ اننی مەنسور مروەتی
ی ئاراس 20 06 -
دەزگای
تاﯾبەتم
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
ستان
شووری کوردس
باش
و ت:
جﯚری پەڕتووک :رۆممان
زمان  -ش وەزار :ک  .باشوور
8446
پەڕتوووکی ژمارە6 :
ەکان چ2
مەزرای حەﯾوانە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
69321
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
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ئﯚرﯾل ،،جﯚرج

8447
پەڕتوووکی ژمارە7 :
ئاوﯾەرەوە
ە
ەر
س ک بەسە
ی  -قەقنەس
ھەری خالقی
مەزھ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201309
9042149128
88926
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
نووسەرر :ئار ز
ەی کاردۆ
چاپخانە
نی 2012
سل مانی
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
تاﯾبەتم
ستان
شووری کوردس
باش
و ت:
جﯚری پەڕتووک :وتار و دﯾمانە
زمان  -ش وەزار :ک  .باشوور
8448
پەڕتوووکی ژمارە8 :
داری دۆستتانە
ەد و دوو دﯾد
سعود محەمە
مەس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651497
70006
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
حوس ن محەمەد ع
عەزﯾز
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی پەڕتووک :وتار و دﯾمانە
جﯚری
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
8449
پەڕتوووکی ژمارە9 :
سيح لە خاچ دەدەنەوە
مەس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22214411419152
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
نووسينی :نيکﯚس کازاننتزاکيس
وەرگ انی؛ دالوەر قەرەدداغی
شی
الﯾەن دەزگای چاپ و پەخش
ەمی ئەم کت ببە لە سا ی  2007دا لەال
چاپی ﯾەکە
ئاراسەوە ب وکراوەتەوە
دﯾيەکانی پەڕتتووک
تاﯾبەتمەند
و ت:
باشوووری کوردستان
جﯚری پەڕتتووک :رۆمان
شوور
زمان  -ش وەزار :ک .باش
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8450
پەڕتوووکی ژمارە0 :
الميدا
کﯚمە گای ئيسال
ە
ﯚژﯾا لە
فە و ئاﯾدۆلﯚ
وان مەعرﯾف
سەلەکانی ئاافرەت لە ن و
مەس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22214405718569
ئامادەﯾە
ە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
شاوی
ە عومەر ر ش
فاتيمە
2005
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
بااشووری کورددستان
و ت:
ی پەڕتووک :ژننان
جﯚری
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
8451
پەڕتوووکی ژمارە1 :
شەسەندنی
ونی و گەش
ی دروستبوو
مانی ئەدەببی و ﯾاسای
سەلەکانی زم
مەس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
67068
ھ شتا ئامادە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ڤ.ڤ ﭬينﯚگرادۆف

8452
پەڕتوووکی ژمارە2 :
ەکە
سەلەی توتنە
مەس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201103
3211008282
21553
يە
شتا ئامادە نييە
ھش
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
سترران عەبدو
ی پەڕتووک
ەتمەندﯾيەکانی
تاﯾبە
و ت :باشووری کوردستان

8453
پەڕتوووکی ژمارە3 :
دا
ەبی جيھاند
ستی لە ئەدە
ووس پەرس
ەرەف و نامو
وشتن و شە
سەلەی ژنکو
مەس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201112
2192204566
63423
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ئەردە ن عەبدو
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی پەڕتووک :ژننان
جﯚری
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ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
8454
پەڕتوووکی ژمارە4 :
م دادگادا
ەن لەبەردەم
ردنی ئەرمە
سەلەی ق کر
مەس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201205
5131106366
64699
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ن جاف
وەرگ اننی  :حەسەن
نی 2012 :
سل مانی
تاﯾبەتم
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
ستان
شووری کوردس
باش
و ت:
جﯚری پەڕتووک :م ژژوو
زمان  -ش وەزار :ک  .باشوور
8455
پەڕتوووکی ژمارە5 :
مەس
سەلەی وﯾژدان
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201104
4290658242
20365
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ی جاف
ئەحمەدد موختاربەگی
ی ئاراس 20 08 -
دەزگای
تاﯾبەتم
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
و ت:
ستان
شووری کوردس
باش
جﯚری پەڕتووک :چييرۆک
زمان  -ش وەزار :ک  .باشوور
8456
پەڕتوووکی ژمارە6 :
د لە پەرلەماانی ئە مانييدا
سەلەی کورد
مەس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
66185
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
کﯚردۆ عەلی

8457
پەڕتوووکی ژمارە7 :
د لە ع راقداا
سەلەی کورد
مەس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201109
9282243066
62144
ئامادەەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
نووسيينی :عەزﯾز ش
شەرﯾف
وەرگ انی :حەمە کەرﯾم عارف
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2005
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
بااشووری کورددستان
و ت:
ی پەڕتووک :راامياری
جﯚری
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
8458
پەڕتوووکی ژمارە8 :
ەکی گەش
د و ئاﯾيندەﯾە
سەلەی کورد
مەس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
66216
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ی
سەعيد عەلی
نياز س

8459
پەڕتوووکی ژمارە9 :
کەم
ن کﯚ ەکە و تەروا ەدا  -بەشی ﯾەک
شکە لە ن وان
مەش
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201303
3052132368
80354
ئئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
عەباس
س موحەممەددی
سراوە
ی و تی ئينگگليسدا نووس
ەندﯾنخانەﯾەکی
ئەم نوووسينە لە بە
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ەروەردە
ی پەڕتووک :پە
جﯚری
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
8460
پەڕتوووکی ژمارە0 :
ن
رﯾفە و ئيمان
مەعر
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201209
9122229567
73052
ھ شتا ئامادە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
عەلی
ی
ھ من ققەرەداغی و بەختيار
تاﯾبەتمە
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
و ت:
ستان
شووری کوردس
باش
ەمەجﯚرە
جﯚری پەڕتووک :ھە
زمان  -ش وەزار :ک ..باشوور

8461
پەڕتوووکی ژمارە1 :
ودا
ﯚل لە م ژوو
مەغﯚ
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http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651497
70082
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
عەبدولموعتی
فوئاد ع
ی سەﯾاد
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
بااشووری کورددستان
و ت:
ی پەڕتووک :م ژوو
جﯚری
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
8462
پەڕتوووکی ژمارە2 :
ەناﯾەتيدا
ورد لە تەرازووی رەسە
مەکانی س وەی ھونەرمەندی کو
مەقام
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201307
7282231398
89402
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
نووسينی :کەرﯾم شارەەزا
دار تيی گشتتيی رۆشنبيرری و الوان
لە ب وکراوەەکانی ئەميند
غدا 1982
چاپخانەی حسام  /بەغ
تاﯾبەتمەند
دﯾيەکانی پەڕتتووک
ئ اق
و ت:
ی
جﯚری پەڕتتووک :ھونەری
شوور
زمان  -ش وەزار :ک .باش
8463
پەڕتوووکی ژمارە3 :
ە خەون
مەگە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201211
1061308457
73601
ئامادەەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ی
ن گەردﯾگالنی
ئەمين
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی پەڕتووک
و ت:
رۆۆژھە تی کووردستان
ھە بەست
ی پەڕتووک :ھ
جﯚری
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
8464
پەڕتوووکی ژمارە4 :
وردﯾيەکاندا
ميرنشينە کو
کخستنی م
بەدليسی :ررۆ ی لە ﯾەک
مەال ئيدرﯾسی بە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201110
0181026116
62417
مادەﯾە
ئاما
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
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ەرﯾم
موود حەمە کە
ەسەن مەحم
حە
200زاﯾينی
08
پەڕتووک
ک
تاﯾببەتمەندﯾيەکاانی
باشووری ککوردستان
و ت:
ک :م ژوو
جﯚﯚری پەڕتووک
باشوور
ر
مان  -ش وەزارر :ک.
زما
8465
پەڕتوووکی ژمارە5 :
لە ژﯾان و بەررھەمی زانا و...
شا ەپەگی ::بەش ک ە
ەنجوورﯾی ش
مەال عومەری رە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
69703
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
سف
عەبدوول ەقيب ﯾوس
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی پەڕتووک
بااشووری کورددستان
و ت:
ی پەڕتووک :بييبلﯚگرافيا
جﯚری
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
8466
پەڕتوووکی ژمارە6 :
سەردەمی...
ی
کی
کانی منا ی و بەش ی
ی :ﯾاداشتەک
مەال محەمەدی چروستانی
dipedia.org//?q=201206
6101651496
69730
http:///www.kurd
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
حيمی
ەال عەبدول ەح
محەمەدی مە
مەال م

8467
پەڕتوووکی ژمارە7 :
ﯚ ينەوە
مەال محەمەدی خاکی :ل کﯚ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
68066
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ش خ محەمەدی

8468
پەڕتوووکی ژمارە8 :
شاننووسی کورد
ی
وس و پەخش
 (18ﯾەکەميين چيرۆکنوو
860 - 1799
مەال مەحمودی باﯾەزﯾدی )9
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201201
1112153306
63792
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
تﯚژﯾنە
186دا
نی 60 - 1856
ەن وان سا ی
مين چيرۆکە ککوردﯾيەکان لە
ەوەﯾەکە لەبارەی سەرھە دانی ﯾەکەمي
فەرھاد پيرباڵ
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ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
بااشووری کورددستان
و ت:
ەدەبی
ی پەڕتووک :ئە
جﯚری
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
8469
پەڕتوووکی ژمارە9 :
ە
مەال کاکە حەمە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
69659
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
شاکر فەتاح

8470
پەڕتوووکی ژمارە0 :
ی رەش
مەالی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201103
3222148585
55804
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ش
ی مەالی رەش
عەزﯾزی
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
تاﯾبەتمە
ستان
شووری کوردس
باش
و ت:
ەول ر
ھە
شارەکاان:
جﯚری پەڕتووک :ﯾاداشت
زمان  -ش وەزار :ک ..باشوور
8471
پەڕتوووکی ژمارە1 :
دی کﯚﯾی
مەال محەمەد
ی گەورە :م
مەالی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
69655
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
مومتازز

8472
پەڕتوووکی ژمارە2 :
ی ئاوات
مەلی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
69239
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
مەد فەرﯾق حە
محەم
ەسەن

8473
پەڕتوووکی ژمارە3 :
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ی ئاوات
مەلی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201111
1282146356
63037
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
شانﯚنامە
س ش
سەن
وەرگ اننی :محەمەدد فەرﯾق حەس
ی ئاراس 20 02 -
دەزگای
تاﯾبەتم
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
و ت:
ستان
شووری کوردس
باش
شانﯚ
جﯚری پەڕتووک :شا
زمان  -ش وەزار :ک  .باشوور
8474
پەڕتوووکی ژمارە4 :
ستان
مانی کوردس
مەلەفی پەرلەم
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
66189
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
شتگيری لە گەلی کورد
ی کﯚميتەی پش
ی رۆشنبيرﯾی
ليژنەی

8475
پەڕتوووکی ژمارە5 :
مەلەکوت
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201207
7081852007
71923
ھ شتا ئامادە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
بەھرام
م سادقی
وەرگ اننی :سەعيد سل مانی
تاﯾبەتم
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
و ت:
ستان
شووری کوردس
باش
جﯚری پەڕتووک :رۆممان
زمان  -ش وەزار :ک  .باشوور
8476
پەڕتوووکی ژمارە6 :
مەم و زﯾن
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
67765
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ە رەفە
ھەمزاغای مە
موود ئاغای ھ
ق کوڕی مەحم
تﯚفيق

8477
پەڕتوووکی ژمارە7 :
مەم و زﯾن

ﻻﭘەڕە
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http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22214410018665
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ئەحمەددی خانی
وەرگ اننی ھەژار موککرﯾانی
سەرچاوە :ما پەڕی کت بخانەی ککوردی
تاﯾبەتمە
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
ستان
شووری کوردس
باش
و ت:
ە بەست
جﯚری پپەڕتووک :ھە
زمان  -ش وەزار :ک ..باشوور
8478
پەڕتوووکی ژمارە8 :
يرۆک بە ھﯚنراوە
ە مەم و خاتتوو زﯾن :چير
مەم و زﯾن :کاکە
dipedia.org//?q=201206
6101651496
67962
http:///www.kurd
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
محەمەد
عەتا م

8479
پەڕتوووکی ژمارە9 :
ی
حمەدی خانی
مەم و زﯾنی ئەح
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201110
0212332126
62473
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
پ شەکی و لەچاپدانەوەەی :نەجاتی عەبدو
دەزگای ئارراس 2008 -
دﯾيەکانی پەڕتتووک
تاﯾبەتمەند
و ت:
باشوووری کوردستان
ەست
جﯚری پەڕتتووک :ھە بە
شوور
زمان  -ش وەزار :ک .باش
8480
پەڕتوووکی ژمارە0 :
ی
مەم و زﯾنی خانی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
67739
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ەدی
ئەحمە

8481
پەڕتوووکی ژمارە1 :
ئەدەبی..
ی
رۆک لە م ژووی
ی باﯾەزﯾدی ::ﯾەکەم چير
ال مەحمودی
مەم و زﯾنی مەال
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
68719
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ھ شتا ئاماددە نييە

ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
فەرھاد

8482
پەڕتوووکی ژمارە2 :
مەم وزﯾن
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201208
8111527337
72116
شتا ئامادە نيييە
ھش
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
سا ی 1934
ەی )مەم وزﯾﯾن(ە کەلە س
شاری سل ماننی ،شانﯚنامە
ی چاپکراو لەش
م شانﯚنامەی
ﯾەکەم
بەشيعر و
عر
ەکەی
شی داستانە
عيرەوە چاپکراووە و ھەرخﯚش
خانەی )ژﯾن( لەالﯾەن پيرەەم ردی شاعي
لەچاپخ
کستی
دەب تە دووەم ت ک
 (22الپەڕەدا .بەمەش ب
ش پەردەی )2
شان داڕشتووەە وئامادەی ککردوە لەشەش
پەخش
حيمی ھەکارری( لە
شانﯚنامەی چاپپکراوی )مەممی ئاالن( کەلەالﯾەن )عەببدوڕەحيم رەح
چاپکراو لەدوای ش
191دا بەدوو پپەردە ب وکراووەتەوە
ە ژمارە ) (15ی سا ی 19
ەستەمبوڵ لە
ی )ژﯾن(ی ئە
گﯚﭬاری
ين( لە:
سەبارەت بە )ﯾەکەمين
ت
ەالﯾەن )داناز عەبدول ەحماان(
ی تاﯾبەت بﯚ کوردﯾپ دﯾا لە
چاوە :تﯚمار کی
سەرچ
14:5
58:44 2012-8-11
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی پەڕتووک
بااشووری کورددستان
و ت:
شانﯚ
ی پەڕتووک :ش
جﯚری
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
8483
پەڕتوووکی ژمارە3 :
سکەکان
لەکەتی ئ س
مەملە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22214411119061
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
حمەد
نووسينی :سەمەد ئەح
ەر ئەرکی نوووسەر ب وکراووەتەوە
سل مانی لەسە
 200دا لە ل
ئەم کت بە للە سا ی 06
تاﯾبەتمەند
دﯾيەکانی پەڕتتووک
باشوووری کوردستان
و ت:
ک
جﯚری پەڕتتووک :چيرۆک
شوور
زمان  -ش وەزار :ک .باش
8484
پەڕتوووکی ژمارە4 :
لەکەتی تيش
مەملە
شکەکان
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6030113046
65011
ھ شتا ئامادە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی

ﻻﭘەڕە
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جەليل قەﯾسی
ەحمەد ئەسووەد
وەرگ اننی :نەوزاد ئە
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
تاﯾبەتم
شووری کوردس
باش
و ت:
ستان
جﯚری پەڕتووک :چييرۆک
زمان  -ش وەزار :ک  .باشوور
8485
پەڕتوووکی ژمارە5 :
لەکەتی فارگﯚنەکان
مەملە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22214412119401
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
نوسيـنی  :ش رزاد ھەﯾﯾنی  1998 /سوﯾد
2000
ی  /سا ی 0
ەم  :سل مانی
چاپی ﯾـەکە
ی و نوسينەوەەی  :مانگی ﯾﯾەکەمی سا ی 2003
دەستکاری
دﯾيەکانی پەڕتتووک
تاﯾبەتمەند
و ت:
باشوووری کوردستان
جﯚری پەڕتتووک :وتار و دﯾمانە
شوور
زمان  -ش وەزار :ک .باش
8486
پەڕتوووکی ژمارە6 :
لەکەتی فارگﯚنەکان :ر پﯚرتاژ و رۆۆژانە
مەملە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101235136
65184
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ش رزاد ھەﯾنی

8487
پەڕتوووکی ژمارە7 :
لەکەتی گوررگەکان
مەملە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201011
11719534910766
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
حەمە سەعيد کەالری
2009
ەوەی موکرﯾاننی
سەرچاوە :ما پەڕی دەززگای تو ژﯾنەووە و ب وکردنە
دﯾيەکانی پەڕتتووک
تاﯾبەتمەند
باشوووری کوردستان
و ت:
جﯚری پەڕتتووک :رۆمان
شوور
زمان  -ش وەزار :ک .باش
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2252

http://www.kurdipedia.org

8488
پەڕتوووکی ژمارە8 :
د
لەکەتی ماد
مەملە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201312
2082148348
87358
ھ شتا ئامادە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ەلخەليل
ئەحمەدد مەحمود ئە
کەالری
ی
سەعيد
وەرگ اننی :حەمە س
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
تاﯾبەتم
و ت:
ستان
شووری کوردس
باش
جﯚری پەڕتووک :م ژژوو
زمان  -ش وەزار :ک  .باشوور
8489
پەڕتوووکی ژمارە9 :
سی
لەکەتی ماس
مەملە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201209
9171637367
73186
ی پی دی ئ ف :ھ شتا ئاماادە نييە
فاﯾلی
ی فﯚلکلﯚری
37حکاﯾەتی
حەسەن
ن
کﯚکردنەوەوو تﯚژﯾنەوەی :محەمەد فەرﯾق
ەول ر2010 ،
ی ئاراس ،ھە
ەم ،چاپخانەی
چاپی س يە
215الپەڕەە
1996
1
ھانﯚﭬەر
ﯚميتەی کوردانی ھ
ی
ەم :سل مانی
چاپی ﯾەکە
ی ،لەسەر ئەرکی ک
19
شنبيری997 ،
چاپی دووەەم :ھەول ر ،ووەزارەتی رۆش
دﯾيەکانی پەڕتتووک
تاﯾبەتمەند
و ت:
باشوووری کوردستان
جﯚری پەڕتتووک :کلتوورر
شوور
زمان  -ش وەزار :ک .باش
8490
پەڕتوووکی ژمارە0 :
ک کی فﯚلکللﯚرﯾە
سی :چيرۆک
لەکەتی ماس
مەملە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
68678
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ەسەن /ئا ک
مەد فەرﯾق حە
محەم

8491
پەڕتوووکی ژمارە1 :
مەملە
لەکەتی م ش ھەنگ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201112
2101237296
63189
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی

ﻻﭘەڕە

2253

http://www.kurdipedia.org

حمەد
عوسمان ئەح
ھەژار ع
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
تاﯾبەتم
و ت:
ستان
شووری کوردس
باش
جﯚری پەڕتووک :رۆممان
زمان  -ش وەزار :ک  .باشوور

8492
پەڕتوووکی ژمارە2 :
الوەکان
لەکەتی کەال
مەملە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22214412119400
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ش رزاد ھەﯾنی
ھەول ر 2005
سەرچاوە :ما پەڕی کت بخانەی ککوردی
تاﯾبەتم
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
و ت:
ستان
شووری کوردس
باش
جﯚری پەڕتووک :وتارر و دﯾمانە
8493
پەڕتوووکی ژمارە3 :
پەﯾدابوونی  -بەرگی ﯾەکەم
ی
ە
سەبارەت بە
وونەکانی س
وندی و بﯚچو
مەمو
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201401
1272227328
86549
ە
شتا ئامادە نييە
ھش
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
سينی :ر کار ئئەحمەد
نووس
ەتمەندﯾيەکانی
تاﯾبە
ی پەڕتووک
باشووری کووردستان
و ت:
ی پەڕتووک :ھەمەجﯚرە
جﯚری
ن  -ش وەزار :ک .باشوور
زمان

8494
پەڕتوووکی ژمارە4 :
مەدی ش خ
ی کاک ئەحم
قيبی حاجی
مەناق
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201011
12810014610916
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
نووسيينی :خواجە ئەفەندی
ی :پيرەم رد
وەرگ انی بﯚ کوردی
چاپ :چاپخانەی ژﯾﯾان
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قەوارەە 80 :الپەڕە
19
سا ی چاپ و ب وککردنەوە939 :
پ دراوە.
ەقيب لەچاپ
ەپسەخانی نە
ەر ئەرکی حە
لەسە
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
بااشووری کورددستان
و ت:
م
ی پەڕتووک :ئااﯾين و ئاتەﯾزم
جﯚری
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
8495
پەڕتوووکی ژمارە5 :
قيبی کاک ئە
مەناق
ئەحمەد
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
65726
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
دی ،خواجە
ئەفەند

8496
پەڕتوووکی ژمارە6 :
مەنفاا و خو ندنەوە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22214412019385
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
توانا ئەممين
چاود ر 2008
ی رەخنەی چ
پاشکﯚی
سەرچاوە :ما پەڕی کت بخانەی ککوردی
تاﯾبەتم
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
و ت:
ستان
شووری کوردس
باش
جﯚری پەڕتووک :وتار و دﯾمانە
زمان  -ش وەزار :ک ..باشوور
8497
پەڕتوووکی ژمارە7 :
دەکەن
ە دەست پ د
مەنفااکان ل رەوە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
68716
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ل
جەمال

8498
پەڕتوووکی ژمارە8 :
مپيادەکانی خوادا
مەھااباد لە ئﯚلوم
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22214412219410
ئاماادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی

ﻻﭘەڕە

2255

http://www.kurdipedia.org

سەليم
م بەرەکات
ھەندرر ن
سو د 2004
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
دەرەوە
و ت:
ی پەڕتووک :وتار و دﯾمانە
جﯚری
8499
پەڕتوووکی ژمارە9 :
مپيادەکانی خوادا
مەھااباد لە ئﯚ ﯚم
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
69271
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
بەرەکاات ،سەليم

8500
پەڕتوووکی ژمارە0 :
وە
مەھ ە کا ب تەو
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6161528167
70110
ھ شتا ئامادە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
سەنگاوی
رەنج س
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
تاﯾبەتمە
و ت:
ستان
شووری کوردس
باش
ە بەست
جﯚری پەڕتووک :ھە
زمان  -ش وەزار :ک ..باشوور

8501
پەڕتوووکی ژمارە1 :
ەکان( و ب وبوونەوەی للە ئ ران
ددﯾر )مادە ب ھﯚشکەرە
ددی موخەد
مەواد
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22214410418810
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
نووسيينی :مەھدی
ی بەدری
ئەم کت بە لە سا ی 2002دا ب وکراوەتەوه
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی پەڕتووک
بااشووری کورددستان
و ت:
ھەمەجﯚرە
ی پەڕتووک :ھ
جﯚری
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
8502
پەڕتوووکی ژمارە2 :
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دەم
ەکانی سەرد
مک و زاراوە
ودی بﯚ چەم
سوعەی جو
مەوس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201310
0092111468
88360
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
ق
مەسعودد عەبدولخالق
2008
پەڕتووک
ەندﯾيەکانی پە
تاﯾبەتمە
ستان
شووری کوردس
باش
و ت:
سيکلﯚپيدﯾا
ەڕتووک :ئەنس
جﯚری پە
زمان  -ش وەزار :ک .باشوور
8503
پەڕتوووکی ژمارە3 :
ی
ەقشبەندی
النا خاليد و تتەرﯾقەتی نە
مەوال
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201112
2231441396
63494
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
سەﯾد زادەی ھاشمی
ەمەد تاھير س
سەﯾد محە
وەرگ انی لە فارسييەووە :دل ر ميرزا
2004
دﯾيەکانی پەڕتتووک
تاﯾبەتمەند
و ت:
باشوووری کوردستان
جﯚری پەڕتتووک :ئاﯾين و ئاتەﯾزم
شوور
زمان  -ش وەزار :ک .باش
8504
پەڕتوووکی ژمارە4 :
ی
النا خاليدی ننەقشبەندی
مەوال
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201305
5282307217
78415
ئامادەەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
...
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
8505
پەڕتوووکی ژمارە5 :
ودنامە
مەولو
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201201
1272152266
64049
ئامادەەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
کاک ئئەحمەدی مووفتی زادە
ئامادەەکردنی :عوس
سمان سەنگاوی
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2005
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی پەڕتووک
باشووری کوردستان
و ت:
جﯚری پەڕتووک :ھە بەست
زمان  -ش وەزار :ک .باشوور
پەڕتووکی ژمارە8506 :
مەولوودنامە و ب وانامەی دەشتی
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514965794
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
مەال خدر ئەحمەد عەبدو

پەڕتووکی ژمارە8507 :
مەولوودنامەی نەوئەسەر ﯾا تەئرﯾخی پ غەمبەر )د.خ)
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514965724
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
خال  ،ش خ محەمەدی

پەڕتووکی ژمارە8508 :
مەولوودنامەی کوردی
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514965727
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
محەمەد ئەمين عەسری
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی پەڕتووک
باشووری کوردستان
و ت:
جﯚری پەڕتووک :ئاﯾين و ئاتەﯾزم
زمان  -ش وەزار :ک .باشوور
پەڕتووکی ژمارە8509 :
مەولەوی ژﯾان و بەرھەمی
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122214411019027
فاﯾلی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
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نووسينی :محەمەدی ممەال کەرﯾم
لەالﯾەن دەزگای چاپ و پەخشی ئاراسەوە
ن
 200دا
ئەم کت بە للە سا ی 01
ەوە
ب وکراوەتە
دﯾيەکانی پەڕتتووک
تاﯾبەتمەند
و ت:
باشوووری کوردستان
ەست
جﯚری پەڕتتووک :ھە بە
شوور
زمان  -ش وەزار :ک .باش
8510
پەڕتوووکی ژمارە0 :
ەوی و تەقيينەوەی زمان
مەولە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201111
1141332346
62950
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
حەکيم مەال سا ح
ی ئاراس 20 08 -
دەزگای
تاﯾبەتم
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
و ت:
ستان
شووری کوردس
باش
جﯚری پەڕتووک :ئەددەبی
زمان  -ش وەزار :ک  .باشوور
8511
پەڕتوووکی ژمارە1 :
وشت :ل کﯚ
ﯚ ينەوە
ەوی و سرو
مەولە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
68896
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ی ش خ عومەرر
عەلی

8512
پەڕتوووکی ژمارە2 :
ەوی :ل کﯚ يينەوە
مەولە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
67854
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ی تاوەگﯚزی
مەال سەعيدی
د عەبدول ەحييمی کوڕی مە
سەﯾد

8513
پەڕتوووکی ژمارە3 :
راوە
کنين ،شيعرری ب ونەکر
ەوی :ل کﯚ يينەوە ،پشک
مەولە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
69059
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
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ی تاوەگﯚزی
مەال سەعيدی
د عەبدول ەحييمی کوڕی مە
سەﯾد

8514
پەڕتوووکی ژمارە4 :
مەکب س
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201110
0032127506
62195
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
وﯾليەم شکسپير
ق ﯾەعقووبی
وەرگ  :عەبدولخالق
ی ئاراس
دەزگای
2007
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
تاﯾبەتم
و ت:
ستان
شووری کوردس
باش
شانﯚ
جﯚری پەڕتووک :شا
زمان  -ش وەزار :ک  .باشوور
8515
پەڕتوووکی ژمارە5 :
مەکب ش
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
69314
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
سبير ،وليەم
شکس

8516
پەڕتوووکی ژمارە6 :
وب
مەکتو
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22214411619205
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
نووسينی :پاولﯚ کﯚﯾلﯚ
مەر
وەرگ انی؛ ﯾاسين عومە
لەالﯾەن دەزگای چاپ و پەخشی سەردەمەووە
ن
 200دا
ئەم کت بە للە سا ی 02
ەوە
ب وکراوەتە
تاﯾبەتمەند
دﯾيەکانی پەڕتتووک
باشوووری کوردستان
و ت:
جﯚری پەڕتتووک :رۆمان
شوور
زمان  -ش وەزار :ک .باش
8517
پەڕتوووکی ژمارە7 :
نوور ب2
ەرجەمی پەﯾامەکانی نو
ووبات :سە
مەکتو

ﻻﭘەڕە

2260

http://www.kurdipedia.org

http://www.kurdipedia.org

2261

ﻻﭘەڕە

8518
پەڕتوووکی ژمارە8 :
ودا
مەکيااﭬيللی لە تتای تەرازوو
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201304
4061157257
78922
ی پی دی ئ ف :ھ شتا ئاماادە نييە
فاﯾلی
ن محەمەد حووس ن
نووسينی :د .موحسين
سماعيل
وەرگ انی :سەباح ئيس
لە چاپکراوەەکانی :دەزگاای چاپ و ب وکردنەوەی ئئاراس
دﯾيەکانی پەڕتتووک
تاﯾبەتمەند
باشوووری کوردستان
و ت:
ی
جﯚری پەڕتتووک :رامياری
شوور
زمان  -ش وەزار :ک .باش
8519
پەڕتوووکی ژمارە9 :
ی پاسﯚک
مە ﯚﯾﯾەک لە خەرمانی بيری
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201403
3012150063
33390
ی پی دی ئ ف :ھ شتا ئاماادە نييە
فاﯾلی
ە
زنجيرەی پااسﯚک بناسە
پاسﯚک
ن
ھەشتاکان
دﯾيەکانی پەڕتتووک
تاﯾبەتمەند
باشوووری کوردستان
و ت:
ی
جﯚری پەڕتتووک :رامياری
شوور
زمان  -ش وەزار :ک .باش
سﯚک
پارتی سﯚسياليستتی کورد  -پاس
پارت:
8520
پەڕتوووکی ژمارە0 :
مونەجووتيار
مەﯾم
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6202255317
70703
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ەرﯾب
ست حەمە غە
و/باس
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی پەڕتووک
ی پەڕتووک :مندا ن
جﯚری
8521
پەڕتوووکی ژمارە1 :
شانﯚ
نائوم دﯾەکانی ش
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201108
82114585218883
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ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
سەر :نيھاد جاممی
ناوی نووس
ب :ل کﯚ ينەوەەی شانﯚﯾی
جﯚری کت ب
ەرگ :قاسم ممەھدی
دﯾزاﯾن و بە
سەر
تاﯾپ و ھە ەچنی :نووس
تيراژ500 :
چاپخانەی :ئەرابخا -کەررکوک
کانی کەرکوک1/
ی
ی تيپی شانﯚﯚی س
پ ۆژەی چاپپکردنی کت بی
 2011-09-15بﯚ
ھاد جامی(ەووە لە رۆژی 5
ی لەالﯾەن )نيھ
ئەم پەڕتووککە بەتاﯾبەتی
کوردﯾپ دﯾا ن ردراوە
دﯾيەکانی پەڕتتووک
تاﯾبەتمەند
و ت:
باشوووری کوردستان
جﯚری پەڕتتووک :شانﯚ
شوور
زمان  -ش وەزار :ک .باش
8522
پەڕتوووکی ژمارە2 :
ﯚن
ناپليﯚ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651497
70054
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
تارلە ،ی.ڤ

8523
پەڕتوووکی ژمارە3 :
سەندەکان
ناپەس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22214411719260
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
مارکيەوە
روانگەی کﯚمە ک نوووسەری دانيم
ی
کورد لە
د
چەند وتار ک دەربارەی ک شەی
وەرگ انی؛ ئازاد مەولودد
ی سەردەم
دەزگای چاپ و پەخشی
تاﯾبەتمەند
دﯾيەکانی پەڕتتووک
و ت:
باشوووری کوردستان
جﯚری پەڕتتووک :م ژوو
8524
پەڕتوووکی ژمارە4 :
دا
گەڵ ناکﯚکيد
ﯚم کﯚک لەگ
ناتەباا لەگەڵ خﯚ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201201
1240126526
64020
ئاماددەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
گﯚران رەسوڵ زەوققە
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2011
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
بااشووری کورددستان
و ت:
ھە بەست
ی پەڕتووک :ھ
جﯚری
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
8525
پەڕتوووکی ژمارە5 :
م خﯚم ئا ...التينی :چيررۆک
ناخﯚم
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
68412
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
بەرز
کﯚﯾﯚ بە

8526
پەڕتوووکی ژمارە6 :
نازی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201108
8092211166
60619
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
نووسينی :ز نەب باباﯾی

8527
پەڕتوووکی ژمارە7 :
ورﯾنگی قو يينگ
نازی تاوس و ئاو
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201209
9142051126
68079
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
موحسيين ئاوارە
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
تاﯾبەتمە
و ت:
ستان
شووری کوردس
باش
ە بەست
جﯚری پەڕتووک :ھە
زمان  -ش وەزار :ک ..باشوور

8528
پەڕتوووکی ژمارە8 :
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نازی کەسی تر ناک شم
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
68025
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
مان
عوسم

8529
پەڕتوووکی ژمارە9 :
نازﯾال
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201403
3182337485
55938
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ﯾاسين خ نی
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
تاﯾبەتم
و ت:
ستان
شووری کوردس
باش
جﯚری پەڕتووک :رۆممان
زمان  -ش وەزار :ک  .باشوور

8530
پەڕتوووکی ژمارە0 :
ە
نازﯾلە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6202255317
70619
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ھﯚنيا حەمەغازی
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی پەڕتووک :مندا ن
جﯚری
8531
پەڕتوووکی ژمارە1 :
نازە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
68175
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ئيسم
ماعيل رۆژبەﯾاننی
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی پەڕتووک
ی پەڕتووک :رۆۆمان
جﯚری
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
8532
پەڕتوووکی ژمارە2 :
نازەنيين
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http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
67691
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
کامل ژﯾر

8533
پەڕتوووکی ژمارە3 :
ساندنەوە
ناسانندنی چەوس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201202
2011249266
64152
ئاماد ەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
سی
حەسەن باتاس
ئامادەەکردنی تو ژﯾننەوە :ئوم د ح
کﯚليژی پەروەرردە.
ی سﯚران  -کﯚ
زانکﯚی
ی کوردی
ی :زمان-زمانی
بەشی
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی پەڕتووک
بااشووری کورددستان
و ت:
ی پەڕتووک :رااپﯚرت
جﯚری
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
8534
پەڕتوووکی ژمارە4 :
سەوز
ز
سيلی
م کی قەرس
ری رەزازی  -گو ە گەنم
ناسر
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201309
9042142408
88928
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
نووسەرر :ئار ز
ەی کاردۆ
چاپخانە
نی 2012
سل مانی
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
تاﯾبەتم
و ت:
ستان
شووری کوردس
باش
جﯚری پەڕتووک :وتار و دﯾمانە
زمان  -ش وەزار :ک  .باشوور
8535
پەڕتوووکی ژمارە5 :
ناسناامە بکوژەکاان
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22214405618530
ئامادەەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ن مەعلوف
ئەمين
ڵ ئەحمەد
کەژاڵ
200
ی وەرگ انی سل مانی 03
خانەی
ی کت بخانەی کوردی
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
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ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
بااشووری کورددستان
و ت:
ھەمەجﯚرە
ی پەڕتووک :ھ
جﯚری
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
8536
پەڕتوووکی ژمارە6 :
ناسناامەی کوردستان
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201304
4231330437
78758
ئامادەەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ێ قەندﯾل
ھاوڕێ
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
ی کوردستان پﯚست
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی پەڕتووک :دۆزی کورد
جﯚری
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
8537
پەڕتوووکی ژمارە7 :
گەنامە ن ودەو ەتتييەکان
ە
چە داب نراووەکان بە پ ی بە
کووک و ناوچ
ناسناامەی کەرک
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201311
1160833108
87824
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
مەسعود عەبدولخالق
2013
ەکانی پەڕتوووک
تاﯾبەتمەندﯾيە
و ت:
باشووری کوردستان
ی
جﯚری پەڕتوووک :دۆزی کوورد
زمان  -ش وەەزار :ک .باشووور
8538
پەڕتوووکی ژمارە8 :
کە
ک و وورچەک
ناسک
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6202255317
70359
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
حەمەد بەرزی
و /مح
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی پەڕتووک :مندا ن
جﯚری
8539
پەڕتوووکی ژمارە9 :
کو ژی
ناسک
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http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201209
9171014263
31338
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
شوکور مستەفا
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
تاﯾبەتم
و ت:
ستان
شووری کوردس
باش
جﯚری پەڕتووک :ئەددەبی
زمان  -ش وەزار :ک  .باشوور

8540
پەڕتوووکی ژمارە0 :
ن
ﯚرﯾی دەروون
ناسﯚ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
67771
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
سن
مەد ش خ حس
محەم

8541
پەڕتوووکی ژمارە1 :
ی
شوانکارەﯾی
وناليزمی ش
ناسيو
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201303
3051855238
80446
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
فەرﯾدە کوھی کەماللی
سەردەشتی
وەرگ اننی :ﯾاسين س
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
تاﯾبەتمە
و ت:
ستان
شووری کوردس
باش
ەمەجﯚرە
جﯚری پەڕتووک :ھە
زمان  -ش وەزار :ک ..باشوور
8542
پەڕتوووکی ژمارە2 :
ەی رۆژئاوا
کورد و روانگە
وناليزمی کو
ناسيو
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201208
8300944433
37745
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
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ماﯾک ل گونتەرر ،جانيت کالﯾن ،ئاندرو کوورتيس،
نووسينی) :مارتين ﭬان بروﯾنس ن ،م
دەﯾﭭيد رۆممانﯚ ،ھاکان ئووزئوغلو)
مانی
ەوە :ورﯾا رەحم
وەرگ انی لە ئينگليزﯾيە
دﯾيەکانی پەڕتتووک
تاﯾبەتمەند
و ت:
باشوووری کوردستان
جﯚری پەڕتتووک :دۆزی کورد
شوور
زمان  -ش وەزار :ک .باش
8543
پەڕتوووکی ژمارە3 :
دەی
عيەتی رابورردوو و ئاﯾيند
ﯚليزمی کوررد و مەوقيع
ناسيﯚ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
66242
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ئاوات سەعيد
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی پەڕتووک
بااشووری کورددستان
و ت:
ی پەڕتووک :دۆزی کورد
جﯚری
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
8544
پەڕتوووکی ژمارە4 :
ﯚناليزم
ناسيﯚ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
66566
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
مستەفا
ر باز م

8545
پەڕتوووکی ژمارە5 :
ە)
ﯚری ،رەخنە
ﯚناليزم )گﯚڕڕانکاری ،تيﯚ
ناسيﯚ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22214405918639
ئاماددەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ئەکرەمی ميھرداد
2
شياری 2006
ەبی بيرو ھﯚش
مەکتە
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی پەڕتووک
بااشووری کورددستان
و ت:
ی پەڕتووک :راامياری
جﯚری
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
8546
پەڕتوووکی ژمارە6 :
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ناسيﯚ
ﯚناليزم و دژژەکانی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201109
9071357546
61030
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
سمکﯚ محەمەد
2009
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
تاﯾبەتم
ستان
شووری کوردس
باش
و ت:
جﯚری پەڕتووک :راممياری

8547
پەڕتوووکی ژمارە7 :
وزﯾک
ﯚناليزم و مو
ناسيﯚ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201201
1110915596
63772
ە
شتا ئامادە نييە
ھش
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ير
ەر :نزار سابير
نوسە
چاپ ::ئە مانيا
ی پەڕتووک
ەتمەندﯾيەکانی
تاﯾبە
ددەرەوە
و ت:
ھەمەجﯚرە
ی پەڕتووک :ھ
جﯚری
ک .باشوور
ن  -ش وەزار :ک
زمان
8548
پەڕتوووکی ژمارە8 :
ﯚناليزم و مو
ناسيﯚ
وزﯾک
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6161651366
66680
ھ شتا ئامادە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
نزار ساابير
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
تاﯾبەتم
و ت:
ستان
شووری کوردس
باش
جﯚری پەڕتووک :راممياری
زمان  -ش وەزار :ک  .باشوور

8549
پەڕتوووکی ژمارە9 :
ەتی
ی ن ودەو ە
ە سياسەتی
ەمينەکان لە
ﯚناليزم و کە
ناسيﯚ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22214410118700
ئاامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
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سيروان عارف
جەودەەت ئيسماعييل لوتفی /س
2
شياری 2002
ەبی بيرو ھﯚش
مەکتە
ی کت بخانەی کوردی
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
بااشووری کورددستان
و ت:
ی پەڕتووک :راامياری
جﯚری
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
8550
پەڕتوووکی ژمارە0 :
ﯚناليزمی ع
ناسيﯚ
عەرەبی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201109
9122134496
61178
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
لب رت عيسا
د .ئەلب
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی پەڕتووک
بااشووری کورددستان
و ت:
ی پەڕتووک :راامياری
جﯚری
8551
پەڕتوووکی ژمارە1 :
ﯚناليزمی کو
ناسيﯚ
کوردی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22214410518834
ە
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
ی :کاوە ئەميين
نووسينی
ئەم کت ببە لە سا ی  2003ب وکرراوەتەوە
تاﯾبەتمە
ەندﯾيەکانی پپەڕتووک
و ت:
ستان
شووری کوردس
باش
جﯚری پپەڕتووک :راميياری
زمان  -ش وەزار :ک .باشوور
8552
پەڕتوووکی ژمارە2 :
کمانيدا
ەبھەی تورک
ە گوتاری جە
ق نييەت لە
ناعەق
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201112
2261643416
63531
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
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نووسيننی :جەبار قاددر
وەرگ اننی :سەباح ئئيسماعيل
ک 2005 -
کەرکوک
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
تاﯾبەتم
و ت:
ستان
شووری کوردس
باش
جﯚری پەڕتووک :راممياری
زمان  -ش وەزار :ک  .باشوور
8553
پەڕتوووکی ژمارە3 :
نالی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201208
8142102086
67295
ئامادەەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
کﯚکراووەی کت بفرۆش
شی ھ من
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ھە بەست
ی پەڕتووک :ھ
جﯚری
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
8554
پەڕتوووکی ژمارە4 :
نالی لە دادگای رەخنەدا :ل کﯚ ينەوە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
68317
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ف عوسمان
رەووف

8555
پەڕتوووکی ژمارە5 :
ی نەمرﯾدا :ل کﯚ ينەوە
نالی لە دەفتەری
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
68125
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
سی ميکاﯾە ی
ەدی شاوەﯾس
خدری ئەحمە
مەال خ

8556
پەڕتوووکی ژمارە6 :
ەکانييەوە
نالی لە ک وڕۆژننەی شيعرە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
68026
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
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ەدی مەال کەررﯾم
محەمە
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
تاﯾبەتم
و ت:
ستان
شووری کوردس
باش
جﯚری پەڕتووک :ئەددەبی
زمان  -ش وەزار :ک  .باشوور

8557
پەڕتوووکی ژمارە7 :
وە نو کانی سەردەم
نالی و خو ندنەو
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22214412419492
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
سا ح سوووزەنی
سەنتەری روناکبيری ئ بەگی جاف 2006
دﯾيەکانی پەڕتتووک
تاﯾبەتمەند
و ت:
باشوووری کوردستان
ی
جﯚری پەڕتتووک :ئەدەبی

8558
پەڕتوووکی ژمارە8 :
نامبيننيت چﯚن پاﯾز ئەبمەوە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201302
2261101188
80607
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ل غەمبار
جەمال
2013
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی پەڕتووک
بااشووری کورددستان
و ت:
ھە بەست
ی پەڕتووک :ھ
جﯚری
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
8559
پەڕتوووکی ژمارە9 :
نامﯚ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22214410918990
ئامادەەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
نووسيينی :ئەلب ر ککامﯚ
وەرگ انی؛ حەمە کەرﯾم عارف
سا ی  2007دا ب وکراوەتتەوە
ەم کت بە لە س
چاپی س ھەمی ئە
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ی کت بخانەی کوردی
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
بااشووری کورددستان
و ت:
ی پەڕتووک :رۆۆمان
جﯚری
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
8560
پەڕتوووکی ژمارە0 :
نامﯚ چ3
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
69402
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
کامﯚ ،ئەلب ر

8561
پەڕتوووکی ژمارە1 :
عرەکانی نالليدا :ل کﯚ يننەوە
وون لە شيع
نامﯚبو
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
68741
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ئوم د ئاشنا

8562
پەڕتوووکی ژمارە2 :
ن
ی ناو زﯾندان
نامﯚی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22214411419156
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
بەرزنجی
ی
سمان
نووسينی :ھ من عوسم
ەمی ئەم کت ببە لە سا ی  2007دا ب ووکراوەتەوە
چاپی ﯾەکە
دﯾيەکانی پەڕتتووک
تاﯾبەتمەند
و ت:
باشوووری کوردستان
جﯚری پەڕتتووک :رۆمان
شوور
زمان  -ش وەزار :ک .باش
8563
پەڕتوووکی ژمارە3 :
ە ح عومەرر(دا
ەکانی )سە
ی لە رۆمانە
نامﯚﯾی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201205
5141523466
64742
ھ شتا ئامادە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
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ی قادر
ەوت سەعدی
سەرکە
ھەول ر 2011 -
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
تاﯾبەتم
ستان
شووری کوردس
باش
و ت:
جﯚری پەڕتووک :ئەددەبی
زمان  -ش وەزار :ک  .باشوور
8564
پەڕتوووکی ژمارە4 :
ی
ی نەتەوەﯾی
نامﯚﯾی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
66143
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ھە گوورد بەرزنجی
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
و ت:
بااشووری کورددستان
ھەمەجﯚرە
ی پەڕتووک :ھ
جﯚری
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
8565
پەڕتوووکی ژمارە5 :
قەمەنی بﯚ قوتابخانە ئئاﯾينيەکان
ی مين و تەق
ی :دەربارەی
کەی زانياری
ناميلک
dipedia.org//?q=201206
6101651496
67189
http:///www.kurd
ھ شتا ئامادە ننييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ر کخرراویM A G

8566
پەڕتوووکی ژمارە6 :
کەی سل ماانی
ناميلک
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
66068
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ی ،عەبدو
ز باری

8567
پەڕتوووکی ژمارە7 :
کەی سل ماانی:
ناميلک
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
68997
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
مەد15 /ن
ی ش خ محەم
عەلی
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8568
پەڕتوووکی ژمارە8 :
کەی الژۆ
ناميلک
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6202336407
71092
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
حەمەد
عادل عوسمان مح

8569
پەڕتوووکی ژمارە9 :
خنەگرانە)
کەی ل دوان ک لەسەر ناميلکەی ))چەند سەررنج کی رەخ
ناميلک
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6032120566
65015
ی پی دی ئ ف :ھ شتا ئاماادە نييە
فاﯾلی
کخراوی سل مانی
ی
لە ب وکراوەەکانی کﯚمە ەی رەنجدەررانی کوردستتان  -ر
زنجيرەی 7 -
چاپی دووەەم
الک
سەر نيت :چاال
خستنە س
تاﯾبەتمەند
دﯾيەکانی پەڕتتووک
و ت:
باشوووری کوردستان
ی
جﯚری پەڕتتووک :رامياری
شوور
زمان  -ش وەزار :ک .باش
پارت:
ەی ر.
کﯚمە ە
8570
پەڕتوووکی ژمارە0 :
شە بەھار
کەی ھەميش
ناميلک
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
67681
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
سوڵ
ەدی مەال رەس
عەبدوو ی محەمە

8571
پەڕتوووکی ژمارە1 :
ناميلک
کەی کﯚمە ﯾەتی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
66052
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
گ
زﯾائـ گگوک ئا پ بەگ

8572
پەڕتوووکی ژمارە2 :
سان
کەﯾەک بﯚ ررۆژنامەنووس
ناميلک
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201209
9231308402
25469
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
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سانی ب
رۆژنامەنووس
گﯚران سەبباح

سنوور بﯚ ئازادﯾﯾی رۆژنامەواننی
س

دﯾيەکانی پەڕتتووک
تاﯾبەتمەند
باشوووری کوردستان
و ت:
جﯚری پەڕتتووک :راگەﯾانندن
شوور
زمان  -ش وەزار :ک .باش
8573
پەڕتوووکی ژمارە3 :
شﯚڕشگ انەی سا ەکانی 47 - 46
گ
بزووتنەوەی
ی
ی
ت بە بﯚنەی  45سا ەی
کەی تاﯾبەت
نام لک
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201305
5082218347
78638
ئامادەەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
نەقشی
ی
حمان
ئامادەەکردنی :رەح
2
2013
ەتمەندﯾيەکانی پەڕتووک
ی
تاﯾبە
ی پەڕتووک :ددۆزی کورد
جﯚری
ن  -ش وەزار :ک .باشوور
زمان

8574
پەڕتوووکی ژمارە4 :
ەنسا
کانی شەرﯾﯾف پاشای خەندان لە ئەرشيفخاننەکانی بەرﯾﯾتانيا و فەرە
نامە دﯾپلﯚماتييەک
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201109
9071624446
61040
ھ شتا ئاممادە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
عەبدو
ی :نەجاتی ع
وەرگ انی
ەڕتووک
تاﯾبەتمەنندﯾيەکانی پەڕ
و ت:
باشوووری کوردستتان
ژوو
ەڕتووک :م و
جﯚری پەڕ
زمان  -ش وەزار :ک .بباشوور

8575
پەڕتوووکی ژمارە5 :
نامە کراوەکانی تاراوگە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
68078
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
د
عەبدوولقادر سەعيد
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8576
پەڕتوووکی ژمارە6 :
مردن ناخو ننر نەوە
کان بەر لە م
نامەک
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201103
3272029132
29132
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
نووسەرر :کازﯾوە سا ح
کﯚمە ە چيرۆک
ی چاپ :دەزگا ی ئاراس
دەزگای
200
سا ی چاپکردن04 :
تاﯾبەتم
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
و ت:
ستان
شووری کوردس
باش
جﯚری پەڕتووک :چييرۆک
زمان  -ش وەزار :ک  .باشوور
8577
پەڕتوووکی ژمارە7 :
زندان بە زندان
ن
ھا :از
دانەوە بﯚ زﯾنندان  -نامەھ
کان :لە زﯾند
نامەک
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201404
4211040437
75907
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
گر
فەرزاددی کەمانگەر  -فرزاد کمانگ
ی
وەرگ ان و ئامادەکرردنی :سياوەەش گﯚدەرزی
2014
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
دەرەوە
و ت:
ھەمەجﯚرە
ی پەڕتووک :ھ
جﯚری
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
فارسی
زمان  -ش وەزار :فا
8578
پەڕتوووکی ژمارە8 :
کانم
نامەک
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201209
9091157173
32772
ھ شتا ئامادە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
بان
ئازاد بابا
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
تاﯾبەتمە
و ت:
ستان
شووری کوردس
باش
ەمەجﯚرە
جﯚری پەڕتووک :ھە
زمان  -ش وەزار :ک ..باشوور
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8579
پەڕتوووکی ژمارە9 :
کانی دوورەو تی
نامەک
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201205
5281330516
64922
ئامادەەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
سرەو پيرباڵ
خەسر
2001
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
و ت:
بااشووری کورددستان
ھە بەست
ی پەڕتووک :ھ
جﯚری
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
8580
پەڕتوووکی ژمارە0 :
وان ک و مەررگ
کانی روانينو
نامەک
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22214412419503
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ئارتﯚر راامبﯚ
وەرگ اننی :ھەندر ن
ھەول ر 2006
سەرچاوە :ما پەڕی کت بخانەی ککوردی
تاﯾبەتم
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
ستان
شووری کوردس
باش
و ت:
جﯚری پەڕتووک :ئەددەبی
8581
پەڕتوووکی ژمارە1 :
کانی رﯾلکە کافکا
نامەک
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201207
7081853287
71940
ھ شتا ئامادە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
سا ح عەبدو
وەرگ اننی غەفور س
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
تاﯾبەتمە
و ت:
ستان
شووری کوردس
باش
ەمەجﯚرە
جﯚری پەڕتووک :ھە
زمان  -ش وەزار :ک ..باشوور

8582
پەڕتوووکی ژمارە2 :
کانی مەم
نامەک
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http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22214412619577
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ەم)
محەمەد مەولود )مە
20
ی ئاراس 003 -
دەزگای
تاﯾبەتمە
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
و ت:
ستان
شووری کوردس
باش
ەمەجﯚرە
جﯚری پەڕتووک :ھە
زمان  -ش وەزار :ک ..باشوور
8583
پەڕتوووکی ژمارە3 :
کانی نامﯚ
نامەک
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201201
1082055166
63725
ئامادەەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ن نوری
ئاو زان
2008
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
بااشووری کورددستان
و ت:
ی پەڕتووک :رۆۆمان
جﯚری
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
8584
پەڕتوووکی ژمارە4 :
و چامەکەی
کﯚ ينەوە)
ی کەمالی و ناتيﭫ )ل ﯚ
ی ژﯾان :دوو
نامەی
dipedia.org//?q=201206
6101651496
68351
http:///www.kurd
ھ شتا ئاممادە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ئاوارە

8585
پەڕتوووکی ژمارە5 :
ﯚنراوە)
شيعرەکانی شاعير )ھﯚ
ی قانع :بە ش کە لە ش
نامەی
dipedia.org//?q=201206
6101651496
68382
http:///www.kurd
مادە نييە
ھ شتا ئاما
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
سەعيدی دۆ ش
قادری ش خ س
مەدی ش خ قا
محەم

8586
پەڕتوووکی ژمارە6 :
ی منا ن بﯚ خوا
نامەی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6202255317
70543
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ھ شتا ئاماددە نييە

ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
سيتواارت ھاچل
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی پەڕتووک :مندا ن
جﯚری

8587
پەڕتوووکی ژمارە7 :
ن حەمادی
ﯚ سەعدون
د محەمەد بﯚ
ی مەسعود
نامەی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201209
9221641352
25889
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
حەمەد
نی :محەمەدد مەسعود مح
وەرگ انی
ەندﯾيەکانی پپەڕتووک
تاﯾبەتمە
و ت:
ستان
شووری کوردس
باش
ەمەجﯚرە
جﯚری پپەڕتووک :ھە
زمان  -ش وەزار :ک ..باشوور

8588
پەڕتوووکی ژمارە8 :
کوت!
بە ژﯾن نەپشک
گيز چاوی ە
ی کە ھەرگي
نامەﯾﯾەک بﯚ ئەو کﯚرپە ەﯾەی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22214411419143
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
ی
نووسينی :ئﯚرﯾانا فاالچی
ی پور
وەرگ انی؛ ﯾوسف عەلی
لەالﯾەن ساﯾتی کت بخانەی کورددﯾيەوە ب وکرراوەتەوە
ن
 200دا
ئەم کت بە للە سا ی 08
تاﯾبەتمەند
دﯾيەکانی پەڕتتووک
ک
جﯚری پەڕتتووک :چيرۆک
شوور
زمان  -ش وەزار :ک .باش
8589
پەڕتوووکی ژمارە9 :
داﯾک نەبوو
کە ھەر لەد
نامەﯾﯾەک بﯚ ئەو کﯚرپەﯾەی ک
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
69426
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ی ،ئﯚرﯾانا
ﭬاالچی

8590
پەڕتوووکی ژمارە0 :
ھەشت
نامەﯾﯾەک بﯚ بەھ
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http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201112
2111605096
63207
ئاماددەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
سينی :باران
نووس
سوﯾﯾد 2006 -
ی پەڕتووک
ەتمەندﯾيەکانی
تاﯾبە
دەرەوە
و ت:
جﯚرری پەڕتووک :چيرۆک
ن  -ش وەزار :ک .باشوور
زمان
8591
پەڕتوووکی ژمارە1 :
تنەوە
ی ر کخستن
ی ئەرکەکانی
نامەﯾﯾەک بﯚ ھاوڕڕێ لە بارەی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
66108
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
يچ ئيليانﯚف
لينين ،،فالدم ر ئيليچ

8592
پەڕتوووکی ژمارە2 :
ن
ەی ل کبوردن
نامەﯾﯾەک دەربارە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22214411819297
ئامادەەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
نووسيينی :جﯚن لﯚﯚک
ش جوان ۆﯾی و فەرەشيد شەرﯾفی
سيەوە؛ شﯚڕش
وەرگ انی لە فارس
ی وەرگ انی سل مانيەوە ب وکراوەتەوە
ەالﯾەن خانەی
ئەم کت بە لە سا ی  2004دا لە
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی پەڕتووک
بااشووری کورددستان
و ت:
ھەمەجﯚرە
ی پەڕتووک :ھ
جﯚری
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
8593
پەڕتوووکی ژمارە3 :
ەﯾييەوە
نامەﯾﯾەک لە بارەی ل بووردە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201209
9221831292
25582
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
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ک
جﯚن لﯚک
وەرگ اننی :عەبدوڕەەزاق عەلی
تاﯾبەتمە
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
ستان
شووری کوردس
باش
و ت:
ەمەجﯚرە
جﯚری پەڕتووک :ھە
زمان  -ش وەزار :ک ..باشوور
8594
پەڕتوووکی ژمارە4 :
وان مستەفاا
نامەﯾﯾەکی در ژ ببﯚ نەوشيرو
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
66282
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
عەزﯾز
حوس ن محەمەد ع

8595
پەڕتوووکی ژمارە5 :
نان و دەرﯾا
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
68472
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
بابلﯚ
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
و ت:
بااشووری کورددستان
چيرۆک
ی پەڕتووک :چ
جﯚری
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
8596
پەڕتوووکی ژمارە6 :
نان و زەرﯾا
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
69448
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
نيرۆدا ،بابلﯚ

8597
پەڕتوووکی ژمارە7 :
نان و شەراب
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22214411519204
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
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سيلونە
نووسينی :ئينياتسيو س
ئەمين نەژاد
ن
وەرگ انی لە فارسيەوەە؛ رزگار
لەالﯾەن دەزگای چاپ و پەخشی سەردەمەووە
ن
 200دا
ئەم کت بە للە سا ی 00
ەوە
ب وکراوەتە
سەرچاوە :ما پەڕی کت ببخانەی کورددی
دﯾيەکانی پەڕتتووک
تاﯾبەتمەند
و ت:
باشوووری کوردستان
جﯚری پەڕتتووک :رۆمان
شوور
زمان  -ش وەزار :ک .باش
8598
پەڕتوووکی ژمارە8 :
نان و شەراب 2
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201110
0132117416
62348
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
سيﯚ سيلونە
ئينياتس
وەرگ اننی کەرﯾمی حيسامی
ی ئاراس 20 03 -
دەزگای
تاﯾبەتم
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
و ت:
ستان
شووری کوردس
باش
جﯚری پەڕتووک :رۆممان
زمان  -ش وەزار :ک  .باشوور
8599
پەڕتوووکی ژمارە9 :
نانی رووت
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201305
5072207377
78647
ی پی دی ئ ف :ھ شتا ئاماادە نييە
فاﯾلی
شوکری
محەمەد ش
ەوە :نەجاتی
وەرگ انی لە ف ەنسييە
عەبدو
دﯾيەکانی پەڕتتووک
تاﯾبەتمەند
و ت:
باشوووری کوردستان
جﯚری پەڕتتووک :رۆمان
شوور
زمان  -ش وەزار :ک .باش
8600
پەڕتوووکی ژمارە0 :
ناو و نازناو و ناونناتﯚرە و ساناکردنی ناوو
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
67123
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ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
مود زامدار
مەحم

ھ شتا ئاماددە نييە

ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
و ت:
بااشووری کورددستان
ھەمەجﯚرە
ی پەڕتووک :ھ
جﯚری
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
8601
پەڕتوووکی ژمارە1 :
ەوان
ناوچە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
68884
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
عەبدوول ەزاق

8602
پەڕتوووکی ژمارە2 :
الن
ەکانی ملمال
ناوچە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201112
2121334076
63239
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
نووسەرر :ھەورامان کەمال ميرزا
ەد
تارﯾق رەئوق محەمە
نی 2008
سل مانی
تاﯾبەتم
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
و ت:
ستان
شووری کوردس
باش
جﯚری پەڕتووک :راممياری
زمان  -ش وەزار :ک  .باشوور
8603
پەڕتوووکی ژمارە3 :
ﯾيی ئەم ناوچەﯾە
ک و ھەو ی گﯚڕﯾنی بارری نەتەوەﯾي
ەی کەرکوک
ناوچە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201110
0272218516
62610
ئامادەەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
نوری تا ەبانی
ەرﯾم
مەدی مەال کە
وەرگ انی :محەمە
2004
دەزگاای ئاراس 4 -
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی
ی پەڕتووک
و ت:
بباشووری کورردستان
ی پەڕتووک :ل کﯚ ينەوە
جﯚری
ک .باشوور
ن  -ش وەزار :ک
زمان
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8604
پەڕتوووکی ژمارە4 :
جيھانی
ەساﯾەتی ج
کەساﯾەتی لە  1000کە
ناودارران  100 -ک
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201210
0122045197
73411
ی پی دی ئ ف :ھ شتا ئاامادە نييە
فاﯾلی
مەجدی سەﯾد عەبدوولعەزﯾز
ی :حوس ن ممستەفا
وەرگ انی
2012
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی پە
ەڕتووک
ستان
شووری کوردس
باشو
و ت:
ەڕتووک :ھەممەجﯚرە
جﯚری پە
زمان  -ش وەزار :ک .بباشوور
8605
پەڕتوووکی ژمارە5 :
ب
ناوداررانی ئەدەب
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22702075619977
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
نووسەر
حەمە کەرﯾﯾم عارف
ەڕەکان
ژمارەی الپە
261
پ
سا ی چاپ
2009
پ
نﯚرەی چاپ
ﯾەکەم
دﯾزاﯾنی بەرگ
ئاسﯚ مامزاادە
کەتەلﯚگ
ل کﯚ ينەوەی
ی ئەدەبی
ەوەی موکرﯾاننی
سەرچاوە :ما پەڕی دەززگای تو ژﯾنەووە و ب وکردنە
دﯾيەکانی پەڕتتووک
تاﯾبەتمەند
و ت:
باشوووری کوردستان
ی
جﯚری پەڕتتووک :ئەدەبی
8606
پەڕتوووکی ژمارە6 :
ی جيھانی  -بەرگی 2
ناوداررانی موزﯾکی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201109
9110939406
61111
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
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نووسينی :زۆزک قەرەد اغی
ی سەردەم  -سل مانی ))سا ی چاپ)2008 :
لە ب وکراوەەکانی دەزگای
دﯾيەکانی پەڕتتووک
تاﯾبەتمەند
و ت:
باشوووری کوردستان
ک
جﯚری پەڕتتووک :موزﯾک
شوور
زمان  -ش وەزار :ک .باش
8607
پەڕتوووکی ژمارە7 :
ی جيھانی ب2،1
ناوداررانی موزﯾکی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
67603
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
قەرەداغی ،زۆزک

8608
پەڕتوووکی ژمارە8 :
ناوداررانی کورد
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
69995
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
مير

8609
پەڕتوووکی ژمارە9 :
ناوداررانی کورد
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22214411719262
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
ی
نووسينی :مير بەسری
عەالئەدﯾن
ن
وەرگ انی؛ عەبدول خاللق
پەخشی
ی
چاپ و
لەالﯾەن دەزگای پ
ن
الﯾەن
ئەم پەڕتووککە لە سا ی  2002دا لەال
ەوە
سەردەمەووە ب وکراوەتە
تاﯾبەتمەند
دﯾيەکانی پەڕتتووک
و ت:
باشوووری کوردستان
جﯚری پەڕتتووک :م ژوو
شوور
زمان  -ش وەزار :ک .باش
8610
پەڕتوووکی ژمارە0 :
چيە
ناوم چ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6202336407
71093
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
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ە ئەحمەد زاددە
زەمانە

8611
پەڕتوووکی ژمارە1 :
شان کی تر
ناونيش
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
68872
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
مەحموود مس
ئازاد م
ستەفا

8612
پەڕتوووکی ژمارە2 :
ەﯾە
ناوی من سوورە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22214411619241
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
نووسينی :ئورھان پاموووک
رۆژھە تی
ە
وەرگ انی لە تورکييەوە ؛ زرﯾان
مانييەوە ب وککراوەتەوە
لەالﯾەن خانەی وەررگ انی سل م
ن
 200دا
ئەم کت بە للە سا ی 06
تاﯾبەتمەند
دﯾيەکانی پەڕتتووک
و ت:
باشوووری کوردستان
جﯚری پەڕتتووک :رۆمان
شوور
زمان  -ش وەزار :ک .باش
8613
پەڕتوووکی ژمارە3 :
ی کوردی
ناوی کچ و کوڕانی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22214405618535
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
گيو موککرﯾانی
2
ی ئاراس 2002
دەزگای
سەرچاوە :ما پەڕی کت بخانەی ککوردی
تاﯾبەتم
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
و ت:
ستان
شووری کوردس
باش
جﯚری پەڕتووک :فەرھەنگ
زمان  -ش وەزار :ک ..باشوور
8614
پەڕتوووکی ژمارە4 :
ی کوردی
ناوی کچ و کوڕانی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
67049
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
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موکرﯾاانی ،گيو

8615
پەڕتوووکی ژمارە5 :
ناوی کوردی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201105
5061137055
57506
ھ شتا ئاماادە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
28 ،1953ل.
1
ەعارﯾف،
چاپخانەی مە
ەدﯾن سەجاددی ،بەغدا :چ
عەالئە
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی پەڕتووک :ففەرھەنگ
جﯚری
8616
پەڕتوووکی ژمارە6 :
سە ح کوردی
ناوی کوردی  -س
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201312
2241658048
87086
ھ شتا ئامادە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
سە ح کوردی
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
تاﯾبەتمە
و ت:
ستان
شووری کوردس
باش
ەمەجﯚرە
جﯚری پەڕتووک :ھە
زمان  -ش وەزار :ک ..باشوور

8617
پەڕتوووکی ژمارە7 :
ناوی کوردی 2
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201212
2241554006
66388
ئامادەەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
کﯚکردنەوە و ئامادەەکردن :دﯾاکﯚ ھاشمی
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ھەمەجﯚرە
ی پەڕتووک :ھ
جﯚری
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
8618
پەڕتوووکی ژمارە8 :
ێ
ناوی کوردی نوێ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201105
5061137055
57507
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
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ھوشيار قەفتان ،سل مانی :چاپخانەی کامەران54 ،1968 ،ل.
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی پەڕتووک
باشووری کوردستان
و ت:
جﯚری پەڕتووک :فەرھەنگ
زمان  -ش وەزار :ک .باشوور
پەڕتووکی ژمارە8619 :
ناوی کوردی نﯚی
http://www.kurdipedia.org/?q=2012062023364071094
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
ھوشيار قەفتان

پەڕتووکی ژمارە8620 :
ناوەڕۆکی راستەقينەی ئينجيلەکان
http://www.kurdipedia.org/?q=2013053023410078402
ئامادەﯾە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
کری ﭬﯚ ﭫ
وەرگ انی :ناسری ئەمين نژاد
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی پەڕتووک
جﯚری پەڕتووک :ئاﯾين و ئاتەﯾزم
زمان  -ش وەزار :ک .باشوور
پەڕتووکی ژمارە8621 :
ناکﯚکی ئ ران ـ ع راق
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514969811
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
منوچھر پارسا

پەڕتووکی ژمارە8622 :
ناکﯚکييەکانی ناو سياسەت  -سەرەتاﯾەک بﯚ تيﯚری سياسی ف م نيستی
http://www.kurdipedia.org/?q=2011110519174462757
ئامادەﯾە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
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ماررﯾيا ﭬ ندت ھﯚﯚﯾە  -سيسلييا ئﯚسە
سوﯾدﯾيەوە :ر بوار رەشيد
وەررگ انی لە س
دەززگای ئاراس 2006 -
پەڕتووک
ک
کانی
تاﯾﯾبەتمەندﯾيەکا
باشووری ککوردستان
و ت:
ک :رامياری
جﯚﯚری پەڕتووک
باشوور
ر
زممان  -ش وەزارر :ک.
8623
پەڕتوووکی ژمارە3 :
ەک
ەسەن زﯾرە
شک نە گﯚراننييەکانی حە
نا ەش
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22214412319448
ئاماددەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
2006
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
ی کت بخانەی کوردی
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
موزﯾک
ی پەڕتووک :م
جﯚری
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
8624
پەڕتوووکی ژمارە4 :
شکﯚی ئاگر
ی بەفر و پش
نا ەی
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20100
06251106314511
ی پی دی ئ ف :ھ شتا ئاماادە نييە
فاﯾلی
د
بەرھەمی ھيوا سەعيد
ەمی ئەم کت ببە لە سا ی  2007دا لە ھەول ر ب وکرراوەتەوە
چاپی ﯾەکە
دﯾيەکانی پەڕتتووک
تاﯾبەتمەند
و ت:
باشوووری کوردستان
ەست
جﯚری پەڕتتووک :ھە بە
شوور
زمان  -ش وەزار :ک .باش
8625
پەڕتوووکی ژمارە5 :
ی1
ەﯾەک بﯚ م ژوو  -بەشی
ی پ شمەرگە
نا ەی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201205
5312332536
64974
ھ شتا ئامادە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
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سابير ککﯚکەﯾی
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
تاﯾبەتم
و ت:
ستان
شووری کوردس
باش
جﯚری پەڕتووک :ﯾادداشت
زمان  -ش وەزار :ک  .باشوور

8626
پەڕتوووکی ژمارە6 :
ی جوداﯾی
نا ەی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201108
8272321045
58283
ئامادەەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ن
ھ من
ی پەڕتووک
ەتمەندﯾيەکانی
تاﯾبە
ددەرەوە
و ت:
ھە بەست
ی پەڕتووک :ھ
جﯚری
ک .باشوور
ن  -ش وەزار :ک
زمان

8627
پەڕتوووکی ژمارە7 :
شەکان
ی چيا ..پەناﯾﯾەک بﯚ تاش
نا ەی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22214411119052
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
ەر
نووسينی :سەالم عومە
ەمی ئەم کت ببە لە سا ی  2008دا ب ووکراوەتەوە
چاپی ﯾەکە
سەرچاوە :ما پەڕی کت ببخانەی کورددی
دﯾيەکانی پەڕتتووک
تاﯾبەتمەند
و ت:
باشوووری کوردستان
ک
جﯚری پەڕتتووک :چيرۆک
شوور
زمان  -ش وەزار :ک .باش
8628
پەڕتوووکی ژمارە8 :
ک
کورتە چيرۆک
ی درەخت :ک
نا ەی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
68343
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
محەم
مەد نوری تﯚفييق
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8629
پەڕتوووکی ژمارە9 :
ی دەروون
نا ەی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201111
1082111146
62853
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
ی و م ژووﯾی و ئاﯾنی و کﯚمە ﯾەتين
کﯚمە ە وتارر کی و ژەﯾی
ش خ محەممەدی خاڵ
دەزگای ئارراس 2007 -
دﯾيەکانی پەڕتتووک
تاﯾبەتمەند
و ت:
باشوووری کوردستان
جﯚرە
جﯚری پەڕتتووک :ھەمەج
شوور
زمان  -ش وەزار :ک .باش
8630
پەڕتوووکی ژمارە0 :
ی و ژەﯾی و م ژووﯾی و ئاﯾينی و...
ە ە وتار کی
ی دەروون ب :2،1کﯚمە
نا ەی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
68898
ھ شتا ئامادە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ش خ محەمەدی

8631
پەڕتوووکی ژمارە1 :
/18ت957/1
ی ھەﯾنی 1
ی ل قەوماو :کﯚستی الفاوی رۆژی
نا ەی
dipedia.org//?q=201206
6101651496
68084
http:///www.kurd
ھ شتا ئامادە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
نوری
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
و ت:
بااشووری کورددستان
ھە بەست
ی پەڕتووک :ھ
جﯚری
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
8632
پەڕتوووکی ژمارە2 :
نەتەوەکان للەگە يا...،
کﯚ ينەوە ،ئا شناﯾەتی نە
داھاتنی ل ک
شوناسی :د
نرخ ش
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
67819
ھ شتا ئامادە ننييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ەدﯾن
عەالئە

8633
پەڕتوووکی ژمارە3 :
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نزا
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201403
3101642123
34773
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
عەلی شەرﯾععەتی
س کارل  -د .ع
ئەل کس
ب ئەدھەم
وەرگ اننی :موسعەب
2014
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
تاﯾبەتمە
و ت:
ستان
شووری کوردس
باش
ەمەجﯚرە
جﯚری پەڕتووک :ھە
زمان  -ش وەزار :ک ..باشوور
8634
پەڕتوووکی ژمارە4 :
ﯚ ئارمين
نزا بﯚ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
69518
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ی ،ئيب اھيم
ﯾونسی

8635
پەڕتوووکی ژمارە5 :
نزا بﯚ
ﯚ ئارم ن :چييرۆک
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
69044
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ھيم
ئيبراھ

8636
پەڕتوووکی ژمارە6 :
من چ 2،1
سپييەکانی م
نزا س
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
68822
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
مان شەﯾدا
عوسم

8637
پەڕتوووکی ژمارە7 :
مە ە وتار
قەبانی :کﯚم
نزار ق
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
68939
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
نزار
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پەڕتووکی ژمارە8638 :
نس
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514968287
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
ش رکﯚ

پەڕتووکی ژمارە8639 :
نماﯾش کی چيناﯾەتيی مەزن
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514966290
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
سەعيد ئەحمەد

پەڕتووکی ژمارە8640 :
نمە وپەڕەس لکەکەکان
http://www.kurdipedia.org/?q=2012062022553170767
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
نادﯾە شەرﯾف
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی پەڕتووک
جﯚری پەڕتووک :مندا ن
پەڕتووکی ژمارە8641 :
نھ ليزم و رەھەندەکانی بيرکردنەوە
http://www.kurdipedia.org/?q=2011091922463561999
ئامادەﯾە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
محەمەد کەمال
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی پەڕتووک
باشووری کوردستان
و ت:
جﯚری پەڕتووک :فەلسەفە
پەڕتووکی ژمارە8642 :
نھ نی پاراستن
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514965818
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
ئيبراھيم سا ح

ﻻﭘەڕە

2295

http://www.kurdipedia.org

8643
پەڕتوووکی ژمارە3 :
ەکانی کاردا
ی سەرکەوتتن لە بازاڕە
نھ نی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22702075619847
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
نووسەر
ئ .کيھان ننيا
وەرگ
ئەدھەم ئە
ەمين
ەڕەکان
ژمارەی الپە
224
پ
سا ی چاپ
2007
کەتەلﯚگ
سياسەت
ەوەی موکرﯾاننی
سەرچاوە :ما پەڕی دەززگای تو ژﯾنەووە و ب وکردنە
دﯾيەکانی پەڕتتووک
تاﯾبەتمەند
باشوووری کوردستان
و ت:
ی
جﯚری پەڕتتووک :ئابووری
شوور
زمان  -ش وەزار :ک .باش
8644
پەڕتوووکی ژمارە4 :
ی کﯚنترﯾن م ژوو
نھ نی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201104
4062207132
21506
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ساندەر گەڕبﯚﭬﭬسکی
نووسيينی :ئەليکس
وەرگ انی :جەالل تەقی
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی پەڕتووک
بااشووری کورددستان
و ت:
ی پەڕتووک :م ژوو
جﯚری
8645
پەڕتوووکی ژمارە5 :
ی ﯾاری کاغە
نھ نی
ەز
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201112
2152102476
63320
ئامادەەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ن گاردەر
نووسيينی :ﯾﯚستاﯾن
ەن
وەرگ انی لە دانيم
مارکييەوە :بەھرۆز حەسە
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
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چيرۆک
ی پەڕتووک :چ
جﯚری
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
8646
پەڕتوووکی ژمارە6 :
ی ئەست رە
نھ نيی
ەکان
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
67154
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ن
دەميرقان ،حسەﯾن

8647
پەڕتوووکی ژمارە7 :
ی کﯚنترﯾن م ژوو
نھ نيی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
69671
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
گەڕبﯚﭬﭬسکی

8648
پەڕتوووکی ژمارە8 :
ی ﯾارﯾی کاغەز
نھ نيی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
69384
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
گاردەرر ،ﯾﯚستاﯾن

8649
پەڕتوووکی ژمارە9 :
ی
نھ نيييەکانی ئاﯾيننی ميتراﯾی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201112
2041215266
63090
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
نووسينی :فرانتس کﯚممﯚن
وەرگ انی :فەرھاد عەززﯾز خﯚشناو
200
دەزگای تو ژﯾنەوە و ب ووکردنەوەی مووکرﯾانی 08 -
دﯾيەکانی پەڕتتووک
تاﯾبەتمەند
و ت:
باشوووری کوردستان
جﯚری پەڕتتووک :ئاﯾين و ئاتەﯾزم
شوور
زمان  -ش وەزار :ک .باش
8650
پەڕتوووکی ژمارە0 :
ئەلجەزاﯾر )لە ئەرشييفی تەواو ننھ نی ساوااک)
ر
ستنی پەﯾماانی  1975ی
نھ نيييەکانی بەس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201208
8261555577
72375
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ئاماادەﯾە
سا پژمان
عيس
وەر گ  :ناسر ئيببراھيمی

ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی

تاﯾببەتمەندﯾيەکانی پەڕتووک
جﯚﯚری پەڕتووک :رامياری
زماان  -ش وەزار :ک .باشوور

8651
پەڕتوووکی ژمارە1 :
ساواک
فی نھ نی س
1ی جەزائير لە ئەرشيف
مانی 1975
نھ نيييەکانی پەﯾم
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
66469
شتا ئامادە نيييە
ھش
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
عيسا پژمان
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی پەڕتووک
بااشووری کورددستان
و ت:
ی پەڕتووک :دۆزی کورد
جﯚری
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
8652
پەڕتوووکی ژمارە2 :
ت
نھ نيييەکانی چات
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201112
2072218246
63151
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ەکەم
ت ،بەشی ﯾە
بيرەوەررﯾيەکانی چات
نووسيننی :نامﯚ
2009
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
تاﯾبەتم
دەەرەوە
و ت:
ەمەجﯚرە
جﯚری پەڕتووک :ھە
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
8653
پەڕتوووکی ژمارە3 :
مەمکەکانی تﯚ
ی
ەری زمانی من و گﯚی
نھ نيييەکانی سە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201201
1081131476
63701
ئئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
چنگيانی
جەزا چ
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ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
چيرۆک
ی پەڕتووک :چ
جﯚری
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
8654
پەڕتوووکی ژمارە4 :
ن
ی رۆمی کﯚن
نھ نيييەکانی شاررستانيەتی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201105
5022234145
57212
ھ شتا ئامادە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
نووسيننی )بەھنام ممحەمەد پەنا)
وەرگ اننی )رەحمان ئەميری )
ی چاپ و ب وککردنەوەی چووارچرا)
(خانەی
2011
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
تاﯾبەتم
و ت :باشووری کورردستان

8655
پەڕتوووکی ژمارە5 :
دام
ەوەی سەد
نھ نيييەکانی مانە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
66194
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ی ،گيل
شيھی

8656
پەڕتوووکی ژمارە6 :
ساد
نھ نيييەکانی مﯚس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201108
8161629306
60691
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
گﯚردۆن تﯚماس
خدر
شەفيققی حاجی خد
ھەول ر 2008
تاﯾبەتم
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
و ت:
ستان
شووری کوردس
باش
جﯚری پەڕتووک :راممياری
زمان  -ش وەزار :ک  .باشوور
8657
پەڕتوووکی ژمارە7 :
کرابوو
ی دەروون؛ نھ نيە شارراوەکە ئاشک
ە گەورەکەی
نھ نيە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201405
5162159167
70010
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ی پی دی ئ ف :ھ شتا ئاممادە نييە
فاﯾلی
ی :ب ﯾار بەکر
وەرگ انی
2014
ەڕتووک
تاﯾبەتمەنندﯾيەکانی پە
و ت:
باشوووری کوردستتان
زمان  -ش وەزار :ک .بباشوور
ەڕتووک :دەرووونناسی
جﯚری پەڕ
8658
پەڕتوووکی ژمارە8 :
ەکانی ژنان
نھ نيە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
66642
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ی
س ،باربارادی
ئەنجلس

8659
پەڕتوووکی ژمارە9 :
ەکانی ژﯾان
نھ نيە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201306
6140913497
78307
ھ شتا ئامادە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
نوسەر ::ئﯚشﯚ
وەرگ اننی :ئازاد بەررزنجی
2013
تاﯾبەتمە
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
و ت:
ستان
شووری کوردس
باش
ەمەجﯚرە
جﯚری پەڕتووک :ھە
زمان  -ش وەزار :ک ..باشوور
8660
پەڕتوووکی ژمارە0 :
گﯚشەی بەررمﯚدا
ەکانی س گ
نھ نيە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651497
70094
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
جەزا تتوفيق تالب

8661
پەڕتوووکی ژمارە1 :
ەکانی شا و فەرەح
نھ نيە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201304
4242150197
78745
ھ شتا ئامادە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
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ھلەوی
ی :فەرەح پەھ
نوسينی
ی :مەجيد ماررابی
وەرگ راننی بﯚ کوردی
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
تاﯾبەتم
شووری کوردس
باش
و ت:
ستان
جﯚری پەڕتووک :ﯾادداشت
زمان  -ش وەزار :ک  .باشوور
8662
پەڕتوووکی ژمارە2 :
ن
ەکانی شاررستانيەتی ﯾﯚنانی کﯚن
نھ نيە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651497
70074
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
مەد
پەنا ،ببەھنام محەم

8663
پەڕتوووکی ژمارە3 :
ەکانی ھيتللەر
نھ نيە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651497
70048
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ن عەزﯾز
کارزان

8664
پەڕتوووکی ژمارە4 :
ی پيرۆز
ەکانی کت بی
نھ نيە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201205
5132322006
64716
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
شاری سل مانی چاپ کراووە.
 2010دا لە ش
لە سا ی 0
ەسەن مامە
نووسينی  :محەمەد حە
دﯾيەکانی پەڕتتووک
تاﯾبەتمەند
و ت:
باشوووری کوردستان
جﯚری پەڕتتووک :ئاﯾين و ئاتەﯾزم
شوور
زمان  -ش وەزار :ک .باش
8665
پەڕتوووکی ژمارە5 :
مادا
ن لەسينەم
نواندن
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201109
9122110326
61169
ھ شتا ئامادە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
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ماری ئاالن ئﯚبراﯾن
ی کەرﯾم
و :عەلی
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
تاﯾبەتم
ستان
شووری کوردس
باش
و ت:
جﯚری پەڕتووک :ھوونەری

8666
پەڕتوووکی ژمارە6 :
وردی)
نوبھاررا بچوکان ))عەرەبی کو
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201105
5061137035
57390
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ەدی خانی
ئەحمە
64 ،1990ل.
بەغدا :چاپخانەی ئئەل ەشيد0 ،
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی پەڕتووک :ففەرھەنگ
جﯚری
8667
پەڕتوووکی ژمارە7 :
ی خواوەند ک
نوخبی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201201
1122216056
63807
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
د شاد عەبدو
ی ئاراس 20 10 -
دەزگای
تاﯾبەتم
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
ستان
شووری کوردس
باش
و ت:
جﯚری پەڕتووک :ئەددەبی
زمان  -ش وەزار :ک  .باشوور
8668
پەڕتوووکی ژمارە8 :
نورا
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
65822
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ب وکرراوەی پەﯾام
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
بااشووری کورددستان
و ت:
م
ی پەڕتووک :ئااﯾين و ئاتەﯾزم
جﯚری
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ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
8669
پەڕتوووکی ژمارە9 :
بەرزنجى
ى
دستان ش خ مەحمود ى
ەليكى كورد
عرەكانى مە
ەخشى شيع
نوربە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201403
3310040079
98999
ئامادە نييە
ە
ھ شتا
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
2007
2
ى-شفان-سلل مانى-
ش خ عبدو لموئميننى مەردۆخى

8670
پەڕتوووکی ژمارە0 :
بەرزنجى
ى
دستان ش خ مەحمود ى
ەليكى كورد
عرەكانى مە
ەخشى شيع
نوربە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201403
3310040079
99000
ئامادە نييە
ە
ھ شتا
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ھوك1998-
ى-خەباە-دھ
گەماﯾى

8671
پەڕتوووکی ژمارە1 :
ەشی 1
دﯾن زازا  -بە
نورەد
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201111
1132216376
62924
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
ەمە غەرﯾب
وەرگ انی لە عەرەبييەووە :باست حە
دەزگای ئارراس 2008 -
دﯾيەکانی پەڕتتووک
تاﯾبەتمەند
و ت:
باشوووری کوردستان
ت
جﯚری پەڕتتووک :ﯾاداشت
شوور
زمان  -ش وەزار :ک .باش
8672
پەڕتوووکی ژمارە2 :
نوستتووی بەر باران
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22214410118705
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
کﯚمە ک نووسەر
ەزﯾز سورم
نەژاد عە
ھەول ر 2005
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
تاﯾبەتمە
و ت:
ستان
شووری کوردس
باش
ە بەست
جﯚری پەڕتووک :ھە
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زمان  -ش وەزار :ک ..باشوور
8673
پەڕتوووکی ژمارە3 :
نوستتووی بەربارران
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
68576
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ش
دارﯾوش

8674
پەڕتوووکی ژمارە4 :
نوسيين بﯚ و نە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201204
4112020496
64480
ھ شتا ئامادە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ن
عيل ئەلئەمين
ئيسماع
ھان قانع
وەرگ اننی :مەم بورھ
تاﯾبەتم
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
و ت:
ستان
شووری کوردس
باش
جﯚری پەڕتووک :راگگەﯾاندن
زمان  -ش وەزار :ک  .باشوور
8675
پەڕتوووکی ژمارە5 :
نوق
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
69045
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
...
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
و ت:
بااشووری کورددستان
مندا ن
ی پەڕتووک :م
جﯚری
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
8676
پەڕتوووکی ژمارە6 :
سين بەئاوی خﯚ ەم ش
نووس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201309
9091707198
88831
ھ شتا ئامادە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
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ش رکﯚ ب کەس
2013
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
تاﯾبەتم
ستان
شووری کوردس
باش
و ت:
جﯚری پەڕتووک :ﯾادداشت
زمان  -ش وەزار :ک  .باشوور
8677
پەڕتوووکی ژمارە7 :
گفتوگﯚی ئەدەبی و فيکرﯾيە
ی
وتار و
ﯚمە ک ر
سين خﯚکوژﯾﯾيەکی تەواونەکراو؛ کﯚ
نووس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201308
8031626408
89314
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
عەبدولموتە ييب عەبدو
وەرگ انی :ع
تاﯾبەتمەندﯾييەکانی پەڕتوووک
کوردستان
ن
باشووری
ی
و ت:
جﯚرە
جﯚری پەڕتوووک :ھەمەج
شوور
زمان  -ش ووەزار :ک .باش

8678
پەڕتوووکی ژمارە8 :
ت
سين لەسەرر برژانگەکانت
نووس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22214410418807
ئامادەەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
نووسيينی :ھﯚشەنگ ش خ محە
حەمەد
2007دا ب وکرراوەتەوە
ە لە سا ی 7
ئەم دﯾوانە شيعرﯾە
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
بااشووری کورددستان
و ت:
ھە بەست
ی پەڕتووک :ھ
جﯚری
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
8679
پەڕتوووکی ژمارە9 :
ستە
سين ھە و س
نووس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201211
1261326167
73932
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
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کﯚمە ک ووتار
ھە کەووت عەبدو
شی سەردەەم
ی چاپ و پەخش
دەزگای
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
تاﯾبەتم
و ت:
ستان
شووری کوردس
باش
جﯚری پەڕتووک :وتار و دﯾمانە
زمان  -ش وەزار :ک  .باشوور
8680
پەڕتوووکی ژمارە0 :
سين و ئەزمو
نووس
وون
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201112
2292128066
63583
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
شنبيری
سەبارەت بە ک شەکانی ئئەدەب و رۆش
نﯚ گفتوگﯚ س
کﯚمە ک نوووسەر
وەرگ انی لە فارسييەووە :حەمە عەباس
2011
دﯾيەکانی پەڕتتووک
تاﯾبەتمەند
و ت:
باشوووری کوردستان
ی
جﯚری پەڕتتووک :ئەدەبی
شوور
زمان  -ش وەزار :ک .باش
8681
پەڕتوووکی ژمارە1 :
ی بەرپرس
سينگەی رۆژژنامەوان کی
نووس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201111
1191224254
44003
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
سوليفان
مارگرﯾت س
وەرگ انی لە عەرەبييەووە :محەمەد عەبدو
دەزگای ئارراس 2009 -

الری
کەال

دﯾيەکانی پەڕتتووک
تاﯾبەتمەند
و ت:
باشوووری کوردستان
جﯚری پەڕتتووک :راگەﯾانندن
شوور
زمان  -ش وەزار :ک .باش
8682
پەڕتوووکی ژمارە2 :
ی ب سک
سينی پرۆگرام بە زمانی
نووس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
67231
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
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کاوە جەمال رەشيد

پەڕتووکی ژمارە8683 :
نووسينی شانﯚﯾيمان لە بەردەم ئاسﯚی پرسيارکردنەوەدا
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514969249
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
ستر نب رگ ،ئﯚگﯚست2 /ن

پەڕتووکی ژمارە8684 :
نووسينی شانﯚﯾيمان لە بەردەم ئاسﯚی پرسيارکردنەوەدا :شانﯚی بيانی
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514969118
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
عەبدولکەرﯾم3 /ن
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی پەڕتووک
باشووری کوردستان
و ت:
جﯚری پەڕتووک :شانﯚ
زمان  -ش وەزار :ک .باشوور
پەڕتووکی ژمارە8685 :
نووسينی کوردی بە ئەلف و ب ی عەرەبی
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514967072
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
ئەوڕەحمانی حاجی مارف

پەڕتووکی ژمارە8686 :
نووسينی کوردی بە ئەلف و ب ی التينی
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514967082
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
سيسيل جﯚن
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی پەڕتووک
باشووری کوردستان
و ت:
جﯚری پەڕتووک :زمانەوانی
زمان  -ش وەزار :ک .باشوور
پەڕتووکی ژمارە8687 :

ﻻﭘەڕە
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ی
ی بە التينی
سينی کوردی
نووس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
67053
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ل نەبەز
جەمال

8688
پەڕتوووکی ژمارە8 :
سا نی 1955ـ1988
ﯚ ينەوەدا س
ەخنە و ل کﯚ
سينەوەکانم لە بواری رە
نووس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
69134
شتا ئامادە نيييە
ھش
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
حس ن عارف

8689
پەڕتوووکی ژمارە9 :
سينەوەی دڕڕک
نووس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22214411119043
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
ی فەالح
نووسينی :ئارام کاکەی
ئاو نەوە ب وکراوەتەوە
لەالﯾەن چاپخانەی رۆژنامەی و
ن
 200دا
ئەم کت بە للە سا ی 07
تاﯾبەتمەند
دﯾيەکانی پەڕتتووک
و ت:
باشوووری کوردستان
ک
جﯚری پەڕتتووک :چيرۆک
شوور
زمان  -ش وەزار :ک .باش
8690
پەڕتوووکی ژمارە0 :
ەشی 1
سينەکان  -بە
نووس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201111
1141202456
62939
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
م عەبدو
سەالم
ی ئاراس 20 09 -
دەزگای
تاﯾبەتم
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
و ت:
ستان
شووری کوردس
باش
جﯚری پەڕتووک :وتار و دﯾمانە
زمان  -ش وەزار :ک  .باشوور
8691
پەڕتوووکی ژمارە1 :
خنە و ل کﯚ يننەوەدا
سينەکانم لە بواری رەخ
نووس
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http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201209
9251525477
73293
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
دانانی ::حوس ن عاررف
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
تاﯾبەتم
و ت:
ستان
شووری کوردس
باش
جﯚری پەڕتووک :ئەددەبی
زمان  -ش وەزار :ک  .باشوور

8692
پەڕتوووکی ژمارە2 :
ەژدەر و سررووت لە پەننھان
سينەکانی ئە
نووس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201312
2082300209
92721
ھ شتا ئامادە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ی
نەوزاد ﯾﯾوسف کاکەﯾی
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
تاﯾبەتم
و ت:
ستان
شووری کوردس
باش
جﯚری پەڕتووک :رۆممان
زمان  -ش وەزار :ک  .باشوور

8693
پەڕتوووکی ژمارە3 :
کوردی
ە بﯚ زمانی ک
س ن کی تازە
نووس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
66971
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
مەک نزی
د.ن م

8694
پەڕتوووکی ژمارە4 :
مان
سينەوەی زما
سەر و نووس
نووس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201210
0191040107
73437
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
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ی
نيھاد جامی
لقی کەرکوک.
لە ب وکراوەەکانی ﯾەک تييی نووسەراننی کورد -ی
دەزگای چاپ :کاردۆ
کردن2011 :
سا ی چاپک
دﯾيەکانی پەڕتتووک
تاﯾبەتمەند
و ت:
باشوووری کوردستان
جﯚری پەڕتتووک :زمانەووانی
شوور
زمان  -ش وەزار :ک .باش
8695
پەڕتوووکی ژمارە5 :
سەر ،نووسيين و ئازادی
نووس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201403
3072314213
34243
ئامادەەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
مەسععود محەمەد
2013
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
دەرەوە
و ت:
ھەمەجﯚرە
ی پەڕتووک :ھ
جﯚری
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
8696
پەڕتوووکی ژمارە6 :
مەرگ
ە بژاردنی مە
سەران و ھە
نووس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22214410418784
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
ق
نووسينی :ئارام سدﯾق
سل مانی ب وکرراوەتەوە
 200دا لە ل
ئەم کت بە للە سا ی 08
تاﯾبەتمەند
دﯾيەکانی پەڕتتووک
و ت:
باشوووری کوردستان
جﯚری پەڕتتووک :کﯚمە ﯾەتی
شوور
زمان  -ش وەزار :ک .باش
8697
پەڕتوووکی ژمارە7 :
سەرانی بو ر و ئازا
نووس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201209
9171532073
30563
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
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ەت ،ﯾەشار ککەمال و عەزﯾﯾز نەسين
نازم حيکمە
ستەفا
وەرگ انی :شوکور مس
تاﯾبەتمەند
دﯾيەکانی پەڕتتووک
باشوووری کوردستان
و ت:
جﯚرە
جﯚری پەڕتتووک :ھەمەج
شوور
زمان  -ش وەزار :ک .باش
8698
پەڕتوووکی ژمارە8 :
ستان
سەری كوردس
نووس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201403
3310040079
99025
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ەان--1991-
ەری كوردسە
نووسە

8699
پەڕتوووکی ژمارە9 :
وردستان
شەمانيی كو
ك ەﯾی نيش
نوێ ببوونەوە بەررەو نﯚژەنكرردنەوەى ﯾەك
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201403
3310040079
99027
شتا ئامادە نيييە
ھش
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ەوانا ئئەحمەد-شﭭاان-سل مانى2005-

8700
پەڕتوووکی ژمارە0 :
نو بونەوە و ھە ببژاردن
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22214405918638
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
سدﯾق
بەکر س
شياری 2006
ی بيرو ھﯚش
مەکتەبی
سەرچاوە :ما پەڕی کت بخانەی ککوردی
تاﯾبەتم
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
ستان
شووری کوردس
باش
و ت:
جﯚری پەڕتووک :راممياری
زمان  -ش وەزار :ک ..باشوور
8701
پەڕتوووکی ژمارە1 :
نو ژ خ
خﯚراکی گياانە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
65820
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
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بورھان محەمەد ئەمين

پەڕتووکی ژمارە8702 :
نو ژ و پ وﯾستيەکانی لە شەرﯾعەتی ئيسالمدا
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514966021
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
مەال جەمال رەحيمی
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی پەڕتووک
باشووری کوردستان
و ت:
جﯚری پەڕتووک :ئاﯾين و ئاتەﯾزم
زمان  -ش وەزار :ک .باشوور
پەڕتووکی ژمارە8703 :
نو کار :بﯚ ف ربوونی زمانی ئينگليزی
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514967128
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
ئازاد حەمە شەرﯾف1 /ن
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی پەڕتووک
باشووری کوردستان
و ت:
جﯚری پەڕتووک :زمانەوانی
زمان  -ش وەزار :ک .باشوور
پەڕتووکی ژمارە8704 :
نو کار :بﯚ ف رکردنی زمانی ئينگليزی بە ش وەﯾەکی ساکار
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514967145
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
ئازاد حەمە شەرﯾف /رەوەند عەبدولقادر

پەڕتووکی ژمارە8705 :
نو کردنەوەی ئەق ی عەرەبی
http://www.kurdipedia.org/?q=2012010812093263705
ئامادەﯾە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
ئەدۆنيس
وەرگ انی :نەوزاد ئەحمەد ئەسوەد
سل مانی 2009 -
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ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
بااشووری کورددستان
و ت:
ھەمەجﯚرە
ی پەڕتووک :ھ
جﯚری
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
8706
پەڕتوووکی ژمارە6 :
ردنەوەی بير
نو کر
ری ئاﯾنی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22702075619948
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
نووسەر
د .محەمەدد شەرﯾف
وەرگ
مەال عومەرر چنگيانی
ەڕەکان
ژمارەی الپە
146
پ
سا ی چاپ
2008
پ
نﯚرەی چاپ
ﯾەکەم
دﯾزاﯾنی بەرگ
ھيشام
محەمەد ھ
کەتەلﯚگ
دﯾن
ەوەی موکرﯾاننی
سەرچاوە :ما پەڕی دەززگای تو ژﯾنەووە و ب وکردنە
دﯾيەکانی پەڕتتووک
تاﯾبەتمەند
باشوووری کوردستان
و ت:
جﯚری پەڕتتووک :ئاﯾين و ئاتەﯾزم
شوور
زمان  -ش وەزار :ک .باش
8707
پەڕتوووکی ژمارە7 :
ن اﯾزﯾدﯾيان
نﭭيژﯾن
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201108
8062125146
60577
ە
شتا ئامادە نييە
ھ شت
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
...
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ئاتەﯾزم
م
ی پەڕتووک :ئئاﯾين و
جﯚری
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8708
پەڕتوووکی ژمارە8 :
ی نو ی پەررﯾيەکان
ورتە چيرۆکی
نﯚ کو
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22214412919663
ئاماددەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ش ل و ست
د .ميش
ی جەوشەنی
عەلی
ی کت بخانەی کوردی
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
مندا ن
ی پەڕتووک :م
جﯚری
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
8709
پەڕتوووکی ژمارە9 :
ۆک و ھﯚنراووە
نﯚبەررە :کﯚمە ە وتار و چيرۆ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
67826
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ی بەغداد
جی ئەدەبياتی
قوتابياانی بەشی ککوردی کﯚ يج

8710
پەڕتوووکی ژمارە0 :
کەلەپوور
ھارا سەﯾداﯾﯾ مەزن :ک
نﯚبەھ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
67987
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ەدی
ئەحمە

8711
پەڕتوووکی ژمارە1 :
گ
نﯚرﯾنگ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201111
1060932216
62790
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
حسام بەرزنجی
ی ئاراس 20 06 -
دەزگای
تاﯾبەتم
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
و ت:
ستان
شووری کوردس
باش
جﯚری پەڕتووک :رۆممان
زمان  -ش وەزار :ک  .باشوور
8712
پەڕتوووکی ژمارە2 :
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ﯚژەن
نﯚﭬ چ نتﯚی پيانﯚ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201109
9111449516
61137
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
ەليساندرۆ باررﯾکﯚ
نووسەر :ئە
وەرگ  :ئازاد بەرزنجی
بابەت :مﯚنﯚﯚلﯚگی دراماﯾﯾی
ی سەردەم  -سل مانی ))سا ی چاپ)2007 :
لە ب وکراوەەکانی دەزگای
دﯾيەکانی پەڕتتووک
تاﯾبەتمەند
و ت:
باشوووری کوردستان
ی
جﯚری پەڕتتووک :ھونەری
8713
پەڕتوووکی ژمارە3 :
ستان
م كﯚنگرەى ﯾەك ەى ى مامﯚسەاﯾاانى كوردس
نﯚﯾەم
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201403
3310040079
99033
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
1992
سكرەارﯾەە-ز.سەالحەددﯾن-ھەول ر2-
ە
ى
ەان مەكەەبى
ﯾەكيەى مامﯚسەاﯾﯾانى كوردسە

8714
پەڕتوووکی ژمارە4 :
مﯚستاﯾانی کوردستان
م کﯚنگرەی ﯾەک تی مام
نﯚﯾەم
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
66232
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ﯾەک تی
ی مامﯚستاﯾانی کوردستان

8715
پەڕتوووکی ژمارە5 :
شە و پاش تاززەگەری
نيتش
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201109
9122137236
61180
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ەمەد کەمال
د .محە
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
تاﯾبەتم
و ت:
ستان
شووری کوردس
باش
جﯚری پەڕتووک :فە لسەفە

8716
پەڕتوووکی ژمارە6 :
ەرخ
زمی ھاوچە
شە و فيمينيز
نيتش
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http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22214405718574
ئامادەەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ن شاھنده
نوشين
وەرگ انی محەمەدد کەرﯾم
ی سەردەم 2006 -
دەزگای
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی پەڕتووک
بااشووری کورددستان
و ت:
ی پەڕتووک :ژننان
جﯚری
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
8717
پەڕتوووکی ژمارە7 :
نيچە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
65699
ھ شتا ئامادە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ەحمەد
وەرگ اننی :شوان ئە
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
تاﯾبەتم
ستان
شووری کوردس
باش
و ت:
جﯚری پەڕتووک :فە لسەفە
زمان  -ش وەزار :ک  .باشوور

8718
پەڕتوووکی ژمارە8 :
م
ی مﯚد رنيزم
ەی چەمکی
نيچە و سەرچاوە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201111
1102156136
62893
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
راب رت ب .پپی ﯾين
ەعيد حەناﯾی کاشانی
وەرگ انی بﯚ فارسی :ممحەمەد سە
سماﯾل زادە
وەرگ انی بﯚ کوردی :ئييسماﯾل ئيس
دەزگای ئارراس 2007 -
دﯾيەکانی پەڕتتووک
تاﯾبەتمەند
و ت:
باشوووری کوردستان
ەفە
جﯚری پەڕتتووک :فەلسە
شوور
زمان  -ش وەزار :ک .باش
8719
پەڕتوووکی ژمارە9 :
ەت
نيچە و مەسيحيە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201109
9051416356
60969
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ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی

ە
ئامادەﯾە
نوسەر ::کارل ﯾاسپرر س
ن :مەسعود باباﯾی
وەرگ ان
نی 2008
سل مانی
تاﯾبەتم
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
و ت:
ستان
شووری کوردس
باش
جﯚری پەڕتووک :فە لسەفە

8720
پەڕتوووکی ژمارە0 :
ەکەی
نيچە ::سەرەتاﯾەک بﯚ ژﯾان و فەلسەفە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
69055
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
پﯚل

8721
پەڕتوووکی ژمارە1 :
ز
نيرگز
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6202336407
71095
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ن مورﯾاس
ھاوژﯾن

8722
پەڕتوووکی ژمارە2 :
می
ەکانی پەﯾامی ئيسالم
نيشانە بنچينەﯾيە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
65731
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
الغ
دامەزرراوەی ئەلبەال

8723
پەڕتوووکی ژمارە3 :
نيشانە گەورەکانی رۆژی دواﯾی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
65776
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ن ﯾوسف
ن عەبدو بن
ل ،ﯾوسف بن
ئەلوابل

8724
پەڕتوووکی ژمارە4 :
ی پ ش ھاتننی
نيشانەکانی رۆژژی دواﯾی و روداوەکانی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
66018
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ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ەمين
ێ محەمەد ئە
ھاوڕێ

ھ شتا ئاماددە نييە

8725
پەڕتوووکی ژمارە5 :
نماﯾيەک
ک
در
ھانی و چەند
نيشانەکانی ھاتتوچﯚی جيھا
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
66473
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
س بەکر ھەالج
ئاراس
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
و ت:
بااشووری کورددستان
ھەمەجﯚرە
ی پەڕتووک :ھ
جﯚری
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
8726
پەڕتوووکی ژمارە6 :
ک ھﯚ مز
کی ش رلﯚک
کەس :راز ک
نيشانەی چوار ک
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
69127
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ن
س ر ئئارسەر کﯚنان

8727
پەڕتوووکی ژمارە7 :
ی ژ .ک
ی کﯚمە ەی
نيشتتمان ب وکەررەوەی بيری
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201109
9192117296
61990
ی پی دی ئ ف :ھ شتا ئاماادە نييە
فاﯾلی
می
عەلی کەرﯾم
ئامادەکار :ع
2009/1
م ژووی دەررچوون11/11:
ن
بنکەی ژﯾن
htttp://www.binkeyjin.com
m/Kteb_Direeje.aspx?Jim
mare=162
دﯾيەکانی پەڕتتووک
تاﯾبەتمەند
و ت:
باشوووری کوردستان
جﯚری پەڕتتووک :راگەﯾانندن
شوور
زمان  -ش وەزار :ک .باش
8728
پەڕتوووکی ژمارە8 :
ەسرەت
نيشتتمان پ ە لە ميلﯚدی حە
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20110
0831164232
29791
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
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سەعيد
عەبدولقادر س
نووسەر :ع
نوسەرانی کورد
ی
تی
دەزگای چاپ :پ ۆژەی ککت ب  :ﯾەک ی
کردن2011 :
سا ی چاپک
دﯾيەکانی پەڕتتووک
تاﯾبەتمەند
و ت:
باشوووری کوردستان
ەست
جﯚری پەڕتتووک :ھە بە
شوور
زمان  -ش وەزار :ک .باش
8729
پەڕتوووکی ژمارە9 :
نيشتتمانی ب م
ميدﯾا
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201111
1191205494
44005
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
بەڕاگەﯾاندنی کوردی
ی
ە سەبارەت ب
چوون و رەخنە
ت بينی ،بﯚچ
سيروان رەحيم
دەزگای ئارراس 2008 -
دﯾيەکانی پەڕتتووک
تاﯾبەتمەند
باشوووری کوردستان
و ت:
جﯚری پەڕتتووک :راگەﯾانندن
شوور
زمان  -ش وەزار :ک .باش
8730
پەڕتوووکی ژمارە0 :
و نوری
ری سەعدو
نيشتتمانی شيعر
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201404
4261520497
75988
ھ شتا ئامادە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
سەعدوو نوری
2014
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
تاﯾبەتمە
و ت:
ستان
شووری کوردس
باش
زمان  -ش وەزار :ک ..باشوور
ە بەست
جﯚری پەڕتووک :ھە
8731
پەڕتوووکی ژمارە1 :
ەمەد کەماللدا
ڵ دکتﯚر محە
شت ک لەگەڵ
سەفە؛ گەش
نيشتتمانی فەلس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201403
3052217163
33942
ھ شتاا ئامادە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
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ھەر م عوسمان
2014
ی پەڕتووک
مەندﯾيەکانی
تاﯾبەتم
با شووری کورددستان
و ت:
ەلسەفە
ی پەڕتووک :فە
جﯚری
ی پەڕتووک :وتتار و دﯾمانە
جﯚری
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
8732
پەڕتوووکی ژمارە2 :
س
نيشتتمانی ماس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6202255317
70422
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
فەئاد قەرەداغی
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی پەڕتووک
ی پەڕتووک :مندا ن
جﯚری
8733
پەڕتوووکی ژمارە3 :
ی
نيشتتمانی ماسی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201405
5111534137
76255
ی پی دی ئ ف :ھ شتا ئاماادە نييە
فاﯾلی
يرۆک کی منداا نە
کﯚمە ە چير
ەر زمانی کورددی
وەرﯾگ اوەتە سە
ﯾگ
فوئاد قەرەدداغی لە عەررەبييەوە
دﯾيەکانی پەڕتتووک
تاﯾبەتمەند
جﯚری پەڕتتووک :مندا ن
و ت:
باشوووری کوردستان
شوور
زمان  -ش وەزار :ک .باش
8734
پەڕتوووکی ژمارە4 :
نيشتتمان ک لە ش
شووشە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201109
9191603376
61981
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
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نيگار ناددر
ی ئاراس
چاپ وب وکردنەوەی
تاﯾبەتمە
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
ستان
شووری کوردس
باش
و ت:
ە بەست
جﯚری پەڕتووک :ھە
زمان  -ش وەزار :ک ..باشوور
8735
پەڕتوووکی ژمارە5 :
ەنەوشە
نيشتتمان ک لە وە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
68691
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ماعيل
ئيسم

8736
پەڕتوووکی ژمارە6 :
نيشتتمان کی تر
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
68999
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
سن
نەوزادد ئەحمەد حس
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی پەڕتووک
ی پەڕتووک :رۆۆمان
جﯚری
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
8737
پەڕتوووکی ژمارە7 :
ن
تيمانی جوان
نيشتي
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6202255317
70192
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ەسەعيدحمە کەرﯾم
حەمە
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی پەڕتووک
ی پەڕتووک :مندا ن
جﯚری
8738
پەڕتوووکی ژمارە8 :
ڵ وڕشەبا
تيمانی مناڵ
نيشتي
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6202336407
71096
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
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بەندەکان وباجەالن

پەڕتووکی ژمارە8739 :
نيشتيمانەکەم
http://www.kurdipedia.org/?q=2012062023364071097
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
زانکﯚ ت کﯚشەر

پەڕتووکی ژمارە8740 :
نيگار :بﯚ قﯚناغی خو ندنی سەرەتاﯾی
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514967584
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
عەبدو محەمەد سا ح رەواندوزی
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی پەڕتووک
باشووری کوردستان
و ت:
جﯚری پەڕتووک :ھونەری
زمان  -ش وەزار :ک .باشوور
پەڕتووکی ژمارە8741 :
نيگارک شان لە سەدەی بيستەمدا
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514967432
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
دﯾجينەر ،شميدت

پەڕتووکی ژمارە8742 :
نيگاری تﯚ لە دﯾواری زﯾندانەکەم ھە دەکﯚ م
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514968620
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
فەرھاد

پەڕتووکی ژمارە8743 :
نيگاکان؛ بەش کی تری الپەڕە پەرشەکان؛ فيکر  -ئەدەب  -شانﯚ
http://www.kurdipedia.org/?q=2013050714085878655
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
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ەرزنجی
ئازاد بە
ی پەڕتووک
تمەندﯾيەکانی
تاﯾبەتم
و ت:
بااشووری کورددستان
ھەمەجﯚرە
ی پەڕتووک :ھ
جﯚری
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک

8744
پەڕتوووکی ژمارە4 :
ی چاو ک
نيگای
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22214410018681
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
د
سل مان خاليد
کارزان س
20
دﯾوانی شيعر 007 -
سەرچاوە :ما پەڕی کت بخانەی ککوردی
تاﯾبەتمە
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
و ت:
ستان
شووری کوردس
باش
ە بەست
جﯚری پپەڕتووک :ھە
زمان  -ش وەزار :ک ..باشوور
8745
پەڕتوووکی ژمارە5 :
ی حەز کی ئئاوارە
نيگای
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
68965
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ل
دوون عەبدول
فەرەﯾد

8746
پەڕتوووکی ژمارە6 :
ستی
ی خﯚشەوﯾس
نيگای
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
68114
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ق فارس عەزﯾزز نەبەز
تﯚفيق

8747
پەڕتوووکی ژمارە7 :
ی دەست
نيگای
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201104
4081608195
51894
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
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ەليب
ھەندر ن ،ئئيلئنﯚرا برو ،ش روان خدر و عەبدولموتە
عەبدو
چاپەمەنی دﯾالن
2005
دﯾيەکانی پەڕتتووک
تاﯾبەتمەند
و ت:
باشوووری کوردستان
ەست
جﯚری پەڕتتووک :ھە بە
8748
پەڕتوووکی ژمارە8 :
نيگاﯾە
ەک بەسە ببﯚ مردن
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22214410118701
ئامادەەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
حەسەن
نا ە ح
ەول ر 2007 -
ی شيعر  -ھە
دﯾوانی
ی کت بخانەی کوردی
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
بااشووری کورددستان
و ت:
ھە بەست
ی پەڕتووک :ھ
جﯚری
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
8749
پەڕتوووکی ژمارە9 :
ەک پ لە گر
نيگاﯾە
رفتاری
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201207
7081853287
71939
ھ شتا ئامادە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ھﯚمەر
فاروق ھ
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
تاﯾبەتم
ستان
شووری کوردس
باش
و ت:
جﯚری پەڕتووک :چييرۆک
زمان  -ش وەزار :ک  .باشوور

8750
پەڕتوووکی ژمارە0 :
نيگەررانی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
68648
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
نەوزادد رفعەت
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8751
پەڕتوووکی ژمارە1 :
ان
ەوە و داب ن
ەبدو گﯚراان ،نو کردنە
نيما ﯾﯾوشيج و عە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22214412419500
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ھر
ئامر طاھ
چاپ و وەشانی سپپي ز 2006
سەرچاوە :ما پەڕی کت بخانەی ککوردی
تاﯾبەتم
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
ستان
شووری کوردس
باش
و ت:
جﯚری پەڕتووک :ئەددەبی
زمان  -ش وەزار :ک ..باشوور
8752
پەڕتوووکی ژمارە2 :
نينا
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201111
1301650046
63051
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
نووسينی :ثابت رحمان
شيار
وەرگ انی :کەرﯾم دانش
کوردی لە چاپيداوە 1986 -
ی
شنبيری
بنکەی ھەنگاو بﯚ ب وکرردنەوەی رۆش
دﯾيەکانی پەڕتتووک
تاﯾبەتمەند
جﯚری پەڕتتووک :رۆمان
شوور
زمان  -ش وەزار :ک .باش
8753
پەڕتوووکی ژمارە3 :
وردستانی ئ ران
موکراتی کو
ی حزبی دﯾم
شان :ئاوڕ ک لە خەباتی
سەدە ت کﯚش
نيو س
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
66350
ھ شتا ئامادە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
عەبدوو حەسەن زادە

8754
پەڕتوووکی ژمارە4 :
نيو ھ
ھەنگاو دوور لە دۆزەخ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
67998
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
س قەفتان
کاوس
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی پەڕتووک
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باشووری کوردستان
و ت:
جﯚری پەڕتووک :چيرۆک
زمان  -ش وەزار :ک .باشوور
پەڕتووکی ژمارە8755 :
نيوتاﯾمز
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122214412719600
ئامادەﯾە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
تاتيانا رﯾپکﯚﭬا
محەمەد مستەفا قەرەداغی
خانەی وەرگ انی سل مانی 2006
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی پەڕتووک
باشووری کوردستان
و ت:
جﯚری پەڕتووک :راگەﯾاندن
پەڕتووکی ژمارە8756 :
نيوتاﯾمز :دەرکردنی رۆژنامەﯾەکی پيشەوەری لە و تانی بەرەو دﯾموکراسيدا
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061014505865278
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
رﯾپکﯚﭬا ،تاتيان

پەڕتووکی ژمارە8757 :
نيوەکەی تری جيھان و کﯚمە ک چيرۆکی ھە بژاردەی بيانی
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514969258
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
نوری سەعيد قادر

پەڕتووکی ژمارە8758 :
نيکﯚس کازانتزاکيس
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514970070
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
ستاسيناکيس ،ﯾﯚرگﯚس

پەڕتووکی ژمارە8759 :
نيکﯚس کازانتزاکيس
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122214412519535
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ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی

ە
ئامادەﯾە
س ستاسيناکييس
ﯾﯚرگﯚس
ئازاد بەرزنجی
200
ی سەردەم 04
دەزگای
تاﯾبەتم
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
و ت:
ستان
شووری کوردس
باش
جﯚری پەڕتووک :ئەددەبی
زمان  -ش وەزار :ک  .باشوور

8760
پەڕتوووکی ژمارە0 :
ر
ن چير
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201204
4092328376
64455
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
نووسيننی :کنزا بﯚرۆۆ ئاوێ
سابير
وەرگ اننی :جەبار س
لە ب وککراوەکانی ﯾاننەی قە ەم
تاﯾبەتم
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
و ت:
ستان
شووری کوردس
باش
جﯚری پەڕتووک :رۆممان
زمان  -ش وەزار :ک  .باشوور
8761
پەڕتوووکی ژمارە1 :
ر چ :2کﯚمە ە چيرۆک
ن چير
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
68781
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
کامەران

8762
پەڕتوووکی ژمارە2 :
ز
ن رگز
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6202336407
71099
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
قادرژەەوان

8763
پەڕتوووکی ژمارە3 :
)ھەمەڕەنگ)
گ
ەرھەم کی رۆشنبيری و ئەدەبيە
ز :کﯚمە ە بە
ن رگز
dipedia.org//?q=201206
6101651496
68527
http:///www.kurd
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ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ی تر
مەد /کﯚمە کی
محەم

ھ شتاا ئامادە نييە

8764
پەڕتوووکی ژمارە4 :
زەکانی قە ت
ن رگز
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201107
7072216405
58311
ی پی دی ئ ف :ھ شتا ئاماادە نييە
فاﯾلی
عەلی سەرپەرشتتی
ی
ەقاﯾەتی کورددﯾيە ،حس ن سابير
ەفسانە و ھە
کﯚمە ک ئە
ی خستووە.
کردووە ر کی
وزارەتی پەروەردەی
ی
ەر بە
ئەم کت بە للەالﯾەن کﯚل ژژی قە ی بەھرەداران سە
ەوە .
چاپ و ب وکراوەتە
حکومەتی ھەر می کورردستان پ
ەی قەبارە ناوەنندا چاپکراوە و ئەمساڵ
الپەر ی
ی قە ت" لە 101
"ن رگزەکانی
ِ
ەوە .
ب وکراوەتە
پرۆژەﯾکد
جگە لە پ ش
داﯾە،
شەکی بﯚ کت بەکە و بيرۆککەی ئەم کت ببە کە لە ش ووەی ِ
سابير عەلی ئاماژە
ر
حس ن
ی زمان و ئەدەەبی کوردی ح
ی مامﯚستای
وەک ئەوەی
جياوازی ن وان ئەو دووو ژانرە ئەدەببييە
ی
ەت و
سانە ،ھەقاﯾە
پ کردووە ،بباس لە ئەفس
کراوە .
لەوانە
ە
ن ھەقاﯾەت و ئەفسانەی ککوردی لەخﯚگگرتووە،
لەم پەرتووککەدا چەندﯾن
ەدۆک و فاتمﯚﯚکە ،ئە پاشاﯾەی بووە
شەوان ،ئەحمە
ن و پياو ،ئاش
ئازاﯾەتی ژن
ھتد.
مەﯾتەر...ھ
ﯾامن ر
سەرچاوە :ما پەڕی پەﯾا
تاﯾبەتمەند
دﯾيەکانی پەڕتتووک
و ت:
باشوووری کوردستان
جﯚری پەڕتتووک :مندا ن
8765
پەڕتوووکی ژمارە5 :
ﯚرە
ن ری وبەردﯾلە بﯚ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6202255317
70353
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
حمەد
ھ رۆ ئئيبراھيم ئەح
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی پەڕتووک
ی پەڕتووک :مندا ن
جﯚری
8766
پەڕتوووکی ژمارە6 :
ن رﯾيە
ەکی قﯚچ در ژ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22214412919670
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
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حاجی مەمﯚ
ی ئاراس
دەزگای
سەرچاوە :ما پەڕی کت بخانەی ککوردی
تاﯾبەتم
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
و ت:
ستان
شووری کوردس
باش
دا ن
جﯚری پەڕتووک :مند
8767
پەڕتوووکی ژمارە7 :
ﯚن ماندﯾال
ن لسﯚ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651497
70046
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ن ،کﯚلين
د گنان

8768
پەڕتوووکی ژمارە8 :
کوردەوارﯾدا
ە کﯚمە ی ک
ن و لە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201105
5061137055
57516
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
ھﯚلم344 ،1991 ،ل.
ناسری رەززازی ،ستوکھ
تاﯾبەتمەند
دﯾيەکانی پەڕتتووک
و ت:
دەرەوەە
ەنگ
جﯚری پەڕتتووک :فەرھە
شوور
زمان  -ش وەزار :ک .باش

8769
پەڕتوووکی ژمارە9 :
مە
ن ونام
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201105
5061137055
57513
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
مەد سيراجوددﯾنی ،سنە50 ،1983 ،ل .
محەم
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رۆۆژھە تی کووردستان
و ت:
ەرھەنگ
ی پەڕتووک :فە
جﯚری
8770
پەڕتوووکی ژمارە0 :
مەی ژﯾنەر
ن ونام
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http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201105
5061137055
57518
شتا ئامادە نيييە
ھش
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
غ ناھيد )ژﯾنەر( ،ورم  :ناوەندی ب وکرردنەوەی
ەنگﯚک کی ناووی کوردی فاارسييە ،فروغ
فەرھە
حەدﯾنی ئەﯾووبی81 ،2002 ،ل.
سە ح

8771
پەڕتوووکی ژمارە1 :
ﯚمار
شوانەی بووو بە سەرکﯚ
ﯚن ماند ال ،ئەو کوڕە ش
ن سﯚ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201110
0062148006
62232
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
گيدفﯚش
ش
شتين
نووسينی گگونيلال لوندگرر ن و شەش
شاکەلی
ەوە :فەرھاد ش
وەرگ انی لە ئينگليزﯾيە
ەم 2009
چاپی ﯾەکە
ی ئاراس
ب وکراوەی
دﯾيەکانی پەڕتتووک
تاﯾبەتمەند
و ت:
باشوووری کوردستان
جﯚرە
جﯚری پەڕتتووک :ھەمەج
شوور
زمان  -ش وەزار :ک .باش
8772
پەڕتوووکی ژمارە2 :
مان چی ی ھات
نە رﯾم
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6202255317
70288
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ھﯚش
مەدھﯚ
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
مندا ن
ی پەڕتووک :م
جﯚری
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
8773
پەڕتوووکی ژمارە3 :
ەمەﯾە
ەری مونەزە
ت ھاوسەنگە
ورد فاشييە نە مزگەوت
ەتەوەﯾی کو
نە نە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201309
9081227098
88873
مادەﯾە
ئام
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
نووسيينی :کاکەوەﯾس
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی پەڕتووک
ی پەڕتووک :رامياری
جﯚری
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
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8774
پەڕتوووکی ژمارە4 :
غەرﯾب ج ت بگرێ
نەبا غ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
67901
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ئەژی گﯚران

8775
پەڕتوووکی ژمارە5 :
نەبەرردی من
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201307
7162033529
91432
ھ شتا ئامادە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ئەدۆ ف ھيتلەر
ن محەمەد
وەرگ اننی :گەرميان
2013
تاﯾبەتم
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
ستان
شووری کوردس
باش
و ت:
جﯚری پەڕتووک :ﯾادداشت
زمان  -ش وەزار :ک  .باشوور
8776
پەڕتوووکی ژمارە6 :
ەوەﯾی
ەو ەتی نەتە
واﯾەتی و دە
نەتەو
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22214410118698
ئاماددەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
سرات گيبرنا
مﯚنتس
ەرﯾف
ل رەشيد شە
کەمال
2
شياری 2003
ەبی بيرو ھﯚش
مەکتە
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی پەڕتووک
بااشووری کورددستان
و ت:
ی پەڕتووک :راامياری
جﯚری
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
8777
پەڕتوووکی ژمارە7 :
ەتييەکەی
د و ئيسالمە
واﯾەتی کورد
نەتەو
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201110
0181119426
62424
ئاممادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
يردا
ستا عەلی باپير
المی مامﯚس
لە وەال
م کاکەوەﯾس
نووسيينی :حەکيم
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تاﯾبەتمەندﯾيەکانی پەڕتووک
باشووری کوردستان
و ت:
جﯚری پەڕتووک :ئاﯾين و ئاتەﯾزم
زمان  -ش وەزار :ک .باشوور
پەڕتووکی ژمارە8778 :
نەتەواﯾەتی ،نيشتمان پەروەری ،ناونانی کوردی...
http://www.kurdipedia.org/?q=2012011511014763845
ئامادەﯾە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
مەال عەبدو مەال سەعيد گرتکی
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی پەڕتووک
باشووری کوردستان
و ت:
جﯚری پەڕتووک :ھەمەجﯚرە
زمان  -ش وەزار :ک .باشوور
پەڕتووکی ژمارە8779 :
نەتەوە و حەکاﯾەت  -بەرگی 1
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122702075619794
ئامادەﯾە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
نووسەر
ر بوار سيوەﯾلی
ژمارەی الپەڕەکان
544
سا ی چاپ
2008
کەتەلﯚگ
ئەدەبيات
سەرچاوە :ما پەڕی دەزگای تو ژﯾنەوە و ب وکردنەوەی موکرﯾانی
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی پەڕتووک
باشووری کوردستان
و ت:
جﯚری پەڕتووک :ئەدەبی
زمان  -ش وەزار :ک .باشوور
پەڕتووکی ژمارە8780 :
نەتەوە و نەتەواﯾەتی
http://www.kurdipedia.org/?q=2011090921545961063
فاﯾلی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
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ەفا
ئازاد مستە
ستﯚکھﯚ م 1996 -
ەرن ت ئامادەککراوە
مەدەوە بﯚ ئنتە
چاالک محەم
ەﯾە لەالﯾەن چ
ئەم ناميلکە
تاﯾبەتمەند
دﯾيەکانی پەڕتتووک
و ت:
دەرەوەە
جﯚری پەڕتتووک :دۆزی کورد
شوور
زمان  -ش وەزار :ک .باش
8781
پەڕتوووکی ژمارە1 :
وەخوازی
نەتەو
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6112238036
68502
ی پی دی ئ ف :ھ شتا ئاماادە نييە
فاﯾلی
(تو ژﯾنەوە و ل کدانەوە)
شەمی
دوکتﯚر عەببدو ئەبرﯾش
حەدﯾن ئاشتی
ن
ە فارسييەوە ::سە
وەرگ ان لە
مانی .2003
چاپخانەی شﭭان ،سل م
تاﯾبەتمەند
دﯾيەکانی پەڕتتووک
و ت:
باشوووری کوردستان
ی
جﯚری پەڕتتووک :رامياری
شوور
زمان  -ش وەزار :ک .باش
8782
پەڕتوووکی ژمارە2 :
وەخوازی :تييﯚری و ئاﯾد
دۆلﯚجی و م ژوو
نەتەو
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201110
0282125146
62627
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
ی سميس
ئەنتﯚنی دی
سيوەﯾلی
ی
مان
ەوە :ھوشيار عەبدول ەحما
وەرگ انی لە ئينگليزﯾيە
دەزگای ئارراس 2004 -
دﯾيەکانی پەڕتتووک
تاﯾبەتمەند
و ت:
باشوووری کوردستان
ی
جﯚری پەڕتتووک :رامياری
شوور
زمان  -ش وەزار :ک .باش
8783
پەڕتوووکی ژمارە3 :
وەی ز رابەک
نەتەو
کان
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201303
3282300135
58195
ھ شتا ئامادە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
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ب
جەمال غەرﯾب
جەبار ج
2013
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
تاﯾبەتم
ستان
شووری کوردس
باش
و ت:
جﯚری پەڕتووک :رۆممان
زمان  -ش وەزار :ک  .باشوور
8784
پەڕتوووکی ژمارە4 :
عومەر
ر
شاکر
ووﯾيەکەی ش
ی وتارە م ژو
وەی کورد و تورکمان نييە! :وە می
نەتەو
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
69618
ئامادە نييە
ە
ھ شتا
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
سا ح

8785
پەڕتوووکی ژمارە5 :
گەکان،
ن ،ئەستەنگ
کوردستانی وەھمەکان
ی
ی دەو ەتی
دامەزراندنی
شە ر گای د
نەخش
ن
ميکانيزمەکان
چارەکان و م
ر گاچ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201208
8051359556
69672
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
د .ش رکﯚ کرمانج
ئارام ررەفعەت
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی پەڕتووک :رامياری
جﯚری
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
8786
پەڕتوووکی ژمارە6 :
ی دەو ەتی کوردی
دامەزراندنی
شە ر گای د
نەخش
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201403
3310040079
99057
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ەت عەبدو
نيعمە
ھەول ر2010-
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی پەڕتووک
بااشووری کورددستان
و ت:
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
ی پەڕتووک :دۆزی کورد
جﯚری
8787
پەڕتوووکی ژمارە7 :
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ستان
شەى كوردس
نەخش
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201403
3310040079
99058
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
199
ى--ھەول ر93-
ەب ھەورامى
كەوكە

8788
پەڕتوووکی ژمارە8 :
کوردی
ی دەو ەتی ک
شەڕ گای داامەزراندنی
نەخش
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201108
8300959185
57368
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
نووسينی :نيعمەت عەببدو
ی پەرلەمانتاررانی کوردستتان
لە ب وکراوەەکانی ﯾەک تی
چاپخانەی منارە  -ھەولل ر
تاﯾبەتمەند
دﯾيەکانی پەڕتتووک
باشوووری کوردستان
و ت:
ی
جﯚری پەڕتتووک :رامياری
8789
پەڕتوووکی ژمارە9 :
شەڕ ی الوان
نەخش
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201201
1132217566
63821
ئامادەەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ەندکراوی کﯚنفف انسی وەررزش و الوان
پەسە
ھەول ر  15 -بﯚ 2008-05-16
وەزارەەتی وەرزش و الوان
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی پەڕتووک
بااشووری کورددستان
و ت:
ھەمەجﯚرە
ی پەڕتووک :ھ
جﯚری
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
8790
پەڕتوووکی ژمارە0 :
دستان
گەﯾشتن و وەبەرھ نان لە کورد
ن
ەری لەسەرر پ
شەی ئابوورری و کارﯾگە
نەخش
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201209
9251431065
57754
مادە نييە
ھ شتا ئام
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
حەمەد نوری ئەمين
مەد ئەمين مح
محەم
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
بااشووری کورددستان
و ت:
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جﯚری
ی پەڕتووک :ئاابووری
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
8791
پەڕتوووکی ژمارە1 :
نەخش
شەی ل بەررا
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
69184
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
مەسععود خالد
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
و ت:
بااشووری کورددستان
ی پەڕتووک :ککلتوور
جﯚری
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
8792
پەڕتوووکی ژمارە2 :
شەی کوردس
نەخش
ستان
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
68584
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ەب
کەوکە

8793
پەڕتوووکی ژمارە3 :
ساندن ھﯚکاررەکان خﯚپارراستن
سيميا لە کورردستان ناس
ﯚشی تاالس
نەخﯚ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201208
8172223477
72233
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
ەرلەمانی کوردستان -ع راق  /لە ب وکرراوەکانی
ھالە سھيل – ئەندامی پە
دانەر :د .ھ
ستی و کاروبباری
يژنەی تەندروس
ی کوردستان – ع راق  /ليژ
ی نيشتمانيی
ئەنجومەنی
200
ی ﯾەکەم08 :
ی ) / (1چاپی
کﯚمە ﯾەتی
تاﯾبەتمەند
دﯾيەکانی پەڕتتووک
و ت:
باشوووری کوردستان
ستی
جﯚری پەڕتتووک :پزﯾشککی  -تەندروس
شوور
زمان  -ش وەزار :ک .باش
8794
پەڕتوووکی ژمارە4 :
ی
ﯚشی رﯾقنەی خو ناوی
نەخﯚ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
67288
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
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ب ند جەمال
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی پەڕتووک
باشووری کوردستان
و ت:
جﯚری پەڕتووک :کشتوکاڵ
زمان  -ش وەزار :ک .باشوور
پەڕتووکی ژمارە8795 :
نەخﯚشی سەدەی بيست :ئەنفلﯚنزای با ندە و پەﯾوەندﯾی بە مرۆﭬەوە
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514967253
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
فەرەﯾدون عەبدولستار محەمەد /ئا
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی پەڕتووک
باشووری کوردستان
و ت:
جﯚری پەڕتووک :زانست
زمان  -ش وەزار :ک .باشوور
پەڕتووکی ژمارە8796 :
نەخﯚشيی سيل لە چەند د کا
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514967243
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
ئەبوبەکر عوسمان محەمەد
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی پەڕتووک
باشووری کوردستان
و ت:
جﯚری پەڕتووک :پزﯾشکی  -تەندروستی
زمان  -ش وەزار :ک .باشوور
پەڕتووکی ژمارە8797 :
نەخﯚشيی شەکرە
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514967280
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
حيلمی ،ناھيدە رەفيق /ئا.و

پەڕتووکی ژمارە8798 :
نەخﯚشيی شەکرە
http://www.kurdipedia.org/?q=2011110321264862729
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ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
سەعيد زەنگنە
سەليم سە
دەزگای ئارراس 2006 -
دﯾيەکانی پەڕتتووک
تاﯾبەتمەند
و ت:
باشوووری کوردستان
ستی
جﯚری پەڕتتووک :پزﯾشککی  -تەندروس
شوور
زمان  -ش وەزار :ک .باش
8799
پەڕتوووکی ژمارە9 :
کرە 2
ﯚشيی شەک
نەخﯚ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201305
5220056197
78497
ی پی دی ئ ف :ھ شتا ئاماادە نييە
فاﯾلی
ئيبراھيم
سە حەدﯾن ئي
محەمەد س
جەمال
وەرگ انی لە عەرەبييەووە :سﯚزان ج
دﯾيەکانی پەڕتتووک
تاﯾبەتمەند
و ت:
باشوووری کوردستان
جﯚری پەڕتتووک :پزﯾشککی  -تەندروس
ستی
شوور
زمان  -ش وەزار :ک .باش
8800
پەڕتوووکی ژمارە0 :
شيەکان
دەروونە لەش
وونيەکان و د
ﯚشييە دەرو
نەخﯚ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101536416
65421
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
دا ،محەمەد ککەرﯾم
شەﯾد

8801
پەڕتوووکی ژمارە1 :
ﯚشيەکانی د
نەخﯚ
دڵ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201112
2152240106
63328
ئاماددەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
کامەران ئەمين ئاوە
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی پەڕتووک
جﯚری
ی پەڕتووک :پززﯾشکی  -تەندروستی
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
8802
پەڕتوووکی ژمارە2 :
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نەخﯚشيەکانی دڵ
http://www.kurdipedia.org/?q=2014033100400799062
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
د.ئەنوەر قادر ئيبراھيم
سل مانی1980-
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی پەڕتووک
باشووری کوردستان
و ت:
جﯚری پەڕتووک :پزﯾشکی  -تەندروستی
زمان  -ش وەزار :ک .باشوور
پەڕتووکی ژمارە8803 :
نەرﯾتی رۆژنامەوانی چ2،1
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061014505865301
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
فرﯾبا سەﯾاد /فەرھەنگی ،عەلی ئەکبەر

پەڕتووکی ژمارە8804 :
نەرﯾتی فاشيزم
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514966806
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
واﯾس ،جﯚن

پەڕتووکی ژمارە8805 :
نەرﯾتی وتارب ژی
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514969208
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
کارنگی ،دﯾل

پەڕتووکی ژمارە8806 :
نەرﯾتەکان و گﯚڕان
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514966596
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
کﯚمە ە نووسەر ک

پەڕتووکی ژمارە8807 :
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کت بی
جەﯾی لە ت
وان ھە ەبج
ەکانی مەرﯾو
ش ک لە چەوواشەکارﯾيە
نەزانييی و ب شەرميی ،بەش
کس و شەررع و ژن(دا
)س ک
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201109
9180018196
61728
ئامادەەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
دەرو ش
و
ەر کەمال
عومە
تمەندﯾيەکانی پەڕتووک
ی
تاﯾبەت
بباشووری کورردستان
و ت:
ئاتەﯾزم
م
ی پەڕتووک :ئئاﯾين و
جﯚری
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک

8808
پەڕتوووکی ژمارە8 :
ی گەردوون
ی و خ ۆکی
نەزەررﯾەی نيسبی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
67159
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
عومەرر تﯚفيق

8809
پەڕتوووکی ژمارە9 :
دی کورد لە لوبنان
نەژاد
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201108
8170948356
60703
ی پی دی ئ ف :ھ شتا ئاماادە نييە
فاﯾلی
ەلماشی
خەليل شە
نەژادی کورد لە و تی
ی
ئەنجامی ل کﯚ ينەوەﯾەککی نووسەرە لەسەر ناسننامەی
ژﯾانی
ی
ی بەپ زە سەباارەت بە م ژوووی کﯚچ و چﯚﯚنيەتيی
لوبنان .بەددواداچوون کی
ە بە ژمارەﯾەککی بەرچاو دەەژم ردر ن.
ی ئەو و تە کە
کوردەکانی
دﯾيەکانی پەڕتتووک
تاﯾبەتمەند
م ژوو
جﯚری پەڕتتووک:

8810
پەڕتوووکی ژمارە0 :
ەتی کورد
ەوتی م ژووﯾی دروستببوونی ميللە
دی کورد :رە
نەژاد
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
69933
ھ شتا ئاامادە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ئﯚ.ل

8811
پەڕتوووکی ژمارە1 :

ﻻﭘەڕە

2340

http://www.kurdipedia.org

نەسين
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122214412419495
ئامادەﯾە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
جەالل زەنگابادی
حەمە کەرﯾم عارف
2004
سەرچاوە :ما پەڕی کت بخانەی کوردی
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی پەڕتووک
باشووری کوردستان
و ت:
جﯚری پەڕتووک :ئەدەبی
زمان  -ش وەزار :ک .باشوور
پەڕتووکی ژمارە8812 :
نەسين خواجە نەسرەدﯾنی سەدەی بيستەم
http://www.kurdipedia.org/?q=2012052814480164925
ئامادەﯾە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
جەالل زەنگابادی
وەرگ انی :حەمە کەرﯾم عارف
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی پەڕتووک
جﯚری پەڕتووک :ئەدەبی
زمان  -ش وەزار :ک .باشوور
پەڕتووکی ژمارە8813 :
نەشميل
http://www.kurdipedia.org/?q=2012062022553170318
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
دﯾﭭيد وارنەر
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی پەڕتووک
جﯚری پەڕتووک :مندا ن
زمان  -ش وەزار :ک .باشوور
پەڕتووکی ژمارە8814 :
نەشونماکردنی زانياری الی منداڵ
http://www.kurdipedia.org/?q=2012062023364071100
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
عەبدول ستارتاھيرشەرﯾف
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پەڕتووکی ژمارە8815 :
نەشونماکردنی زانيارﯾی الی منال
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061015364165424
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
عەبدولستار تاھر شەرﯾف

پەڕتووکی ژمارە8816 :
نەفامی
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514965815
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
عوسمان محەمەد رەشيد

پەڕتووکی ژمارە8817 :
نەفخ و و نەکانی با
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514969012
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
ە ح جەالل
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی پەڕتووک
جﯚری پەڕتووک :رۆمان
زمان  -ش وەزار :ک .باشوور
پەڕتووکی ژمارە8818 :
نەفخ و و نەکانی با
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122214411018995
ئامادەﯾە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
نووسينی :سە ح جەالل
ئەم کت بە لە سا ی 2007دا لەسەر ئينتەرن ت ب وکراوەتەوە
سەرچاوە :ما پەڕی کت بخانەی کوردی
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی پەڕتووک
باشووری کوردستان
و ت:
جﯚری پەڕتووک :رۆمان
زمان  -ش وەزار :ک .باشوور
پەڕتووکی ژمارە8819 :
نەفرەت لەدۆستﯚﯾﭭسکی
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http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201309
9302115368
88439
ھ شتا ئامادە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
عەتيق رەحيمی
وەرگ اننی :ئازاد بەررزنجی
2013
تاﯾبەتم
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
ستان
شووری کوردس
باش
و ت:
جﯚری پەڕتووک :رۆممان
زمان  -ش وەزار :ک  .باشوور
8820
پەڕتوووکی ژمارە0 :
ەت لەو ساتتانە دەکەم
نەفرە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201112
2282204216
63567
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
سين
ئارام ﯾاس
2010
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
تاﯾبەتمە
و ت:
ستان
شووری کوردس
باش
ە بەست
جﯚری پەڕتووک :ھە
زمان  -ش وەزار :ک ..باشوور
8821
پەڕتوووکی ژمارە1 :
ەتی فيرعەو
نەفرە
ونەکان
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651497
70071
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
فاﯾدنبررگ ،فيليپ

8822
پەڕتوووکی ژمارە2 :
نەفرە
ەتی نانی رووت
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201209
9272113487
73310
ھ شتا ئامادە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
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محەمەد شوکری
وەرگ اننی :شوان ئە
ەحمەد
تاﯾبەتمە
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
ستان
شووری کوردس
باش
و ت:
ەمەجﯚرە
جﯚری پەڕتووک :ھە
زمان  -ش وەزار :ک ..باشوور
8823
پەڕتوووکی ژمارە3 :
ستەم
سياسيی س
ەتی نەوت ئئابوورﯾی س
نەفرە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201205
5222138476
64839
ئاماددەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ن جﯚنسﯚن
گﯚردۆن
وەرگ انی عەبدو مەحمود زەەنگنە
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی پەڕتووک :ئاابووری
جﯚری
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
8824
پەڕتوووکی ژمارە4 :
کە
نەفەرەبی بليتەک
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6202255317
70573
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ئاننيکااھﯚلم
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی پەڕتووک :مندا ن
جﯚری
8825
پەڕتوووکی ژمارە5 :
شبەندی لە کوردستان
نەقش
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201308
8012324279
92057
ی پی دی ئ ف :ھ شتا ئاماادە نييە
فاﯾلی
ئەمير وەزﯾرری
وەرگ انی لە فارسييەووە :عەلی ميررزا عارف ھەوورامی
دﯾيەکانی پەڕتتووک
تاﯾبەتمەند
و ت:
باشوووری کوردستان
جﯚری پەڕتتووک :ئاﯾين و ئاتەﯾزم
شوور
زمان  -ش وەزار :ک .باش
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8826
پەڕتوووکی ژمارە6 :
شاعير )ل کﯚ ينەوە)
کﯚمە ک ش
نەمرﯾﯾی لە ئەدەبدا :ژﯾان و بەرھەمی ک
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
68628
شتا ئامادە نيييە
ھش
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ئﯚرخاننی غالب

8827
پەڕتوووکی ژمارە7 :
ن
مەڕەنگەکان
ولتوورە ھەم
سا و تی کو
نەمس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201201
1081939406
63713
ی پی دی ئ ف :ھ شتا ئاماادە نييە
فاﯾلی
م کەشخە
نووسينی :حەمە کەرﯾم
ما ی رووناکبييری سەالم
ستان و لە ب ووکراوەکانی م
خانەی کوردس
چاپ :چاپخ
تيراژ 900 :دانە
دﯾيەکانی پەڕتتووک
تاﯾبەتمەند
و ت:
باشوووری کوردستان
جﯚرە
جﯚری پەڕتتووک :ھەمەج
شوور
زمان  -ش وەزار :ک .باش
8828
پەڕتوووکی ژمارە8 :
سراوە گەورەکە
نەناس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201312
2031909498
87465
ی پی دی ئ ف :ھ شتا ئئامادە نييە
فاﯾلی
ستاﭬسﯚن
بوو گوس
ی لە سوﯾدﯾييەوە :رزگار ش خانی
وەرگ انی
ەندﯾيەکانی پپەڕتووک
تاﯾبەتمە
و ت:
ستان
شووری کوردس
باش
جﯚری پپەڕتووک :ئەددەبی
زمان  -ش وەزار :ک .باشوور
8829
پەڕتوووکی ژمارە9 :
کی کورت و ھەندێ..
ن ئەکا3 :چيررۆکی در ژ و  29چيرۆک
م بەخ ومان
نەنکم
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
67889
ھ شتا ئامادە ننييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
حەمە
ەی مام ئەوڕەەحمان
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8830
پەڕتوووکی ژمارە0 :
نەنە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22214412919659
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
حەمەد سابيرر
ئاکﯚ مح
ی ئارا 2007
ی راگەﯾاندنی
ناوەندی
سەرچاوە :ما پەڕی کت بخانەی ککوردی
تاﯾبەتم
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
ستان
شووری کوردس
باش
و ت:
دا ن
جﯚری پەڕتووک :مند
زمان  -ش وەزار :ک ..باشوور
8831
پەڕتوووکی ژمارە1 :
ﯚمە ﯾەتيە
ی کوردی کﯚ
چوار چيرۆکی
ی ھەتيو :چ
نەوای
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
67847
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ئاوارە ئەمين ميرزا کەرﯾم

8832
پەڕتوووکی ژمارە2 :
ی کوردستانی ع راق
نەوتی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201403
3310040079
99088
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ی دﯾراسات و تﯚژﯾنەوە
ەبی ناوەندﯾی
مەکتە
و.پەرووەردە
ھەول ر1997-
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
بااشووری کورددستان
و ت:
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
ی پەڕتووک :ئاابووری
جﯚری
8833
پەڕتوووکی ژمارە3 :
ی کوردستانی ع راق ب2
نەوتی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
66472
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ەوە
سات و تو ژﯾنە
ل.ب .مەکتەبی ناووەندﯾی دﯾراس
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
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بااشووری کورددستان
و ت:
ی پەڕتووک :ئاابووری
جﯚری
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
8834
پەڕتوووکی ژمارە4 :
1972-192
ی کەرکوک لە ن وان 27
نەوتی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201307
7231257129
91440
ی پی دی ئ ف :ھ شتا ئاماادە نييە
فاﯾلی
سياسيی ،ئابوووری.
بابەت  :تو ژﯾنەوەﯾەکی م ژووﯾی ،س
نووسينی :ئازاد مەجيد محەمەد
 (5دانە.
تيراژ500) :
ژمارەی سپپاردن :لە بەڕڕ وەبەراﯾەتی گشتی کت ببخانە گشتيەکان ژمارە ) (1023ی
 (201ی ،پ درراوە.
سا ی )12
ک 2012
ەم  -کەرکوک
چاپی ﯾەکە
ھيد ئازاد ھەوررامی  /کەرکووک.
خانەی شەھ
چاپ  :چاپخ
پ :مەکتەبی
ی راگەﯾاندنی )ی .ن .ک).
ئەرکی چاپ
دﯾيەکانی پەڕتتووک
تاﯾبەتمەند
و ت:
باشوووری کوردستان
ی
جﯚری پەڕتتووک :ئابووری
شوور
زمان  -ش وەزار :ک .باش
8835
پەڕتوووکی ژمارە5 :
ۆز
نەورۆ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651497
70014
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ی رەشيد دەررو ش
بەحری

8836
پەڕتوووکی ژمارە6 :
ۆز لە ن وان ئەفسانە و راستی م ژژوودا
نەورۆ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
68740
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ئوم د ئاشنا
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
و ت:
بااشووری کورددستان
ی پەڕتووک :م ژوو
جﯚری
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
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8837
پەڕتوووکی ژمارە7 :
د
ھاک و ..کورد
ۆز ..ئەژدەھ
نەورۆ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651497
70002
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
عەبدوول ەحمان

8838
پەڕتوووکی ژمارە8 :
ۆزنامە
نەورۆ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
68314
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
محەم
مەد عەبدول ەحمان /ئا ک

8839
پەڕتوووکی ژمارە9 :
ۆزی دارستاان
نەورۆ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6202255317
70632
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
عەلی
لەﯾال ع
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
بااشووری کورددستان
و ت:
مندا ن
ی پەڕتووک :م
جﯚری
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
8840
پەڕتوووکی ژمارە0 :
ەس
نەورە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201210
0060905077
73326
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
خەڤ
ئەنتﯚن پاﭬ ەﭬيچ چ خ
حەمەد
وەرگ اننی :شيروان مەحموود مح
تاﯾبەتمە
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
و ت:
ستان
شووری کوردس
باش
جﯚری پەڕتووک :شاانﯚ
زمان  -ش وەزار :ک ..باشوور
8841
پەڕتوووکی ژمارە1 :
شيعری نو ی کوردی
ەفر نەری ش
نەوزاد رەفعەت شاعيری ئە
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http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201403
3310040079
99082
ھ شتا ئاامادە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
محەم
مەد خدر مەوللود
ھەول ر2008-
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی پەڕتووک
بااشووری کورددستان
و ت:
ەدەبی
ی پەڕتووک :ئە
جﯚری
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
8842
پەڕتوووکی ژمارە2 :
م
ک سورەکەم
ەمامە لەچک
نەونە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22214411919317
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
جەنگيز ئەﯾتەمماتﯚڤ
نووسەر :ج
وەرگ  :تﯚففيق عەبدول
رۆمان
چاپ و ب وکرددنەوەی قانيع
دەزگای چاپ :خانەی چ
کردن2004 :
سا ی چاپک
سەرچاوە :ما پەڕی کت ببخانەی کورددی
دﯾيەکانی پەڕتتووک
تاﯾبەتمەند
و ت:
باشوووری کوردستان
جﯚری پەڕتتووک :رۆمان
8843
پەڕتوووکی ژمارە3 :
ە
ک سوورەکە
ەمامە لەچک
نەونە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
69528
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
جەنگييز ئيتماتﯚف
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی پەڕتووک
بااشووری کورددستان
و ت:
چيرۆک
ی پەڕتووک :چ
جﯚری
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
8844
پەڕتوووکی ژمارە4 :
ەی دواڕۆژ
کانی چرﯾکە
نەوەک
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6202336407
71101
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی

ﻻﭘەڕە

2349

http://www.kurdipedia.org

کازم ککﯚﯾی
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
بااشووری کورددستان
و ت:
ھەمەجﯚرە
ی پەڕتووک :ھ
جﯚری
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
8845
پەڕتوووکی ژمارە5 :
نەوەﯾﯾەک پيرە منناڵ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
68868
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ن ھەستيار
بەرزان

8846
پەڕتوووکی ژمارە6 :
شەکە
نە نيييەکانی سنندووقە رەش
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201109
9011051196
60866
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
نووسيننی :غەسان شەرﯾل
کردنی ش رزادد ھەﯾنی
ئامادەکر
تاﯾبەتم
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
و ت:
ستان
شووری کوردس
باش
جﯚری پەڕتووک :تيررۆرﯾزم

8847
پەڕتوووکی ژمارە7 :
دا
ماس ...گوتااری رەخنەﯾﯾی لە بير و فەلسەفەد
ھابرم
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201202
2242255476
64303
ئاممادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
بەھزادد حەو زی
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
و ت:
بااشووری کورددستان
فەلسەفە
ی پەڕتووک :فە
جﯚری
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
8848
پەڕتوووکی ژمارە8 :
ەغدا
ی قانوونی ببﯚ گرتنی بە
سولەﯾمانی
ی سو تان س
ھاتنی
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http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201111
1061408566
62800
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ەلەبی زادە
قەرەچە
ئەحمەد تاقانە
د
ن و ل تﯚژﯾنەوەەی:
وەرگ ان
دەزگای
20
ی ئاراس 006 -
تاﯾبەتمە
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
ستان
شووری کوردس
باش
و ت:
جﯚری پەڕتووک :م ژژوو
زمان  -ش وەزار :ک ..باشوور
8849
پەڕتوووکی ژمارە9 :
ەغەﯾە
ە ژوور قەدە
ھاتنە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201108
8092207256
60618
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
نووسيننی :مرﯾەمی قازی
ی ئاراس 20 08 -
دەزگای
تاﯾبەتم
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
و ت:
ستان
شووری کوردس
باش
جﯚری پەڕتووک :چييرۆک
زمان  -ش وەزار :ک  .باشوور
8850
پەڕتوووکی ژمارە0 :
ن
ەخوارەوەی فرﯾشتەکان
ھاتنە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6202255317
70535
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
کﯚلين تتﯚمسون
غەرﯾب
ب
جەمال
وەرگ اننی :جەبار جە
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
تاﯾبەتم
و ت:
ستان
شووری کوردس
باش
دا ن
جﯚری پەڕتووک :مند
زمان  -ش وەزار :ک  .باشوور
8851
پەڕتوووکی ژمارە1 :
خت بين
کو خﯚشبەخ
نە دنيا تاوەک
ھاتينە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201405
5162202567
76340
ھ شتا ئامادە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی

ﻻﭘەڕە

2351

http://www.kurdipedia.org

ەمدی
دی گوڵ محە
سەعيد
وەرگ اننی :داﯾکی ددﯾاکﯚ
2014
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
تاﯾبەتمە
و ت:
ستان
شووری کوردس
باش
ەمەجﯚرە
جﯚری پەڕتووک :ھە
زمان  -ش وەزار :ک ..باشوور
8852
پەڕتوووکی ژمارە2 :
ﯚنی
ھارمﯚ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201011
11710180110753
ی پی دی ئ ف :ھ شتا ئاماادە نييە
فاﯾلی
جييف
دانانی :باراشکيف خادج
مەکی سەﯾد ئەحمەد
عەرەبی :د .مە
وەرگ ی عە
ەمەد
خورشيد محە
وەرگ ی کووردی :توانا خ
تاﯾپی نﯚتەککان :وەرگ
دﯾزاﯾنی بەرگ و مﯚنتاژ :حەميد رەزا ئازموودە
شﭭان سل ماننی
چاپخانە :ش
1
تيراژ1500 :
200
ەم سا ی 05
چاپی ﯾەکە
نرخ 2500 :دﯾنار
کوردستان
حکومەتی ھەر می کو
ی
(20
ژمارەی سپپاردن ) (798سا ی )005
تاﯾبەتمەند
دﯾيەکانی پەڕتتووک
و ت:
باشوووری کوردستان
شارەکان:
سل ماانی
شوور
زمان  -ش وەزار :ک .باش
8853
پەڕتوووکی ژمارە3 :
ی دەرﯾا
ن و چيرۆکی
ھارون
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
69332
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
دی ،سەلمان
روشد

8854
پەڕتوووکی ژمارە4 :
چيرۆک
کی دەرﯾا :چ
ون و چيرۆک
ھاروو
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
69103
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
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مان
سەلم

8855
پەڕتوووکی ژمارە5 :
ی پﯚتەر
ھاری
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6202255317
70601
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
و/فەوززﯾە مەنمی
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی پەڕتووک
ی پەڕتووک :مندا ن
جﯚری
8856
پەڕتوووکی ژمارە6 :
ھاژە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
68757
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ە سەعيد حەسەن
حەمە

8857
پەڕتوووکی ژمارە7 :
ی رۆح
ھاژەی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
68444
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
مەھابباد

8858
پەڕتوووکی ژمارە8 :
ەنفال
مە گوژی ئە
شم؛ دەربازبووﯾەکی کﯚم
ھاشم
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201304
4081832337
78861
ھ شتا ئامادە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
عومەر محەمەد
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
تاﯾبەتم
ستان
شووری کوردس
باش
و ت:
جﯚری پەڕتووک :ئەننفال و ھە ەببجە
زمان  -ش وەزار :ک  .باشوور

8859
پەڕتوووکی ژمارە9 :
ھامل ت  -شازادەی دەنيماررک
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http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201110
0032131146
62196
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
وﯾليەم شکسپير
وەرگ  :د .سە ح باابان
ی ئاراس
دەزگای
2009
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
تاﯾبەتم
و ت:
ستان
شووری کوردس
باش
شانﯚ
جﯚری پەڕتووک :شا
زمان  -ش وەزار :ک  .باشوور
8860
پەڕتوووکی ژمارە0 :
وون
ھامو
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201303
3310006317
79226
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ھرجووﯾی
ی
شم
نووسيننی :دارﯾووش
وەرگ اننی :شادی ننيکخا
تاﯾبەتم
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
و ت:
ستان
شووری کوردس
باش
سينارﯾﯚ
جﯚری پەڕتووک :سي
زمان  -ش وەزار :ک  .باشوور
8861
پەڕتوووکی ژمارە1 :
ەکە
وگەردەلوولە
ھاناو
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6202255317
70788
ھ شتا ئاماادە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
و/تەماا تەﯾب جەبارر
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی پەڕتووک
ی پەڕتووک :مندا ن
جﯚری
8862
پەڕتوووکی ژمارە2 :
ن
ی نەتەوەکان
ھانای
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6202255317
70333
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ی ئەحمەد ئەم
عەلی
مين
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تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی پەڕتووک
بااشووری کورددستان
و ت:
مندا ن
ی پەڕتووک :م
جﯚری
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
8863
پەڕتوووکی ژمارە3 :
ک
ورتە چيرۆک
ن ب :2،1کو
ی نەتەوەکان
ھانای
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
68214
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ی ئەحمەد ئەم
عەلی
مين

8864
پەڕتوووکی ژمارە4 :
ھاوارر
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201111
1191211063
31566
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
م مەنسوور
ئەحالم
ی ئاراس 20 09 -
دەزگای
تاﯾبەتم
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
و ت:
ستان
شووری کوردس
باش
جﯚری پەڕتووک :ئەددەبی
زمان  -ش وەزار :ک  .باشوور
8865
پەڕتوووکی ژمارە5 :
ن
ھاوارر کوڕەشوان
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6202255317
70531
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
شان
ھواش
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
و ت:
بااشووری کورددستان
مندا ن
ی پەڕتووک :م
جﯚری
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
8866
پەڕتوووکی ژمارە6 :
چيرۆک
ھاوارر :کﯚمە ە چ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
68073
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
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نا ر

پەڕتووکی ژمارە8867 :
ھاواری پ شکەوتن
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514966122
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
شاکر فەتاح

پەڕتووکی ژمارە8868 :
ھاواری دڵ :ژﯾان و گﯚرانيەکانی مەزھەری خالقی
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514967381
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
بوار نورەدﯾن
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی پەڕتووک
باشووری کوردستان
و ت:
جﯚری پەڕتووک :ھونەری
زمان  -ش وەزار :ک .باشوور
پەڕتووکی ژمارە8869 :
ھاواری الوان
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514967686
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
مستەفا نەرﯾمان

پەڕتووکی ژمارە8870 :
ھاوار ک لە ب دەنگی
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514969092
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
ئەوﯾن حەمە ئەمين

پەڕتووکی ژمارە8871 :
ھاوار کی تاساو
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514967821
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
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ل زەنگنە
جەليل
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
بااشووری کورددستان
و ت:
شانﯚ
ی پەڕتووک :ش
جﯚری
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
8872
پەڕتوووکی ژمارە2 :
سەردﯾاردەى خﯚسەاندنى لەھەرﯾﯾمى
ى
سەﯾيە لەس
وەﯾەكى زانس
ر...ل كﯚلينەو
ھاواررەكانى ئاگر
ستان
كوردس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201403
3310040079
99110
ھ شتا ئامادە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ھەول ر2010-
محەمەد ەەھاا ش روانى-و..رۆشنبيری-ھ
لەﯾالم

8873
پەڕتوووکی ژمارە3 :
کراوەکە
ەﯾمانيەتييە فەرامﯚشک
ھاوپە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201112
2271532486
63546
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
نووسەرر
سەر پ .بوﯾەر و براﯾن کاتﯚلليس
سپينس
وەرگ
کەرﯾم
ئاسﯚ کە
ی الپەڕەکان
ژمارەی
96
سا ی چاپ
2009
نﯚرەی چ
چاپ
ﯾەکەم
دﯾزاﯾنی
ی بەرگ
ئاسﯚ ممامزادە
گ
کەتەلﯚگ
ەت
سياسە
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
تاﯾبەتم
و ت:
ستان
شووری کوردس
باش
جﯚری پەڕتووک :راممياری
زمان  -ش وەزار :ک  .باشوور
8874
پەڕتوووکی ژمارە4 :
کار و فەالحااندا
ە ن وان کر ک
ەﯾمان تی لە
ھاوپە
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http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514966076
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
فالدم ر ئيليچ ئيليانﯚف لينين
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی پەڕتووک
باشووری کوردستان
و ت:
جﯚری پەڕتووک :ئەدەبی کر کاری
زمان  -ش وەزار :ک .باشوور
پەڕتووکی ژمارە8875 :
ھاودەنگ لە زمانی کوردﯾدا
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514967050
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
فەتاح مامە عەلی

پەڕتووکی ژمارە8876 :
ھاودەنگ :کﯚمە ە بەرھەمی ئەدەبيە )ھەمەڕەنگ)
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514968542
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
کﯚمە ە ئەدﯾب ک

پەڕتووکی ژمارە8877 :
ھاورێ مناالنَ
http://www.kurdipedia.org/?q=2012062022553170235
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
شاکرفەتاح
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی پەڕتووک
جﯚری پەڕتووک :مندا ن
پەڕتووکی ژمارە8878 :
ھاور يەکانی ف زەرد
http://www.kurdipedia.org/?q=2012062022553170824
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
و/ھەرحس ن موحسين چينی
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی پەڕتووک
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و ت:
بااشووری کورددستان
مندا ن
ی پەڕتووک :م
جﯚری
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
8879
پەڕتوووکی ژمارە9 :
ەزۆر ،ژﯾان و چارەنوس کی دژوار
سەرگيری بە
ھاوس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201205
5221908106
64833
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
PDA
ەی خە ک بﯚ گەشەپ دانA
کﯚمە ە
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
تاﯾبەتم
و ت:
ستان
شووری کوردس
باش
جﯚری پەڕتووک :راپﯚﯚرت
زمان  -ش وەزار :ک  .باشوور

8880
پەڕتوووکی ژمارە0 :
ی
سەر تی و ژژﯾانی جنسی
ھاوس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101536416
65458
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
دی ،محەمەدد مەھدی
موەحد

8881
پەڕتوووکی ژمارە1 :
ی چ3
سەر تی و ژژﯾانی جنسی
ھاوس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
66693
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
موەحدی
مەد مەھدی م
محەم

8882
پەڕتوووکی ژمارە2 :
ەنگەال
وﯾەکی سە
وەی تەرازوو
سەنگکردنەو
ھاوس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22214410418789
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
نووسيينی :مەسعوود محەمەد
س
وەرگ انی لە عەرەەبييەوە؛ حەککيم کاکەوەﯾس
ەغدا
ختل( دا لە بە
ئەم کت بە سەرەتا بە زمانی عارەبی لە ژ ر سەرد ی )اعادة التوازن الی ميزان مخ
سا ی  1977ب و ککراﯾەوە .
ل)-
(اعادةة التوازن الی ميزان مختل
118ی سا ی 1977ە.
چاپخانەی کﯚڕی زاانياری کورد ژژمارەی سپارددن لە کت بخانەی نيشتمانی بەغدا 83
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مطبعة المجمع العلمی الکردی  -بغداد 1977
رقم الﯾداع فی المکتبة الوطنية ببغداد  1173لسنة 1977
چاپی ﯾەکەمی ئەم کت بە بە زمانی عەرەبی لە سا ی  1977دا لە بەغدا ب وکراوەتەوە و دواترﯾش لە
سا ی 2008دا لەسەر ما پەڕی مەسعود محەمەد ب وکراوەتەوە.
سەرچاوە :ما پەڕی مەسعود محەمەد
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی پەڕتووک
باشووری کوردستان
و ت:
جﯚری پەڕتووک :رامياری
زمان  -ش وەزار :ک .باشوور
پەڕتووکی ژمارە8883 :
ھاوش وەکانی پياو ک
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514969453
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
ژوزێ ساراماگﯚ
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی پەڕتووک
باشووری کوردستان
و ت:
جﯚری پەڕتووک :ئەدەبی
زمان  -ش وەزار :ک .باشوور
پەڕتووکی ژمارە8884 :
ھاوش وەی سەدام
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514969941
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
ميخائيل رەمەزان

پەڕتووکی ژمارە8885 :
ھاوما ەکان :چيرۆک
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514968914
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
ئەحمەد مەحموود

پەڕتووکی ژمارە8886 :
ھاوناز و خاڵ خالﯚکە
http://www.kurdipedia.org/?q=2012062022553170313
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
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مەد
کازﯾوەە سا ح محەم
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی پەڕتووک
بااشووری کورددستان
و ت:
مندا ن
ی پەڕتووک :م
جﯚری
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
8887
پەڕتوووکی ژمارە7 :
ورد و ماد
ەتەوەﯾی کو
ھاونە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
2270207562
20032
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
نووسەر
حەبيبو ی تابانی
وەرگ
جەليل گادانی
ژمارەی الپە
ەڕەکان
518
پ
سا ی چاپ
2010
پ
نﯚرەی چاپ
دووەم
دﯾزاﯾنی بەرگ
ق
ھﯚگر سدﯾق
کەتەلﯚگ
م ژوو
ەوەی موکرﯾاننی
سەرچاوە :ما پەڕی دەززگای تو ژﯾنەووە و ب وکردنە
دﯾيەکانی پەڕتتووک
تاﯾبەتمەند
و ت:
باشوووری کوردستان
جﯚری پەڕتتووک :م ژوو
شوور
زمان  -ش وەزار :ک .باش
8888
پەڕتوووکی ژمارە8 :
ھاوڕئئيگا
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6202255317
70865
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
و /فەووزﯾە مەنمی
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی پەڕتووک :مندا ن
جﯚری
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پەڕتووکی ژمارە8889 :
ھاوڕﯾ انی گا تەچی
http://www.kurdipedia.org/?q=2012062022553170745
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
و/عومەر رەشيد
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی پەڕتووک
جﯚری پەڕتووک :مندا ن
پەڕتووکی ژمارە8890 :
ھاوڕێ پەرەدارەکان
http://www.kurdipedia.org/?q=2012062022553170560
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
جيل ئيگلتون
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی پەڕتووک
باشووری کوردستان
و ت:
جﯚری پەڕتووک :مندا ن
زمان  -ش وەزار :ک .باشوور
پەڕتووکی ژمارە8891 :
ھاوڕێ نيگارک شەکەم
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122214411119056
ئامادەﯾە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
نووسينی :لينگا بوﯾنگا
وەرگ انی لە سوﯾدﯾيەوە؛ ھيوا قادر
چاپی ﯾەکەمی ئەم کت بە لە سا ی  2006دا لە سل مانی لەالﯾەن چاپخانەی رەنجەوە ب وکراوەتەوە
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی پەڕتووک
باشووری کوردستان
و ت:
جﯚری پەڕتووک :چيرۆک
زمان  -ش وەزار :ک .باشوور
پەڕتووکی ژمارە8892 :
ھاوڕێ نيگارک شەکەم
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514969372
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
بوﯾنگا ،لينگا
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8893
پەڕتوووکی ژمارە3 :
ستان و کوررد
ژووی کوردس
ھاوڕ نامە بﯚ م ژ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201011
11710240910757
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
خەوان
ھاوڕێ باخە
سەردەم  -زنجيرە ) - (16چاپخانەی روون
م
شی
ەم – بنکەی چاپ و پەخش
چاپی ﯾەکە
ی – .1999
– سل مانی
تاﯾبەتمەند
دﯾيەکانی پەڕتتووک
باشوووری کوردستان
و ت:
جﯚری پەڕتتووک :ک ۆنﯚلﯚﯚژﯾا
شوور
زمان  -ش وەزار :ک .باش
8894
پەڕتوووکی ژمارە4 :
ی ھاتووچﯚ
ھاوڕ ی پﯚليسی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6202255317
70856
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ق عەبدولعەزﯾزز
فاروق
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی پەڕتووک
بااشووری کورددستان
و ت:
مندا ن
ی پەڕتووک :م
جﯚری
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
8895
پەڕتوووکی ژمارە5 :
چيرۆک
ھاوڕ ی تەنگانە :کﯚمە ە چ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
68433
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ئەنوەرر /لەE

8896
پەڕتوووکی ژمارە6 :
ھاوڕ ی رۆژنامەنووسان
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101450596
65322
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
مال تی
ی ،مالکﯚ م ئييف

8897
پەڕتوووکی ژمارە7 :
ھاوڕ ی مناڵ
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http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
66054
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
شاکر فەتاح
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی پەڕتووک
بااشووری کورددستان
و ت:
مندا ن
ی پەڕتووک :م
جﯚری
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
8898
پەڕتوووکی ژمارە8 :
ھاوڕ يەتی ورچ پورەھەنگ ک
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6202255317
70656
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ە ﯾونس
غەزالە
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی پەڕتووک
ی پەڕتووک :مندا ن
جﯚری
8899
پەڕتوووکی ژمارە9 :
شوناسی
ھاوکااتی و ھاوش
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22214410618880
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
نووسينی :ر بوار سيوەﯾﯾلی
لەالﯾەن دەزگای چاپ و وەشانی سپير زەوە
ن
 200دا
ئەم کت بە للە سا ی 04
تاﯾبەتمەند
دﯾيەکانی پەڕتتووک
باشوووری کوردستان
و ت:
جﯚری پەڕتتووک :ل کﯚ يننەوە
شوور
زمان  -ش وەزار :ک .باش
8900
پەڕتوووکی ژمارە0 :
شداری سيياسی
سە ت ،بەش
ھاو تيبوون ،دەس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201201
1112209006
63793
ئاماددەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
لەب ووکراوەکانی پە
ەﯾمانگای کورردی بﯚ ھە بژژاردن
2004
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
بااشووری کورددستان
و ت:
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جﯚری
ی پەڕتووک :راامياری
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
8901
پەڕتوووکی ژمارە1 :
د
ن ئەل ەشيد
ھاڕون
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201108
8171209315
57450
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
نووسينی :محەمەد موککری
ھەمی ئەم کت بە لە سا ی 2006دا لە الﯾەن دەزگای چاپ و
چاپی دووھ
ب وکردنەوەەی ئاراسەوەە ب وکراوەتەووە
دﯾيەکانی پەڕتتووک
تاﯾبەتمەند
و ت:
باشوووری کوردستان
جﯚری پەڕتتووک :شانﯚ
شوور
زمان  -ش وەزار :ک .باش
8902
پەڕتوووکی ژمارە2 :
ك
ی ز ی بچوك
جی رووباری
وج
ول َ
ورف َ
ھاﯾدرر َوم َ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201403
3310040079
99119
ھ شتا ئاما دە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
2011-5
ئاس َو عەبدول ەحماان551.857--
8903
پەڕتوووکی ژمارە3 :
ی
ھاﯾدی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6202255317
70659
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
و/کورددۆ کەرﯾم مح دﯾن
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی پەڕتووک
ی پەڕتووک :مندا ن
جﯚری
8904
پەڕتوووکی ژمارە4 :
ی
ھاﯾدی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201401
1181848248
86617
ی پی دی ئ ف :ھ شتا ئئامادە نييە
فاﯾلی
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شب ری
ﯾوھاننا ش
سە ھەدﯾن باﯾەزﯾدی
لە فەڕەنسييەوە :س
ەندﯾيەکانی پپەڕتووک
تاﯾبەتمە
شووری کوردس
باش
و ت:
ستان
جﯚری پپەڕتووک :چيررۆک
زمان  -ش وەزار :ک .باشوور
8905
پەڕتوووکی ژمارە5 :
ی
ھاﯾدی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22214412919671
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
خ نی
ﯾﯚھەنا ﯾاسين بانيخ
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
تاﯾبەتم
ستان
شووری کوردس
باش
و ت:
دا ن
جﯚری پەڕتووک :مند

8906
پەڕتوووکی ژمارە6 :
ھاﯾدﯾﯾگەر و شﯚڕڕش کی فەللسەفی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201109
91114215019267
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
سەر :د .محەممەد کەمال
ناوی نووس
ی سەردەم  -سل مانی ))سا ی چاپ)2007 :
لە ب وکراوەەکانی دەزگای
دﯾيەکانی پەڕتتووک
تاﯾبەتمەند
و ت:
باشوووری کوردستان
ەفە
جﯚری پەڕتتووک :فەلسە

8907
پەڕتوووکی ژمارە7 :
ەر دار کاژ
ﯚ ..ترﯾفەی مانگ لەسە
ھاﯾکﯚ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22214410118696
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
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جاناتان کليمينتس
سابير
جەبار س
20
ەی ئاکام 007
چاپخانە
سەرچاوە :ما پەڕی کت بخانەی ککوردی
تاﯾبەتمە
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
و ت:
ستان
شووری کوردس
باش
ە بەست
جﯚری پپەڕتووک :ھە
زمان  -ش وەزار :ک ..باشوور
8908
پەڕتوووکی ژمارە8 :
وردﯾدا
ھزر و ش واز لە چيرۆکی کو
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201108
8311343516
60843
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
سەن
سەعيد حەسە
نووسيننی :حەمە س
ب وکراووەی ئاراس 2005 -
تاﯾبەتم
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
ستان
شووری کوردس
باش
و ت:
جﯚری پەڕتووک :ئەددەبی
زمان  -ش وەزار :ک  .باشوور
8909
پەڕتوووکی ژمارە9 :
ژی
ی ناتوندوتيژ
ھزری
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22214411819303
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
نووسينی :رامين جەھا نبەگلو
م
وەرگ انی؛ موراد حەکيم
لەالﯾەن دەزگای چاپ و ب وکردننەوەی موکرﯾاانيەوە
ن
 200دا
ئەم کت بە للە سا ی 02
ەوە
ب وکراوەتە
سەرچاوە :ما پەڕی کت ببخانەی کورددی
دﯾيەکانی پەڕتتووک
تاﯾبەتمەند
و ت:
باشوووری کوردستان
ەفە
جﯚری پەڕتتووک :فەلسە
8910
پەڕتوووکی ژمارە0 :
ی بيستەم
وا لە سەدەی
کانی رۆژئاو
ە سياسييەک
ھزرە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22702075619807
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
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نووسەر
ملک ﯾحی صالحی
وەرگ
د
ھيوا مەجيد
ەڕەکان
ژمارەی الپە
198
پ
سا ی چاپ
2008
کەتەلﯚگ
ھزر و کولتووور
ەوەی موکرﯾاننی
سەرچاوە :ما پەڕی دەززگای تو ژﯾنەووە و ب وکردنە
دﯾيەکانی پەڕتتووک
تاﯾبەتمەند
باشوووری کوردستان
و ت:
ی
جﯚری پەڕتتووک :رامياری
شوور
زمان  -ش وەزار :ک .باش
8911
پەڕتوووکی ژمارە1 :
ھلگبييرﭬين
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6202255317
70367
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
مارک تﯚفيق
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی پەڕتووک :مندا ن
جﯚری
8912
پەڕتوووکی ژمارە2 :
ھوت ل ئەوروپا
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201209
9202210462
26927
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
فەرھاد پيرباڵ
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
تاﯾبەتم
و ت:
ستان
شووری کوردس
باش
جﯚری پەڕتووک :رۆممان
زمان  -ش وەزار :ک  .باشوور

8913
پەڕتوووکی ژمارە3 :
ەر چييە؟
ھونە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
2270207562
20006
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ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
نووسەر
ليﯚن تﯚ ستتﯚی
وەرگ
ھەژار رەحييمی
ەڕەکان
ژمارەی الپە
248
پ
سا ی چاپ
2009
پ
نﯚرەی چاپ
ﯾەکەم
دﯾزاﯾنی بەرگ
موراد بەھرراميان
کەتەلﯚگ
ھونەر
ەوەی موکرﯾاننی
سەرچاوە :ما پەڕی دەززگای تو ژﯾنەووە و ب وکردنە
تاﯾبەتمەند
دﯾيەکانی پەڕتتووک
و ت:
باشوووری کوردستان
ی
جﯚری پەڕتتووک :ھونەری
شوور
زمان  -ش وەزار :ک .باش
8914
پەڕتوووکی ژمارە4 :
ی جەنگدا
ەر لە پ ناوی
ھونە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
67385
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ی ب وکردنەوەی کوردی
ی رۆشنبيری
دەزگای

8915
پەڕتوووکی ژمارە5 :
ێ
ەر لە رواندزێ
ھونە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201306
6011312117
78393
ھ شتا ئامادە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
حەمەد مستە فا
زرار مح
2013
تاﯾبەتم
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
ستان
شووری کوردس
باش
و ت:
جﯚری پەڕتووک :ھوونەری
زمان  -ش وەزار :ک  .باشوور
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پەڕتوووکی ژمارە6 :
8916
ەر و ئاﯾين
ھونە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
2270207562
20042
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
نووسەر
کﯚمە ک نوووسەر
ەڕەکان
ژمارەی الپە
127
پ
سا ی چاپ
2010
پ
نﯚرەی چاپ
ﯾەکەم
دﯾزاﯾنی بەرگ
حەميدە ﯾوس
سفی
کەتەلﯚگ
ھونەر
ەوەی موکرﯾاننی
سەرچاوە :ما پەڕی دەززگای تو ژﯾنەووە و ب وکردنە
دﯾيەکانی پەڕتتووک
تاﯾبەتمەند
و ت:
باشوووری کوردستان
ی
جﯚری پەڕتتووک :ھونەری
شوور
زمان  -ش وەزار :ک .باش
8917
پەڕتوووکی ژمارە7 :
ەر و ت کنﯚلﯚژژی
ھونە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201209
9192124512
27158
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ەد .رۆستەم ززادە )نامﯚ)
محەمە
2012
تاﯾبەتم
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
ستان
شووری کوردس
باش
و ت:
جﯚری پەڕتووک :ھوونەری
زمان  -ش وەزار :ک  .باشوور
8918
پەڕتوووکی ژمارە8 :
ەر و ژﯾان
ھونە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
67583
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ەد ساالر
ئەحمە
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8919
پەڕتوووکی ژمارە9 :
ی
کﯚمە ﯾەتی
ەر و ژﯾانی ک
ھونە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22702075619935
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
نووسەر
پليخانﯚف
وەرگ
حەمە کەرﯾﯾم عارف
ەڕەکان
ژمارەی الپە
104
پ
سا ی چاپ
2005
کەتەلﯚگ
سياسەت
ەوەی موکرﯾاننی
سەرچاوە :ما پەڕی دەززگای تو ژﯾنەووە و ب وکردنە
دﯾيەکانی پەڕتتووک
تاﯾبەتمەند
باشوووری کوردستان
و ت:
ی
جﯚری پەڕتتووک :ھونەری
شوور
زمان  -ش وەزار :ک .باش
8920
پەڕتوووکی ژمارە0 :
ستاﯾانی قﯚنااغی خو ندنی سەرەتااﯾی
لﯚژﯾای منال  :بﯚ مامﯚس
ەر و ساﯾکﯚلﯚ
ھونە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
65627
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ی ،تارﯾق /ئا
کار زی

8921
پەڕتوووکی ژمارە1 :
ەر و سەرەتااﯾەک لە م ژژووی ھونە ر
ھونە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
67309
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ەد ساالر
ئەحمە
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
و ت:
بااشووری کورددستان
ھونەری
ی پەڕتووک :ھ
جﯚری
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
8922
پەڕتوووکی ژمارە2 :
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ەردەم
ەر و مەسەللەکانی سە
ھونە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
67338
ھ شتا ئئامادە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ن
پشتيوان

8923
پەڕتوووکی ژمارە3 :
ەردەم
ەر و مەسەللەکانی سە
ھونە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201304
4052033497
78923
ی پی دی ئ ف :ھ شتا ئاماادە نييە
فاﯾلی
ق حەسەن
نووسەر :ممحەمەد فەرﯾق
پ :چاپی دوووەم
نﯚبەتی چاپ
پ2010 :
سا ی چاپ
ی سەردەم  -سل مانی
دەزگای چاپ و پەخشی
تاﯾبەتمەند
دﯾيەکانی پەڕتتووک
و ت:
باشوووری کوردستان
ی
جﯚری پەڕتتووک :ھونەری
شوور
زمان  -ش وەزار :ک .باش
8924
پەڕتوووکی ژمارە4 :
ەمەد عارف لە چاپەمەننی کوردﯾدا
ەرمەند محە
ھونە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
67354
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
سەرگگوڵ تەﯾموور
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی پەڕتووک
بااشووری کورددستان
و ت:
ھونەری
ی پەڕتووک :ھ
جﯚری
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
8925
پەڕتوووکی ژمارە5 :
ێ ک شەی ھونەری ش وەکاری
ورد و ھەندێ
ەرمەندی کو
ھونە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
67383

ﻻﭘەڕە

2372

http://www.kurdipedia.org

ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
حوساام حەکيم

ھ شتا ئامادە نييە

ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
و ت:
بااشووری کورددستان
ھونەری
ی پەڕتووک :ھ
جﯚری
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
8926
پەڕتوووکی ژمارە6 :
ەری ئەتەک ت
ھونە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201405
5161930567
76335
ی پی دی ئ ف :ھ شتا ئئامادە نييە
فاﯾلی
زەﯾنەب سوبحی
ی
وەرگ  :کارزان دوکانی
نﯚبەتی چاپ :چاپی س يەم
دنی ئارا
لەب وکرراوەکانی ناوەەندی ڕاگەﯾاند
ەندﯾيەکانی پپەڕتووک
تاﯾبەتمە
ستان
شووری کوردس
باش
و ت:
زمان  -ش وەزار :ک .باشوور
جﯚری پپەڕتووک :ھە مەجﯚرە
8927
پەڕتوووکی ژمارە7 :
سانس
ست و ر نيس
ی سەدەکاننی ناوەڕاس
ەری ئەوروپی
ھونە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22214412019371
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
وەھبی رەەسوڵ
سەردەم 2 002
دەزگای س
تاﯾبەتمەنندﯾيەکانی پەڕ
ەڕتووک
و ت:
باشوووری کوردستتان
ەری
جﯚری پەڕڕتووک :ھونە
زمان  -ش وەزار :ک .بااشوور
8928
پەڕتوووکی ژمارە8 :
سانس
ست و ر نيس
ی :سەدەکاانی ناوەڕاس
ەری ئەوروپی
ھونە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
67595
ھ شتا ئاماادە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ی رەسوڵ
وەھبی
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ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
بااشووری کورددستان
و ت:
ھونەری
ی پەڕتووک :ھ
جﯚری
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
8929
پەڕتوووکی ژمارە9 :
ی لە رادﯾﯚ و تەلەفيزﯾﯚنندا
ەری ب ژەرﯾی
ھونە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
67430
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ی
دا ،حەسەنی
شەﯾد

8930
پەڕتوووکی ژمارە0 :
وەری ،بەرنامەﯾەک بﯚ ژژﯾان
ەری بەختەو
ھونە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201109
9201719436
62004
ی پی دی ئ ف :ھ شتا ئاماادە نييە
فاﯾلی
ی پيرۆز و دکتتﯚر سی کوتللەر بە پ شەککييەکی نو وە نووسيوﯾانە
داالی المای
بە کوردی
مەد بابان لە ئئينگليزﯾيەوە ککردووﯾەتی ە
فوئاد ئەحم
دﯾيەکانی پەڕتتووک
تاﯾبەتمەند
و ت:
باشوووری کوردستان
جﯚرە
جﯚری پەڕتتووک :ھەمەج
شوور
زمان  -ش وەزار :ک .باش
8931
پەڕتوووکی ژمارە1 :
سمانييەکان
فزﯾﯚنييە ئاس
ەنا ە تەلەف
وەبردنی کە
ەری بەڕ وەببردن و بەڕ و
ھونە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201304
4191125037
78784
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
سمان عارف
دﯾاری عوس
2010
دﯾيەکانی پەڕڕتووک
تاﯾبەتمەند
ەجﯚرە
جﯚری پەڕڕتووک :ھەمە
شوور
زمان  -ش وەزار :ک .باش

8932
پەڕتوووکی ژمارە2 :
ەری بەڕ وەببردن و ژنان
ھونە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22214405718563
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ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
مارلين منيننگ /پاترﯾشياا ھيدداک
ی
عەلی ئەکببەر مەجيدی
ينەوەی ج ندەر 2007
ی
سەنتەری نيشتمانی بﯚ ل کﯚ
دﯾيەکانی پەڕتتووک
تاﯾبەتمەند
و ت:
باشوووری کوردستان
جﯚری پەڕتتووک :ژنان
شوور
زمان  -ش وەزار :ک .باش
8933
پەڕتوووکی ژمارە3 :
ەری پەﯾکەرسازی مﯚد رن
ھونە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
67590
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
مەد جەالل
محەم

8934
پەڕتوووکی ژمارە4 :
د رن
ەری پەﯾکەرسازﯾی مﯚد
ھونە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201109
9102148076
61097
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
نووسينی  :د .محەمەدد جەالل
وەرگ انی  :جەزا بەکر
ی سەردەم  -سل مانی ))سا ی چاپ)2008 :
لە ب وکراوەەکانی دەزگای
دﯾيەکانی پەڕتتووک
تاﯾبەتمەند
باشوووری کوردستان
و ت:
ی
جﯚری پەڕتتووک :ھونەری
8935
پەڕتوووکی ژمارە5 :
ەری جەنگ
ھونە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
66898
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
سون
تزۆ ،س

8936
پەڕتوووکی ژمارە6 :
وﯾستی
ەری خﯚشەو
ھونە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
65593
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
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فرۆم ،ئەرﯾک

پەڕتووکی ژمارە8937 :
ھونەری درامای رادﯾﯚﯾی کوردی
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514967413
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
کەمال رەئوف محەمەد

پەڕتووکی ژمارە8938 :
ھونەری دﯾبلﯚماسی
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514966104
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
ئاگرﯾن ،عەبدو

پەڕتووکی ژمارە8939 :
ھونەری راوەژن
http://www.kurdipedia.org/?q=2012052221520664842
ئامادەﯾە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
حەمەسەعيد حەسەن
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی پەڕتووک
دەرەوە
و ت:
جﯚری پەڕتووک :ئەدەبی
زمان  -ش وەزار :ک .باشوور
پەڕتووکی ژمارە8940 :
ھونەری رۆژنامەنووسی
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061012351265130
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
ش رزاد عەبدول ەحمان

پەڕتووکی ژمارە8941 :
ھونەری رۆژنامەنووسی
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122702075619813
فاﯾلی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
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نووسەر
ب کەرکووکی
دانا حەبيب
وەرگ
ەحمەد
سەميرە ئە
ەڕەکان
ژمارەی الپە
176
پ
سا ی چاپ
2008
کەتەلﯚگ
راگەﯾاندن
ەوەی موکرﯾاننی
سەرچاوە :ما پەڕی دەززگای تو ژﯾنەووە و ب وکردنە
دﯾيەکانی پەڕتتووک
تاﯾبەتمەند
باشوووری کوردستان
و ت:
جﯚری پەڕتتووک :راگەﯾانندن
شوور
زمان  -ش وەزار :ک .باش
8942
پەڕتوووکی ژمارە2 :
ە گﯚﭬاری نززاردا
ەنووسی لە
ەری رۆژنامە
ھونە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101450586
65295
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ن خورشيد
شوان

8943
پەڕتوووکی ژمارە3 :
گﯚ ،وتار
ﯚرتاژ ،گفتوگ
ھەوال  ،ر پﯚ
ەنووسی :ھ
ەری رۆژنامە
ھونە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101450596
65312
ھ شتا ئاممادە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ن عەلی
کاروان

8944
پەڕتوووکی ژمارە4 :
ەری رۆمان
ھونە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
69216
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
کﯚند ررا ،ميالن

8945
پەڕتوووکی ژمارە5 :
ەری رۆمان
ھونە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201109
9071333246
61027
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ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی

ە
ئامادەﯾە
ەڕەنگ
وەرگ راننی کەرﯾم پەڕ
سەرچااوە :ما پەڕی دەنگەکان
تاﯾبەتم
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
و ت:
ستان
شووری کوردس
باش
جﯚری پەڕتووک :ئەددەبی

8946
پەڕتوووکی ژمارە6 :
ەری سرەوت
ھونە
ت بەخﯚدان
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
66173
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
د
نﯚرسففي د ،وﯾلفرﯾد

8947
پەڕتوووکی ژمارە7 :
کاﯾەتی
ەری سەرۆک
ھونە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201112
2171253566
63341
ئامادەەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ی- YRD
ی دﯾموکراتی
ی رۆشنگەری
ﯾەک تی
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی پەڕتووک :رامياری
جﯚری
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
8948
پەڕتوووکی ژمارە8 :
ەری شيعر
ھونە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
69202
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ئەرستتﯚ تاليس

8949
پەڕتوووکی ژمارە9 :
ەری شيعر
ھونە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
68022
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
د عەزﯾز
حەميد
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ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
بااشووری کورددستان
و ت:
ەدەبی
ی پەڕتووک :ئە
جﯚری
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
8950
پەڕتوووکی ژمارە0 :
ھونە
ەری شيعر ننووسين
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
69214
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ئەحمەدد رەزا
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
تاﯾبەتم
و ت:
ستان
شووری کوردس
باش
جﯚری پەڕتووک :ئەددەبی
زمان  -ش وەزار :ک  .باشوور

8951
پەڕتوووکی ژمارە1 :
ەری شيعر ننووسين
ھونە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201109
9242155566
62082
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
نووسەرر :ئەحمەد رەەزا
ی ناوەندی راگگەﯾاندن
دەزگای
2007
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
تاﯾبەتم
و ت:
ستان
شووری کوردس
باش
جﯚری پەڕتووک :ئەددەبی
8952
پەڕتوووکی ژمارە2 :
ەری شيعر :پﯚتيکا
ھونە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
69203
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ئەرستتﯚ تاليس

8953
پەڕتوووکی ژمارە3 :
ەری ش وەکاارﯾی مﯚد ررن
ھونە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201110
0312216576
62688
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ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
سورﯾاليزم
م
سگا گﯚﯾاوە تاککو
لە فرانچيس
نووسينی :گارا
مەر
پ شەکی و پ داچوونەوەە :موحسين ئەحمەد عوم
دەزگای ئارراس 2005 -
دﯾيەکانی پەڕتتووک
تاﯾبەتمەند
و ت:
باشوووری کوردستان
ی
جﯚری پەڕتتووک :ھونەری
شوور
زمان  -ش وەزار :ک .باش
8954
پەڕتوووکی ژمارە4 :
ەری نواندن
ھونە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201109
9242357506
62087
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ی
رﯾچارد بﯚلسالفسکی
وەرگ  :نەجمەدﯾن ئئەسعەد رەزا
شی سەردەەم
ی چاپ و پەخش
دەزگای
2004
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
تاﯾبەتم
شووری کوردس
باش
و ت:
ستان
جﯚری پەڕتووک :ھوونەری
8955
پەڕتوووکی ژمارە5 :
ەری نواندن
ھونە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
67615
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
چارد
الفسکی ،رﯾچ
بﯚلسال

8956
پەڕتوووکی ژمارە6 :
ەمدا
ەدەی بيستە
شان لەسە
ەری نيگارک ش
ھونە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22214412019372
ئاماددەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
دت دﯾجينەر
شميد
ی رەسوڵ
وەھبی
2002
ی سەردەم 2
دەزگای
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی پەڕتووک
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باشووری کوردستان
و ت:
جﯚری پەڕتووک :ھونەری
زمان  -ش وەزار :ک .باشوور
پەڕتووکی ژمارە8957 :
ھونەری نيگارک شانی منداڵ و پەروەردەکردن
http://www.kurdipedia.org/?q=2012062023364071102
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
عومەر رەسوڵ
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی پەڕتووک
باشووری کوردستان
و ت:
جﯚری پەڕتووک :ھونەری
زمان  -ش وەزار :ک .باشوور
پەڕتووکی ژمارە8958 :
ھونەری ھاوڕ گرتن و ش وازی ھە سوکەوتکردن لەگەڵ خە کيدا چ2
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514965659
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
کارنگی ،دﯾل

پەڕتووکی ژمارە8959 :
ھونەری ھ کاری
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514967596
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
محەمەد عارف
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی پەڕتووک
باشووری کوردستان
و ت:
جﯚری پەڕتووک :ھونەری
زمان  -ش وەزار :ک .باشوور
پەڕتووکی ژمارە8960 :
ھونەری وانە وتنەوە
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514966924
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
محەمەد عەبدول ەحيم عەدەس
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ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
بااشووری کورددستان
و ت:
ەروەردە
ی پەڕتووک :پە
جﯚری
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
8961
پەڕتوووکی ژمارە1 :
ی
ەری وتارب ژی
ھونە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6122121156
67546
ھ شتا ئامادە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
دﯾل کاررنگی
ن نەجمەدﯾن
وەرگ اننی :حسەﯾن
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
تاﯾبەتم
و ت:
ستان
شووری کوردس
باش
جﯚری پەڕتووک :راگگەﯾاندن
زمان  -ش وەزار :ک  .باشوور
8962
پەڕتوووکی ژمارە2 :
ی
ەری کارﯾکات ر و کارﯾکات ری کوردی
ھونە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22214412719580
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
شاسواری
عادل ش
2006
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
تاﯾبەتم
ستان
شووری کوردس
باش
و ت:
جﯚری پەڕتووک :ھوونەری

8963
پەڕتوووکی ژمارە3 :
سين
چيرۆک نووس
ەری کورتە چ
ھونە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
68303
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
سەعدەدﯾن
کازم س
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی پەڕتووک
بااشووری کورددستان
و ت:
ەدەبی
ی پەڕتووک :ئە
جﯚری
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ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
8964
پەڕتوووکی ژمارە4 :
ەرە جوانەکان
ھونە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
67325
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
جوانەکانی ککورد
کﯚمە ەی ھونەرە ج

8965
پەڕتوووکی ژمارە5 :
موزﯾک
ک :ستران ،گﯚﭬەند و م
ەری کەرکوک
ەکانی دەﭬە
ی و ميللييە
ەرە فﯚلکلﯚری
ھونە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201111
1141131356
62937
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
کﯚکردنەوە و نووسينەوەەی نﯚتەکان :بەشير سەبرری بﯚتانی
مەال سەعيد ززەنگنە
پ داچوونەوەەی ت کستە کوردﯾيەکان :ئاوڕەحمان م
دەزگای ئارراس 2008 -
تاﯾبەتمەند
دﯾيەکانی پەڕتتووک
و ت:
باشوووری کوردستان
جﯚری پەڕتتووک :کلتوورر
شوور
زمان  -ش وەزار :ک .باش
8966
پەڕتوووکی ژمارە6 :
ھﯚپﯚ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201011
13011345811149
يە
شتا ئامادە نييە
ھش
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ب شەمﯚ
سينی عەرەب
نووس
ی پەڕتووک
ەتمەندﯾيەکانی
تاﯾبە
ی پ شوو
و ت :سﯚﭬيەتی

8967
پەڕتوووکی ژمارە7 :
ەی چيا
ھﯚرە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
68470
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
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ەکر
ئەبوبە

8968
پەڕتوووکی ژمارە8 :
ە ھﯚزەکييە کوردﯾيەکاننی چاخی نناوەڕاست
ھﯚز و دەسە تە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
2270207562
20024
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
نووسەر :د .زرار سدﯾق تﯚفيق
درﯾس عەبدو مستەفا
وەرگ  :ئيد
2010
ەوەی موکرﯾاننی
سەرچاوە :ما پەڕی دەززگای تو ژﯾنەووە و ب وکردنە
دﯾيەکانی پەڕتتووک
تاﯾبەتمەند
و ت:
باشوووری کوردستان
جﯚری پەڕتتووک :م ژوو
شوور
زمان  -ش وەزار :ک .باش
8969
پەڕتوووکی ژمارە9 :
ن ،بەرھەم...،
ەکاری :ژﯾن
ورد عەبدول ەحيمی ھە
سە ﭬانی کو
ھﯚزاننﭭان و نﭭيس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
69181
ئامادە نييە
ە
ھ شتا
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
شەوککەت تاھر

8970
پەڕتوووکی ژمارە0 :
وە
د :ل کﯚ ينەو
ھﯚزاننﭭان ت کورد
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
68182
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ادق بەھائەدﯾن

8971
پەڕتوووکی ژمارە1 :
ن و جيھاندا
ەكوردستان
ى گەردى لە
ھﯚزى
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201403
3310040079
99189
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ەول ر2006-
د گەردى-و.رۆۆشنبيرى-ھە
حەميد

8972
پەڕتوووکی ژمارە2 :
گاوانييە بەنناوبانگەکان
ی لەبيرکراوی گاوان و گ
ھﯚزی
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http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201111
1141519096
62957
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
مستەففا جەواد
تا ھەژار
وەرگ اننی :مامﯚستا
ی ئاراس 20 08 -
دەزگای
تاﯾبەتم
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
ستان
شووری کوردس
باش
و ت:
جﯚری پەڕتووک :م ژژوو
زمان  -ش وەزار :ک  .باشوور
8973
پەڕتوووکی ژمارە3 :
کی چەند بننەما ەﯾەکياان
ی ھﯚرمزﯾار و رچەلەﯾەک
ھﯚزی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201303
3251423538
80058
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ئەحمەدد عوسمان ﯾاابە سماﯾالوەەﯾی
2012
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
تاﯾبەتم
و ت:
ستان
شووری کوردس
باش
جﯚری پەڕتووک :م ژژوو
زمان  -ش وەزار :ک  .باشوور
8974
پەڕتوووکی ژمارە4 :
ق و پﯚپەوە
ەکانی کورد ::لە بنج و بننەوان و لق
ھﯚزە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
69718
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
حس ن

8975
پەڕتوووکی ژمارە5 :
ن
ی سەردەمن
ەترسييەکی
شبەرەکان مە
ھﯚش
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201404
4090023396
69064
ھ شتا ئامادە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
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ئەبوبەکرر قادر کەرﯾم
تاﯾبەتمە
ەندﯾيەکانی پپەڕتووک
و ت:
ستان
شووری کوردس
باش
جﯚری پپەڕتووک :کﯚممە ﯾەتی
زمان  -ش وەزار :ک ..باشوور

8976
پەڕتوووکی ژمارە6 :
ن
ی سەردەمن
مەترسيەکی
شبەرەکان :م
ھﯚش
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
66906
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ﯾم
ەکر قادر کەرﯾم
ئەبوبە

8977
پەڕتوووکی ژمارە7 :
ودا ی
شمەندی فيو
ھﯚش
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201111
1100930066
62878
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
عەبدولقادر کﯚﯚستە
سەر :سﯚران ع
ناوی نووس
ەﯾەنراوە
سەر بەچاپ گە
سەر ئەرکی تااﯾبەتی نووس
شاندن :لەس
دەزگای وەش
سل مانی
چاپخانەی :شﭭان لە س
پ2011 :
سا ی چاپ
1
تيراژ1000 :
 157ی سا ی 2011
ڕ کەوت و ژژمارەی سپارردن :ژمارە 73
مەولود
دﯾزاﯾنی بەرگ :فەرەﯾدووون رەشيد م
کورتەﯾەک دەربارەی نامميلکەکە:
ەتيە
سی کﯚمە ﯾە
کی فکری سياس
الپەڕە پ ک د ت ،بابەت ی
ەﯾە لە  124ال
ئەم ناميلکە
ەژموونی
ەساﯾەی ھە
سياسی کورردی دەکات لە
باس لەڕەووشی فکری س
دەرەبەگاﯾە
الرﯾدا .لەکﯚی ناميلکەکەدا ھەموو ئەو ئئارگيوم نتە م ژووﯾی و
ەتی و ن رساال
ماک کی
تی سياسی ککوردی بەدر ژااﯾی م ژوو لەم
لﯚجيکيانە ددەخاتە روو کە دەسە ی
ەدا ناھ ت بەرەو نوێ بووونەوەی
فيودا يدا ژﯾﯾان بەسەر دەەبات و مانەوەی لەم دۆخە
ەک شە سەرەەکيەکان دەبيين تەوە
ت .ئەمەش وەەک ﯾەک ک لە
جەوھەری ھەنگاو بن ت
ەتی و پاشەککشەی
ی دۆزی دادوەەری کﯚمە ﯾە
لەبەرامبەر پاشەکشەی
ەم ناميلکەﯾەددا کﯚمە ە
لەبەشەکانی کﯚتاﯾی ئە
ی
بﯚﯾە
سی .ھەر ە
گەشەسەندنی سياس
کولتووری فيودا ی
ی
می
بەرگرتن بە بەردەوام
ن
ی بﯚ
کی جەوھەری
چارەسەر ک
اب ان و
نوێ بتوان ت د ب
ھيواﯾەی نەوەی ێ
ی
خستوەتە روو ،بەو
لەسياسەتتی کوردﯾدا خ
ن سياسەتی خ لەکەی و سياسەتی ززانستيدا دروووست
جياکردنەوەەﯾەک لەن وان
بکات.
دﯾيەکانی پەڕتتووک
تاﯾبەتمەند
و ت:
باشوووری کوردستان
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جﯚری پەڕتووک :رامياری
زمان  -ش وەزار :ک .باشوور
پەڕتووکی ژمارە8978 :
ھﯚشياری :ھﯚی سەرکەوتن و پ شکەوتنە
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514966161
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
فوئاد تاھر سادق

پەڕتووکی ژمارە8979 :
ھﯚشيارﯾمان :ھﯚشياری ھﯚی ﯾەکگرتن و رزگاری و پ شکەوتنە
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514966523
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
فوئاد تاھر سادق
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی پەڕتووک
باشووری کوردستان
و ت:
جﯚری پەڕتووک :ھەمەجﯚرە
زمان  -ش وەزار :ک .باشوور
پەڕتووکی ژمارە8980 :
ھﯚشيارﯾی ئابوری
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514966356
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
فوئاد تاھر سادق

پەڕتووکی ژمارە8981 :
ھﯚشيارﯾی ئابووری
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514966866
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
فوئاد تاھير سادق

پەڕتووکی ژمارە8982 :
ھﯚشيارﯾی رامياری
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514966447
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
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فوئاد تاھر سادق
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
بااشووری کورددستان
و ت:
ی پەڕتووک :راامياری
جﯚری
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
8983
پەڕتوووکی ژمارە3 :
سەفی
شيارﯾی فەلس
ھﯚش
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
65509
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
فوئاد تاھير سادق

8984
پەڕتوووکی ژمارە4 :
شيارﯾی م ژو
ھﯚش
ووﯾی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
69980
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
فوئاد تاھر سادق

8985
پەڕتوووکی ژمارە5 :
ھﯚلﯚکﯚست
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22214411319110
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
پاوڵ ئا .لﭭين
شف د و ڵ
نووسينی :ستيﭭان برۆش
وەرگ انی :شﯚڕش غەففوری
دەزگای ئارراس 2007 -
تاﯾبەتمەند
دﯾيەکانی پەڕتتووک
و ت:
باشوووری کوردستان
جﯚری پەڕتتووک :م ژوو
شوور
زمان  -ش وەزار :ک .باش
8986
پەڕتوووکی ژمارە6 :
سە
ھﯚمييرۆس ئﯚدﯾس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
68215
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
محەمەد
مەد حس ن مح
محەم
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ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
بااشووری کورددستان
و ت:
ەدەبی
ی پەڕتووک :ئە
جﯚری
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
8987
پەڕتوووکی ژمارە7 :
کی فﯚلکلﯚررﯾی کوردەوواری ب1
ھﯚنراوە و چيرۆک
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
68964
ئاما دەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
محەم
مەد سا ح تﯚففيق
2000
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی پەڕتووک
بااشووری کورددستان
و ت:
ی پەڕتووک :ککلتوور
جﯚری
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
8988
پەڕتوووکی ژمارە8 :
ھﯚنراوەکانم
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
67788
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ی مەال رەسووڵ
ەدﯾنی حاجی
نەجمە

8989
پەڕتوووکی ژمارە9 :
ھﯚنراوەکانی تيللەکﯚ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201212
2071443446
69116
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
عاسی عەلی تيلەککﯚ
2012
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
تاﯾبەتمە
و ت:
ستان
شووری کوردس
باش
ە بەست
جﯚری پەڕتووک :ھە
زمان  -ش وەزار :ک ..باشوور
8990
پەڕتوووکی ژمارە0 :
ھﯚنراوەکانی حاجی عەلی کەوﯾە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
68388
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فاﯾلی پی دی ئ ف:
حاجی عەلی

ھ شتا ئامادە نييە

پەڕتووکی ژمارە8991 :
ھﯚنراوەکانی مامﯚستا عەلی گەالو ژ  -ئاگری
http://www.kurdipedia.org/?q=2011121422144063311
ئامادەﯾە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
عەلی گەالو ژ
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی پەڕتووک
جﯚری پەڕتووک :ھە بەست
زمان  -ش وەزار :ک .باشوور
پەڕتووکی ژمارە8992 :
ھﯚنراوەکانی مهستورە کوردستانی
http://www.kurdipedia.org/?q=2012081521164865992
ئامادەﯾە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
...
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی پەڕتووک
جﯚری پەڕتووک :ھە بەست
زمان  -ش وەزار :ک .باشوور
پەڕتووکی ژمارە8993 :
ھﯚنراوەی نوری ش خ سا ح
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514968191
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
نوری ش خ سا ح

پەڕتووکی ژمارە8994 :
ھﯚنراوەی نوێ :ل کﯚ ينەوەﯾەکی و ژەﯾی
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514968074
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
ناکام

پەڕتووکی ژمارە8995 :
ھﯚنراوەی کوردی لوڕی
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http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
68428
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
م رەزا
کەرﯾم

8996
پەڕتوووکی ژمارە6 :
خ زانەوە بﯚ سەرجادە
کردنی م رد مندا ن لەخ
ھﯚکارەکانی راکر
dipedia.org//?q=201206
6202336407
71103
http:///www.kurd
ھ شتا ئئامادە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
مان
عەبدول رەحم
ب ستوون محەمەد ع

8997
پەڕتوووکی ژمارە7 :
سەرجادە
منا ن لە خ زانەوە بﯚ س
کردنی م ردم
ھﯚکارەکانی راکر
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
66907
ھ شتا ئاامادە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
عەبدول ەحمان
ب ستوون محەمەد ع

8998
پەڕتوووکی ژمارە8 :
سالمی
می نو ی ئيس
زبوونی تيرۆرﯾسم
ی
ەرھە دان و بەردەوام ببەھ
ھﯚکارەکانی سە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201205
5252324366
64882
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
عادل ئەليياسی
ەڕتووک
تاﯾبەتمەنندﯾيەکانی پە
ئاﯾين و ئاتەﯾزم
ەڕتووک :ن
جﯚری پە
زمان  -ش وەزار :ک .بباشوور

8999
پەڕتوووکی ژمارە9 :
ە نو ژدا
کەچ بوون لە
ھﯚکارەکانی ملک
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
66023
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ئەلموننجد ،محەمەد سا ح

9000
پەڕتوووکی ژمارە0 :
وە و ﯾاری ف رکردن لە رﯾازﯾاتدا
ی روونکردنەو
ھﯚی
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http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514967160
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
عەلی ئەحمەد ئەمين
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی پەڕتووک
باشووری کوردستان
و ت:
جﯚری پەڕتووک :زانست
زمان  -ش وەزار :ک .باشوور
پەڕتووکی ژمارە9001 :
ھﯚﯾەک بﯚ مردن ھﯚﯾەک بﯚ ژﯾان
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514968431
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
مح دﯾن
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی پەڕتووک
باشووری کوردستان
و ت:
جﯚری پەڕتووک :چيرۆک
زمان  -ش وەزار :ک .باشوور
پەڕتووکی ژمارە9002 :
ھﯚﯾەکانی بەختەوەری
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122214411919344
ئامادەﯾە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
مەال ئەحمەدی قاميشی
2008
سەرچاوە :ما پەڕی کت بخانەی کوردی
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی پەڕتووک
باشووری کوردستان
و ت:
جﯚری پەڕتووک :ئاﯾين و ئاتەﯾزم
پەڕتووکی ژمارە9003 :
ھيچ
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514967789
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
خوسرەو
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی پەڕتووک
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جﯚری
ی پەڕتووک :رۆۆمان
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
9004
پەڕتوووکی ژمارە4 :
سەرکەوتن
ھيچ شت مەحااڵ نييە بﯚ س
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201205
5280933446
64909
ی پی دی ئ ف :ھ شتا ئئامادە نييە
فاﯾلی
ف مﯚرفی
د .جﯚزﯾف
ن :ئەﯾمەن ش خ محەمەد
وەرگ ران
لەب وکرراوەکانی ناوەەندی چاپ ،ئااو ر
ەندﯾيەکانی پپەڕتووک
تاﯾبەتمە
و ت:
ستان
شووری کوردس
باش
جﯚری پپەڕتووک :دەرروونناسی
زمان  -ش وەزار :ک .باشوور
9005
پەڕتوووکی ژمارە5 :
قوتابييانی
ل و دوو لە ق
ھيگل
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22702075619809
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
نووسەر
ﯾاسين
عوسمان ﯾا
ەڕەکان
ژمارەی الپە
162
پ
سا ی چاپ
2008
کەتەلﯚگ
فەلسەفە
ەوەی موکرﯾاننی
سەرچاوە :ما پەڕی دەززگای تو ژﯾنەووە و ب وکردنە
دﯾيەکانی پەڕتتووک
تاﯾبەتمەند
و ت:
باشوووری کوردستان
ەفە
جﯚری پەڕتتووک :فەلسە
شوور
زمان  -ش وەزار :ک .باش
9006
پەڕتوووکی ژمارە6 :
ن
ەتی مﯚد رن
ھيگ و سياسە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
65551
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
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جيھانببەگلو ،رامين

9007
پەڕتوووکی ژمارە7 :
فە و مﯚد رنييزم
ھيگ  ..فەلسەف
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22214411719257
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
ئيسماعيل
ل
وڵ
نووسينی :ر بين رەسوڵ
لەالﯾەن سەنتەری ل کﯚ ينەوەی فيکری و ئەددەبی
ن
 200دا
ئەم کت بە للە سا ی 04
نماەوە ب ووکراوەتەوە
تاﯾبەتمەند
دﯾيەکانی پەڕتتووک
باشوووری کوردستان
و ت:
ەفە
جﯚری پەڕتتووک :فەلسە
شوور
زمان  -ش وەزار :ک .باش
9008
پەڕتوووکی ژمارە8 :
ر زﯾمان کورردی
ھينکر
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201207
7061432147
71705
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
ھی وی جواننا طلبة کوردان
ژ نشرﯾات ھ
جم استقبال  -باب عالی  -ابو السعود
چاپخانە نج
1921
دﯾيەکانی پەڕتتووک
تاﯾبەتمەند
جﯚری پەڕتتووک :زمانەووانی
زمان  -ش وەزار :ک .با کوور
9009
پەڕتوووکی ژمارە9 :
عيراق
ق
ستانی
ۆڤ لە ھەر می کوردس
فەکانی مرۆ
ھيوا و ترس ،ماف
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201112
2122015276
63246
ئاممادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ەمنيستی ئنتتەرناسيﯚناڵ
ئە
200
09
پەڕتووک
ک
تااﯾبەتمەندﯾيەککانی
دەرەوە
و ت:
ک :راپﯚرت
جﯚری پەڕتووک
ج
زممان  -ش وەزاار :ک .باشووور
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9010
پەڕتوووکی ژمارە0 :
ھ رب رت مارکيﯚزز
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
2270207562
20047
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
نووسەر
ەرﯾا
د.فؤاد زەکە
وەرگ
دﯾدار ئەبو ززەﯾد
ەڕەکان
ژمارەی الپە
111
پ
سا ی چاپ
2010
پ
نﯚرەی چاپ
ﯾەکەم
دﯾزاﯾنی بەرگ
ی
ورﯾا بوداغی
کەتەلﯚگ
فەلسەفە
ەوەی موکرﯾاننی
سەرچاوە :ما پەڕی دەززگای تو ژﯾنەووە و ب وکردنە
دﯾيەکانی پەڕتتووک
تاﯾبەتمەند
و ت:
باشوووری کوردستان
ەفە
جﯚری پەڕتتووک :فەلسە
شوور
زمان  -ش وەزار :ک .باش
9011
پەڕتوووکی ژمارە1 :
ھ رش
شThe Attack
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6202255317
70817
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
و/کارووان عومەر کاککە سور
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
و ت:
بااشووری کورددستان
مندا ن
ی پەڕتووک :م
جﯚری
زمان  -ش وەزار :فررەزمان
9012
پەڕتوووکی ژمارە2 :
ھز
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201309
9201338418
88641
ئامادەەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
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رۆندا باﯾرن
وەرگ  :ئازادبير
ی پەڕتووک
ەتمەندﯾيەکانی
تاﯾبە
ھەمەجﯚرە
ی پەڕتووک :ھ
جﯚری
ک .باشوور
ن  -ش وەزار :ک
زمان

9013
پەڕتوووکی ژمارە3 :
ھ زو ژﯾری
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6202255317
70434
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
دول خاليد ساابير کەرﯾم
عە بد
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی پەڕتووک :مندا ن
جﯚری
9014
پەڕتوووکی ژمارە4 :
ە مرۆﭬدا چ2
ی ب ﯾاردان لە
ھ زی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
65603
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ھيم فەق
ئيبراھ

9015
پەڕتوووکی ژمارە5 :
ەی روو
ی خو ندنەوە
ھ زی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201111
1191643114
44001
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
رۆز رۆزتتری
محەمەد
د
ەميد
وەرگ اننی :لەﯾال حە
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
تاﯾبەتمە
و ت:
ستان
شووری کوردس
باش
ەمەجﯚرە
جﯚری پەڕتووک :ھە
زمان  -ش وەزار :ک ..باشوور
9016
پەڕتوووکی ژمارە6 :
ەی گەلی
جيھان و مەسەلە
ن
ستای
ھ زە بزو نەرەکاننی پرۆسە شﯚرشگ رﯾﯾيەکەی ئ س
ستان
کوردس
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http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201403
3310040079
99219
ھ شتا ئامادە ننييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
م.گﯚران
ستﯚککھﯚ م1990-
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی پەڕتووک
دەرەوە
و ت:
جﯚری
ی پەڕتووک :دۆزی کورد
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
ھەول ر
ھ
شارەەکان:
رەگەززی کەس :پيياوان
ککورد
نەتەووە:
بااشووری کورددستان
و ت:
سی
ی کەس :زﯾﯾندانی سياس
جﯚری
9017
پەڕتوووکی ژمارە7 :
ق
شووی عەشق
ھش
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201109
9191613416
61982
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
مەھاباد ققەرەداغی
چاپ و ب وکر
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9019
پەڕتوووکی ژمارە9 :
ە
ھ النە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
68539
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
حس ن عارف
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
تاﯾبەتم
و ت:
ستان
شووری کوردس
باش
جﯚری پەڕتووک :رۆممان
زمان  -ش وەزار :ک  .باشوور

9020
پەڕتوووکی ژمارە0 :
ەی شيعر
ھ النە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22214410018662
ئامادەەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ن
ھ من
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
ی کت بخانەی کوردی
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
بااشووری کورددستان
و ت:
ھە بەست
ی پەڕتووک :ھ
جﯚری
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
9021
پەڕتوووکی ژمارە1 :
ەﯾەکی تر
ھ النە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6202336407
71104
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ف ھە مەت
لەتيف
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی پەڕتووک
بااشووری کورددستان
و ت:
ھە بەست
ی پەڕتووک :ھ
جﯚری
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
9022
پەڕتوووکی ژمارە2 :
شا ﯚتە
و بەناوی ش
کەﯾەک بەناو
ە شەﯾتانﯚک
ھ لکە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6202255317
70854
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
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س محمەد رەەِشان
ئاسﯚس
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی پەڕتووک :مندا ن
جﯚری
9023
پەڕتوووکی ژمارە3 :
ەی شووم
ھ لکە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201109
9211346566
62034
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ل بﯚلگاکﯚڤ
ميخائيل
وەرگ اننی مەنسوورر تەﯾفووری
ی ئاراس 20 08 -
دەزگای
تاﯾبەتم
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
و ت:
ستان
شووری کوردس
باش
جﯚری پەڕتووک :چييرۆک
9024
پەڕتوووکی ژمارە4 :
ھ لکە
ەی نام  -بەرگی 1
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22214412319467
ئامادەەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
مەولود ئيبراھيم ح
حەسەن
ئينستتيوتی کەلەپووری کوردستاان 2006 -
ی کت بخانەی کوردی
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
و ت:
بااشووری کورددستان
کلتوور
ی پەڕتووک :کل
جﯚری
9025
پەڕتوووکی ژمارە5 :
ەی نام  -بەرگی 2
ھ لکە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22214412319466
ئامادەەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
حەسەن
مەولود ئيبراھيم ح
ئينستتيوتی کەلەپووری کوردستاان 2006
ی کت بخانەی کوردی
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
بااشووری کورددستان
و ت:
کلتوور
ی پەڕتووک :کل
جﯚری
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پەڕتووکی ژمارە9026 :
ھ لين
http://www.kurdipedia.org/?q=2012062022553170511
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
سد ﯾق خاليد ھەوری
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی پەڕتووک
جﯚری پەڕتووک :مندا ن
پەڕتووکی ژمارە9027 :
ھ لين کل ر
http://www.kurdipedia.org/?q=2012062022553170414
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
و /الﭬە فەرھاد
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی پەڕتووک
باشووری کوردستان
و ت:
جﯚری پەڕتووک :مندا ن
زمان  -ش وەزار :ک .باشوور
پەڕتووکی ژمارە9028 :
ھ لينا ھيﭭيا
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514969176
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
ھاشم محەمەد

پەڕتووکی ژمارە9029 :
ھ ماكانى ھاەووچﯚ لە كوردستان
http://www.kurdipedia.org/?q=2014033100400799229
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
ساالر جەالل عەبدول ميران-و.پەروەردە-ھەول ر2003-

پەڕتووکی ژمارە9030 :
ھ ماگەر تی لە ئەدەبياتی شانﯚﯾيدا :ل کﯚ ينەوە
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514968987
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
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فەرھاد نازر زادەی

9031
پەڕتوووکی ژمارە1 :
ن و بﯚنی غە
ھ من
ەرﯾبی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201111
1152237466
62900
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
سەن
ەد فەرﯾق حەس
محەمە
ی ئاراس 20 08 -
دەزگای
تاﯾبەتم
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
و ت:
ستان
شووری کوردس
باش
جﯚری پەڕتووک :ئەددەبی
زمان  -ش وەزار :ک  .باشوور
9032
پەڕتوووکی ژمارە2 :
شيعر )ل کﯚ يينەوە)
ن :بير و ھە و ست و ش
ھ من
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
68705
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
خولئيسالمی موکری
د محەمەد ئەمينی شەﯾخ
سەﯾد

9033
پەڕتوووکی ژمارە3 :
ھ ند ک بيرەوەرﯾﯾی رۆژانی کاژﯾک
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201105
5092056575
57818
ئامادەەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
19
ستەفا 985 -
سينی :ئازاد مس
نووس
ەژار 2011 -
ی :ش رکﯚ ھە
چاپی
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی پەڕتووک
دەرەوە
و ت:
جﯚری
ی پەڕتووک :ﯾاداشت

9034
پەڕتوووکی ژمارە4 :
ەورە
مەکانی کورردستانی گە
ھ ند ک لە شار ،،شارۆچکە ،،ک و و چﯚم
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201111
1282137536
63036
ئاماددەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
س .سﯚران
ح .س
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2009
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
جوگرافيا
ی پەڕتووک :ج
جﯚری
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
9035
پەڕتوووکی ژمارە5 :
خانەی کوردﯾی سﯚشيااليزم
کانی قوتابخ
ە بنەڕەتيەک
ھ ند ک لە ک شە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22214410018673
ئامادەەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ل نەبەز
جەمال
200
رۆژناممەی ميدﯾا 01
بخانەی کوردی
ی
ی کت
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
با
و ت:
باشووری کورردستان
ی پەڕتووک :ررامياری
جﯚری
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
9036
پەڕتوووکی ژمارە6 :
ی
ھ وری
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201111
1141526566
62958
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ميالن ککﯚند را
ئەدﯾب نادر
ب
وەرگ اننی لە ئينگليززﯾيەوە:
20
ی ئاراس 008 -
دەزگای
تاﯾبەتم
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
و ت:
ستان
شووری کوردس
باش
جﯚری پەڕتووک :رۆممان
زمان  -ش وەزار :ک ..باشوور
9037
پەڕتوووکی ژمارە7 :
ج
ھ نج
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201312
2062029028
87379
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
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سارتەر
ژان پﯚل س
حموود کانی تووەﯾی
سکەندەر مەح
وەرگ  :ئەس
2013
دﯾيەکانی پەڕتتووک
تاﯾبەتمەند
و ت:
باشوووری کوردستان
جﯚری پەڕتتووک :رۆمان
شوور
زمان  -ش وەزار :ک .باش
9038
پەڕتوووکی ژمارە8 :
کر کاری لە
ياليستی لە ئەزموونی شﯚڕشی ک
ەی سﯚسيا
ھ ە سەرەکييەکانی رەخنە
سﯚﭬ ت
dipedia.org//?q=201112
2241121346
63504
http:///www.kurd
ئامادە ﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ت
سوور
مەنس
حيکمەت و ئيرەج ئازەەرﯾن
وەرگ انی :کاميل عەزﯾز
ی
تاﯾبەتم
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
ی پەڕتووک :ئە
جﯚری
ەدەبی کر کارری
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک

9039
پەڕتوووکی ژمارە9 :
دنەوە
کانی خو ند
ھ ەک
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201209
9192127422
27066
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ەر زراری
سەنگە
2012
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
تاﯾبەتمە
و ت:
ستان
شووری کوردس
باش
ەمەجﯚرە
جﯚری پەڕتووک :ھە
زمان  -ش وەزار :ک ..باشوور
9040
پەڕتوووکی ژمارە0 :
وو نەبوو
ھەبو
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6202255317
70247
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی

ﻻﭘەڕە

2403

http://www.kurdipedia.org

ەلی
عەبدوول ەحمان عە
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی پەڕتووک
مندا ن
ی پەڕتووک :م
جﯚری
بااشووری کورددستان
و ت:
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
9041
پەڕتوووکی ژمارە1 :
وون و نەبوون
ھەبو
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201208
8082141346
67518
ھ شتا ئامادە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ھەمينگوای
ی :ئ رسنت ھ
نوسينی
سابير
وەرگ راننی :جەبار س
تاﯾبەتم
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
ستان
شووری کوردس
باش
و ت:
جﯚری پەڕتووک :رۆممان
زمان  -ش وەزار :ک  .باشوور
9042
پەڕتوووکی ژمارە2 :
و
ھەتاو
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201109
9192116046
61989
ی پی دی ئ ف :ھ شتا ئاماادە نييە
فاﯾلی
وەرگ  :د.ککوردستان مووکرﯾانی
سا ح  -عەبدو زەنگنە
سدﯾق سا ح  -رەفيق س
ئامادەکار :س
بەرگ :بەرگگی ﯾەکەم  -بەشی دووەەم)ژمارە1
م ژووی دەررچوون2010/ 17/5:
ن
بنکەی ژﯾن
htttp://www.binkeyjin.com
m/Kteb_Direeje.aspx?Jim
mare=140
دﯾيەکانی پەڕتتووک
تاﯾبەتمەند
و ت:
باشوووری کوردستان
جﯚری پەڕتتووک :راگەﯾانندن
9043
پەڕتوووکی ژمارە3 :
و
ھەتاو
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6202336407
71105
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ن نەدار
سﯚران
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9044
پەڕتوووکی ژمارە4 :
و :چيرۆک
ھەتاو
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
68538
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ی ئەشرەف
عەلی

9045
پەڕتوووکی ژمارە5 :
وی نيوەشە
ھەتاو
ەو
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22214412519515
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
سدﯾق
فوئاد س
2005
سەرچاوە :ما پەڕی کت بخانەی ککوردی
تاﯾبەتم
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
و ت:
ستان
شووری کوردس
باش
جﯚری پەڕتووک :ئەددەبی
زمان  -ش وەزار :ک ..باشوور
9046
پەڕتوووکی ژمارە6 :
شەمامە
ول مەتول ش
ھەتو
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6202336407
71106
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ن پور
سوم عەسمان
کولس
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی پەڕتووک
و ت:
بااشووری کورددستان
مندا ن
ی پەڕتووک :م
جﯚری
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
9047
پەڕتوووکی ژمارە7 :
شەمامە
ول مەتول ش
ھەتو
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6202336407
71107
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
کولس
سوم عوسمان پور
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی پەڕتووک
بااشووری کورددستان
و ت:
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مندا ن
ی پەڕتووک :م
جﯚری
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
9048
پەڕتوووکی ژمارە8 :
ھەدﯾﯾەی کوردس
ستان
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201109
9022223336
60902
ی پی دی ئ ف :ھ شتا ئئامادە نييە
فاﯾلی
ەنی جەوھەری
حەمەد حەسە
مەال مح
ەندﯾيەکانی پپەڕتووک
تاﯾبەتمە
ھە تی کورددستان
رۆژھ
و ت:
ە بەست
جﯚری پپەڕتووک :ھە

9049
پەڕتوووکی ژمارە9 :
ست ک
ھەر رۆژەی پﯚس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22214410018678
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ەعيد
پﯚ سە
2007
سەرچاوە :ما پەڕی کت بخانەی ککوردی
تاﯾبەتمە
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
ستان
شووری کوردس
باش
و ت:
ە بەست
جﯚری پپەڕتووک :ھە
زمان  -ش وەزار :ک ..باشوور
9050
پەڕتوووکی ژمارە0 :
ئاغا وەک
ا
پاراستووە ،قاسم
،
کوردی لە مردن
ی
ھەزار
ی زۆرتر لە ھ
ھەر سەرۆک جااش ک ژﯾانی
نمووننە!
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201112
2152116556
63322
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ی
سيم دﯾبەگەﯾی
دەرس
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی پەڕتووک
ەبجە
ەنفال و ھە ە
ی پەڕتووک :ئە
جﯚری
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
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9051
پەڕتوووکی ژمارە1 :
ھەر ھيچ ..تەنيا!
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22214410818941
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
ەدی
حەمەد ئەحمە
نووسينی) :ساماڵ( مح
ئەم پەڕتووککە لە سا ی 2001دا ب ووکراوەتەوە
سەرچاوە :ما پەڕی کت ببخانەی کورددی
دﯾيەکانی پەڕتتووک
تاﯾبەتمەند
باشوووری کوردستان
و ت:
ەست
جﯚری پەڕتتووک :ھە بە
شوور
زمان  -ش وەزار :ک .باش
9052
پەڕتوووکی ژمارە2 :
قوتابخانەدا
ھەراسانکردنی منداڵ لە ن وان ماڵ و ق
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201111
1071033526
62829
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
سەعيد
فاﯾەق س
ی ئاراس 20 07 -
دەزگای
تاﯾبەتم
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
و ت:
ستان
شووری کوردس
باش
جﯚری پەڕتووک :پەرروەردە
زمان  -ش وەزار :ک  .باشوور
9053
پەڕتوووکی ژمارە3 :
بيک ە
چيت بينی بي
ھەرچ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201209
9221605272
26034
ی پی دی ئ ف :ھ شتا ئاماادە نييە
فاﯾلی
سين
عەزﯾز نەس
حمەد
ە عەرەبييەوەە :موسەدەد محەمەد ئەح
وەرگ ان لە
دﯾيەکانی پەڕتتووک
تاﯾبەتمەند
و ت:
باشوووری کوردستان
ک
جﯚری پەڕتتووک :چيرۆک
شوور
زمان  -ش وەزار :ک .باش
9054
پەڕتوووکی ژمارە4 :
فی رەش
ﯾدﯾيان جلوە و مەسحەف
پيرۆزی ﯾەزﯾد
دوو کت بی پي
ھەرد
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http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201111
1070903226
62828
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
ﭬ ننا سا ی 1911
ميليان بيتنەر
ماکسيمي
ی لە ئە مانيييەوە :حەميد عەزﯾز
وەرگ انی
دەزگای ئئاراس 2 007 -
ەندﯾيەکانی پە
تاﯾبەتمە
ەڕتووک
و ت:
شووری کوردس
باش
ستان
ن و ئاتەﯾزم
ەڕتووک :ئاﯾين
جﯚری پە
زمان  -ش وەزار :ک .باشوور
9055
پەڕتوووکی ژمارە5 :
ل
دﯾل و بەردﯾل
ھەرد
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6202255317
70425
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ف عومەر
لەتيف
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی پەڕتووک :مندا ن
جﯚری
9056
پەڕتوووکی ژمارە6 :
ھەرززاڵ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201112
2181059086
63354
ئاماددەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
سيرروان کاروانی
سوﯾﯾد 1999 -
ی پەڕتووک
ەتمەندﯾيەکانی
تاﯾبە
دەرەوە
و ت:
جﯚرری پەڕتووک :چيرۆک
ن  -ش وەزار :ک .باشوور
زمان
9057
پەڕتوووکی ژمارە7 :
ھەرززەکاران
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
66635
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
گەشااو عەبدولقادرر
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پەڕتووکی ژمارە9058 :
ھەرگيز لە ژن بوونم پەشيمان نيم
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514966645
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
تەلوعی ،روئيا

پەڕتووکی ژمارە9059 :
ھەرم ال سورە
http://www.kurdipedia.org/?q=2012062023364071108
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
ئيدرﯾس عەبدو

پەڕتووکی ژمارە9060 :
ھەرم يەکانی فيرعەون
http://www.kurdipedia.org/?q=2012020721123664196
ئامادەﯾە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
ئەحمەدی مەال
کەرکوک 2010 -
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی پەڕتووک
باشووری کوردستان
و ت:
جﯚری پەڕتووک :ھە بەست
زمان  -ش وەزار :ک .باشوور
پەڕتووکی ژمارە9061 :
ھەروەکووخﯚم
http://www.kurdipedia.org/?q=2012062022553170488
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
ئەحمەد بەھرامی
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی پەڕتووک
جﯚری پەڕتووک :مندا ن
پەڕتووکی ژمارە9062 :
ھەرﯾارﯾيەکان نابار ن
http://www.kurdipedia.org/?q=2012062022553170579
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
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لەﯾالساﯾە
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی پەڕتووک
جﯚری پەڕتووک :مندا ن
پەڕتووکی ژمارە9063 :
ھەر م :ژمارەی گيان لەدەستدانی کر کاران بەرزبوونەوەی زﯾاتر بەخﯚﯾەوە دەبين ت
http://www.kurdipedia.org/?q=2013121915373487164
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
ئ وارەی 18ی کانوونی دووەم ،لە شاری کەالر کر کار کی تەمەن  18ساڵ ،بەھﯚی نزﯾکی
ئەسکەلەکان لە کارەباوە ،تەزوی کارەبا ل ی ئەدات و لەنھﯚمی س يەمی ئه و با ەخانەﯾە دەکەو تە
خوارەوه و گيان لەدەست ئەدات ،لەم سا يشدا تا ئ ستا  70کر کار گيانی لەدەسداوە.
عوسمان حەمە سەعيد ،سەرۆکی سەندﯾکای کر کارانی بيناسازی لقی سل مانی بە )خەندان( ی
راگەﯾاند :بەوتەی دووشاﯾەتحاڵ ،ئ وارەی دو نی سەعات  ،4:30کر کار کی تەمەن  18ساڵ بەناوی
)حەسەن رەمەزان( کە خە کی رۆژئاوای کوردستانە ،بەھﯚی نزﯾکە ئەسکەلە لەکارەباوە تەزوی کارەبا
ل ی داو کەوتﯚتە خوارە به و ھﯚﯾەوە گيانی لەدەست داوە.
وتيشی" :بە گيان لەدەستدانی ئەم کر کارەش لە ھەر می کوردستان ،ژمارەی گيان لەدەستدانی
کر کار لە شو نی کار گەﯾشتوەتە 70کر کار".
عوسمان حەمە سەعيد ،داواکاربوو الﯾەنە پەﯾوەندﯾدارەکان بەدواداچونی زﯾاتر بﯚ سەالمەتی شو نی
کار بکەن و دادگاکانيش خ راتر ک شەکان ﯾەکالﯾی بکەنەوە" ،بەتاﯾبەتی بﯚ ئەم ک شەﯾە داواکارﯾن
ليژنەﯾەک پ کبھ نر ت تا ﯾاسا سەروەرب ت،چونکە کﯚمپانيای )دﯾکﯚراتی دﯾجلە( ئامادەنيە بەپرسيار تی
ئەم رووداوە لەئەستﯚ بگر ت و خﯚی لە بەرپرسيار تی ئەم گيان لەدەستدانە دەدز تەوە".
ئەوەشی خستەروو :لە دوای ل کﯚ ينەوە لەرووداوەکە بﯚ ﯾان دەرکەوت کەئەم کﯚمپانياﯾە ھيچ
مەرج کی سەالمەتی بﯚ کر کار دابين نەکردووە.
کﯚمپانيای دﯾکﯚراتی دﯾجلە لە و تی تورکياوە ھاتوەتە ھەر می کوردستان ماوەی شەش مانگە کاری
)دﯾکﯚرات و سەقفی مەغرﯾبی و بەردی حەالن( دەکات لە ناوچەی گەرميان.
سەرچاوە :ما پەڕی خەندان 2013-12-19 -

پەڕتووکی ژمارە9064 :
ھەر مى كوردستان برﯾارى فيدرالى و نەبوونى دەسەوور
http://www.kurdipedia.org/?q=2014033100400799269
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
سەردار عەزﯾز خﯚشناو--ھەول ر1998-

پەڕتووکی ژمارە9065 :
ھەر مى كوردستان ع راق ئەنجوومەنى نيشەمانى كوردستانى ع راق
http://www.kurdipedia.org/?q=2014033100400799270
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
ئەنجومەنى نيشەمانى كوردسەانى ع راق-و.پەروەردە-ھەول ر1998-
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9066
پەڕتوووکی ژمارە6 :
ستانى ع راق
ق ئەنجومەننى نيشەماانيى كوردس
ستانى ع راق
مى كوردس
ھەر م
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201403
3310040079
99271
ئامادە نييە
ە
ھ شتا
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ەول ر1998-
مى كوردسەاانى ع راق-و.پەروەردە-ھە
ھەر م

9067
پەڕتوووکی ژمارە7 :
ونی پياو
می ئاوابوو
ھەر م
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
68675
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ھيداﯾە
ەتی عەبدو حەﯾران

9068
پەڕتوووکی ژمارە8 :
دانی ئابووری
ی
ی پەرەپ
سەنگاندنی
ستان  -ھە س
می کوردس
ھەر م
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201110
0041607526
62219
ە
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
راپﯚرتی کﯚتاﯾی
20
کانونی ﯾەکەمی 008
ی  RTIن ودە و ەتی
ر کخراوی
تاﯾبەتمە
ەندﯾيەکانی پپەڕتووک
و ت:
ستان
شووری کوردس
باش
جﯚری پپەڕتووک :راپﯚﯚرت
زمان  -ش وەزار :ک .باشوور
9069
پەڕتوووکی ژمارە9 :
ستان و ئيراد
سازی
دەی ئاﯾندەس
می کوردس
ھەر م
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201403
3031320143
33693
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ين
ئاوات ممحەمەد ئەمين
سەرچااوە :ما پەڕی خەندان
تاﯾبەتم
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
ستان
شووری کوردس
باش
و ت:
جﯚری پەڕتووک :وتار و دﯾمانە
زمان  -ش وەزار :ک  .باشوور
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9070
پەڕتوووکی ژمارە0 :
ستان و تورکييا
می کوردس
ھەر م
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201112
2121337426
63240
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ەعفەر
نوسەر ::مامﯚستا جە
نی 2007
سل مانی
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
تاﯾبەتم
و ت:
ستان
شووری کوردس
باش
جﯚری پەڕتووک :راممياری
زمان  -ش وەزار :ک  .باشوور
9071
پەڕتوووکی ژمارە1 :
ميشەﯾی
ستووری ھەم
ستان و دەس
می کوردس
ھەر م
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201307
7081004488
89654
ئاما دەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ەکی
يار غەفور با ە
بەختيا
2006
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی پەڕتووک
بااشووری کورددستان
و ت:
ی پەڕتووک :ﯾااساﯾی
جﯚری
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
9072
پەڕتوووکی ژمارە2 :
ق و ب ﯾاری 986
ستانی ع راق
می کوردس
ھەر م
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
66276
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ر بين محەمەد سﯚﯚفی
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی پەڕتووک
بااشووری کورددستان
و ت:
ی پەڕتووک :دۆزی کورد
جﯚری
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
9073
پەڕتوووکی ژمارە3 :
ەس
ھەرە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201108
8171212475
57441
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی

ﻻﭘەڕە

2412

http://www.kurdipedia.org

نووسينی :محەمەد موککری
چاپی چواررەمی ئەم کتت بە لە سا ی 2005دا لە الﯾەن دەزگای چاپ و
ب وکردنەوەەی ئاراسەوەە ب وکراوەتەووە
دﯾيەکانی پەڕتتووک
تاﯾبەتمەند
و ت:
باشوووری کوردستان
جﯚری پەڕتتووک :رۆمان
شوور
زمان  -ش وەزار :ک .باش
9074
پەڕتوووکی ژمارە4 :
ەس چ3
ھەرە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
68752
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ھا)
کامەران )محەمەد ئەحمەد تەھ
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی پەڕتووک
ی پەڕتووک :رۆۆمان
جﯚری
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
9075
پەڕتوووکی ژمارە5 :
ەسی بەفر
ھەرە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201209
9161709393
31480
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
تونجەر جوﯾجەنئﯚغ و
وەرگ اننی :بەکر شووانی
تاﯾبەتم
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
و ت:
ستان
شووری کوردس
باش
شانﯚ
جﯚری پەڕتووک :شا
زمان  -ش وەزار :ک  .باشوور
9076
پەڕتوووکی ژمارە6 :
و
ەسی ھەتاو
ھەرە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
69481
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ب
سپ ھرری ،سوھراب

9077
پەڕتوووکی ژمارە7 :
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ەوەزی چيە و چﯚن ئەب ؟
ھەرە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
66064
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
بەکر ددل ر

9078
پەڕتوووکی ژمارە8 :
ت
ھەزار ئەشکەوت
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
67948
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
عومەر مەولودی
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
تاﯾبەتم
و ت:
ستان
شووری کوردس
باش
جﯚری پەڕتووک :رۆممان
زمان  -ش وەزار :ک  .باشوور

9079
پەڕتوووکی ژمارە9 :
ھەزار ب ژ و پەند :کەلەپوور
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
67726
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
گ
مەعروووف جياو وگ

9080
پەڕتوووکی ژمارە0 :
شنگدار
ھەزار خﯚری پرش
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201209
9221607512
26002
ھ شتا ئامادە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
حوس نی
خاليد ح
وەرگ اننی :چرا نەوززاد
تاﯾبەتم
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
و ت:
ستان
شووری کوردس
باش
جﯚری پەڕتووک :ئەددەبی
زمان  -ش وەزار :ک  .باشوور
9081
پەڕتوووکی ژمارە1 :
ەوشاوە
ھەزار خﯚری درە

ﻻﭘەڕە
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http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201305
5071309237
78658
ھ شتا ئامادە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
خاليد ح
حوسەﯾنی
وەرگ اننی :ئازاد بەررزنجی
2011
تاﯾبەتم
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
ستان
شووری کوردس
باش
و ت:
جﯚری پەڕتووک :رۆممان
زمان  -ش وەزار :ک  .باشوور
9082
پەڕتوووکی ژمارە2 :
ە ەگەت لە پرسەدا
ھەزار دﯾوانی کە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22214410418817
ئاماددەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
نووسيينی :سا ح س
سووزەنی
ئەم کت بە لە سا ی  1995دا ب وکراوەتەوە
دی کوردﯾکا 1995
ناوەند
ی کت بخانەی کوردی
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رۆۆژھە تی کووردستان
و ت:
ھە بەست
ی پەڕتووک :ھ
جﯚری
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
9083
پەڕتوووکی ژمارە3 :
س
ەون و ترس
ھەزار ماڵ لە خە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201208
8071426446
67575
ی پی دی ئ ف :ھ شتا ئئامادە نييە
فاﯾلی
عەتيق ررەحيمی
نگليزﯾيەوە وەررﯾگيراوە
ئازاد بەررزنجی لە ئينگ
ەندﯾيەکانی پپەڕتووک
تاﯾبەتمە
و ت:
ستان
شووری کوردس
باش
جﯚری پپەڕتووک :رۆممان
زمان  -ش وەزار :ک .باشوور
9084
پەڕتوووکی ژمارە4 :
شەوە
ھەزار و ﯾەک شە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
69279
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ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ھەر مەحمود دداراغا
جەوھ

ھ شتا ئاماددە نييە

ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
و ت:
بااشووری کورددستان
چيرۆک
ی پەڕتووک :چ
جﯚری
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
9085
پەڕتوووکی ژمارە5 :
شە و شەو ک
ھەزار و ﯾەک وش
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201108
8170934226
60698
ی پی دی ئ ف :ھ شتا ئاماادە نييە
فاﯾلی
نەوزاد جەممال
شيعر پ کھاتوووە بە
ئەم کت بە ببەرھەم کی کﯚمە ەشيعررﯾی شاعيرە کە لە ) (64ش
لە
"چاپەمەنيی شﭭان" ە
ی
چاپخانەی
ی
) (130الپەڕڕەی قەوارە ممامناوەندی و لە
کوردستان چاپ بووە.
دﯾيەکانی پەڕتتووک
تاﯾبەتمەند
باشوووری کوردستان
و ت:
ەست
جﯚری پەڕتتووک :ھە بە
9086
پەڕتوووکی ژمارە6 :
ھەزررو ھ منی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6202336407
71109
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ی
دجەالل نزامی
سەﯾد

9087
پەڕتوووکی ژمارە7 :
ی سﯚﭬيەت
ی لە ﯾەک تی
ھەژار موکرﯾانی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201110
0132128196
62350
ی پی دی ئ ف :ھ شتا ئاماادە نييە
فاﯾلی
ھير
نووسەر  :ففەخرەدﯾن تاھ
دﯾزاﯾن  :لوققمانی رەشييدی
سەر لە چاپدرراوە.
لەسەر ئەرکی نووس
ر
ەول ر،
ھاب  2009ھە
خانەی شەھ
چاپ  :چاپخ
تاﯾبەتمەند
دﯾيەکانی پەڕتتووک
و ت:
باشوووری کوردستان
ەست
جﯚری پەڕتتووک :ھە بە
شوور
زمان  -ش وەزار :ک .باش
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9088
پەڕتوووکی ژمارە8 :
ھەژاران
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
69538
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
تﯚ ﭭيسکی ،ففيﯚدۆر
دۆستﯚ

9089
پەڕتوووکی ژمارە9 :
ھەژاران
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
68754
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
فيﯚدۆرر
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی پەڕتووک :رۆۆمان
جﯚری
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
9090
پەڕتوووکی ژمارە0 :
ھەژارنامە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201305
5212035117
78507
ی پی دی ئ ف :ھ شتا ئئامادە نييە
فاﯾلی
عەلی نادری
ی
سين و ئامادەککردنی:
لە نووس
2013
ەندﯾيەکانی پپەڕتووک
تاﯾبەتمە
و ت:
ستان
شووری کوردس
باش
جﯚری پپەڕتووک :ئەددەبی
زمان  -ش وەزار :ک .باشوور
9091
پەڕتوووکی ژمارە1 :
دووەم 2010 -
م
ی ﯾا کارەسااتی کﯚميدﯾﯾاﯾيەک  -بەررگی
ھەژاری مرۆڤ و دەوروبەری
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201105
5092053025
57816
ئامادەﯾﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
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ينی :ش رکﯚ ھەژار
نووسين
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
ی
تاﯾبەتم
و ت:
دەرەووە

9092
پەڕتوووکی ژمارە2 :
يەم 2011 -
ی ﯾا کارەسااتی کﯚميدﯾﯾاﯾيەک  -بەررگی س م
ھەژاری مرۆڤ و دەوروبەری
dipedia.org//?q=201105
5092054075
57817
http:///www.kurd
ئامادە ﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
نووسيينی :ش رکﯚ ھەژار
ی
تاﯾبەتم
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
دەرەوە
و ت:
ھەمەجﯚرە
ی پەڕتووک :ھ
جﯚری

9093
پەڕتوووکی ژمارە3 :
ﯾەکەم 2008 -
م
ی ﯾا کارەسااتی کﯚميدﯾﯾاﯾيەک  -بەررگی
ھەژاری مرۆڤ و دەوروبەری
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201011
11710323110764
ئامادەﯾﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
نووسيينی :ش رکﯚ ھەژار
ی
تاﯾبەتم
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
و ت:
دەەرەوە
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک

9094
پەڕتوووکی ژمارە4 :
ھەژارﯾش بە مرۆڤ بزانن
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
68048
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ەوت
ھە کە
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9095
پەڕتوووکی ژمارە5 :
ھەژان
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22214411219077
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
دو
نووسينی :کاروان عەبد
پەخشی ئاراسەوە
ی
لەالﯾەن دەزگای چاپ و
ن
 200دا
ئەم کت بە للە سا ی 03
ەوە
ب وکراوەتە
تاﯾبەتمەند
دﯾيەکانی پەڕتتووک
باشوووری کوردستان
و ت:
جﯚری پەڕتتووک :رۆمان
شوور
زمان  -ش وەزار :ک .باش
9096
پەڕتوووکی ژمارە6 :
ھەژان  -ئيسماع
عيل تەنيا
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
65944
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
عيل تەنيا
ئيسماع
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
تاﯾبەتمە
و ت:
ستان
شووری کوردس
باش
ە بەست
جﯚری پەڕتووک :ھە
زمان  -ش وەزار :ک ..باشوور

9097
پەڕتوووکی ژمارە7 :
ھەژان 2
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201109
9102133256
61094
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
سەعيد
نووسينی :دانا عەلی س
ی سەردەم  -سل مانی ))سا ی چاپ)2008 :
لە ب وکراوەەکانی دەزگای
دﯾيەکانی پەڕتتووک
تاﯾبەتمەند
و ت:
باشوووری کوردستان
ی
جﯚری پەڕتتووک :ئەدەبی

9098
پەڕتوووکی ژمارە8 :
ی لوﯾی بﯚنناپارت
دەی ب وم ری
ھەژد
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http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201312
2300003078
87018
ی پی دی ئ ف :ھ شتا ئاماادە نييە
فاﯾلی
کارڵ مارکس
نووسەر :کا
سواری
وەرگي  :سييامەند شاس
ستان
ە ەی رەنجدەەرانی کوردس
لە ب وکراوەەکانی :کﯚمە
ەم 1982
پ :چاپی ﯾەکە
نﯚرەی چاپ
تاﯾبەتمەند
دﯾيەکانی پەڕتتووک
و ت:
باشوووری کوردستان
ی
جﯚری پەڕتتووک :رامياری
شوور
زمان  -ش وەزار :ک .باش
پارت:
ەی ر.
کﯚمە ە
9099
پەڕتوووکی ژمارە9 :
ساو
ھەس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22214405918646
ئامادەەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ن حوس نی
سﯚران
جەوانببەخت  -بانە 2006
ی کت بخانەی کوردی
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رۆۆژھە تی کووردستان
و ت:
ھە بەست
ی پەڕتووک :ھ
جﯚری
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
9100
پەڕتوووکی ژمارە0 :
يا
سپم ھەورە و رک فم چيا
ھەس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201106
6061457146
60214
ە
شتا ئامادە نييە
ھش
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
دو پەش و
عەبد
200
شيعرری 05-1980
ی
ەتمەندﯾيەکانی
تاﯾبە
پەڕتوووک
ھە بەست
ی پەڕتووک :ھ
جﯚری

9101
پەڕتوووکی ژمارە1 :
ست بە گەوررەﯾی خﯚت بکە
ھەس
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http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22214405518507
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
د .واﯾن داﯾرر
ناسر سە حی
ەوەی چوارچررا 2004
پ و ب وکردنە
خانەی چاپ
سەرچاوە :ما پەڕی کت ببخانەی کورددی
دﯾيەکانی پەڕتتووک
تاﯾبەتمەند
و ت:
باشوووری کوردستان
جﯚری پەڕتتووک :دەرووننناسی
شوور
زمان  -ش وەزار :ک .باش
9102
پەڕتوووکی ژمارە2 :
ن :کﯚمە ک ھﯚنراوە
ستی دەروون
ھەس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
68973
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
عەلی عەبدوول ەحمان
رزگار ع

9103
پەڕتوووکی ژمارە3 :
ھەس
ستە ت کشکاوەکان
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201310
0272255078
88151
ھ شتا ئامادە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
قاسم ش روانی
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
تاﯾبەتمە
ستان
شووری کوردس
باش
و ت:
ە بەست
جﯚری پەڕتووک :ھە
زمان  -ش وەزار :ک ..باشوور

9104
پەڕتوووکی ژمارە4 :
ەشەکان
ستە سەر رە
ھەس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201105
5021443325
57207
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی

ﻻﭘەڕە

2421

http://www.kurdipedia.org

سەربەست خەسرەەو عارف
2010
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
تاﯾبەتم
ستان
شووری کوردس
باش
و ت:
جﯚری پەڕتووک :چييرۆک

9105
پەڕتوووکی ژمارە5 :
شت چيرۆک
ھەش
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201109
9251154356
62094
ئامادەەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
سين
ەر :عەزﯾز نەس
نووسە
شوان
وەرگ  :عەباس ش
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی پەڕتووک
چيرۆک
ی پەڕتووک :چ
جﯚری
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
9106
پەڕتوووکی ژمارە6 :
ەردە
کردنی پەروە
ی بﯚ بەھ زکر
شت ر نماﯾی
ھەش
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201208
8292148095
50963
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
وەرگ اننی :ئيدرﯾس الوە
تاﯾبەتم
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
ستان
شووری کوردس
باش
و ت:
جﯚری پەڕتووک :پەرروەردە
زمان  -ش وەزار :ک  .باشوور

9107
پەڕتوووکی ژمارە7 :
می
ەدەبياتی نام
شت نامە :ئە
ھەش
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
69105
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
گﯚنتەرر1 /ن

9108
پەڕتوووکی ژمارە8 :
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نە
شتە مين دانە
ھەش
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6202255317
70510
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
مان محەمەد ھەورامی
عوسم
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی پەڕتووک :مندا ن
جﯚری
9109
پەڕتوووکی ژمارە9 :
ی سل مانی
نەرمەندانی
شانگای ھونە
شتەمين پيش
ھەش
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
67357
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ن
دانی ﯾەکگرتووی کوردستان
ی ھونەرمەند
ﯾەک تی

9110
پەڕتوووکی ژمارە0 :
ەفەری سەندﯾباد
شتەمين سە
ھەش
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22214411319106
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
ەﯾزاﯾی
نووسينی :بەھرامی بە
وەرگ انی؛ دالوەر قەرەدداغی
لەالﯾەن دەزگای چاپ و پەخشی ئاراسەوە
ن
 200دا
ئەم کت بە للە سا ی 07
ەوە
ب وکراوەتە
تاﯾبەتمەند
دﯾيەکانی پەڕتتووک
و ت:
باشوووری کوردستان
جﯚری پەڕتتووک :شانﯚ
شوور
زمان  -ش وەزار :ک .باش
9111
پەڕتوووکی ژمارە1 :
ﯚﭬار
ھەفتتەنامەی گﯚ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101235126
65125
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
جامبازز ،تارﯾق

9112
پەڕتوووکی ژمارە2 :
ھەفتتەﯾەک لەژﯾاانی شکار
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6202255317
70829
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
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حمان
ەبدول ل رەح
و/سﯚزان ئەمين عە
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی پەڕتووک :مندا ن
جﯚری
9113
پەڕتوووکی ژمارە3 :
ن بﯚ مندا ن
ھەقاﯾەتەکانی پ ش نوستن
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6202255317
70818
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
و/ئيبراھيم ئەحمەدد شوان
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی پەڕتووک :مندا ن
جﯚری
9114
پەڕتوووکی ژمارە4 :
ھەقتتە بزانی!
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201111
1102137446
62890
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
ژان پﯚل ماررتﯚز
حەسەن
ەوە :ش رزاد ح
وەرگ انی لە ئينگليزﯾيە
دەزگای ئارراس 2007 -
دﯾيەکانی پەڕتتووک
تاﯾبەتمەند
باشوووری کوردستان
و ت:
جﯚری پەڕتتووک :راگەﯾانندن
شوور
زمان  -ش وەزار :ک .باش
9115
پەڕتوووکی ژمارە5 :
ن!
مانە ئەگەر نيگەرانەبين
ھەقم
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201212
2231446197
74438
ئامادەەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
کﯚمە ک نووسەر
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی پەڕتووک
ی پەڕتووک :رامياری
جﯚری
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
9116
پەڕتوووکی ژمارە6 :
ەر
ەفەی ھونە
ھەقييقەت و جوانی  -وانەکاانی فەلسە
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http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22702075619815
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
نووسەر
حمەدی
بابەک ئەحم
وەرگ
مەسعود بااباﯾی
ەڕەکان
ژمارەی الپە
680
پ
سا ی چاپ
2008
کەتەلﯚگ
فەلسەفە
ەوەی موکرﯾاننی
سەرچاوە :ما پەڕی دەززگای تو ژﯾنەووە و ب وکردنە
دﯾيەکانی پەڕتتووک
تاﯾبەتمەند
و ت:
باشوووری کوردستان
ەفە
جﯚری پەڕتتووک :فەلسە
شوور
زمان  -ش وەزار :ک .باش
9117
پەڕتوووکی ژمارە7 :
گە
ھەگببە و ھەوارگ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22214411319122
ئاممادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
نووسيينی :ئەﯾوب رۆستەم
ھەورامانەوە ب وکراوەتەوە
ن مە بەندی ررۆشنبيری ھە
ئەم کت بە لە الﯾەن
ی کت بخانەی کوردی
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
بااشووری کورددستان
و ت:
ی پەڕتووک :م ژوو
جﯚری
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
9118
پەڕتوووکی ژمارە8 :
ھەگببەی بنار
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201401
1180931278
86631
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
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دی  -زاواک و
ستەفا رەشيد
مەال مس
2013
تاﯾبەتم
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
ستان
شووری کوردس
باش
و ت:
جﯚری پەڕتووک :ﯾادداشت
زمان  -ش وەزار :ک  .باشوور
9119
پەڕتوووکی ژمارە9 :
ھەگببەی منا ن
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6202255317
70514
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
غەرﯾب
ئاکﯚ غ
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
و ت:
بااشووری کورددستان
مندا ن
ی پەڕتووک :م
جﯚری
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
9120
پەڕتوووکی ژمارە0 :
گی 1
ووری  -بەرگ
ھەگببەی مەخمو
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201108
8191427146
60757
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
نی :غەفوور ممەخموری
نووسينی
ھەول ر 2010 -
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
تاﯾبەتمە
و ت:
ستان
شووری کوردس
باش
ەمەجﯚرە
جﯚری پەڕتووک :ھە
زمان  -ش وەزار :ک ..باشوور
9121
پەڕتوووکی ژمارە1 :
ج
ھەالج
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201112
2050934486
63110
ئامادەەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
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سينی :عەلی ميرفترووس
نووس
ەليار
وەرگ انی :تاﯾر عە
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی پەڕتووک
ی پەڕتووک :ئئاﯾين و ئاتەﯾزم
جﯚری
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک

9122
پەڕتوووکی ژمارە2 :
ومد کردم
ەالم ب د ،گو
ھەلە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201404
4292049567
76018
ە
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
سەعيد بانان
ەندﯾيەکانی پپەڕتووک
تاﯾبەتمە
ھە تی کورددستان
رۆژھ
و ت:
زمان  -ش وەزار :ک .لوڕی
ە بەست
جﯚری پپەڕتووک :ھە

9123
پەڕتوووکی ژمارە3 :
ھەملل ت
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201110
0032121406
62193
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
وﯾليەم شکسپير
وەرگ  :رەئووف موفتتی زاده
ی ئاراس
دەزگای
2007
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
تاﯾبەتم
و ت:
ستان
شووری کوردس
باش
شانﯚ
جﯚری پەڕتووک :شا
زمان  -ش وەزار :ک  .باشوور
9124
پەڕتوووکی ژمارە4 :
وان سەرقا ن
ھەمو
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6202255317
70621
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
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و/چنوور ئەحمەد
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی پەڕتووک :مندا ن
جﯚری
9125
پەڕتوووکی ژمارە5 :
ﯚداﯾە
وو بوون لە دەروونی تﯚ
ھەمو
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6170942146
66214
ی پی دی ئ ف :ھ شتا ئاامادە نييە
فاﯾلی
ی :وﯾن داﯾر
نووسينی
ەبجەﯾی
حەمەد ھە ە
ی :جەمال مح
وەرگ انی
ەڕتووک
ەندﯾيەکانی پە
تاﯾبەتمە
و ت:
ستان
شووری کوردس
باش
ەڕتووک :دەرووونناسی
جﯚری پە
زمان  -ش وەزار :ک .باشوور
9126
پەڕتوووکی ژمارە6 :
ن ئاشکراﯾە و ھەموو ئا شکرای تﯚ راز
وو رازی من
ھەمو
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
69037
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
فەرھاد

9127
پەڕتوووکی ژمارە7 :
ونەتەوە
وو ژ تەدا ژﯾو
ھەمو
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201111
1141734086
62970
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
نيگار ناددر
20
ی ئاراس 008 -
دەزگای
تاﯾبەتمە
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
و ت:
ستان
شووری کوردس
باش
ە بەست
جﯚری پەڕتووک :ھە
زمان  -ش وەزار :ک ..باشوور
9128
پەڕتوووکی ژمارە8 :
وو ھەقيانە
ھەمو
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22702075619896
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ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
نووسەر
ی کەرﯾم زادەە
مەنوچەھری
وەرگ
شدەری
غەرﯾب پش
ەڕەکان
ژمارەی الپە
304
پ
سا ی چاپ
2006
کەتەلﯚگ
شيعر
ڕۆمان و ش
ەوەی موکرﯾاننی
سەرچاوە :ما پەڕی دەززگای تو ژﯾنەووە و ب وکردنە
دﯾيەکانی پەڕتتووک
تاﯾبەتمەند
و ت:
باشوووری کوردستان
جﯚری پەڕتتووک :رۆمان
9129
پەڕتوووکی ژمارە9 :
ە
ووی خاو نە
ھەمو
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6202255317
70508
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
جﯚ وﯾنندوسور
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی پەڕتووک :مندا ن
جﯚری
9130
پەڕتوووکی ژمارە0 :
ی و نە ژتەننە
ھەمی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
68407
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
نافع

9131
پەڕتوووکی ژمارە1 :
ھەمييشە بەھار
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
67670
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
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عەالئەددﯾن سەججاددی
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
تاﯾبەتم
و ت:
ستان
شووری کوردس
باش
جﯚری پەڕتووک :چييرۆک
زمان  -ش وەزار :ک  .باشوور

9132
پەڕتوووکی ژمارە2 :
ھەمييشە بەھار چ5
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
67757
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
م
ن ميرزا کەرﯾم
ئەمين

9133
پەڕتوووکی ژمارە3 :
ھەمييشە ...ئەم گﯚرانييە د م پ ئەکا!
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201108
8142333056
60674
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
حەمە جەزا
ھ من ح
20
ی ئاراس 006 -
دەزگای
تاﯾبەتمە
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
ستان
شووری کوردس
باش
و ت:
ە بەست
جﯚری پەڕتووک :ھە
زمان  -ش وەزار :ک ..باشوور
9134
پەڕتوووکی ژمارە4 :
ن
سەر ناوداران
ەجﯚر :ھە ببەست لەس
ھەمە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
67677
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ەد شوکری
ئەحمە
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
بااشووری کورددستان
و ت:
ھە بەست
ی پەڕتووک :ھ
جﯚری
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
9135
پەڕتوووکی ژمارە5 :
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وسمانيدا
ەو ەتی عو
سەردەمی دە
ەوەند لە س
ھەمە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201112
2101543246
63202
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
ەمی جيھان
ی ھەژدەوە تا جەنگی ﯾەکە
ستی سەدەی
لە ناوەڕاست
ين
سەرتيپ ممحەمەد ئەمين
2008
دﯾيەکانی پەڕتتووک
تاﯾبەتمەند
و ت:
باشوووری کوردستان
جﯚری پەڕتتووک :م ژوو
شوور
زمان  -ش وەزار :ک .باش
9136
پەڕتوووکی ژمارە6 :
ھەنارری رەش
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6302327247
71619
ھ شتا ئامادە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
بژار حەکيم
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
تاﯾبەتمە
و ت:
ستان
شووری کوردس
باش
ە بەست
جﯚری پەڕتووک :ھە
زمان  -ش وەزار :ک ..باشوور

9137
پەڕتوووکی ژمارە7 :
ەکان
سە حەرامە
ھەناس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
68713
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
سابيرر سدﯾق

9138
پەڕتوووکی ژمارە8 :
سەکانی زاھيد ک
ھەناس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22214410518840
ئامادەەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
نووسيينی :سەروەەر کەرﯾم
ئەم کت بە لە سا ی  2007دا ب وکراوەتەوە
ی کت بخانەی کوردی
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
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و ت:
بااشووری کورددستان
ھە بەست
ی پەڕتووک :ھ
جﯚری
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
9139
پەڕتوووکی ژمارە9 :
سپ دە
سەکانی س
ھەناس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22214405918630
ئامادەەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ھﯚگر رەنجدەر
ب 2008
چاپخانەی شەھاب
ی کت بخانەی کوردی
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
بااشووری کورددستان
و ت:
ھە بەست
ی پەڕتووک :ھ
جﯚری
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
9140
پەڕتوووکی ژمارە0 :
سەکەم
ھەناس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201310
0082108309
92389
ھ شتا ئامادە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
جەالل ع
عازەبانی
شەم رانی
ئامادەکرردنی :ئارام ش
2013
تاﯾبەتمە
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
ستان
شووری کوردس
باش
و ت:
ە بەست
جﯚری پەڕتووک :ھە
زمان  -ش وەزار :ک ..باشوور
9141
پەڕتوووکی ژمارە1 :
ەرگی 1
سەکەم  -بە
ھەناس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22214410418795
ييە
شتا ئامادە نيي
ھش
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
لە سا ی  2006دا لەسەر ئئەرکی سەنتتەری
ی دووھەمی ئەم کت بە ە
حەمەد بەرگی
نووسيينی :دل ر مح
چاپکراوە
رۆشنببيری شار لە سل مانی چ
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی پەڕتووک
بااشووری کورددستان
و ت:
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ھە بەست
ی پەڕتووک :ھ
جﯚری
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
9142
پەڕتوووکی ژمارە2 :
سەی ئﯚخە
ھەناس
ەی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
69156
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
نم
شەونم

9143
پەڕتوووکی ژمارە3 :
ە ئەبەدﯾيەکاان
سەی پ خەفە داخراوە
ھەناس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22214411119058
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
عيدی
نووسينی :چنوور سەع
مانی
لەالﯾەن پ ۆژەی کت بی ﯾانەی قە ەم لە سل م
ن
 200دا
ئەم کت بە للە سا ی 06
چاپکراوە
تاﯾبەتمەند
دﯾيەکانی پەڕتتووک
و ت:
باشوووری کوردستان
ک
جﯚری پەڕتتووک :چيرۆک
شوور
زمان  -ش وەزار :ک .باش
9144
پەڕتوووکی ژمارە4 :
سەﯾەک لە تەنھاﯾيدا
ھەناس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
68854
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
بەناز

9145
پەڕتوووکی ژمارە5 :
ھەنباانە بﯚرﯾنە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201105
5061137035
57431
ی پی دی
فاﯾلی
ئامادەﯾە
ئ ف:
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جلدی() ،ھەژار( ،چ ،1تھرران،
کندی) ،ﯾک ج
سی( عەبدول ەحمان شرفک
(کردی فارس
103ل.
سروش35 ،(1990) 1369 ،
انتشارات س
kurdi.info/fe
erheng/henb
bane-borine//index.htm
htttp://www.k
تاﯾبەتمەندﯾييەکانی پەڕتوووک
و ت:
ئ ران
گ
جﯚری پەڕتوووک :فەرھەنگ
شوور
زمان  -ش وەەزار :ک .باش
9146
پەڕتوووکی ژمارە6 :
ھەنج
جيری چل تام
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22702075619822
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
ن و کﯚکردنەوەەی :جەمال گگردەسﯚری
ئامادەکردن
ەڕەکان
ژمارەی الپە
134
پ
سا ی چاپ
2008
کەتەلﯚگ
ئەدەبيات
ەوەی موکرﯾاننی
سەرچاوە :ما پەڕی دەززگای تو ژﯾنەووە و ب وکردنە
دﯾيەکانی پەڕتتووک
تاﯾبەتمەند
و ت:
باشوووری کوردستان
جﯚری پەڕتتووک :ئەفساانە
شوور
زمان  -ش وەزار :ک .باش
9147
پەڕتوووکی ژمارە7 :
دﯾدا
ی ئەدەبی ئييم ۆی کورد
ی لە زمانی
دێ ئامرازی سينتاکسی
ھەند
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
67009
ھ شتتا ئامادە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
براھيم
ھيم عەزﯾز ئيبر
ئيبراھ
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
بااشووری کورددستان
و ت:
مانەوانی
ی پەڕتووک :زم
جﯚری
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
9148
پەڕتوووکی ژمارە8 :
دی
وسی کورد
دێ بابەتی ززمان و ر نوو
ھەند
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http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
69707
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
مەسعوود محەمەد
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
تاﯾبەتم
و ت:
ستان
شووری کوردس
باش
جﯚری پەڕتووک :زماانەوانی
زمان  -ش وەزار :ک  .باشوور

9149
پەڕتوووکی ژمارە9 :
شانﯚﯾی
دێ بابەتی ش
ھەند
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
67355
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ھەورامانی ،سيروان

9150
پەڕتوووکی ژمارە0 :
ی
ی زمانەوانی
د و سەرنجی
دێ بەراوورد
ھەند
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201201
1262114286
64035
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
عوسمان
مەزن ع
2008
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
تاﯾبەتم
و ت:
ستان
شووری کوردس
باش
جﯚری پەڕتووک :زماانەوانی
زمان  -ش وەزار :ک  .باشوور
9151
پەڕتوووکی ژمارە1 :
ن و مەتەڵ
چی پ شينان
دێ پروپووچی
ھەند
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201102
2161716583
34546
ھ شتا ئامادە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
دﯾاری بﯚ الوان ژماررە ))2
شاوەﯾس
عيل حەقی ش
نووسيينی :ئيسماع
سم
ەغدا ،ژس ،،!:س ،1938 :ال ،48 :ق (20×14) :م
ەجاح ،ش :بە
چاپ :ﯾەکەم ،چ :نە
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
کوردستان
و ت :باشووری کو
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9152
پەڕتوووکی ژمارە2 :
کوردی ،عەررەبی ،ئينگلييزی
دێ زاراوەی ئابووری :ک
ھەند
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
66981
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
سل مانی
ی بازرگانی س
ژووری
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
و ت:
بااشووری کورددستان
ەرھەنگ
ی پەڕتووک :فە
جﯚری
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
9153
پەڕتوووکی ژمارە3 :
وردی
عەرەبی ،کو
دێ زاراوەی پ وﯾست :ع
ھەند
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
67022
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ن ،ھيداﯾەت عەبدو 2 /ن
حەﯾران

9154
پەڕتوووکی ژمارە4 :
ﯚجی و کيميياﯾيەکان
ەشە باﯾﯚلﯚ
گشتی دەرربارەی ھەڕە
دێ زانياری گ
ھەند
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22214412819619
ئاماددەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
جيھانی
ی
ستی
خراوی تەندروس
ر کخ
م 2003
دەزگگای سەردەم
بخانەی کوردی
ی
سەررچاوە :ما پەڕڕی کت
ی پەڕتووک
ەتمەندﯾيەکانی
تاﯾبە
و ت:
باشووری کووردستان
جﯚرری پەڕتووک :زانست
9155
پەڕتوووکی ژمارە5 :
ی مارکسی لينينی
دێ زانيارﯾی
ھەند
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
66581
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
سەن قز جی
حەسە
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی پەڕتووک :رامياری
جﯚری
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ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
9156
پەڕتوووکی ژمارە6 :
دێ الدانی ززمانی الی س شاعيرری نو خوازی کورد
ھەند
dipedia.org//?q=201012
22702075619997
http:///www.kurd
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
نووسەر
دل ر صادق کانەبی
ەڕەکان
ژمارەی الپە
152
پ
سا ی چاپ
2009
دﯾزاﯾنی بەرگ
ئاسﯚ مامزاادە
کەتەلﯚگ
ی ئەدەبی
ل کﯚ ينەوەی
ەوەی موکرﯾاننی
سەرچاوە :ما پەڕی دەززگای تو ژﯾنەووە و ب وکردنە
دﯾيەکانی پەڕتتووک
تاﯾبەتمەند
و ت:
باشوووری کوردستان
جﯚری پەڕتتووک :زمانەووانی
شوور
زمان  -ش وەزار :ک .باش
9157
پەڕتوووکی ژمارە7 :
نەوە
دﯾوەکەی قاانع :ل کﯚ ينە
دێ الی ئەود
ھەند
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
67850
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
سەعيدی دۆ ش
قادری ش خ س
مەدی ش خ قا
محەم

9158
پەڕتوووکی ژمارە8 :
لەزمانی کوردﯾدا
ی
(GB
ەستنەوە )B
دێ الﯾەنی ر زمانی دەسە ت و بە
ھەند
dipedia.org//?q=201302
2121019537
75753
http:///www.kurd
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
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قادر
ح رەشيد ر
ی :د .سەباح
ئامادەکردنی
 172) 2009الپەڕە).
2
شم  -ھەول ر ،سا ی
چاپخانەی حاجی ھاشم
تاﯾبەتمەند
دﯾيەکانی پەڕتتووک
و ت:
باشوووری کوردستان
جﯚری پەڕتتووک :زمانەووانی
شوور
زمان  -ش وەزار :ک .باش
9159
پەڕتوووکی ژمارە9 :
ش
کانی ب بەش
خشتەکيەکا
دێ لە پ نج خ
ھەند
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
68259
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
مەسعود
مەال م

9160
پەڕتوووکی ژمارە0 :
ستەفا پاشا ﯾاملکی
ووکاتی مس
دێ لە مەترو
ھەند
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
67683
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ی
عەبدوولعەزﯾز ﯾاملکی

9161
پەڕتوووکی ژمارە1 :
وون
ەختەدا مابو
دێ لەو شو ن پ يانەی بەسەر شە
ھەند
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22214410218739
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
نووسينی :نەژاد عەزﯾز سورم
ەمی ئەم کت ببە لە سا ی  2005دا لە ھەول ر ب وکرراوەتەوە
چاپی ﯾەکە
دﯾيەکانی پەڕتتووک
تاﯾبەتمەند
و ت:
باشوووری کوردستان
ەست
جﯚری پەڕتتووک :ھە بە
شوور
زمان  -ش وەزار :ک .باش
9162
پەڕتوووکی ژمارە2 :
شدەر)
ﯚلکلﯚرﯾی )نناوچەی پش
خواردنی فﯚ
دێ ميوە و خ
ھەند
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201011
11814435110776
ی پی دی ئ ف :ھ شتا ئاماادە نييە
فاﯾلی
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جەمال
شتی :ر بوار ج
ن و سەرپەرش
ئامادەکردن
ەزﯾز
پ داچوونەوەە :د .حوس ن محەمەد عە
گ :مرﯾەم موتتەقيان
دارشتن و دﯾزاﯾنی بەرگ
چاپخانە :وەەزارەتی پەرووەردە -ھەول ر
1
تيراژ1000 :
ەم 2006
چاپی ﯾەکە
کوردستان
حکومەتی ھەر می کو
ی
(20
ژمارەی سپپاردن ) (597سا ی )006
تاﯾبەتمەند
دﯾيەکانی پەڕتتووک
و ت:
باشوووری کوردستان
شوور
زمان  -ش وەزار :ک .باش
9163
پەڕتوووکی ژمارە3 :
ی
ەی شانﯚﯾی
دێ مەسەلە
ھەند
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
67382
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ەد ساالر
ئەحمە

9164
پەڕتوووکی ژمارە4 :
ی و ژەﯾی :ل کﯚ ينەوە
دێ وتار و چااوپ کەوتنی
ھەند
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
68304
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
خالد ددل ر

9165
پەڕتوووکی ژمارە5 :
مان و م ژووی کوردەوە
ەڕی ھە ە للە بارەی زم
د ک بيروباوە
ھەند
dipedia.org//?q=201206
6101651496
66997
http:///www.kurd
ھ شتا ئامادە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
کوردۆﯾﯾيﭫ ،کەنات ککە شﯚﭬيج

9166
پەڕتوووکی ژمارە6 :
ی بەناوبانگ
د ک داوەری
ھەند
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
66129
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
بابان ،جەمال

9167
پەڕتوووکی ژمارە7 :
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ی زانستی
د ک زاراوەی
ھەند
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
66969
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ل نەبەز
جەمال

9168
پەڕتوووکی ژمارە8 :
)باطني)
ي
ەناو
ی سەبارەت بە نەخﯚشيييەکانی ھە
د ک زانياری
ھەند
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201312
2052025508
87408
ە
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
ن ئەمين ئاوە
کامەران
2013
ەندﯾيەکانی پپەڕتووک
تاﯾبەتمە
و ت:
ستان
شووری کوردس
باش
دروستی
شکی  -تەند
جﯚری پپەڕتووک :پزﯾش
زمان  -ش وەزار :ک .باشوور
9169
پەڕتوووکی ژمارە9 :
ی بەکە ک
د ک زانيارﯾی
ھەند
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201112
2071304156
63143
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
جی فەف
ی :قوباد حاج
کﯚکردنەوە و ئامادەکردنی
فينالند

قە دز ی
ە

دﯾيەکانی پەڕتتووک
تاﯾبەتمەند
جﯚرە
جﯚری پەڕتتووک :ھەمەج
شوور
زمان  -ش وەزار :ک .باش

9170
پەڕتوووکی ژمارە0 :
ی کوردی
کانی ر زمانی
د ک لە ئاکاررە رەنگينەکا
ھەند
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22702075619940
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
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نووسەر
ی ھارﯾکار د .ش رکﯚ بابان
پ ۆفيسﯚری
ەڕەکان
ژمارەی الپە
146
پ
سا ی چاپ
2008
پ
نﯚرەی چاپ
ﯾەکەم
دﯾزاﯾنی بەرگ
محەمەد ھ
ھيشام
کەتەلﯚگ
ەوەی موکرﯾاننی
سەرچاوە :ما پەڕی دەززگای تو ژﯾنەووە و ب وکردنە
دﯾيەکانی پەڕتتووک
تاﯾبەتمەند
و ت:
باشوووری کوردستان
جﯚری پەڕتتووک :زمانەووانی
شوور
زمان  -ش وەزار :ک .باش
9171
پەڕتوووکی ژمارە1 :
د ک لە گرفتتەکانی گەننجان
ھەند
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201203
3121230386
64396
ئاممادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
نجان
ەند ک لە گرففتەکانی گەنج
ھە

9172
پەڕتوووکی ژمارە2 :
ەواری
کانی کوردە
يە رەسەنەک
د ک لە ﯾارﯾيە
ھەند
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
67322
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ق نەبەز
تﯚفيق

9173
پەڕتوووکی ژمارە3 :
ەی کارل ماارکس
بی سەرماﯾە
ی ش وە و ر سای کت ی
د ک مەسەللەی تاﯾبەتی
ھەند
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
66109
مادە نييە
ھ شتا ئام
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
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ل دەباغ
جەالل
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
بااشووری کورددستان
و ت:
ی پەڕتووک :ئاابووری
جﯚری
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
9174
پەڕتوووکی ژمارە4 :
ەتی
ی دەروونی و کﯚمە ﯾە
شی و گرفتی
د ک نەخﯚش
ھەند
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
65575
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
چەتانی ،کەرﯾﯾم شەرﯾف
قەرەچ

9175
پەڕتوووکی ژمارە5 :
سکی باخچە
ھەنس
ە چﯚ ەکان
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
68946
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
مەد چيا
محەم

9176
پەڕتوووکی ژمارە6 :
ﯚر
سکی دوای مەرگی خﯚ
ھەنس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201403
3072331173
34246
ھ شتا ئامادە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
مەغدﯾد
د ئەحمەد
2014
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
تاﯾبەتمە
و ت:
ستان
شووری کوردس
باش
ە بەست
جﯚری پەڕتووک :ھە
زمان  -ش وەزار :ک ..باشوور
9177
پەڕتوووکی ژمارە7 :
ر
سکی شيعر
ھەنس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
68654
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
فرﯾا
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پەڕتووکی ژمارە9178 :
ھەنگ بەخ وکردن
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514967181
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
سەدرەدﯾن نورەدﯾن ئەبوبەکر1 /ن
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی پەڕتووک
باشووری کوردستان
و ت:
جﯚری پەڕتووک :کشتوکاڵ
زمان  -ش وەزار :ک .باشوور
پەڕتووکی ژمارە9179 :
ھەنگ و گوڵ
http://www.kurdipedia.org/?q=2012062022553170517
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
ئاکﯚ غەرﯾب
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی پەڕتووک
جﯚری پەڕتووک :مندا ن
زمان  -ش وەزار :ک .باشوور
پەڕتووکی ژمارە9180 :
ھەنگ و ھەنگوﯾن
http://www.kurdipedia.org/?q=2012062022553170512
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
مەرسوم گەشبين
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی پەڕتووک
جﯚری پەڕتووک :مندا ن
پەڕتووکی ژمارە9181 :
ھەنگاو کەوﯾت ناکات
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514967938
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
مەسعود پەر شان
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی پەڕتووک
باشووری کوردستان
و ت:
جﯚری پەڕتووک :ھە بەست
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زمان  -ش وەزار :ک .باشوور
پەڕتووکی ژمارە9182 :
ھەنگاو :چيرۆک
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514968251
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
تاھر سا ح سەعيد

پەڕتووکی ژمارە9183 :
ھەنگاو ک بﯚ سەرکەوتن
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514966062
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
ميرزا مەنگوڕی
سا ی  1938لەچاپخانەی بەلەدﯾيە لە سل مانی بەتيراژی ) (1500دانە چاپکراوە ،بە م ئەفسووس
ھەر پاش ب وبوونەوەی ئەو بەرھەمە ناوازەﯾە لەالﯾەن دەسە تدارﯾەتی پادشاﯾەتی ئەو سەردەمە
لەسل مانی ميرزا مەنگوڕی دادگاﯾی دەکر ت ،پاش ) (21دانيشتنی دادگا ،مەنگوڕی بە) (6مانگ
زﯾندانی و دەرکردن لەوەزﯾفەو ﯾەک ساڵ چاود رﯾيو کﯚکردنەوەی کت بەکە لەکت بخانەکاندا و سووتاندنی
ت ک ای کت بەکە سزادەدر ت.
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی پەڕتووک
باشووری کوردستان
و ت:
جﯚری پەڕتووک :دۆزی کورد
زمان  -ش وەزار :ک .باشوور
پەڕتووکی ژمارە9184 :
ھەنگاو ک بەرەو رۆژھە ت
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514969584
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
نەسين ،عەزﯾز

پەڕتووکی ژمارە9185 :
ھەنگاو ک لەسەر ر گەی ل کﯚ ينەوەی )دﯾوانی سالم(دا
http://www.kurdipedia.org/?q=2013021410234475775
فاﯾلی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
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غی
عەلی قەرەداغ
محەمەد ع
سا ی  80) ،2009الپەڕە).
شم ھەول ر ،س
چاپخانەی حاجی ھاشم
دﯾيەکانی پەڕتتووک
تاﯾبەتمەند
و ت:
باشوووری کوردستان
ی
جﯚری پەڕتتووک :ئەدەبی
شوور
زمان  -ش وەزار :ک .باش
9186
پەڕتوووکی ژمارە6 :
ەوە
ی قادری کﯚﯾﯾی :ل کﯚ ينە
وانی حاجی
ە ر گادا دﯾو
گاو کی تر بە
ھەنگ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
68414
نييە
ھ شتتا ئامادە ە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ەحمەد زەنگننە
ی قادر مەال ئە
حاجی

9187
پەڕتوووکی ژمارە7 :
ی مناڵ
ەشە کردنی
گاوەکانی گە
ھەنگ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6202336407
71111
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ئيليﭭا ئيليبانی

9188
پەڕتوووکی ژمارە8 :
ی منال
ەشەکردنی
گاوەکانی گە
ھەنگ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101536416
65475
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ھامەر ،کاراﯾن
ئاﯾدنھا

9189
پەڕتوووکی ژمارە9 :
ی مناڵ چ2
ەشەکردنی
گاوەکانی گە
ھەنگ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
65616
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ئيلينبای ،ئيليﭭيا

9190
پەڕتوووکی ژمارە0 :
ەشەی جواننی
ﯚناغەکانيگە
ی منداڵ /قﯚ
ەشەکردنی
گاوەکانی گە
ھەنگ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6202336407
71112
ھ شتتا ئامادە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
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ی
بوبەکر کاروانی
و /ئەبو

9191
پەڕتوووکی ژمارە1 :
گە زەردە
ھەنگ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6202255317
70282
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
جە ماال غەمبار
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی پەڕتووک
ی پەڕتووک :مندا ن
جﯚری
9192
پەڕتوووکی ژمارە2 :
گە ژا ە
ھەنگ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6202255317
70598
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ەسەن
مەد فەرﯾق حە
محەم
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی پەڕتووک :مندا ن
جﯚری
9193
پەڕتوووکی ژمارە3 :
گەژاڵ
ھەنگ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201209
9221622066
67044
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
سەن
ەد فەرﯾق حەس
محەمە
تاﯾبەتم
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
ستان
شووری کوردس
باش
و ت:
دا ن
جﯚری پەڕتووک :مند
زمان  -ش وەزار :ک  .باشوور

9194
پەڕتوووکی ژمارە4 :
ھەوار :چيرۆک
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
68111
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ف
رەووف
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9195
پەڕتوووکی ژمارە5 :
ﯚنراوە
م :پەند و ھﯚ
ھەوارگەی غەم
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
68146
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ی
حمەد پ نجو نی
عەبدوو ميرزا ئەح
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
بااشووری کورددستان
و ت:
ھە بەست
ی پەڕتووک :ھ
جﯚری
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
9196
پەڕتوووکی ژمارە6 :
من
ھەواری خا ی :چەپک لە پەخشانەکاانی م .ھ م
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
68575
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
خولئيسالمی موکری
د محەمەد ئەمينی شەﯾخ
سەﯾد

9197
پەڕتوووکی ژمارە7 :
ھەواری خا ی ،بەرگی 2
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22214411119033
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
ن ..بەرگی دوووھەم
ھەمی ھ من
ھەموو بەرھ
سەرپەرشتتی؛ بەدران ئئەحمەد و عووسمان دەشتتی
پەخشی ئاراسەوە
ی
لەالﯾەن دەزگای چاپ و
ن
 200دا
ئەم کت بە للە سا ی 03
ەوە
ب وکراوەتە
دﯾيەکانی پەڕتتووک
تاﯾبەتمەند
و ت:
باشوووری کوردستان
ەست
جﯚری پەڕتتووک :ھە بە
شوور
زمان  -ش وەزار :ک .باش
9198
پەڕتوووکی ژمارە8 :
نووسی
ى ر َوژنامە نو
ورەى
ھەواڵ و راپ َ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201403
3310040079
99396
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
2011-70
دلشادد مسەەفا وەەسانی0.43--

9199
پەڕتوووکی ژمارە9 :
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ڵ لە تەلەفززﯾﯚندا
ھەواڵ و سەرچااوەی ھەواڵ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201307
7241557088
89477
ھ شتا ئامادە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
شيد
لوقمان محەمەد رەش
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
تاﯾبەتم
و ت:
ستان
شووری کوردس
باش
جﯚری پەڕتووک :راگگەﯾاندن
زمان  -ش وەزار :ک  .باشوور

9200
پەڕتوووکی ژمارە0 :
ی
ۆژنامەوانی
ووسينی رۆ
ھەواڵ و ھەوا نو
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201109
9132147296
61211
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
شوکرخوا
د.ﯾونس ش
د.حس ن ققەندی
ەدﯾعی
د.نەعيم ﯾە
ەمەد
کارزان محە
ی سەردەم  -سل مانی
لە ب وکراوەەکانی دەزگای
دﯾيەکانی پەڕتتووک
تاﯾبەتمەند
و ت:
باشوووری کوردستان
جﯚری پەڕتتووک :راگەﯾانندن
شوور
زمان  -ش وەزار :ک .باش
9201
پەڕتوووکی ژمارە1 :
ھەواڵ ،راپﯚرت و وتوو ژ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22702075619814
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
نووسەر
سدقی
مەنسوور س
ەڕەکان
ژمارەی الپە
236
پ
سا ی چاپ
2008
کەتەلﯚگ
راگەﯾاندن
ەوەی موکرﯾاننی
سەرچاوە :ما پەڕی دەززگای تو ژﯾنەووە و ب وکردنە
دﯾيەکانی پەڕتتووک
تاﯾبەتمەند
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باشوووری کوردستان
و ت:
جﯚری پەڕتتووک :راگەﯾانندن
شوور
زمان  -ش وەزار :ک .باش
9202
پەڕتوووکی ژمارە2 :
مﯚد رن
ھەوا نووسی مﯚ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101451006
65355
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
س شوکر فاه
ﯾونس
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
و ت:
بااشووری کورددستان
ی پەڕتووک :رااگەﯾاندن
جﯚری
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
9203
پەڕتوووکی ژمارە3 :
مﯚد رن
ھەوا نووسيی م
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22214412719592
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
س شوکر خاه
د .ﯾونس
رەحيم سورخ
2007
ی موکرﯾانی 7
دەزگای
تاﯾبەتم
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
و ت:
ستان
شووری کوردس
باش
جﯚری پەڕتووک :راگگەﯾاندن
زمان  -ش وەزار :ک  .باشوور
9204
پەڕتوووکی ژمارە4 :
ھەوا ی تەلەفزﯾﯾﯚنی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101450576
65264
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
جوان بەھادﯾن

9205
پەڕتوووکی ژمارە5 :
چکﯚل
نی عەلی بچ
رەوەرﯾيەکانی
ھەوررازەڕێ  -بير
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201310
0302138178
88116
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
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ەوەی سل ماننی
چاپ و ب وکردنە
لە ب وکراوەەکانی بەر وببەڕﯾيەتی پ
ەم – 2008
چاپی ﯾەکە
سل مانی
چاپخانەی پەﯾوەند – س
تاﯾبەتمەند
دﯾيەکانی پەڕتتووک
و ت:
باشوووری کوردستان
ت
جﯚری پەڕتتووک :ﯾاداشت
شوور
زمان  -ش وەزار :ک .باش
9206
پەڕتوووکی ژمارە6 :
ھەوررامان
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22214410518819
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
ح حەمە سا ح
نووسينی :عيزەت فەتاح
لەالﯾەن سەنتەری ل کﯚ ينەوەی ستراتيجی
ن
200دا
ئەم کت بە للە سا ی 06
کوردستانەوە ب وبﯚتەوەە
تاﯾبەتمەند
دﯾيەکانی پەڕتتووک
باشوووری کوردستان
و ت:
جﯚری پەڕتتووک :ل کﯚ يننەوە
شوور
زمان  -ش وەزار :ک .باش
9207
پەڕتوووکی ژمارە7 :
ھەوررامان باشتر
ر بناسن
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201205
5141438336
64734
ھ شتا ئامادە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
سدﯾق بﯚرەکەﯾی
ھەول ر 2012 -
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
تاﯾبەتمە
و ت:
ستان
شووری کوردس
باش
ەمەجﯚرە
جﯚری پەڕتووک :ھە
زمان  -ش وەزار :ک ..باشوور
9208
پەڕتوووکی ژمارە8 :
ر بناسين
ھەوررامان باشتر
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201301
1311322177
75447
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
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شم – ھەول رر ،سا ی
چاپخانەی حاجی ھاش
ی
ی،
شيدی ئەمينی
نووسينی :محەمەد رەش
.2010
دﯾيەکانی پەڕتتووک
تاﯾبەتمەند
باشوووری کوردستان
و ت:
جﯚرە
جﯚری پەڕتتووک :ھەمەج
شوور
زمان  -ش وەزار :ک .باش
9209
پەڕتوووکی ژمارە9 :
ی1
ھەوررامان بەرگی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22214411319120
ئاممادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
نووسيينی :ئەﯾوب رۆستەم
ھەورامانەوە ب وکراوەتەوە
ن مە بەندی ررۆشنبيری ھە
ئەم کت بە لە الﯾەن
ی کت بخانەی کوردی
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
بااشووری کورددستان
و ت:
ی پەڕتووک :م ژوو
جﯚری
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
9210
پەڕتوووکی ژمارە0 :
ی2
ھەوررامان بەرگی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22214411319121
ئاممادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
نووسيينی :ئەﯾوب رۆستەم
ھەورامانەوە ب وکراوەتەوە
ن مە بەندی ررۆشنبيری ھە
ئەم کت بە لە الﯾەن
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
بااشووری کورددستان
و ت:
ی پەڕتووک :م ژوو
جﯚری
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
9211
پەڕتوووکی ژمارە1 :
سی 1379ک
ھەورامانناس
ھەوررامان دەرواززەی م ژوو ::تاﯾبەت بە کﯚنگرەی ھ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
67818
ئامادە نييە
ە
ھ شتا
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ئەنجووومەنی زمان ،فەرھەنگ و ھونەری کوورد
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9212
پەڕتوووکی ژمارە2 :
ی ئاﯾينی ﯾاررسان
ھەوررامی زمانی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201309
9042109578
88929
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ھەورامی
ناميق ھ
2013
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
تاﯾبەتم
و ت:
ستان
شووری کوردس
باش
جﯚری پەڕتووک :ئاﯾيين و ئاتەﯾزم
زمان  -ش وەزار :ک  .باشوور
9213
پەڕتوووکی ژمارە3 :
ھەوررو سروە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6202255317
70759
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
سيماﯾی
لەﯾال س
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی پەڕتووک :مندا ن
جﯚری
9214
پەڕتوووکی ژمارە4 :
ھەوررﯾالر
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22214410018663
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
عەلی پ نجو نی
2007
سەرچاوە :ما پەڕی کت بخانەی ککوردی
تاﯾبەتمە
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
ستان
شووری کوردس
باش
و ت:
ە بەست
جﯚری پپەڕتووک :ھە
زمان  -ش وەزار :ک ..باشوور
9215
پەڕتوووکی ژمارە5 :
ە
ھەوررە برووسکە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201311
1241226498
87660
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
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زەکەرﯾا تامر
ەر
وەرگ  :جيھان عومە
2013
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
تاﯾبەتم
و ت:
ستان
شووری کوردس
باش
جﯚری پەڕتووک :چييرۆک
زمان  -ش وەزار :ک  .باشوور
9216
پەڕتوووکی ژمارە6 :
سارۆزﯾک
دام ک لە س
خان ﯾان ئيعد
ی جەنگيزخ
ھەوررە سپيەکەی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22214411419168
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
ماتﯚڤ
نووسينی :جەنگيز ئەﯾتم
دول
وەرگ انی؛ تﯚفيق عەبد
پەخشی سەردەمەووە
ی
لەالﯾەن دەزگای چاپ و
ن
 200دا
ئەم کت بە للە سا ی 06
ەوە
ب وکراوەتە
تاﯾبەتمەند
دﯾيەکانی پەڕتتووک
و ت:
باشوووری کوردستان
جﯚری پەڕتتووک :رۆمان
شوور
زمان  -ش وەزار :ک .باش
9217
پەڕتوووکی ژمارە7 :
سارۆزﯾک
دام ک لە س
خان ﯾان ئيعد
ی جەنگيزخ
ھەوررە سپيەکەی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
69529
ھ شتا ئاممادە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ئيتماتﯚﯚف ،جەنگيز

9218
پەڕتوووکی ژمارە8 :
رای دەنگەکاان بکوژ ننەوە
ﯚران ،بە م ناتوانن چر
ھەوررەکانی کوردستانتان تﯚ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
66233
ھ شتا ئامادە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ف حەسەن
رەئوف

9219
پەڕتوووکی ژمارە9 :
ھەولل ر تا دبلن
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
69822

ﻻﭘەڕە
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ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ش رزاد ھەﯾنی

ھ شتا ئاماددە نييە

9220
پەڕتوووکی ژمارە0 :
ەگياندا
دەمی ئەتابە
ھەولل ر لە سەرد
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201302
2011031017
75473
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
مەد حوس ن
سين موحەمم
نووسينی :پ .د .موحس
چاپخانەی حاجی ھاشم – ھەول ر،
ی
عەلی قادر کرردوﯾە بە کورددی،
عوسمان ع
ەڕە).
 473) ،20الپە
سا ی 010
تاﯾبەتمەند
دﯾيەکانی پەڕتتووک
و ت:
باشوووری کوردستان
جﯚری پەڕتتووک :م ژوو
شوور
زمان  -ش وەزار :ک .باش
9221
پەڕتوووکی ژمارە1 :
ھەولل ر لە ن وان رابردوو و ئ ستادا
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201110
0272211136
62609
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
سەميرر سا ح
ی ئاراس 20 04 -
دەزگای
تاﯾبەتم
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
و ت:
ستان
شووری کوردس
باش
جﯚری پەڕتووک :م ژژوو
زمان  -ش وەزار :ک  .باشوور
9222
پەڕتوووکی ژمارە2 :
سياسی
ەﯾەکە لە باررودۆخی س
 1ل کﯚ ينەوە
1963 - 195
ھەولل ر لە ن وان سا نی 58
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201208
8172226207
72234
ھ شتا ئامادەە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی

ﻻﭘەڕە
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ھا خﯚشناو
ەد ئەمين تەھ
شوان محەمە
ش
تاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی پەڕتوووک
و ت:
باشووری کوردستان
ی
جﯚری پەڕتوووک :رامياری
زمان  -ش وەەزار :ک .باشووور

9223
پەڕتوووکی ژمارە3 :
ەلەک
کاروانەی فە
ھەولل ر لەگەڵ ک
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
69736
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ی رەشيد
ھادی

9224
پەڕتوووکی ژمارە4 :
ن
ھەولل ر ...تا دبلن
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201112
2272012476
63555
ئاماددەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ش ررزاد ھەﯾنی
بەرليين 2000 -
ی پەڕتووک
ەتمەندﯾيەکانی
تاﯾبە
دەرەوە
و ت:
جﯚرری پەڕتووک :م ژوو
ن  -ش وەزار :ک .باشوور
زمان
9225
پەڕتوووکی ژمارە5 :
ھەول ردا
ل
ەوانی
ەی دامەزرااندنی شارە
ی سەد سا ە
ھەولل ر :لە ﯾادی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
69701
نييە
شتا ئامادە ە
ھ شت
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
سين1 /ن
تەحس

9226
پەڕتوووکی ژمارە6 :
ھەولل رم وادﯾوە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
69735
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی

ﻻﭘەڕە
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مەولود

9227
پەڕتوووکی ژمارە7 :
وانين
نەﯾەک بﯚ لەخﯚڕو
ک
ﯾان ئاو
ەپ کردن ن
ﯚرﯾن و گا تە
ھەولل ری ،گوتار ک بﯚ داشﯚ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201205
5212201396
64815
ئامادەﯾە
ە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
سەرنج
ج ک لە گوتارری ھەول ری لە نوکتەی ککوردی ئەم ۆۆدا
بەکر ئئەحمەد
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی پەڕتووک :ککﯚمە ﯾەتی
جﯚری
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
9228
پەڕتوووکی ژمارە8 :
)19
ھەولل رەکﯚن پەننجا ساڵ لەمەوبەر )پاﯾﯾيزی  1960پاﯾيزی 961
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201201
1221201596
63976
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
ەز
جەمال نەبە
2011-11-28
 - 18رۆژی 2
پاشکوی رووژنامەی روودداو  -ژمارە 88
تاﯾبەتمەند
دﯾيەکانی پەڕتتووک
و ت:
باشوووری کوردستان
ت
جﯚری پەڕتتووک :ﯾاداشت
شوور
زمان  -ش وەزار :ک .باش
9229
پەڕتوووکی ژمارە9 :
شتنی کات
ھەو ک بﯚ کوش
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22214411119031
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
دو
نووسينی :د شاد عەبد
پەخشی سەردەمەوە
ی
چاپ و
ەن دەزگای چ
 200دا لەالﯾە
ئەم دﯾوانە لە سا ی 02
ەوە
ب وکراوەتە
تاﯾبەتمەند
دﯾيەکانی پەڕتتووک
و ت:
باشوووری کوردستان
ەست
جﯚری پەڕتتووک :ھە بە
شوور
زمان  -ش وەزار :ک .باش
9230
پەڕتوووکی ژمارە0 :

ﻻﭘەڕە
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ھەو ن
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
68768
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
مەد
محەم

9231
پەڕتوووکی ژمارە1 :
ھەو نی عيشق
ق و ئازادی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
69070
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
دی
حەمد

9232
پەڕتوووکی ژمارە2 :
ەشەی داﯾنااميکی تيرۆرﯾستی
ھەڕە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
66625
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ن ،کيم
کراگين

9233
پەڕتوووکی ژمارە3 :
ەشەی داﯾنااميکی تيرۆرﯾستی
ھەڕە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201112
2221406576
63466
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
نووسەرر
کيم کرااگين و سارا ئا.دالی
وەرگ
مەڕوان کاکل
ی الپەڕەکان
ژمارەی
152
سا ی چاپ
2006
گ
کەتەلﯚگ
ی
رامياری
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
تاﯾبەتم
ستان
شووری کوردس
باش
و ت:
جﯚری پەڕتووک :تيررۆرﯾزم
زمان  -ش وەزار :ک  .باشوور
9234
پەڕتوووکی ژمارە4 :

ﻻﭘەڕە

2457

http://www.kurdipedia.org

ھەﭬپەﯾﭭين لە تەک ش خ رەزای تا ەبانيی!!
http://www.kurdipedia.org/?q=2014042821064076004
ئامادەﯾە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
ھاوڕێ گەداﯾی
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی پەڕتووک
جﯚری پەڕتووک :ھەمەجﯚرە
زمان  -ش وەزار :ک .باشوور
پەڕتووکی ژمارە9235 :
ھە تن بﯚ الی خودا
http://www.kurdipedia.org/?q=2011091912130961976
ئامادەﯾە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
ليﯚ نيکﯚ ﭬيچ تﯚ ستﯚی
وەرگ انی :نادر فەتحی )شوانە)
ر بەندانی 2711ی کوردی
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی پەڕتووک
جﯚری پەڕتووک :ﯾاداشت
پەڕتووکی ژمارە9236 :
ھە ە براﯾمەی ھەورامان :کﯚمە ە چيرۆک کی فﯚلکلﯚری کﯚمە ﯾەتيە
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514967827
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
رەشيد

پەڕتووکی ژمارە9237 :
ھە ەی گو ی ﯾادگار
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514969067
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
محەمەد سەعيد حەمە خورشيد
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی پەڕتووک
باشووری کوردستان
و ت:
جﯚری پەڕتووک :ئەدەبی
زمان  -ش وەزار :ک .باشوور
پەڕتووکی ژمارە9238 :

ﻻﭘەڕە
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می
ی و ئيسالم
وان عەلمانی
ژاردن لە ن و
ھە بژ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22214411919336
ئاماددەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
مەسععود عەبدولخاالق
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
ی کت بخانەی کوردی
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
و ت:
بااشووری کورددستان
م
ی پەڕتووک :ئااﯾين و ئاتەﯾزم
جﯚری
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
9239
پەڕتوووکی ژمارە9 :
2
2010 - 199
وردستان 92
ژاردن لە کو
ھە بژ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201403
3170948265
53566
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ەد رەئوف
محەمە
2013
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
تاﯾبەتم
جﯚری پەڕتووک :راممياری
زمان  -ش وەزار :ک  .باشوور
و ت:
ستان
شووری کوردس
باش
9240
پەڕتوووکی ژمارە0 :
ژاردن و دﯾم
ھە بژ
موکراسی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
66835
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
رﯾنولرزز ،ئەندرۆ

9241
پەڕتوووکی ژمارە1 :
ی
مەندﯾيەکانی
وە و تاﯾبەتم
ژاردن ..ش و
ھە بژ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22214405918631
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی

ﻻﭘەڕە
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حمەد نەقيبزاددە /دنيس کاو
حوجەتتو ئەﯾوبی /ئەح
خﯚشناو
ئەبوبەکر خ
ی 2003
مەکتەبی ببيرو ھﯚشياری
سەرچاوە :ما پەڕی کت ببخانەی کورددی
دﯾيەکانی پەڕتتووک
تاﯾبەتمەند
و ت:
باشوووری کوردستان
ی
جﯚری پەڕتتووک :رامياری
شوور
زمان  -ش وەزار :ک .باش
9242
پەڕتوووکی ژمارە2 :
مەندﯾەکانی
وە و تاﯾبەتمە
ژاردن :ش و
ھە بژ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
66836
ھ شتا ئاما دە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ەتو ئەﯾوبی
حوجە
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
و ت:
بااشووری کورددستان
ی پەڕتووک :راامياری
جﯚری
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
9243
پەڕتوووکی ژمارە3 :
2005
2
کانی
ھە بژاردنەک
ی پرۆسەی ھ
ژاردنەکان :چﯚن تی بەڕڕ وەچوونی
ھە بژ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
66841
ھ شتا ئامادە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
مەد مستەفا //ئا
عەبدوولخالق محەم

9244
پەڕتوووکی ژمارە4 :
ی 1992
ن 19ی ئاﯾاری
ی کوردستان
ژاردنەکانی
ھە بژ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
66300
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ەبيب
ن ئەحمەد حە
بەدران
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
و ت:
بااشووری کورددستان
ھەمەجﯚرە
ی پەڕتووک :ھ
جﯚری
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
9245
پەڕتوووکی ژمارە5 :

ﻻﭘەڕە
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ھە بژاردە لە داب و نەرﯾتی گەالن
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514966148
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
بەدری ،محەمەد

پەڕتووکی ژمارە9246 :
ھە بژاردە لە دﯾوانی گﯚﭬاری رۆژی کوردستان :کﯚمە ە ھﯚنراوە و رەخنە
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514967988
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
کﯚمە ەی رۆشنبيرﯾی کوردی

پەڕتووکی ژمارە9247 :
ھە بژاردە لە شيعری فﯚلکلﯚری کوردی ب :2،1کەلەپوور
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514968235
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
فارووق /ئا ک

پەڕتووکی ژمارە9248 :
ھە بژاردە لە واتای بەپ ز و نەستەق
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514969121
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
کاوس

پەڕتووکی ژمارە9249 :
ھە بژاردە لەدﯾوانى گﯚﭬارى رۆژى كوردستان-كﯚمە ك))شيعرى ەازە((ورەخنەى كوردى
ﯾە
http://www.kurdipedia.org/?q=2014033100400799332
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
محمدى مەال كەرﯾم-كﯚرى زانيارى-بەغداد1975-

پەڕتووکی ژمارە9250 :
ھە بژاردە لەدﯾوانى گﯚﭬارى رۆژى كوردستان-كﯚمە ك))شيعرى ەازە((ورەخنەى كوردى
ﯾە
http://www.kurdipedia.org/?q=2014033100400799333
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:

ﻻﭘەڕە
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رۆژى كوردسەان-دارالجاحﭫ-بەغداد1977-

پەڕتووکی ژمارە9251 :
ھە بژاردە و راﭬەی ھەزار و ﯾەک شەو
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514969277
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
ئەقليدی ،محەمەد ئيب اھيم

پەڕتووکی ژمارە9252 :
ھە بژاردە :ئاخاوتنی عەبدو ئﯚجەالن
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514966238
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
ئﯚجەالن ،عەبدو

پەڕتووکی ژمارە9253 :
ھە بژاردە :بروسکە و ئاخاوتنی عەبدو ئﯚجەالن
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514966313
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
رۆژنامەی و ت

پەڕتووکی ژمارە9254 :
ھە بژاردە :چيرۆک
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514967685
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
؟
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی پەڕتووک
باشووری کوردستان
و ت:
جﯚری پەڕتووک :چيرۆک
زمان  -ش وەزار :ک .باشوور
پەڕتووکی ژمارە9255 :
ھە بژاردەکان
http://www.kurdipedia.org/?q=2013010909143574782
ئامادەﯾە
فاﯾلی پی دی ئ ف:

ﻻﭘەڕە
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شەھيد ئارام
شاسواار جەالل  -ش
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
تاﯾبەتم
و ت:
ستان
شووری کوردس
باش
جﯚری پەڕتووک :راممياری
زمان  -ش وەزار :ک  .باشوور

9256
پەڕتوووکی ژمارە6 :
1ی ماﯾسی 1992
ی ع راق 19
کوردستانی
ژاردەکانی ک
ھە بژ
dipedia.org//?q=201206
6101651496
66258
http:///www.kurd
ھ شتا ئاماادە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ھوف ،رود

9257
پەڕتوووکی ژمارە7 :
ی مەرزﯾەی مەولەوی
ژاردەﯾەک لە عەقيدەی
ھە بژ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
65790
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
سەعيدی
ی
ەال
می کوڕی مە
ەوﯾی ،سەﯾد عەبدول ەحيم
مەولە

9258
پەڕتوووکی ژمارە8 :
وردی
فﯚلکلﯚری کو
ژاردەﯾەک لە گﯚرانی ف
ھە بژ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
67431
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
د ،فاروق
حەفيد

9259
پەڕتوووکی ژمارە9 :
ەردە ن
ژاردەﯾەک لە گﯚرانيی فﯚلکلورﯾی ناوچەی ئە
ھە بژ
dipedia.org//?q=201011
11210513010690
http:///www.kurd
ی پی دی ئ ف :ھ شتا ئاماادە نييە
فاﯾلی
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ەنن
ی :ح .موسە
ئامادەکردنی
ەوکەت
تاﯾپ :سازاان حامد شە
حەمەد
بين فەرھاد مح
دﯾزاﯾنی بەرگ :ئاسﯚ ماام زادە  /ر ن
)10
تيراژ000) :
مانی
 200سل ی
ی ﯾەکەم05 /
چاپ :چاپی
حکومەتی
ی
(20ی وەزارەتتی رۆشنبيرﯾﯾی
ی سا ی )005
ژمارەی سپپاردن )(30ی
ھەر می ککوردستان
تاﯾبەتمەند
دﯾيەکانی پەڕتتووک
و ت:
باشوووری کوردستان
شوور
زمان  -ش وەزار :ک .باش
9260
پەڕتوووکی ژمارە0 :
مەت
سوور حيکم
ەکانی مەنس
ژاردەﯾەک لە نووسراوە
ھە بژ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201011
12410270310865
ئاماددەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
الر رەشيد
ساال
ی پەڕتووک
ەتمەندﯾيەکانی
تاﯾبە
ی پەڕتووک :رامياری
جﯚری
ن  -ش وەزار :ک .باشوور
زمان

9261
پەڕتوووکی ژمارە1 :
ھيد ئارام
کانی شەھ
ژاردەﯾەک لە نووسينەک
ھە بژ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201211
1191142366
66677
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ن
ەی رەنجدەران
کﯚمە ە
سەرچااوە :ما پەڕی کوردستان پﯚﯚست
تاﯾبەتم
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
ستان
شووری کوردس
باش
و ت:
جﯚری پەڕتووک :راممياری
زمان  -ش وەزار :ک  .باشوور
9262
پەڕتوووکی ژمارە2 :
ناو گەرميان :کەلەپوور
ی کوردی و
ی فﯚلکلﯚری
ژاردەﯾەک لە ھﯚنراوەی
ھە بژ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
68708
ھ شتا ئامادە ننييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
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ھەردەەو

ی
کاکەﯾی

تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی پەڕتووک
بااشووری کورددستان
و ت:
ی پەڕتووک :ککلتوور
جﯚری
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
9263
پەڕتوووکی ژمارە3 :
ەفکەندی
سادق شەرە
ی دوکتور س
ژاردەﯾەک لە وتارەکانی
ھە بژ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201110
0041300126
62205
ئاماددەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
...
ی پەڕتووک
ەتمەندﯾيەکانی
تاﯾبە
ی پەڕتووک :وتار و دﯾمانە
جﯚری
ن  -ش وەزار :ک .باشوور
زمان

9264
پەڕتوووکی ژمارە4 :
بەرگی دووەم
ی
ەت -
لە :ئاغا و ش خ و دەو ە
ژاردەﯾەک لە
ھە بژ
dipedia.org//?q=201105
5092049165
57815
http:///www.kurd
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
بەرگی دووەم  -نوووسينی
ی
ستان -
نەرﯾتی کﯚمە ﯾەتی و سيياسيی کوردس
دەربارەی نە
200
م.م .فان برروونەسن  -ووەرگ  :ش رککﯚ ھەژار 09 -
دﯾيەکانی پەڕتتووک
تاﯾبەتمەند
و ت:
دەرەەوە
ياری
جﯚری پەڕتتووک :راميا

9265
پەڕتوووکی ژمارە5 :
بەرگی ﯾەکەم
ی
ەت -
لە :ئاغا و ش خ و دەو ە
ژاردەﯾەک لە
ھە بژ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201011
11810331710775
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
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بەرگی ﯾەکەم  -نوووسينی
ی
ستان -
نەرﯾتی کﯚمە ﯾەتی و سيياسيی کوردس
دەربارەی نە
200
م.م .فان برروونەسن  -ووەرگ  :ش رککﯚ ھەژار 09 -
دﯾيەکانی پەڕتتووک
تاﯾبەتمەند
دەرەوەە
و ت:
ی
جﯚری پەڕتتووک :رامياری
شوور
زمان  -ش وەزار :ک .باش
9266
پەڕتوووکی ژمارە6 :
چەی گەرمييان
ی فﯚلکلﯚری کوردی ناوچ
لەھﯚنراوەی
ژاردەﯾەک لە
ھە بژ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201011
11210500010689
ی پی دی ئ ف :ھ شتا ئاماادە نييە
فاﯾلی
کاکەﯾی
ی
ەالن  -ھەردەەو
کﯚکردنەوەوو پ شەکی :ئئيبراھيم باجە
سەمين
تاﯾپ  :ﯾاس
نەخشەساازی :کاروان
ەم 2004 :س
چاپی ﯾەکە
سل مانی
تاﯾبەتمەند
دﯾيەکانی پەڕتتووک
باشوووری کوردستان
و ت:
شوور
زمان  -ش وەزار :ک .باش
9267
پەڕتوووکی ژمارە7 :
ەستی برژااو
ھە بە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
68693
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
سەعيدی
جی سەﯾد س
د براﯾمی حاج
سەﯾد

9268
پەڕتوووکی ژمارە8 :
کوردستان )ھﯚنراوە)
ن
ی
ی ژﯾر :داستاانی ئەوﯾنی
ەستەکانی
ھە بە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
68606
ھ شتا ئامادە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
کامل ژﯾر

9269
پەڕتوووکی ژمارە9 :
ەڕەی گو ک
رووکانی پە
ھە پر
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201209
9161458503
32197
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
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نەجيبە ئەبوبەکر
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
تاﯾبەتم
و ت:
ستان
شووری کوردس
باش
جﯚری پەڕتووک :چييرۆک
زمان  -ش وەزار :ک  .باشوور

9270
پەڕتوووکی ژمارە0 :
ی
مانی کوردی
دانەوەی روپپەڕﯾ کی زم
ھە د
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
67032
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
مەسععود محەمەد

9271
پەڕتوووکی ژمارە1 :
سانەوە
ھە س
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201110
0290824436
62636
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
سامی شﯚڕش
20
ی ئاراس 004 -
دەزگای
تاﯾبەتمە
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
ستان
شووری کوردس
باش
و ت:
ە بەست
جﯚری پەڕتووک :ھە
زمان  -ش وەزار :ک ..باشوور
9272
پەڕتوووکی ژمارە2 :
دا
دنی وزە لە کوردستاند
گە و دابينکرد
ستنی ژﯾنگ
سەنگاندنی بيرۆکەی ررامياری پاراس
ھە س
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22214410618876
ئئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ەﯾوان سيوەﯾللی
ننووسينی :قە
 2005دا ب وکراوەتەوه
2
ئئەم کت بە لە سا ی
تاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی پەڕتوووک
جﯚری پەڕتوووک :ھەمەجﯚﯚرە
زمان  -ش وەەزار :ک .باشووور
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پەڕتووکی ژمارە9273 :
ھە سەنگاندنی بەرنامەکانی مافی مرۆڤ لە قﯚناغەکانی خﯚ ندندا
http://www.kurdipedia.org/?q=2012062023364071113
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
ئارام ش خ محەمەد
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی پەڕتووک
باشووری کوردستان
و ت:
جﯚری پەڕتووک :پەروەردە
زمان  -ش وەزار :ک .باشوور
پەڕتووکی ژمارە9274 :
ھە سەنگاندنی رەوش و ھەرەسھ نانی شﯚڕشی کورد
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514966083
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
پارتی دﯾموکراتی کوردستان

پەڕتووکی ژمارە9275 :
ھە سەنگاندنی ش وازی دﯾموکراسی لە کﯚبونەوەکاندا
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514966483
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
کﯚمە ە نوسەر ک

پەڕتووکی ژمارە9276 :
ھە كەوەى دﯾرﯾكى لە كوردستاندا
http://www.kurdipedia.org/?q=2014033100400799344
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
حوس ن حوزنى موكرﯾانى-و.رۆشنبيرى-ھەول ر1999-

پەڕتووکی ژمارە9277 :
ھە ما ژانا و پ تا ﭬولکانا
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514969188
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
مەسعود مستەفا

پەڕتووکی ژمارە9278 :

ﻻﭘەڕە

2468

http://www.kurdipedia.org

ھە مەت وخەوی رەنگا ەی منا ن
http://www.kurdipedia.org/?q=2012062023364071114
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
سﯚران نەدار

پەڕتووکی ژمارە9279 :
ھە مەتی نيشتمانی بﯚ نەھ شتنی نەخو ندەواری تەوزﯾمی
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514966128
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
مستەفا نەرﯾمان

پەڕتووکی ژمارە9280 :
ھە و ستی )حزبی تودە( لەئاست ک شەی نەتەواﯾەتی گەلی کورد لە ئ ران )- 1983
)1941
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122214405918628
ئامادەﯾە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
د .ﯾاسين سەردەشتی
ئينتەرن ت 2004
سەرچاوە :ما پەڕی کت بخانەی کوردی
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی پەڕتووک
باشووری کوردستان
و ت:
جﯚری پەڕتووک :رامياری
زمان  -ش وەزار :ک .باشوور
پەڕتووکی ژمارە9281 :
ھە و ستی عەلمانيەتی دوڕو بەرامبەر مەسەلەی ئافرەت
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514966301
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
ئيمان

پەڕتووکی ژمارە9282 :
ھە و ستی ھيزری ئيسالمی سەبارەت بە عەلمانيەت
http://www.kurdipedia.org/?q=2012080511554469829
فاﯾلی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
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ئەحمەد ئئيبراھيم وەرتتی
ەڕتووک
تاﯾبەتمەنندﯾيەکانی پەڕ
و ت:
باشوووری کوردستتان
ن و ئاتەﯾزم
ەڕتووک :ئاﯾين
جﯚری پەڕ
باشوور
زمان  -ش وەزار :ک .با

9283
پەڕتوووکی ژمارە3 :
چيرۆکە قوررئانيەکاندا
ھە و ستەﯾەک لە بەردەم چ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
65865
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ھيم سا ح
ئيبراھ

9284
پەڕتوووکی ژمارە4 :
ھە و ستەﯾەک لە خزمەت قورئاندا
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
65952
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
مان محەمەد رەشيد
عوسم

9285
پەڕتوووکی ژمارە5 :
نياﯾی ژ6،5
ی
ھە و ستەﯾەک لە خزمەت قورئاندا و ببەرەو د
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
65840
ھ شتا ئاممادە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
عوسم
مان محەمەد رەشيد

9286
پەڕتوووکی ژمارە6 :
و لوتکە
کشان بەرەو
ھە ک
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
68434
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
عەبدوو
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی پەڕتووک :رۆۆمان
جﯚری
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
9287
پەڕتوووکی ژمارە7 :
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)19
ەوتووخوازﯾی لە ئ ران )981-1965
ی
ميی پ شکە
شانی تەوژژمی ئيسالم
کشان و داکش
ھە ک
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201308
8062100538
89251
ھ شتا ئامادەە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ەحمود عەبدوونناسر
ننووسينی :دککتﯚر وەليد مە
ەرزانی مەال تتەھا
ووەرگ انی :بە
2013
3
ەکانی پەڕتوووک
تاﯾبەتمەندﯾيە
و ت:
باشووری کوردستان
ی
جﯚری پەڕتوووک :ئاﯾين و ئااتەﯾزم
ج
ززمان  -ش وەزار :ک .باشووور
9288
پەڕتوووکی ژمارە8 :
ھە ﯚ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
68513
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ی محەمەد
عەلی

9289
پەڕتوووکی ژمارە9 :
ھە ﯚ و بولبول
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201307
7261544378
89462
ھ شتا ئامادە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
سەن
وەرگ  /ھەر م حەس
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
تاﯾبەتم
ستان
شووری کوردس
باش
و ت:
جﯚری پەڕتووک :چييرۆک
زمان  -ش وەزار :ک  .باشوور

9290
پەڕتوووکی ژمارە0 :
چيرۆک
ﯚ :کﯚمە ە چ
ھە ﯚ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
68297
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ف
رەووف

9291
پەڕتوووکی ژمارە1 :
ﯚبەرزەکان
ھە ﯚ
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http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6202255317
70316
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ل مەحمود عە
جەالل
ەلی
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی پەڕتووک
ی پەڕتووک :مندا ن
جﯚری
9292
پەڕتوووکی ژمارە2 :
ک
خاک :چيرۆک
ﯚکانی ژ ر خ
ھە ﯚ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
68501
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ەتاح
مەد رەشيد فە
محەم

9293
پەڕتوووکی ژمارە3 :
ﯚی سوور
ھە ﯚ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
67423
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
فازل ککەرﯾم ئەحمە
ەد

9294
پەڕتوووکی ژمارە4 :
ﯚی سوور
ھە ﯚ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201107
7201334496
60464
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
ەعفەر
نووسينی :مامﯚستا جە
)ی.ن.ک)
ک
ەﯾاندنی کادﯾررانی
شياری و پ گە
سەرچاوە :ما پەڕی ئەککادﯾميای ھﯚش
دﯾيەکانی پەڕتتووک
تاﯾبەتمەند
و ت:
باشوووری کوردستان
جﯚری پەڕتتووک :م ژوو

9295
پەڕتوووکی ژمارە5 :
ﯚی مرﯾشک
ھە ﯚ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6202255317
70636
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
جوان مستەفا

ﻻﭘەڕە

2472

http://www.kurdipedia.org

تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی پەڕتووک
بااشووری کورددستان
و ت:
مندا ن
ی پەڕتووک :م
جﯚری
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
9296
پەڕتوووکی ژمارە6 :
ھە ە باوەکان
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201201
1281816466
64097
ئامادەەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
نوسەر :محەمەد بن جميل زﯾنوو :
ميرزا رۆستەممی ژ رو
وەرگ  :ئەحمەد م
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
بااشووری کورددستان
و ت:
م
ی پەڕتووک :ئااﯾين و ئاتەﯾزم
جﯚری
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
9297
پەڕتوووکی ژمارە7 :
ەبجە
ھە ە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6202255317
70564
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ف ھە مەت
لەتيف
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
و ت:
بااشووری کورددستان
مندا ن
ی پەڕتووک :م
جﯚری
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
9298
پەڕتوووکی ژمارە8 :
سياسييە
ە
ژووﯾی
ی
کی م
کﯚ ينەوەﯾەک
 (1930 1ل ک
ەبجە )1889
ھە ە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201110
0181022166
62416
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
دﯾق
نووسيننی :عادل صد
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
تاﯾبەتم
ستان
شووری کوردس
باش
و ت:
جﯚری پەڕتووک :م ژژوو
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
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9299
پەڕتوووکی ژمارە9 :
سوا ئەکات
ەبجە دوژمناانی کورد رس
ھە ە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
66330
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
مشير
شەوککەت حاجی م
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
و ت:
بااشووری کورددستان
ەبجە
ەنفال و ھە ە
ی پەڕتووک :ئە
جﯚری
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
9300
پەڕتوووکی ژمارە0 :
ی وﯾژدان
ەبجە مەرگی
ھە ە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201311
1241516569
92639
ی پی دی ئ ف :ھ شتا ئاماادە نييە
فاﯾلی
ەغەرﯾب
ستەفا حەمە
ەد و رۆژگار مس
سمان ئەحمە
ھاوژﯾر عوس
سل مانی 2013 -
دﯾيەکانی پەڕتتووک
تاﯾبەتمەند
باشوووری کوردستان
و ت:
ل و ھە ەبجە
جﯚری پەڕتتووک :ئەنفال
شوور
زمان  -ش وەزار :ک .باش
9301
پەڕتوووکی ژمارە1 :
ن
ەکەتی ژﯾان
ەبجە مەملە
ھە ە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201011
10609592510583
ی پی دی ئ ف :ھ شتا ئاماادە نييە
فاﯾلی
ەبدو ﯾە و تااﯾبەتە بە  22ھەمين سا ييادی
ئەم کت بە للە ئامادەکردننی خەبات عە
ھە ەبجە.
کراوە جياواز لە س
ە
ماژەی پ
وەک چﯚن لە پ شەکی کت بەکەدا ئام
سەرجەم
گەی ئەم کت بەووە مەبەست ت يدا
ساڵ لەڕ ی
ب وکراوەکانی سا نی پ شوو ،ئەمس
وەک
کی زﯾندوو ،ک
ناساندنی ھە ەبجە ووەک شار ی
ی
نو
ە بﯚ نيشاندان
ھەو دان کە
ی ژﯾان.
مەملەکەتی
مەملەکەتی ژﯾانە( دە ن
ی
ەبجە
ە
ستافی پ ۆژەەی )ھە
ی کت بەکەدا س
لەپ شەکی
خر
ساتە گەورەککانی م ژووی ئ مە نيە ،ئاخ
"ھە ەبجە ھەر بە تەنيا شاری کارەس
دانی
ەوپ ش ،مەﯾد
ەد ساڵ لەمە
النی کەم سە
شار ک بووە ببە در ژاﯾی ال
ھە ەبجە ش
مەکﯚی ئەدەب
ی
چەندﯾن کەساﯾەتی دﯾار و
ن
چەندﯾن جوو نەوەی سيياسی و خاوەنی
ھە کەوتوو بووە".
مە ﯾەتی ە
و ھونەر و نناوەند کی باززرگانی و کﯚم
ک،
ەتی لە بوارەککانی )دﯾرۆک
تو ژﯾنەوە و بابە
ی ئەم کت بەددا چەندﯾن و
لە ناوەرۆکی
سات و ﯾادەوەرری ،جينﯚساﯾد ،خو ندنەووە ،و نە وەک
سياسی ،کلتور ،کارەس
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کی چاالک
الﯾەن ستاف ی
دۆکيوم نت( ب ودەککر تەوە و لەال
م
شاﯾەتحاڵ ،،دادگا و قورببانی،
ەبجە ئين
شنبيری کوردﯾﯾيەوە کاری ت دا کراوە و ما پەڕی )ھە ە
و دﯾاری بزووتنەوەی رۆش
 2دا ئەم کت ببە دەکاتە دﯾارری بﯚ خو نەررانی ما پەڕەککەی و
ی 2010-3-16
فﯚ( لە رۆژی
ەبجە مەملەککەتی ژﯾان دەەکات ،کە
ەی ستافی پ ۆژەی ھە ە
سوپاسی خﯚی ئاڕاستە
حاجی ،عەبدوولقادر
شيد ،ھيوا رەحيم ،ئازاد ح
دو  ،دانا رەش
برﯾتين لە ))خەبات عەبد
شادی ،دﯾاار کەرﯾم).
ک ميدﯾا
سەرچاوە :ما پەڕی پوک
تاﯾبەتمەند
دﯾيەکانی پەڕتتووک
و ت:
باشوووری کوردستان
شوور
زمان  -ش وەزار :ک .باش
9302
پەڕتوووکی ژمارە2 :
مرﯾکادا
ەنامە نھ نيييەکانی ئەم
فال لە بە گە
ەبجە و ئەنف
ھە ە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201311
1262117588
87602
ی پی دی ئ ف :ھ شتا ئاماادە نييە
فاﯾلی
ورﯾا رەحماننی
ەول ر2013 ،
شنبيری ،ھە
چاپخانەی وەزارەتی رۆش
دﯾيەکانی پەڕتتووک
تاﯾبەتمەند
و ت:
باشوووری کوردستان
ل و ھە ەبجە
جﯚری پەڕتتووک :ئەنفال
شوور
زمان  -ش وەزار :ک .باش
9303
پەڕتوووکی ژمارە3 :
ەمان
ەبجە و پەڕ ە
ھە ە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201208
8191149267
72264
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
تﯚفيق
ق
ە عەلی
کردنی :حەمە
ئامادەکر
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
تاﯾبەتم
و ت:
ستان
شووری کوردس
باش
جﯚری پەڕتووک :ئەننفال و ھە ەببجە
زمان  -ش وەزار :ک  .باشوور

9304
پەڕتوووکی ژمارە4 :
من
چنار و ھ ن
خ لە و تی چ
د و گو ەباخ
سار ،مەھاباد
ەبجە و کﯚس
ھە ە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22214412819648
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
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20
ەرشی 006 -
براﯾم فە
سەرچااوە :ما پەڕی کت بخانەی ککوردی
تاﯾبەتم
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
شووری کوردس
باش
و ت:
ستان
جﯚری پەڕتووک :ئەننفال و ھە ەببجە

9305
پەڕتوووکی ژمارە5 :
ساتی کيمياببارانی سا ی 1988
ەبجە کارەس
ھە ە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22214412819641
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
عەلی تﯚفيق
نووسينی :ھەورامان عە
سەرەڕای
ی
ەبجە و
ە
ساتی کيمياباررانی ھە
گ رانەوەﯾەککی م ژووی للەمەڕ کارەس
ەسەر ھە ەببجە وەک شار ک و دواتر نناوچەی ھەوررامان و
ەکی کورت لە
ل کدانەوەﯾە
خﯚشيەکان تائئەم ۆ و
دوای کيمياباران و بوونی نەخ
ەرﯾەکانی ی
ھە سەنگاندنی کارﯾگە
لە دەزگای چاپ و
شەھيدانی کيمياباران و ئەم کت بە ە
ی
ی
دواتر سەرژژم ری و ناوی
گشتی
ی
ەچاپ دراوە و لە کت بخانەی بەڕ وەبەراﯾﯾەتی
بالوکردنەوەەی ئاراس لە
رۆشنبيری و ھونەر ژماررە  86ی سا ی  2000دراوەت .
مان عەلی تﯚففيق( سەبارەەت بە )ھە ەببجە
ەڕ ز )ھەورام
سەرچاوە :نامەﯾەکی بە
دﯾا لە 2011-05-23
 (1988بﯚ کوردﯾپ د
1
کارەساتی کيميابارانی سا ی
تاﯾبەتمەند
دﯾيەکانی پەڕتتووک
و ت:
باشوووری کوردستان
ل و ھە ەبجە
جﯚری پەڕتتووک :ئەنفال
شوور
زمان  -ش وەزار :ک .باش
9306
پەڕتوووکی ژمارە6 :
ەبجەی شەھيد
ھە ە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201201
11519592819019
ئامادەەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
مەد دەشتی
ئەحم
ی پەڕتووک
ەتمەندﯾيەکانی
تاﯾبە
ھە بەست
ی پەڕتووک :ھ
جﯚری
ک .باشوور
ن  -ش وەزار :ک
زمان

9307
پەڕتوووکی ژمارە7 :
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ەبجەﯾە
شاری ھە ە
واقيعی داﯾک کی ش
ی
کی
ەبجەی مەرگ و تﯚ ە :ببەسەرھات ک
ھە ە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
68613
مادە نييە
ھ شتا ئام
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
عومەرر عيناﯾەت

9308
پەڕتوووکی ژمارە8 :
ە
ھەﯾئە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22214411619231
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
دو
نووسينی :سەالم عەبد
پەخشی ئاراسەوە
ی
لەالﯾەن دەزگای چاپ و
ن
 200دا
ئەم کت بە للە سا ی 03
ەوە
ب وکراوەتە
تاﯾبەتمەند
دﯾيەکانی پەڕتتووک
باشوووری کوردستان
و ت:
جﯚری پەڕتتووک :رۆمان
شوور
زمان  -ش وەزار :ک .باش
9309
پەڕتوووکی ژمارە9 :
ھار ھات
وا بەھ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
69009
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ی جوندی
حاجی
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی پەڕتووک :رۆۆمان
جﯚری
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
9310
پەڕتوووکی ژمارە0 :
وابزاننم بووم بە ...وشە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22214411219088
ئاماددەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ەو
ی رەشی عە
نووسيينی :ئەنوەری
ەوە
مانی ب وکراوەتە
خانەی رەنجەووە لە سل ی
ئەم دﯾوانە لە سا ی  2004دا للەالﯾەن چاپخا
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی پەڕتووک
بااشووری کورددستان
و ت:
ھە بەست
ی پەڕتووک :ھ
جﯚری
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
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9311
پەڕتوووکی ژمارە1 :
سازﯾيە
ەﯾەکی واتاس
واتا و وەرگ ان  -ل کﯚ ينەوە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
2270207562
20017
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
نووسەر
سمان
پەروﯾن عوس
ەڕەکان
ژمارەی الپە
207
پ
سا ی چاپ
2009
پ
نﯚرەی چاپ
ﯾەکەم
دﯾزاﯾنی بەرگ
حەميدە ﯾوس
سفی
کەتەلﯚگ
زمان و زماننەوانی
ەوەی موکرﯾاننی
سەرچاوە :ما پەڕی دەززگای تو ژﯾنەووە و ب وکردنە
دﯾيەکانی پەڕتتووک
تاﯾبەتمەند
و ت:
باشوووری کوردستان
جﯚری پەڕتتووک :زمانەووانی
9312
پەڕتوووکی ژمارە2 :
سازی
واتاس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22702075619883
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
نووسەر
کلﯚد ج رمان  -رﯾمﯚن لﯚﯚبالن
وەرگ
شەرﯾف سەع
د .ﯾوسف ش
عيد
ەڕەکان
ژمارەی الپە
98
پ
سا ی چاپ
2006
کەتەلﯚگ
سياسەت
ەوەی موکرﯾاننی
سەرچاوە :ما پەڕی دەززگای تو ژﯾنەووە و ب وکردنە
دﯾيەکانی پەڕتتووک
تاﯾبەتمەند
و ت:
باشوووری کوردستان
ی
جﯚری پەڕتتووک :ئەدەبی
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شوور
زمان  -ش وەزار :ک .باش
9313
پەڕتوووکی ژمارە3 :
سازی 2
واتاس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
2270207562
20014
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
نووسەر
شير دزەﯾی
پ.ی.د عەبدولواحد مش
ەڕەکان
ژمارەی الپە
158
پ
سا ی چاپ
2009
پ
نﯚرەی چاپ
ﯾەکەم
دﯾزاﯾنی بەرگ
ئاسﯚ مامزاادە
کەتەلﯚگ
ل کﯚ ينەوەی
ی ئەدەبی
ەوەی موکرﯾاننی
سەرچاوە :ما پەڕی دەززگای تو ژﯾنەووە و ب وکردنە
دﯾيەکانی پەڕتتووک
تاﯾبەتمەند
باشوووری کوردستان
و ت:
ی
جﯚری پەڕتتووک :ئەدەبی
شوور
زمان  -ش وەزار :ک .باش
9314
پەڕتوووکی ژمارە4 :
ەک
سيون ئوردە
وارﯾاس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201301
1252155477
75207
ئاماددەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
مەمت
سەر  :دﯾﭭيد مە
ن س
وەرگگ ران  :نەسر ﯾن باباخانی
ەتمەندﯾيەکانی
تاﯾبە
ی پەڕتووک
جﯚرری پەڕتووک :شانﯚ
ن  -ش وەزار :ک .لوڕی
زمان

9315
پەڕتوووکی ژمارە5 :
واژەناامە )کردی فارسی)
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201105
5061137035
57428
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ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی

ھ شتا ئامادە نييە
ئيبراھيم پور
م
حەمەد تقی االدﯾن
دکتر مح
تھران :اانتشارات ققننوس)1994) 1373 ،
تاﯾبەتمە
ەندﯾيەکانی پپەڕتووک
و ت:
ئ راان
جﯚری پپەڕتووک :فەررھەنگ
زمان  -ش وەزار :ک ..باشوور

9316
پەڕتوووکی ژمارە6 :
دی شمال)
سی کوردی )سنندجی اورامی کرد
واژەناامەی فارس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201105
5061137025
57354
ھ شتا ئامادە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
حەمەد تقی ئييبراھيم پور ،تھران) ،ب.چ(724 ،1981ل.
د .مح
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی پەڕتووک :ففەرھەنگ
جﯚری
9317
پەڕتوووکی ژمارە7 :
و تان چ2
زەکانی سو
واعيز
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
66604
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ی ،عەلی
وەردی

9318
پەڕتوووکی ژمارە8 :
ەفسانەی م  -ماکان
ی ئ ران و ئە
واقعييەتی گەالنی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201308
8191034548
89130
ئامادەەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ر کخرراوی رووناکبيرری کوردی ئ ران
ئوتی 1971
ی پەڕتووک
تمەندﯾيەکانی
تاﯾبەتم
ی پەڕتووک :رامياری
جﯚری
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک

9319
پەڕتوووکی ژمارە9 :
وەی چاکساازی
عی کوردستتان و کردەو
واقيع
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http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22214405718590
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
سەرۆ ققادر
2008
ی موکرﯾانی 8
دەزگای
تاﯾبەتم
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
و ت:
ستان
شووری کوردس
باش
جﯚری پەڕتووک :راممياری
زمان  -ش وەزار :ک  .باشوور
9320
پەڕتوووکی ژمارە0 :
کارڵ پﯚپەر
ڵ
کارلﯚ بﯚزتی لەگەڵ
گﯚی جيان ک
دەﯾە :گفتوگ
ی ئەم سەد
وانەی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101536416
65500
شتا ئامادە نيييە
ھش
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ش
جوان ۆۆﯾی ،شﯚڕش

9321
پەڕتوووکی ژمارە1 :
ە
کی شانﯚﯾيە
ی رەشبە ەک :چيرۆک ک
وانەی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
67918
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ەد ساالر
ئەحمە

9322
پەڕتوووکی ژمارە2 :
م
ی شەشەم
وانەی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
67995
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
عەبدوولمەجيد
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
بااشووری کورددستان
و ت:
چيرۆک
ی پەڕتووک :چ
جﯚری
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
9323
پەڕتوووکی ژمارە3 :
ی کارﯾگەر
وانەی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201403
3310040079
99429
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
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مادلين ش ربان
کەرکوک2007-
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی پەڕتووک
باشووری کوردستان
و ت:
زمان  -ش وەزار :ک .باشوور
کەرکوک
شارەکان:
پەڕتووکی ژمارە9324 :
وتار
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122214412219419
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
کﯚمە ک نووسەر سا ح سووزەنی وتار و چاوپ کەوتن نادﯾار  2004سەرچاوە :ما پەڕی کت بخانەی
کوردیhttp://www.pertwk.com/ktebxane/node/160
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی پەڕتووک
و ت :باشووری کوردستان
پەڕتووکی ژمارە9325 :
وتار و وەرگ ان
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514967143
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
عەلی سو حجو

پەڕتووکی ژمارە9326 :
وتارب ژی و چﯚن تی خو ندنەوەی وتاری سياسی
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061012351365182
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
قەرەداغی ،بورھان

پەڕتووکی ژمارە9327 :
وتارب ژی و دەم و دوو
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061012351265117
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
ئەحمەد ساالر

پەڕتووکی ژمارە9328 :
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وتارنااسی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201308
8270903188
89087
ھ شتا ئامادە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
عوسمان
ساالر ع
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
تاﯾبەتم
و ت:
ستان
شووری کوردس
باش
جﯚری پەڕتووک :راگگەﯾاندن
زمان  -ش وەزار :ک  .باشوور

9329
پەڕتوووکی ژمارە9 :
وتارناامە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201110
0240955096
62504
ئامادەەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
شەجيعی
رەزا ش
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی پەڕتووک :راگەﯾاندن
جﯚری
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
9330
پەڕتوووکی ژمارە0 :
ی کوردﯾدا
ەرﯾی لە رەوتی شانﯚی
ی ئەزموونگە
وتاری
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
67369
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
دانا رەەئووف

9331
پەڕتوووکی ژمارە1 :
ی قورئان لە سئا رەھەندی رەخنە ﯾيەوە
وتاری
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101536416
65399
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
حمان
شن عەبدول ەح
رەواش

9332
پەڕتوووکی ژمارە2 :
ی م ژووﯾی
وتاری
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
69958
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
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س
کاوس

9333
پەڕتوووکی ژمارە3 :
ی لە پﯚلی ﯾﯾەکەم و دوووەمی سەررەتاﯾيدا
وەی بيرکاری
وتنەو
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
67182
ھ شتا ئاممادە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ی ئەحمەد ئەم
عەلی
مين /ئا
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
بااشووری کورددستان
و ت:
ەروەردە
ی پەڕتووک :پە
جﯚری
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
9334
پەڕتوووکی ژمارە4 :
ڵ سو تانی نەوت و پﯚ
وتوو ژ ک لەگەڵ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201112
2021651216
63068
ئاماددەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
سيم گﯚرگی
سينی :ماکس
نووس
وەرگگ انی :ناسرر ئەمين نژاد
ی پەڕتووک
ەتمەندﯾيەکانی
تاﯾبە
جﯚرری پەڕتووک :چيرۆک
ن  -ش وەزار :ک .باشوور
زمان

9335
پەڕتوووکی ژمارە5 :
ن و دە ن
وتيان
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
65841
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ق
حەمە سدﯾق
بەکر ح

9336
پەڕتوووکی ژمارە6 :
چووکەکان
وتە بچ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
66009
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
يدی
سی ،بەدﯾعوزززەمان سەعيد
نوورس
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پەڕتووکی ژمارە9337 :
وتە بچووکەکان :وتەی ﯾەکەم تا نﯚﯾەم لە کت بی وتەکان
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514965789
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
نوورسی ،بەدﯾعوززەمان سەعيدی

پەڕتووکی ژمارە9338 :
وتەکان :سەرجەمی پەﯾامەکانی نوور ب1
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514966008
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
نوورسی ،بەدﯾعوززەمان سەعيدی

پەڕتووکی ژمارە9339 :
وتەکانی ژﯾان ب1ـ :4چيرۆک و شانﯚ
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514968316
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
محەمەد عەبدول ەحمان

پەڕتووکی ژمارە9340 :
وتەی بەج  :کەلەپوور
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514968107
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
ش خ سا ح ش خ تاھر

پەڕتووکی ژمارە9341 :
وتەی گەورە پياوانی جيھان
http://www.kurdipedia.org/?q=2012021918255064260
ئامادەﯾە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
وەرگ ان و نووسينی :نادر فەتحی شوانە
2005
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی پەڕتووک
جﯚری پەڕتووک :ھەمەجﯚرە
زمان  -ش وەزار :ک .باشوور
پەڕتووکی ژمارە9342 :
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وتەی کوردی :کەلەپوور
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514968986
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
ش خ سا ح

پەڕتووکی ژمارە9343 :
ورچی خەوا و
http://www.kurdipedia.org/?q=2012062022553170482
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
ستيوارت کاولی
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی پەڕتووک
باشووری کوردستان
و ت:
جﯚری پەڕتووک :مندا ن
زمان  -ش وەزار :ک .باشوور
پەڕتووکی ژمارە9344 :
ورچە ترسناکەکە
http://www.kurdipedia.org/?q=2012062022553170665
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
و/ھەورامان ورﯾا قانع
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی پەڕتووک
باشووری کوردستان
و ت:
جﯚری پەڕتووک :مندا ن
زمان  -ش وەزار :ک .باشوور
پەڕتووکی ژمارە9345 :
ورچە تەمە ەکە
http://www.kurdipedia.org/?q=2012062022553170707
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
و /لەﯾال عەلی
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی پەڕتووک
جﯚری پەڕتووک :مندا ن
پەڕتووکی ژمارە9346 :
وردبوونەوە لە چەند باس کی ر زمانی کوردی
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http://www.kurdipedia.org/?q=2010122214412219431
ئامادەﯾە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
مەسعود محەمەد
کﯚڕی زانياری کورد 1974 -
سەرچاوە :ما پەڕی مەسعود محەمەد
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی پەڕتووک
باشووری کوردستان
و ت:
جﯚری پەڕتووک :زمانەوانی
زمان  -ش وەزار :ک .باشوور
پەڕتووکی ژمارە9347 :
وردبوونەوەﯾەک لە بەرنامە و پ ەوی ن وخﯚی)ﯾی( حيزبی د موکراتی کوردستان
http://www.kurdipedia.org/?q=2011120722135063150
ئامادەﯾە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
ھ ی گشتی ر بازی ئ مە
حەسەن ئەﯾوب زادە
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی پەڕتووک
باشووری کوردستان
و ت:
جﯚری پەڕتووک :رامياری
زمان  -ش وەزار :ک .باشوور
پەڕتووکی ژمارە9348 :
کوردستان لهسهردهمی رژ می حهمهڕەزاشای پهھلەوﯾدا
http://www.kurdipedia.org/?q=2013080122494389346
ئامادەﯾە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
سيروان کاوسی
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی پەڕتووک
جﯚری پەڕتووک :م ژوو
زمان  -ش وەزار :ک .باشوور
پەڕتووکی ژمارە9349 :
وردە شەپﯚلەکان
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514968855
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
ئاوات حەسەن ئەمين
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی پەڕتووک
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باشووری کوردستان
و ت:
جﯚری پەڕتووک :ئەدەبی
زمان  -ش وەزار :ک .باشوور
پەڕتووکی ژمارە9350 :
وردە گە
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514968785
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
کەرﯾم

پەڕتووکی ژمارە9351 :
ورﯾا بووبەچﯚلەکە
http://www.kurdipedia.org/?q=2012062022553170658
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
محەمەد رەحيم ما م ساحبی
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی پەڕتووک
جﯚری پەڕتووک :مندا ن
پەڕتووکی ژمارە9352 :
ورﯾابن خەوتان ل نەکەوێ
http://www.kurdipedia.org/?q=2012062022553170267
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
مەولود ئيبراھيم
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی پەڕتووک
جﯚری پەڕتووک :مندا ن
پەڕتووکی ژمارە9353 :
ورﯾابوونەوەی کورد  -بەشی 1
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122702075619992
فاﯾلی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
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نووسەر
جەرجيس فەتحو
وەرگ
حەسەن ج
جاف
ەڕەکان
ژمارەی الپە
344
پ
سا ی چاپ
2009
پ
نﯚرەی چاپ
ﯾەکەم
دﯾزاﯾنی بەرگ
ھاشم
محەمەد ھ
کەتەلﯚگ
م ژوو
ەوەی موکرﯾاننی
سەرچاوە :ما پەڕی دەززگای تو ژﯾنەووە و ب وکردنە
دﯾيەکانی پەڕتتووک
تاﯾبەتمەند
و ت:
باشوووری کوردستان
جﯚری پەڕتتووک :م ژوو
شوور
زمان  -ش وەزار :ک .باش
9354
پەڕتوووکی ژمارە4 :
ی2
ورد  -بەشی
وونەوەی کو
ورﯾابو
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22702075619991
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
نووسەر
جەرجيس فەتحو
وەرگ
حەسەن ج
جاف
ەڕەکان
ژمارەی الپە
752
پ
سا ی چاپ
2009
پ
نﯚرەی چاپ
ﯾەکەم
دﯾزاﯾنی بەرگ
ھاشم
محەمەد ھ
کەتەلﯚگ
م ژوو
ەوەی موکرﯾاننی
سەرچاوە :ما پەڕی دەززگای تو ژﯾنەووە و ب وکردنە
دﯾيەکانی پەڕتتووک
تاﯾبەتمەند
و ت:
باشوووری کوردستان
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جﯚری پەڕتتووک :م ژوو
شوور
زمان  -ش وەزار :ک .باش
9355
پەڕتوووکی ژمارە5 :
شە قام
م لە سەرش
ورﯾام
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6202255317
70551
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
سەعيد
ئارام س
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی پەڕتووک :مندا ن
جﯚری
9356
پەڕتوووکی ژمارە6 :
وزە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201212
2281447417
74509
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ن و ئامادهکر دنی :کهرﯾم ددانشيار
وەرگ ان
سوﯾد 2007 -
ەندﯾيەکانی پەڕتووک
تاﯾبەتمە
دەررەوە
و ت:
ست
جﯚری پپەڕتووک :زانس
زمان  -ش وەزار :ک ..باشوور
9357
پەڕتوووکی ژمارە7 :
کاندا
مە گا و ب ﯾا رە راميارﯾەک
شتوم ی کﯚم
ە ن وان مش
وزە لە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22214410618879
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
نووسينی :قەﯾوان سيووەﯾلی
 200دا ب وکرااوەتەوه
ئەم کت بە للە سا ی 04
تاﯾبەتمەند
دﯾيەکانی پەڕتتووک
و ت:
باشوووری کوردستان
ی
جﯚری پەڕتتووک :رامياری
شوور
زمان  -ش وەزار :ک .باش
9358
پەڕتوووکی ژمارە8 :
ی خﯚر
وزەی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
67185
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ھ شتا ئاماددە نييە

ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ی ،محەمەد
بەرزی

9359
پەڕتوووکی ژمارە9 :
ی1
کان  -بەرگی
وشە پەڕتەوازەک
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201011
11710301610763
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
خەوان
ھاوڕێ باخە
200دا لە
نی  1995و 05
لە ن وان سا ی
ی  100وتار و کورتە ل کﯚ يننەوەﯾە کە ە
سەرجەمی
ھەندەراندا
گﯚﭬار و رۆژنامە و ما پەڕڕە کوردی و ب گانەکانی کووردستان و ھە
(ی پ دراوە – چ
سا ی ) 2008ی
ی سپاردنی )(1994ی ا
ەوە  -ژمارەی
ب وکراونەتە
چاپخانەی
ستان – سل ماانی.
 – 200کوردس
سيما 09 -
تاﯾبەتمەند
دﯾيەکانی پەڕتتووک
و ت:
باشوووری کوردستان
جﯚری پەڕتتووک :وتار و دﯾمانە
شوور
زمان  -ش وەزار :ک .باش
9360
پەڕتوووکی ژمارە0 :
ی2
کان  -بەرگی
وشە پەڕتەوازەک
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22214410518830
ئاماددەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
نووسيينی :ھاوڕێ باخەوان
مبەری
 200و س پت م
ەﯾاندندا لە ن ووان سا ی 05
جەمی ئەو وتتار و دﯾمانانەﯾﯾە کە لە کەناا ەکانی راگە
سەرج
ەوە.
2009ددا ب وبوونەتە
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی پەڕتووک
ی پەڕتووک :وتار و دﯾمانە
جﯚری
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
9361
پەڕتوووکی ژمارە1 :
ی3
کان  -بەرگی
وشە پەڕتەوازەک
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201108
81710531018668
ئاماددەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ێ باخەوان
ھاوڕێ
ەﯾاندندا لە س پت مبەری 2009وە ب وبوونەتەوە.
جەمی ئەو وتتار و دﯾمانانەﯾﯾە کە لە کەناا ەکانی راگە
سەرج
يەمە نو دەکر تەووە.
ە
سەر ،ئەم بەررگی س
ی نو ی نووس
ەر نووسين کی
بەب ووبوونەوەی ھە
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
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جﯚری
ی پەڕتووک :وتار و دﯾمانە
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
9362
پەڕتوووکی ژمارە2 :
مانی کوردﯾﯾدا
وشە رۆنان لە زم
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
67073
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
حمانی حاجی
ئەوڕەح
ی مارف
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
و ت:
بااشووری کورددستان
مانەوانی
ی پەڕتووک :زم
جﯚری
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
9363
پەڕتوووکی ژمارە3 :
وشە سازی زمانی کوردی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201112
2191700596
63416
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
نووسەرر
پ .ی .د رفيق شواننی
ی الپەڕەکان
ژمارەی
143
سا ی چاپ
2011
نﯚرەی چ
چاپ
ﯾەکەم
ی بەرگ
دﯾزاﯾنی
مراد بەھراميان
گ
کەتەلﯚگ
زمان و زمانەوانی
تاﯾبەتم
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
ستان
شووری کوردس
باش
و ت:
جﯚری پەڕتووک :زماانەوانی
زمان  -ش وەزار :ک  .باشوور
9364
پەڕتوووکی ژمارە4 :
ی ئاوﯾەر
وشە گو ينەکانی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201209
9151447486
65698
ھ شتا ئامادە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
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موحسيين رازی
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
تاﯾبەتم
و ت:
ستان
شووری کوردس
باش
جﯚری پەڕتووک :فەرھەنگ
زمان  -ش وەزار :ک  .باشوور

9365
پەڕتوووکی ژمارە5 :
ست
وشە و ھە و س
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101235146
65209
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
...

9366
پەڕتوووکی ژمارە6 :
وشەنامە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201203
3041004346
64359
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
ھﯚرامی  -کوردﯾی ناوەڕڕاست
مال حبيباللە ))ب دار)
دانەر -:جم
کوردی ژمارە 78
ی
لە ب وکراوەەکانی ئەکادﯾﯾميای
20
ھەول ر 010
دﯾيەکانی پەڕتتووک
تاﯾبەتمەند
و ت:
باشوووری کوردستان
ەنگ
جﯚری پەڕتتووک :فەرھە
ەورامی
زمان  -ش وەزار :ک .ھە
9367
پەڕتوووکی ژمارە7 :
دی
وشەنامەکی ئيتتيمﯚلﯚژﯾای زمانی کورد
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22214410418804
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
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ەز
نووسينی :جەمال نەبە
سەر ئينتەرن ت ب وکراوەتەوە
ەمی ئەم کت ببە لە سا ی 2008دا لەس
چاپی ﯾەکە
دﯾيەکانی پەڕتتووک
تاﯾبەتمەند
جﯚری پەڕتتووک :زمانەووانی
شوور
زمان  -ش وەزار :ک .باش

9368
پەڕتوووکی ژمارە8 :
وشەو زاراوە ،چ2
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201105
5061137055
57523
شتا ئامادە نيييە
ھش
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
وکراوەکانی
ی
2008ن 54ل)،لە ب
2
ی ھەژار موککرﯾانی،
ن( :کت بخانەی
مەجيد شەمييرانی) ،ش،ن
ئارام م
موکرﯾانی(
کت بخاانەی ھەژار م

9369
پەڕتوووکی ژمارە9 :
وشەکان دەگەڕ نەوە مەدارری خﯚﯾان :ررەخنە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
68038
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ە سەعيد حەسەن
حەمە

9370
پەڕتوووکی ژمارە0 :
ەشت
وشەکانی بەھە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201201
1032305516
63657
ئامادەەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ن مەشخەڵ
وەرگ انی لە ئينگلليزﯾيەوە :عەببدو س مان
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ھە بەست
ی پەڕتووک :ھ
جﯚری
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
9371
پەڕتوووکی ژمارە1 :
و ە گوڵ
وشەی جوان گو
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
68021
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ف ھە مەت
لەتيف
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی

ﻻﭘەڕە

2494

http://www.kurdipedia.org

بااشووری کورددستان
و ت:
ھە بەست
ی پەڕتووک :ھ
جﯚری
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
9372
پەڕتوووکی ژمارە2 :
ک
وون :چيرۆک
ون بو
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
68272
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ل سەعدی
کەمال

9373
پەڕتوووکی ژمارە3 :
ون لە ونيدا
ونبوو
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201111
1141618376
62963
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ئ دی ﭬاان وەسەل
ﯾودﯾت ننورﯾنک و پاوليين بەﯾکەر
20
ی ئاراس 009 -
دەزگای
تاﯾبەتمە
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
ستان
شووری کوردس
باش
و ت:
ەمەجﯚرە
جﯚری پەڕتووک :ھە
زمان  -ش وەزار :ک ..باشوور
9374
پەڕتوووکی ژمارە4 :
ن
چی ميھرەبان
وورچ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6202255317
70337
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
حس ن نەجاتی
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی پەڕتووک :مندا ن
جﯚری
9375
پەڕتوووکی ژمارە5 :
شە
وورش
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6202336407
71115
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ل نوری
جەمال
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پەڕتووکی ژمارە9376 :
وونم کرد ،دۆزﯾمەوە
http://www.kurdipedia.org/?q=2012062022553170839
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
جەبار سابير
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی پەڕتووک
جﯚری پەڕتووک :مندا ن
پەڕتووکی ژمارە9377 :
وو ەگيرى رەشە خاكی ع راق
http://www.kurdipedia.org/?q=2014033100400799465
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
ڕ َوژبەﯾانی2011-953.022--
پەڕتووکی ژمارە9378 :
وڕ نە
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514968837
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
خوسرەو جاف
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی پەڕتووک
باشووری کوردستان
و ت:
جﯚری پەڕتووک :چيرۆک
زمان  -ش وەزار :ک .باشوور
پەڕتووکی ژمارە9379 :
وڕ نە
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514968881
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
بەھات

پەڕتووکی ژمارە9380 :
و ت پەرستی
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514968658
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
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ئيبراھ
ھيم ئەحمەد
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی پەڕتووک
بااشووری کورددستان
و ت:
ھەمەجﯚرە
ی پەڕتووک :ھ
جﯚری
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
9381
پەڕتوووکی ژمارە1 :
ەخاکی عيراق
و تگييرﯾی رەشە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201209
9241907282
25146
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
واقدی گگواﯾە
وەرگ اننی :جەميل ررۆژبەﯾانی
تاﯾبەتمە
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
ستان
شووری کوردس
باش
و ت:
ەمەجﯚرە
جﯚری پەڕتووک :ھە
زمان  -ش وەزار :ک ..باشوور
9382
پەڕتوووکی ژمارە2 :
ق
خاکی ع راق
و تگ ی رەشەخ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
69820
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ح
فەتوح

9383
پەڕتوووکی ژمارە3 :
خت
ی ب پاﯾتەخ
و تی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201111
1052104216
62779
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ەد جەليزادە
محەمە
ی ئاراس 20 06 -
دەزگای
تاﯾبەتم
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
ستان
شووری کوردس
باش
و ت:
جﯚری پەڕتووک :م ژژوو
زمان  -ش وەزار :ک  .باشوور
9384
پەڕتوووکی ژمارە4 :
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وکەکان
ی پياوە بچوو
و تی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201403
3310040079
99457
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
مﯚشانﯚکﯚگی ساننياتسﯚ
ھەول ر2007-
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
بااشووری کورددستان
و ت:
ی پەڕتووک :رۆۆمان
جﯚری
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
9385
پەڕتوووکی ژمارە5 :
ی سامييەکاان
و تی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201108
8161717366
60692
يە
شتا ئامادە نييە
ھش
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
سينی :سيرووان کاروانی
نووس
ISBN 978--91-976638--0-9
ەتمەندﯾيەکانی
تاﯾبە
ی پەڕتووک
م ژوو
جﯚرری پەڕتووک:

9386
پەڕتوووکی ژمارە6 :
ی من
و تی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201108
8061854256
60574
ھ شتا ئامادە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
جی عەبدو ی قازی
بيرەوەرﯾﯾيەکانی حاج
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
تاﯾبەتم
ﯾاداشت
جﯚری پەڕتووک :ﯾا

9387
پەڕتوووکی ژمارە7 :
کان
ی کەرو شک
و تی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22214411219079
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
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ئەمرﯾکای التينييە
ی
قا و
يرۆک کی فﯚلککلﯚرﯾی ئەفرﯾق
کﯚمە ە چير
وەرگ انی لە سوﯾدﯾەوەە؛ کاکەباس
پەخشی ئاراسەوە
ی
لەالﯾەن دەزگای چاپ و
ن
 200دا
ئەم کت بە للە سا ی 03
ەوە
ب وکراوەتە
تاﯾبەتمەند
دﯾيەکانی پەڕتتووک
و ت:
باشوووری کوردستان
ک
جﯚری پەڕتتووک :چيرۆک
شوور
زمان  -ش وەزار :ک .باش
9388
پەڕتوووکی ژمارە8 :
مدا
ەنجەرەکەم
کی نوێ لە دەرەوەی پە
و تک
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201109
9111533566
61141
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
تيﯚدۆر کەلييفەتيدس
سيح
و :بەﯾان ناس
ی سەردەم  -سل مانی ))سا ی چاپ)2009 :
لە ب وکراوەەکانی دەزگای
دﯾيەکانی پەڕتتووک
تاﯾبەتمەند
و ت:
باشوووری کوردستان
جﯚری پەڕتتووک :رۆمان
شوور
زمان  -ش وەزار :ک .باش
9389
پەڕتوووکی ژمارە9 :
مدا
ەنجەرەکەم
کی نوێ لە دەرەوەی پە
و تک
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
69477
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ەتيدس ،تيﯚددۆر
کەليفە

9390
پەڕتوووکی ژمارە0 :
کەت باشتر
و تەک
ر بناسە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201110
0312204236
62685
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
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ەميل رۆژبەﯾا نی
مەال جە
ی ئاراس 20 05 -
دەزگای
تاﯾبەتم
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
ستان
شووری کوردس
باش
و ت:
جﯚری پەڕتووک :وتار و دﯾمانە
زمان  -ش وەزار :ک  .باشوور
9391
پەڕتوووکی ژمارە1 :
کﯚنەوە تا ئ ستا
ی و ووبە لە ک
سەر م ژووی
و ووببە :کورتە باس کە لەس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
69835
نييە
شتا ئامادە ە
ھش
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
جەبار رەوف

9392
پەڕتوووکی ژمارە2 :
وﯾژدان
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22214410818957
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ی
نووسيينی :مەحموودی حەکيمی
ی
ەنی پ نجو نی
وەرگ انی؛ حەسە
ەوە
ی رۆشنبيرەووە ب وکراوەتە
ئەم کت بە لە سا ی 2004دا لەالﯾەن ناوەندی
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی پەڕتووک
بااشووری کورددستان
و ت:
چيرۆک
ی پەڕتووک :چ
جﯚری
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
9393
پەڕتوووکی ژمارە3 :
وﯾژدان و ئازادی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201209
9170928496
68121
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
فەلەکە
ەدﯾن کاکەﯾی
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
تاﯾبەتمە
و ت:
ستان
شووری کوردس
باش
ەمەجﯚرە
جﯚری پەڕتووک :ھە
زمان  -ش وەزار :ک ..باشوور
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9394
پەڕتوووکی ژمارە4 :
سەر کورد
گەرﯾان لەس
وﯾستتی عيراق و جيﯚستراتييژﯾەتی روووسيا و کارﯾگ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201402
2221020382
28518
شتا ئامادە نيييە
ھش
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
بدول ەحمان ککەرﯾم
عەبد
بەتمەندﯾيەکاننی پەڕتووک
تاﯾبە
باشووری کووردستان
و ت:
جﯚرری پەڕتووک :رامياری
ن  -ش وەزار  :ک .باشوور
زمان

9395
پەڕتوووکی ژمارە5 :
فاندن
وﯾستتی فەلسەف
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201111
1121535536
62913
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
بادﯾو و ﭬينگنشتاﯾن
ەمە
ئازاد حە
ی ئاراس 20 07 -
دەزگای
تاﯾبەتم
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
و ت:
ستان
شووری کوردس
باش
جﯚری پەڕتووک :فە لسەفە
زمان  -ش وەزار :ک  .باشوور
9396
پەڕتوووکی ژمارە6 :
ی
ۆز ئ کس پی
وﯾندۆ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22214412019349
ئامادەەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ن مەال کەرﯾم بەرزنجی
ھ من
مانی 2006
سل ما
ی کت بخانەی کوردی
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
بااشووری کورددستان
و ت:
ی پەڕتووک :ککﯚمپيوتەر
جﯚری
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
9397
پەڕتوووکی ژمارە7 :
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وﯾندۆی  95و چەند زانيارﯾيەک
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061014505865305
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
قاسم حەمە خورشيد

پەڕتووکی ژمارە9398 :
وﯾندۆی  95و چەند زانيارﯾەک
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514967256
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
قاسم حەمە خورشيد

پەڕتووکی ژمارە9399 :
وﯾندۆی 98
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514967260
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
قاسم حەمە خورشيد

پەڕتووکی ژمارە9400 :
وﯾندۆی  98چ2
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061014505865306
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
قاسم حەمە خورشيد

پەڕتووکی ژمارە9401 :
وﯾکتﯚرﯾا
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514969387
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
ھامسﯚن ،کينﯚت

پەڕتووکی ژمارە9402 :
و رانە خاک
http://www.kurdipedia.org/?q=2013090500002388918
فاﯾلی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
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T
T. S. Eliot
دار
ن و گﯚڕﯾنی :ممەحمود زامد
ئامادەکردن
گشتيی
ی
ﯾەن بەڕ وبەراﯾەتی
رۆشنبيری نو يە لە الﯾە
ی
دﯾاری ژمارەە 41ی گﯚﭬارری
ی کوردﯾيەوە ددەرئەچ .
رۆشنبيرﯾی
غدا
چاپخانەی زەمان – بەغ
1
ساڵ 1975
دﯾيەکانی پەڕتتووک
تاﯾبەتمەند
و ت:
ئ اق
ی
جﯚری پەڕتتووک :ئەدەبی
شوور
زمان  -ش وەزار :ک .باش
9403
پەڕتوووکی ژمارە3 :
ق 1988ز
ستانی ع راق
ھاتی کوردس
ە :بەسەرھ
و رانە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
66190
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
بەھادﯾن نوری

9404
پەڕتوووکی ژمارە4 :
ی رەش
و زی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
68574
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
مەد سا ح
محەم

9405
پەڕتوووکی ژمارە5 :
کوردی
و ژە و ئەدەبی ک
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201403
3221157105
56954
ی پی دی ئ ف :ھ شتا ئاماادە نييە
فاﯾلی
نووسينی :کاوە ئەمين
کت بی خو نندنی زمانی کوردی بﯚ قووتابيانی ئاماددەﯾی لەدەرەووە و ت.
کراوە.
لەسەر ئەررکی ئينيستييتوی کوردی لە ستﯚکھﯚ م لە چاپخانەی ئاپ ک چاپک
2011
دﯾيەکانی پەڕتتووک
تاﯾبەتمەند
دەرەوەە
و ت:
جﯚری پەڕتتووک :پ ۆگراممی خو ندن
شوور
زمان  -ش وەزار :ک .باش
9406
پەڕتوووکی ژمارە6 :

ﻻﭘەڕە

2503

http://www.kurdipedia.org

ەوە
ەی :ل کﯚ ينە
و ژە و تو ژﯾنەوە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
68283
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
کامل حەسەن عەزﯾز

9407
پەڕتوووکی ژمارە7 :
ی1
و ستتگەکانی ژﯾاانم  -بەشی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201111
1202112054
43990
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
موحسين ددزەﯾی
ەی سازداوە
عەرەبی گفتوگﯚﯾەکە
ی
ف ،بە
ھيم شەرﯾف
تارﯾق ئيبراھ
بە کوردی
ل بەرزنجی ،ککردووﯾەتی ە
ئيسماعيل
دەزگای ئارراس 2009 -
دﯾيەکانی پەڕتتووک
تاﯾبەتمەند
و ت:
باشوووری کوردستان
ت
جﯚری پەڕتتووک :ﯾاداشت
شوور
زمان  -ش وەزار :ک .باش
9408
پەڕتوووکی ژمارە8 :
و نە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6202336407
71116
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
جەاللەدﯾن نەجمەدﯾن
ھوداج

9409
پەڕتوووکی ژمارە9 :
کان
يارﯾی دەرباررەی کام را بەناوبانگەک
ەگرتن :زانيا
رەکانی و نە
گرتن و کام ر
و نەگ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
67600
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
تەھا للەتيف حەسە
ەن
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی پەڕتووک
بااشووری کورددستان
و ت:
ھونەری
ی پەڕتووک :ھ
جﯚری
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
9410
پەڕتوووکی ژمارە0 :
و نەگ
گەری و کﯚ يين
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http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
67299
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
موکرﯾاانی ،حس ن حوزنی

9411
پەڕتوووکی ژمارە1 :
گەری و کﯚ يين
و نەگ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201207
7111241587
71988
ھ شتا ئامادە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
حس ن حوزنی موکررﯾانی
1934
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
تاﯾبەتم
و ت:
ستان
شووری کوردس
باش
جﯚری پەڕتووک :ھوونەری
زمان  -ش وەزار :ک  .باشوور
9412
پەڕتوووکی ژمارە2 :
ورد
ەﯾيەكانى كو
ن كەساﯾەە
ى كوردستان
و نەى
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201403
3310040079
99484
ھ شتا ئاما دە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
س-ھەول ر08-
س كﯚچ را-ئاراس
كرﯾس
200

9413
پەڕتوووکی ژمارە3 :
کان دووبارە دەبنەوە
و نەک
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22214411219068
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
ی فەالح
نووسينی :ئارام کاکەی
 200دا ب وکرااوەتەوە
ئەم کت بە للە سا ی 03
تاﯾبەتمەند
دﯾيەکانی پەڕتتووک
و ت:
باشوووری کوردستان
ک
جﯚری پەڕتتووک :چيرۆک
شوور
زمان  -ش وەزار :ک .باش
9414
پەڕتوووکی ژمارە4 :
کانی ساراخ
و نەک
خنجيلە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6202255317
70602
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ھ شتا ئاماددە نييە

ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
و/فەوززﯾە مەنمی
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی پەڕتووک :مندا ن
جﯚری

9415
پەڕتوووکی ژمارە5 :
کەی خوشک
و نەک
کت
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
68824
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ف حەسەن
رەووف
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی پەڕتووک
چيرۆک
ی پەڕتووک :چ
جﯚری
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
9416
پەڕتوووکی ژمارە6 :
ی باوەشی دﯾوارەکان :چيرۆک
و نەی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
68087
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ن عومەر
جيھان

9417
پەڕتوووکی ژمارە7 :
وردﯾدا
ۆمانسی کو
ی شيعری للە ر بازی رۆ
و نەی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22214412519537
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
عەبدولققادر محەمەدد ئەمين
2002
ی سەردەم 2 -
دەزگای
سەرچاوە :ما پەڕی کت بخانەی ککوردی
تاﯾبەتم
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
و ت:
ستان
شووری کوردس
باش
جﯚری پەڕتووک :ئەددەبی
زمان  -ش وەزار :ک ..باشوور
9418
پەڕتوووکی ژمارە8 :
ی ھونەرمەند لە تافی الوﯾدا
و نەی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
2270207562
20043
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
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نووسەر
ج مس جﯚﯚﯾس
وەرگ
دز ئازاد حە
ەمە شەرﯾف
ەڕەکان
ژمارەی الپە
328
پ
سا ی چاپ
2010
پ
نﯚرەی چاپ
دووەم
دﯾزاﯾنی بەرگ
مەرﯾوان زەندی
کەتەلﯚگ
ی ئەدەبی
ل کﯚ ينەوەی
ەوەی موکرﯾاننی
سەرچاوە :ما پەڕی دەززگای تو ژﯾنەووە و ب وکردنە
دﯾيەکانی پەڕتتووک
تاﯾبەتمەند
و ت:
باشوووری کوردستان
جﯚری پەڕتتووک :رۆمان
شوور
زمان  -ش وەزار :ک .باش
9419
پەڕتوووکی ژمارە9 :
ی ھونەرمەند لە تافی الوﯾدا
و نەی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
68358
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
س
ج مس
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی پەڕتووک :رۆۆمان
جﯚری
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
9420
پەڕتوووکی ژمارە0 :
گی کەنداو
ی کورد الی عەرەب لە پاش جەنگ
و نەی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
69823
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ھيم مەحمود
ئيبراھ

9421
پەڕتوووکی ژمارە1 :
ەوروپاﯾيەکااندا
کوردناسە ئە
ی کورد لە ئئەرشيفی ک
و نەی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
67389
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ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
پيربال  ،فەرھاد

ھ شتا ئاماددە نييە

9422
پەڕتوووکی ژمارە2 :
ورد
تييەکانی کو
ی کەساﯾەتي
و نەی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201111
1151645476
62980
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
کرﯾس کﯚچ را
ی ئاراس 20 08 -
دەزگای
تاﯾبەتم
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
ستان
شووری کوردس
باش
و ت:
جﯚری پەڕتووک :م ژژوو
زمان  -ش وەزار :ک  .باشوور
9423
پەڕتوووکی ژمارە3 :
شان
و نەﯾﯾەک پ پ لە کزەی جەررگ و پەخش
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
68533
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
سيرواان رەئووف

9424
پەڕتوووکی ژمارە4 :
ەی ﯾادەورﯾييە گرﯾمانکرااوەکان
و گە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201109
9011103466
60867
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
عيزەدﯾن
نووسيننی :ﯾوسف ع
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
تاﯾبەتم
و ت:
ستان
شووری کوردس
باش
جﯚری پەڕتووک :رۆممان

9425
پەڕتوووکی ژمارە5 :
رم د نﯚ
وەبير
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201110
0242211356
62548
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
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ە رواندزی
عەقيلە
ی ئاراس 20 01 -
دەزگای
تاﯾبەتم
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
ستان
شووری کوردس
باش
و ت:
جﯚری پەڕتووک :کلتتوور
زمان  -ش وەزار :ک  .باشوور
9426
پەڕتوووکی ژمارە6 :
ستان
ن لە كوردس
شەە ج بوون
وەبەررھ نانى نيش
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201403
3310040079
99497
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
مانی2005-
حەمەد--سل م
مەد كەرﯾم مح
محەم

9427
پەڕتوووکی ژمارە7 :
ستەمگەرﯾی
ی
داب ان لە س
بيرکردنەوە د
چەرخان لە بي
وەرچ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22214410418785
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
نووسينی :ھەندر ن
200دا ب وکراووەتەوە
ئەم کت بە للە سا ی 08
سەرچاوە :ما پەڕی کت ببخانەی کورددی
دﯾيەکانی پەڕتتووک
تاﯾبەتمەند
و ت:
باشوووری کوردستان
جﯚرە
جﯚری پەڕتتووک :ھەمەج
شوور
زمان  -ش وەزار :ک .باش
9428
پەڕتوووکی ژمارە8 :
ەزن
چەرخانی مە
وەرچ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201207
7111413377
71995
ئامادەەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
عەبدوو ئوجەالن
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی پەڕتووک :رامياری
جﯚری
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
9429
پەڕتوووکی ژمارە9 :
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سەرەتاﯾی
خانەکانی س
ش بﯚ قوتابخ
وەرزش
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
67305
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
سا ح عەلی سا ح
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی پەڕتووک
و ت:
بااشووری کورددستان
ی پەڕتووک :وەرزش
جﯚری
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
9430
پەڕتوووکی ژمارە0 :
ی
ی ب تاقەتی
وەرزی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201104
4081523305
56305
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
حەمە
سﯚران مامەح
نووسەر :س
حەمه
سﯚران مامەح
رۆژنامەنوسی تيرۆرکراو س
ی
ھەمی شيعرری نوسەر و
دواﯾين بەرھ
کەرکوک
ک
ەتی
روناکبيرﯾی و کﯚمە ﯾە
ی
ەی
لەب وکراوەەکانی کﯚمە ە
چاپخانە :ژ نەر
کردن2008 :
سا ی چاپک
دﯾيەکانی پەڕتتووک
تاﯾبەتمەند
باشوووری کوردستان
و ت:
ەست
جﯚری پەڕتتووک :ھە بە
شوور
زمان  -ش وەزار :ک .باش
9431
پەڕتوووکی ژمارە1 :
ی چﯚلەکە
وەرزی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
69197
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ن عەلی قادر
ھ من

9432
پەڕتوووکی ژمارە2 :
ەندان
ی سەھﯚ بە
وەرزی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201112
2260149046
63514
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی

ﻻﭘەڕە

2510

http://www.kurdipedia.org

رەفيق ساببير
مە بەندی رۆشنبيری ککوردی  -لەندەەن 1987 -
ەمەد ئامادەﯾککردووە بﯚ ن ت
چاالک محە
دﯾيەکانی پەڕتتووک
تاﯾبەتمەند
و ت:
دەرەوەە
ەست
جﯚری پەڕتتووک :ھە بە
شوور
زمان  -ش وەزار :ک .باش
9433
پەڕتوووکی ژمارە3 :
ی نﯚﯾەم
وەرزی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
68857
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
عەبدوللەتيف
ئاری ع
ف مەولوود

9434
پەڕتوووکی ژمارە4 :
ەو باکور
ی کﯚچ بەرە
وەرزی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201111
1121533016
62912
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ب سا ح
ئەلتەﯾب
وەرگ اننی :سەباح ئئيسماعيل
ی ئاراس 20 07 -
دەزگای
تاﯾبەتم
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
و ت:
ستان
شووری کوردس
باش
جﯚری پەڕتووک :رۆممان
زمان  -ش وەزار :ک  .باشوور
9435
پەڕتوووکی ژمارە5 :
وەرز ک لە تەنياﯾﯾی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201112
2031557406
63081
ئامادەەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
شوانی
ئارام ش
2007
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی پەڕتووک
بااشووری کورددستان
و ت:
ھە بەست
ی پەڕتووک :ھ
جﯚری
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
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9436
پەڕتوووکی ژمارە6 :
خ
وەرز ک لە دۆزەخ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201109
9132250546
61220
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
ئارسەر راممبﯚ
شتی
کەرﯾم دەش
ی سەردەم  -سل مانی
لە ب وکراوەەکانی دەزگای
دﯾيەکانی پەڕتتووک
تاﯾبەتمەند
باشوووری کوردستان
و ت:
ەست
جﯚری پەڕتتووک :ھە بە
9437
پەڕتوووکی ژمارە7 :
خ
وەرز ک لە دۆزەخ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
69392
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
رامبﯚ ،ئارسەر

9438
پەڕتوووکی ژمارە8 :
وەرز ک لە دۆژ و درەوشانەوە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22214412519533
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ی :ئارتﯚر راممبﯚ
نووسينی
ی مەال
وەرگ اننی :ئەحمەدی
20
ی ئاراس 001 -
دەزگای
تاﯾبەتمە
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
و ت:
ستان
شووری کوردس
باش
ەول ر
ھە
شارەکاان:
جﯚری پەڕتووک :ئەددەبی
زمان  -ش وەزار :ک ..باشوور
9439
پەڕتوووکی ژمارە9 :
ە بەردﯾنە
وەرزە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
68640
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ق سابير
رەفيق
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ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
بااشووری کورددستان
و ت:
ەدەبی
ی پەڕتووک :ئە
جﯚری
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
9440
پەڕتوووکی ژمارە0 :
ەکانی بەرزە
وەرزە
ەخ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201109
9112211506
61160
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
نوووسەر
کﯚمە
و :سەعيد سل مانی
ی سەردەم  -سل مانی ))سا ی چاپ)2009 :
لە ب وکراوەەکانی دەزگای
دﯾيەکانی پەڕتتووک
تاﯾبەتمەند
و ت:
باشوووری کوردستان
ک
جﯚری پەڕتتووک :چيرۆک
9441
پەڕتوووکی ژمارە1 :
ەکانی داب ان
وەرزە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
68737
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
مين
ئاوات حەسەن ئەم

9442
پەڕتوووکی ژمارە2 :
نەوە
وەرگييرانی ئەدەببی :ل کﯚ ينە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
68449
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ﯾﯚئيل ﯾوسف عەزﯾزز2 /ن

9443
پەڕتوووکی ژمارە3 :
سارى ئەوانييەر
وەرگ رانى روخس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201403
3310040079
99511
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ھەندرر ن2010-809--

9444
پەڕتوووکی ژمارە4 :
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ە
وەرگ ان ھونەرە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201110
0151731436
62387
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
جەمال نەبەز
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
تاﯾبەتم
و ت:
ستان
شووری کوردس
باش
جﯚری پەڕتووک :زماانەوانی
زمان  -ش وەزار :ک  .باشوور

9445
پەڕتوووکی ژمارە5 :
ە
وەرگ ان ەونەرە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22214412319434
ئامادەەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ل نەبەز
جەمال
مانی 1958
سل ما
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی پەڕتووک
بااشووری کورددستان
و ت:
مانەوانی
ی پەڕتووک :زم
جﯚری
9446
پەڕتوووکی ژمارە6 :
ی بﯚ کوردی
ی ،عەرەبی
ی بﯚ عەرەبی
وەرگ ان :کوردی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
67062
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
عيد1 /ن
ن عەلی سەع
ئەمين

9447
پەڕتوووکی ژمارە7 :
ی ئاو ستا
دﯾن ﯾەشتی
سەر فەروەرد
وەرگ ان ک لەس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
66043
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ن دەو ەت
ی ،عيادەدﯾن
شاھی

9448
پەڕتوووکی ژمارە8 :
ن لەبری چيا روو لەشارر بکەﯾن
وەرن
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201112
2070929346
63139
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ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی

ە
ئامادەﯾە
ەرواری
تەھا بە
2009
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
تاﯾبەتم
و ت:
ستان
شووری کوردس
باش
جﯚری پەڕتووک :وتار و دﯾمانە
زمان  -ش وەزار :ک  .باشوور

9449
پەڕتوووکی ژمارە9 :
ﯾستەکەمان
ن
قە خﯚشەوﯾ
جی لەقلەق
وە ماڵ ..حاج
وەرەو
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201112
2261634236
63530
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ەرەداغی
فازل قە
2007
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
تاﯾبەتم
و ت:
ستان
شووری کوردس
باش
جﯚری پەڕتووک :رۆممان
زمان  -ش وەزار :ک  .باشوور
9450
پەڕتوووکی ژمارە0 :
ێ
ميە لە دەرﯾﯾا د تە دەرێ
وەسم
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
69282
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
سمان ،لەﯾال
ئەلعوس

9451
پەڕتوووکی ژمارە1 :
ێ
ميە لە دەرﯾﯾا د تە دەرێ
وەسم
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
69144
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
لەﯾال
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی پەڕتووک
ی پەڕتووک :رۆۆمان
جﯚری
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
9452
پەڕتوووکی ژمارە2 :
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وەسەی س و
وەسو
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201104
40810535817115
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
نا ە عە
ەبدول ەحمان
ی
ەی رۆشنبيری
چاپخانە
تاﯾبەتمە
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
ستان
شووری کوردس
باش
و ت:
ە بەست
جﯚری پەڕتووک :ھە
زمان  -ش وەزار :ک ..باشوور
9453
پەڕتوووکی ژمارە3 :
کان
وەسييەتنامە خياانەتل کراوەک
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201208
8132135386
67458
ھ شتا ئامادە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
نوسين :ميالن کﯚند
د را
ن :کەرﯾم پەررەنگ
وەرگ ران
تاﯾبەتم
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
و ت:
ستان
شووری کوردس
باش
جﯚری پەڕتووک :ل ککﯚ ينەوە
زمان  -ش وەزار :ک  .باشوور
9454
پەڕتوووکی ژمارە4 :
ی رەنگاو رەننگ کرد
ﯚن تابلﯚکەی
ەن خان چﯚ
وەشە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6202255317
70651
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
عەزﯾزڕڕەشيد ھەرﯾرری
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی پەڕتووک
ی پەڕتووک :مندا ن
جﯚری
9455
پەڕتوووکی ژمارە5 :
سو ی نازدارر )د.خ)
وەفاتتنامەی رەس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
65735
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ەسری
مەد ئەمين عە
محەم
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
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بااشووری کورددستان
و ت:
م
ی پەڕتووک :ئااﯾين و ئاتەﯾزم
جﯚری
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
9456
پەڕتوووکی ژمارە6 :
داری
وەفاد
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201306
6210827577
78293
ھ شتا ئامادە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ی
ﯾەشار ئيحسان نوری
وەرگ اننی :رەحيم ممحەمەدی
تاﯾبەتم
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
و ت:
ستان
شووری کوردس
باش
جﯚری پەڕتووک :ﯾادداشت
زمان  -ش وەزار :ک  .باشوور
9457
پەڕتوووکی ژمارە7 :
ەل
ی گورگەشە
وەفای
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6202336407
71117
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
شارەززا

9458
پەڕتوووکی ژمارە8 :
ی د وانە
وەلی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201207
7122127447
72012
ھ شتا ئامادە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
خوسرەەو جاف
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
تاﯾبەتم
و ت:
ستان
شووری کوردس
باش
جﯚری پەڕتووک :ئەددەبی
زمان  -ش وەزار :ک  .باشوور

9459
پەڕتوووکی ژمارە9 :
شەم
ی د وانە و ش
وەلی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
68130
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
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مەد عەبدول ەحمان
محەم
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی پەڕتووک
بااشووری کورددستان
و ت:
شانﯚ
ی پەڕتووک :ش
جﯚری
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
9460
پەڕتوووکی ژمارە0 :
وشە
وەنەو
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201108
8201632272
20161
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ەنگ کی ھﯚ نندی کوردﯾيە.
فەرھە
ن خەفاف
ئامادەەکردنی شوان
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی پەڕتووک
ددەرەوە
و ت:
ی پەڕتووک :ففەرھەنگ
جﯚری
9461
پەڕتوووکی ژمارە1 :
چوارشەمماان
وشەکەی چ
وەنەو
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
69252
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ن .ک
شيرﯾن

9462
پەڕتوووکی ژمارە2 :
وشەی شاژژن
وەنەو
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201111
1061145336
62796
ە
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
ھاوچەرخی ففارسييە
کﯚمە ە چيرۆک کی ھ
سﯚفی
ی :کەرﯾم س
وەرگ انی
20
دەزگای ئاراس 006 -
تاﯾبەتمە
ەندﯾيەکانی پپەڕتووک
ستان
شووری کوردس
باش
و ت:
جﯚری پپەڕتووک :چيررۆک
زمان  -ش وەزار :ک .باشوور
9463
پەڕتوووکی ژمارە3 :
وەھای
ی گوت زەرردەشت
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http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22214411819291
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
نووسينی :فرﯾدرﯾش نيتتشە
وەرگ انی؛ عەلی نانەووازادە
لەالﯾەن دەزگای چاپ و پەخشی موکرﯾانييەووە
ن
 200دا
ئەم کت بە للە سا ی 01
ەوە
ب وکراوەتە
دﯾيەکانی پەڕتتووک
تاﯾبەتمەند
و ت:
باشوووری کوردستان
ەفە
جﯚری پەڕتتووک :فەلسە
شوور
زمان  -ش وەزار :ک .باش
9464
پەڕتوووکی ژمارە4 :
کەس
س
ی گوت زەرردەشت :کت ب ک بﯚ ھە موو کەس و ھيچ
وەھای
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
65708
ھ شتا ئامادە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
نيچە ،فردرﯾک

9465
پەڕتوووکی ژمارە5 :
س
م و شوناس
وەھم
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201202
2131256116
64237
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ﯾوسف عيزەدﯾن
2012
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
تاﯾبەتم
و ت:
ستان
شووری کوردس
باش
جﯚری پەڕتووک :وتار و دﯾمانە
زمان  -ش وەزار :ک  .باشوور
9466
پەڕتوووکی ژمارە6 :
ک
کانی دەمامک
شق و تابﯚک
مەکانی ئەش
وەھم
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22214410718923
ئاماددەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
سووزەنی
نووسيينی :سا ح س
سا ی 2004دا ب وکراوەتەووە
ەڕتووکە لە س
ئەم پە
ی کت بخانەی کوردی
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
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ھە بەست
ی پەڕتووک :ھ
جﯚری
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
9467
پەڕتوووکی ژمارە7 :
ن
و جەنگە ە تترسناکەکان
وەک با ندەی ناو
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201208
8121128166
67476
ھ شتا ئامادە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
بەختيارر عەلی
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
تاﯾبەتم
ستان
شووری کوردس
باش
و ت:
جﯚری پەڕتووک :وتار و دﯾمانە
زمان  -ش وەزار :ک  .باشوور

9468
پەڕتوووکی ژمارە8 :
ی ئيسالم
چەند رەخنەﯾﯾەک لە ئاﯾنی
مدانەوەی چ
وە م
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201112
2261454345
57341
ئاماادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
حەميد
ەدﯾن عەبدولح
نيزامە
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
م
ی پەڕتووک :ئااﯾين و ئاتەﯾزم
جﯚری
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
9469
پەڕتوووکی ژمارە9 :
ستای خەباتتمان
قﯚناغی ئ س
ق .م( و فەررمانەکانی ق
سەرکرداﯾەتتی کاتی )ق
می نامەی س
وە م
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201109
9271053316
62119
ئامادەەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
لە ب وکراوەکانی ککﯚمە ەی ماررکسی  -لينيينی کوردستاان
مارت 1979
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
باشووری کوردستان
با
و ت:
ی پەڕتووک :ررامياری
جﯚری
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
ککﯚمە ەی ر.
پارت:
9470
پەڕتوووکی ژمارە0 :
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وە م ک بە رەخنە خورافيەکان و دﯾفاع ک لە رەخنە و رەخنەگر کی...
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514966279
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
سامان نوری

پەڕتووکی ژمارە9471 :
ربەپ ز بﯚ چەواشەکارﯾەکانی ھ من
وە م کی پ ِ
عەبدولعەزﯾز
http://www.kurdipedia.org/?q=2012012818210264103
ئامادەﯾە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
وە م کی پرِبەپ ز بﯚ چەواشەکارﯾەکانی ھ من عبدالعزﯾز
ئامادەکردنی :عبدالوالی عەبدول ەحيم علی قز جی
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی پەڕتووک
باشووری کوردستان
و ت:
جﯚری پەڕتووک :ئاﯾين و ئاتەﯾزم
زمان  -ش وەزار :ک .باشوور
پەڕتووکی ژمارە9472 :
وە م کی رەخنەگرانە بە ت وانينە ئيسالمييەکانی )ئەبوبەکر عەلی( لەمەڕ ک شەی
نەتەواﯾەتی
http://www.kurdipedia.org/?q=2012010823080463731
ئامادەﯾە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
؟
1999
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی پەڕتووک
جﯚری پەڕتووک :رامياری
زمان  -ش وەزار :ک .باشوور
پەڕتووکی ژمارە9473 :
ڕوخساری رووەی ئافرەەی عەرەب
http://www.kurdipedia.org/?q=2014033100400795989
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
زەروان2011-305.42--

پەڕتووکی ژمارە9474 :
ڕۆژنامەنووسى جيھان
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http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201403
3310040079
95993
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
2010-70
د عەبدو 0--
محمد

9475
پەڕتوووکی ژمارە5 :
مەنووسى جيھان
ڕۆژنام
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201403
3310040079
95994
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
2010-70
د عەبدو 0--
محمد

9476
پەڕتوووکی ژمارە6 :
س ف
ﭬاتس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201111
1192225084
44000
ە
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
مير مرۆژەک
س ﭬﯚمي
ی لە ئە مانيييەوە :کەرﯾم پەڕەنگ
وەرگ انی
20
دەزگای ئاراس 009 -
تاﯾبەتمە
ەندﯾيەکانی پپەڕتووک
و ت:
شووری کوردس
باش
ستان
جﯚری پپەڕتووک :شا نﯚ
زمان  -ش وەزار :ک .باشوور
9477
پەڕتوووکی ژمارە7 :
دار
ﭬاسييليسای نازد
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22214411119041
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
نووسەرر:
سيا
ی ميللی رووس
چيرۆکی
وەرگ :
کانی ممحەمەد حەمە
مە سا ح
چەندچييرۆک کی ميلللی و تی روووسيا.
ی چاپ:
دەزگای
ی وەرگ ان
بەڕ وبەرراﯾەتی خانەی
سا ی چاپکردن:
2006
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
تاﯾبەتم
و ت:
ستان
شووری کوردس
باش
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يرۆک
جﯚری پەڕتووک :چير
زمان  -ش وەزار :ک ..باشوور
9478
پەڕتوووکی ژمارە8 :
ی ميللی روووسی
دار :چيرۆکی
ﭬاسييليسای نازد
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
69545
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
کانی محەمەد حەمە سا ح

9479
پەڕتوووکی ژمارە9 :
دنەوەﯾەکی گشتگير
ﭬاالنتتاﯾن ..خو ند
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201011
10609565610582
ی پی دی ئ ف :ھ شتا ئاماادە نييە
فاﯾلی
د
سەباح مەجيد
نووسەر :س
چاپی :ﯾەککەم
201
سا ی10 :
بابەت :ل کﯚﯚ ينەوە.
چاپخانەی چواارچرا
چاپخانە :چ
 (10دانە
تيراژ000) :
ەباح مەجيد( و بەش وەﯾەککی
ئەم کت بە ﯾﯾەک کە لە بەرھەمەکانی نووسەر )سە
شەی
ەم کت بەدا نووسەر بەت روتتەسەلی وش
س لە ﭬاالنتاﯾﯾن دەکات ،لە
گشتگير باس
ھﯚکاری خ را ب وبووونەوەی ﭬاالنتتاﯾنی
ی
ھات و
ﭬاالنتاﯾنی شيکردووەتەووە و بەسەرھ
خستﯚتەڕووو.
جولەکە(
ەسيحی و ج
مانييەکانی ))ئيسالم و مە
ی ئاﯾينە ئاسم
ەش ت وانينی
جگە لەمانە
ەوە ،ئەمە و ای خستە ببەر باس و
ی رۆژی ﭬا نتاﯾن شيکردۆتە
ی لەبارەی
ی چەندﯾن روووی دﯾکەی ﭬﭬاالنتاﯾن.
ل کﯚ ينەوەی
ک ميدﯾا
سەرچاوە :ما پەڕی پوک
تاﯾبەتمەند
دﯾيەکانی پەڕتتووک
و ت:
باشوووری کوردستان
شوور
زمان  -ش وەزار :ک .باش
9480
پەڕتوووکی ژمارە0 :
خﯚشەوﯾستتی
ﭬال نتتاﯾن رۆژی خ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6202255317
70647
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ﯾوسف
ف عەبدول قاددرڕەسول
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی پەڕتووک :مندا ن
جﯚری
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9481
پەڕتوووکی ژمارە1 :
ﭬان ئئي ۆتيک
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201209
9142132197
73086
ھ شتا ئامادە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
جەليزاده
قوباد جە
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
تاﯾبەتمە
و ت:
ستان
شووری کوردس
باش
ە بەست
جﯚری پەڕتووک :ھە
زمان  -ش وەزار :ک ..باشوور

9482
پەڕتوووکی ژمارە2 :
ەکەمدا بچرپپ نن
ۆ و ليزی بە گوێ ساغە
ﭬاندۆ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
68607
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ق ھﯚمەر
فاروق
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
و ت:
بااشووری کورددستان
شانﯚ
ی پەڕتووک :ش
جﯚری
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
9483
پەڕتوووکی ژمارە3 :
و
ﭬانکاو
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201311
1051441019
92559
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
جم
وەرگ اننی ئازاد نەجم
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
تاﯾبەتم
ستان
شووری کوردس
باش
و ت:
جﯚری پەڕتووک :چييرۆک
زمان  -ش وەزار :ک  .باشوور

9484
پەڕتوووکی ژمارە4 :
کان
دار ک لەگەڵ فرﯾشتەک
رﯾەکان :دﯾد
ﭬا کير
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
69462
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ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
کﯚﯾلﯚ ،پاولﯚ

ھ شتا ئاماددە نييە

9485
پەڕتوووکی ژمارە5 :
خ
ﭬنسننت ﭬان کوخ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
67417
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
وا تەر ،ئينگﯚئ ف

9486
پەڕتوووکی ژمارە6 :
ک لەبارەی ل بووردەﯾييەووە
ر ،نامەﯾەک
ﭬﯚلت ر
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201104
4010845002
21784
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
عەرەبيی
سەر زمانی ع
دﯾکەی بيانی بﯚ س
ی
ت عەبودی لە زمانی
لە الﯾەن وەەرگ ِر ھنرﯾيت
ورەگ ِراوە،
ەر زمانی کورردی
عەبدورەزاق عەلی لە وەررگ ِرانە عەرەببييەکە بﯚ سە
ِ
وەرگ ِراوە.
لەالﯾەن دەزگای
ن
ەرەی قەبارە ناوەندا بە تيرراژی ) (1000دانە
الپە
(
191
ل
ئەم کت بە
)
لە
ِ
چاپ و ب ووکردنەوەی ئارراس بەچاپ گەﯾشتووە و لە  28ئادار /مارس 2011
ەوە.
ب وﯾکردۆتە
ﯾامن ر
سەرچاوە :ما پەڕی پەﯾا
تاﯾبەتمەند
دﯾيەکانی پەڕتتووک
و ت:
باشوووری کوردستان
جﯚرە
جﯚری پەڕتتووک :ھەمەج
شوور
زمان  -ش وەزار :ک .باش
9487
پەڕتوووکی ژمارە7 :
ەڕەنسا
ەرستی فە
ر :نووسەر و راستی پە
ﭬﯚ ت ر
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
69661
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ی1 /ن
دانالی

9488
پەڕتوووکی ژمارە8 :
ﭬﯚﯾتس
سەک  -ليﯚننتسە و ل نا
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201210
0091054076
65930
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
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گيﯚرگ بوﯾشنەر
ەڕەنگ
وەرگ اننی :کەرﯾم پە
تاﯾبەتم
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
ستان
شووری کوردس
باش
و ت:
شانﯚ
جﯚری پەڕتووک :شا
زمان  -ش وەزار :ک  .باشوور
9489
پەڕتوووکی ژمارە9 :
ەھيد
ەبجەی شە
ﭬيستتيﭭا ی س ييەمی ھە ە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
67346
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ەبجە
ستيﭭا ی ھە ە
ی با ی ﭬيس
ليژنەی

9490
پەڕتوووکی ژمارە0 :
سەرکەوتوو
ﭬيستتيﭭا کی س
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6202255317
70667
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
و/ھەوورامان ورﯾا قانع
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
مندا ن
ی پەڕتووک :م
جﯚری
بااشووری کورددستان
و ت:
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
9491
پەڕتوووکی ژمارە1 :
مام گورگ
وما ەکەی م
ﭬيل و
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6202255317
70655
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
مەنسوری
و/گو ە رحيب سيام
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی پەڕتووک :مندا ن
جﯚری
9492
پەڕتوووکی ژمارە2 :
ەوەﯾەکی س کسی رۆۆشنبيری پزﯾشکی دەروونيە
س :ل کﯚ ينە
ﭬينﯚس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
66686
نييە
شتا ئامادە ە
ھش
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
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جيﭭارا کەمال /ئا
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
بااشووری کورددستان
و ت:
ی پەڕتووک :پززﯾشکی  -تەندروستی
جﯚری
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
9493
پەڕتوووکی ژمارە3 :
ەروونيە
زﯾشکيی دە
ەوەﯾەکی س کسی رۆۆشنبيرﯾی پز
س :ل کﯚ ينە
ﭬينﯚس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101536416
65495
شتا ئامادە نيييە
ھش
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
دو
جيﭭارا کەمال عەبد

9494
پەڕتوووکی ژمارە4 :
ﭬيﭭا ززاپاتا
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201109
9142156016
61648
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
بيگ
نووسينی :جون شتاﯾنبي
وەرگ انی؛ موکری
دەزگای چاپ و
ی
ھەمی ئەم کت بە لە سا ی 2007دا لە الﯾەن
چاپی دووھ
ب وکردنەوەەی ئاراسەوەە ب وکراوەتەووە
دﯾيەکانی پەڕتتووک
تاﯾبەتمەند
و ت:
باشوووری کوردستان
جﯚری پەڕتتووک :رۆمان
9495
پەڕتوووکی ژمارە5 :
ﭬ رۆننيکا ب ﯾار دەدات بمر ت
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
69463
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
کﯚﯾلﯚ ،پاولﯚ

9496
پەڕتوووکی ژمارە6 :
ی کەم و بەررھەم کی ززۆر
م :تەمەن کی
ەی چوارەم
کابينە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201110
0252253346
62567
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
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2002دا
2
ی ھەر می ککوردستان لە سا ی
چاالکييەکاننی حکومەتی
ی :ھە مەت حەميد
ئامادەکردنی
ەحمەد
پ داچوونەوەەی بەدران ئە
دەزگای ئارراس 2003 -
تاﯾبەتمەند
دﯾيەکانی پەڕتتووک
و ت:
باشوووری کوردستان
ت
جﯚری پەڕتتووک :راپﯚرت
شوور
زمان  -ش وەزار :ک .باش
9497
پەڕتوووکی ژمارە7 :
کات ژژم ر
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6202336407
71129
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ف ھە مەت
لەتيف

9498
پەڕتوووکی ژمارە8 :
کات و کاکەشان
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201109
9191209136
61975
ئامادەەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
)شوانە)
ە
ەتحی
سينی :نادر فە
نووس
دانی  2708ی کوردی
ر بەند
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی پەڕتووک
ی پەڕتووک :ززانست
جﯚری
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک

9499
پەڕتوووکی ژمارە9 :
م ر بيست و پ نج
کاتژم
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
69441
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
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کﯚنستاانتين گيﯚرگيﯚﯚ
سﯚز
وەرگ  :سل مان د س
تاﯾبەتم
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
ستان
شووری کوردس
باش
و ت:
جﯚری پەڕتووک :رۆممان
زمان  -ش وەزار :ک  .باشوور
9500
پەڕتوووکی ژمارە0 :
م
م ری شووم
کاتژم
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22214411719251
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
نووسەر
سيا مارکيز
گابرﯾل گارس
وەرگ
ئەسکەندەر مەحمود رەەسوڵ
ەڕەکان
ژمارەی الپە
224
پ
سا ی چاپ
2005
کەتەلﯚگ
سياسەت
ەوەی موکرﯾاننی
سەرچاوە :ما پەڕی دەززگای تو ژﯾنەووە و ب وکردنە
دﯾيەکانی پەڕتتووک
تاﯾبەتمەند
و ت:
باشوووری کوردستان
جﯚری پەڕتتووک :رۆمان
شوور
زمان  -ش وەزار :ک .باش
9501
پەڕتوووکی ژمارە1 :
ەم
کاتم بەفيرۆ نادە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6202255317
70466
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ھرام
کاکل محەمەد بەھ
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی پەڕتووک
ی پەڕتووک :مندا ن
جﯚری
9502
پەڕتوووکی ژمارە2 :
کاتيا
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22214411119040
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ھ شتا ئاماددە نييە

ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ی ھيداﯾەت
نووسيينی :سادقی
وەرگ انی لە فارس
سييەوە؛ نەبەزز ئەحمەد
چيرۆکە لە ساا ی 2007دا ب وکراوەتەوەە
ئەم چ
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی پەڕتووک
بااشووری کورددستان
و ت:
چيرۆک
ی پەڕتووک :چ
جﯚری
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک

9503
پەڕتوووکی ژمارە3 :
گﯚرﯾيەکان
کاتيگﯚ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201109
9122158386
61184
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ئەرﯾستتﯚ
ل
حەمەد کەمال
و :د .مح
تاﯾبەتم
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
ستان
شووری کوردس
باش
و ت:
جﯚری پەڕتووک :فە لسەفە
زمان  -ش وەزار :ک  .باشوور
9504
پەڕتوووکی ژمارە4 :
گﯚرﯾەکان
کاتيگﯚ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
65681
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ئەرستتﯚ
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
بااشووری کورددستان
و ت:
ەلسەفە
ی پەڕتووک :فە
جﯚری
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
9505
پەڕتوووکی ژمارە5 :
وو بووە بلو ر
کات قاميش بە ئاگا ھات بو
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201403
3310040079
97286
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ن دزەﯾی
سامان
ھەول ر1999-
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ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
بااشووری کورددستان
و ت:
ەدەبی
ی پەڕتووک :ئە
جﯚری
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
9506
پەڕتوووکی ژمارە6 :
کات نيچە گرﯾا
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22702075619894
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
نووسەر
ئيرﭬين دی .ﯾالﯚم
وەرگ
د شاد ھيووا
ەڕەکان
ژمارەی الپە
447
پ
سا ی چاپ
2006
کەتەلﯚگ
شيعر
ڕۆمان و ش
ەوەی موکرﯾاننی
سەرچاوە :ما پەڕی دەززگای تو ژﯾنەووە و ب وکردنە
دﯾيەکانی پەڕتتووک
تاﯾبەتمەند
و ت:
باشوووری کوردستان
جﯚری پەڕتتووک :رۆمان
شوور
زمان  -ش وەزار :ک .باش
9507
پەڕتوووکی ژمارە7 :
کات ک بﯚ بيرکردننەوە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
66442
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ت
نەجات

9508
پەڕتوووکی ژمارە8 :
کات ک شيعر زمانی دەپژێ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201202
2061342136
64186
ھ شتا ئامادە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
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سوارە ققە دز ی
ھەول ر 2011 -
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
تاﯾبەتمە
ستان
شووری کوردس
باش
و ت:
ە بەست
جﯚری پەڕتووک :ھە
زمان  -ش وەزار :ک ..باشوور
9509
پەڕتوووکی ژمارە9 :
شتی
کی ..دﯾمەن کی سروش
وەکان ..ناپاک
کاتە بەسەرچوو
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201403
3310040079
97294
ھ شتا ئاماادە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
د پينتەر
ھارۆلد
ھەول ر2009-
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی پەڕتووک
بااشووری کورددستان
و ت:
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
ھەول ر
ھ
شارەەکان:
ھەمەجﯚرە
ی پەڕتووک :ھ
جﯚری
9510
پەڕتوووکی ژمارە0 :
ەکار ترازا
کار لە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
69408
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ەر ،جان پﯚل
سارتە

9511
پەڕتوووکی ژمارە1 :
نامەی ماجست ر
ی
کار و ئەرکی لە سينتاکسداا )رستەسازی(:
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
67047
ھ شتا ئئامادە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
محەمەد
ە ،مستەفا م
زەنگنە

9512
پەڕتوووکی ژمارە2 :
ژﯾنەوەی زانستی
ی
ەزارەتی خو ندنی با و تو
کار و چاالکی وە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
66582
ھ شتا ئئامادە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
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ی دﯾوانی وەززارەت
ليژنەی

9513
پەڕتوووکی ژمارە3 :
2008
ک بﯚ سا ی 8
کار و چاالکييەکاننی ی.پ.ک
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201208
8191159537
72266
ئاما دەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ی.پ.ک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی پەڕتووک
بااشووری کورددستان
و ت:
ھەمەجﯚرە
ی پەڕتووک :ھ
جﯚری
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
9514
پەڕتوووکی ژمارە4 :
2010
ک بﯚ سا ی 0
کار و چاالکييەکاننی ی.پ.ک
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201208
8191221357
72267
ئاما دەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ی.پ.ک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی پەڕتووک
و ت:
بااشووری کورددستان
ھەمەجﯚرە
ی پەڕتووک :ھ
جﯚری
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
9515
پەڕتوووکی ژمارە5 :
 K.P.Uلە  11/19/9002تا
K
ستان
ی پەرلەمانتاررانی کوردس
کار و چاالکييەکاننی ﯾەک تی
1/1/9
9002
dipedia.org//?q=201108
8310931166
60835
http:///www.kurd
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ق
کﯚﯚکردنەوە و ئاامادەکردنی :عەلی
توفيق ھەورامی
ە ب وکراوەکاننی ﯾەک تی پپەرلە
مانتارانی کوردستان
ی
لە
پەڕتووک
ک
تااﯾبەتمەندﯾيەککانی
باشووری کوردستان
و ت:
ک :ھەمەجﯚررە
جﯚری پەڕتووک
ج
زممان  -ش وەززار :ک .باشووور
9516
پەڕتوووکی ژمارە6 :
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ن1977 :
کار و چاالکيەکان
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
67151
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ستی و کاروبارری کﯚمە ﯾەتتی
وەزارەەتی تەندروس

9517
پەڕتوووکی ژمارە7 :
ەتييەکاندا
وونی زمان لە پەﯾوەندﯾﯾيە کﯚمە ﯾە
کارابو
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201112
2202247486
63440
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ەبدول ەحمان
شيالن عوسمان عە
2009
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
تاﯾبەتم
و ت:
ستان
شووری کوردس
باش
جﯚری پەڕتووک :زماانەوانی
زمان  -ش وەزار :ک  .باشوور
9518
پەڕتوووکی ژمارە8 :
دا
مەﯾيەکانی ننووسين لە رۆژنامەگەرری چاپکراو ئەليکترۆنيد
کارام
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201011
10414442510568
ی پی دی ئ ف :ھ شتا ئاماادە نييە
فاﯾلی
ناونيشانی
مان و عەبدوللخالق ئيبراھييم .
ی کت ب کە لە ننووسينی ئەررسەالن رەحم
ەسپﯚنسەری ر کخراوی
قەبارە گەورەدا ،بە
ە
ەەرەی
الپە
(
304
)
لە
ل
ئەم کت بە
ِ
 (1000دانە چاپکرراوەو ئەﯾوب م
1
ە ھەول ر ،بە تيراژی )
ی ئاﯾر کس لە
ن ودەو ەتی
محەمەد
ی نەخشەساازی ناوەوە و بەرگی بﯚ کرردووە.
بابەکر کاری
ن" :ھەواڵ"" ،راپﯚرت
ئەم پەرتووککە لە حەوت بەش پ کھاتوووە ،بەشەکاانيش ئەمانەن
تاری رۆژنامەووانی"،
مەوانی"" ،وتا
فتوگﯚی رۆژنام
و ستﯚری" )چيرۆک(" ،ررﯾپﯚرتاژ"" ،گف
ی" و "رۆژنامەگەری ئەليکتررۆنی".
ی رۆژنامەوانی
"ھە مەتی
شی
مانکاتدا لەبەش
چاپ و ب وکراوەتەوە ،لە ھەم
ی رابردوو پ
ئەم کت بە للە چەند رۆژی
کارگ ِری ھەول ر ،لە الﯾەن قووتابيانەوە سووودی ل
ی پەﯾمانگای تتەکنيکی گ
راگەﯾاندنی
وەردەگير ت و دەخو ندرر ت.
ی بەشی راگگەﯾاندن لەپەﯾﯾمانگای تەکننيکی کارگ ِری
مەد سەرۆکی
د.دل ر ئەحم
شەکييەکی ببﯚ ئەو بەرھەمە رۆژنامەواننييە نووسيوووە ،تياﯾدا دە ت
ھەول ر ،پ ش
ەنجی بە ئەزموونی
ەالﯾەن دوو گە
مەنووسيدا لە
ەبواری رۆژنام
"ئامادەکردننی کت ب ک لە
حا ی و شاﯾەنی دەستخﯚﯚشييە ،لەو ب ِرواﯾەدام ئەم ھەو ە
کوردەوە ،مماﯾەی خﯚشح
ئەم کت بە بﯚ
خزمەت کی
ی بەرچاو بە کت بخانەی راگگەﯾاندنی کوردی دەکات و دەکر ت م
ەرچاوە بەسووود و گرنگەکاانی
قوتابيانی ببەشی راگەﯾااندن بب ت بەﯾەک ک لەسە
ھەﯾە".
بەتاﯾبەتی ئەوەی پەﯾوەەندی بە رۆژنامەگەری ئەلييکترۆنييەوە ھ
ەن عەبدولخاللق ئيبراھيم و ئەرسەالن رەحمان
شدا کە لە الﯾە
ی کت بەکەش
لە پ شەکی
ھەردوو رۆژژنامەنووس و مامﯚستا لە بەشی راگەﯾاندنی لە پەﯾمانگای تەکننيکی
سەری ئەو کت بە ،نووسراوەە ،تيادا ھاتوووە "ھونەرەکاننی
ھەول ر و نووس
کارگ ری ھە
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نووسينی ررۆژنامەوانی لە ھەر می کوردستاندا للەرووی تيﯚرﯾييەوە زۆر شتييان
لەبارەوە نووسراوە ،لە ئ ستادا ژمارەەﯾەکی بەرچاو لە کت ب و ل کﯚ ينەوەی
ھەرکام لەژانرەکانی نووسيينی رۆژنامەووانی
ی تاﯾبەت بەوو ھونەرانەو ھ
زانستيانەی
چاپ و ب وکراوەتتەوە".
نووسراون ،ﯾاخود وەرگ رردراون و پ
گوتر ت ئەو کااﯾەﯾە
شەکی کت بەککەدا ھاتووە "ئەوەی ل رەددا پ وﯾستە بگ
ھەر لە پ ش
ەﯾە،
مەتی زﯾاترو برەو پ دان ھە
ستی بە خزم
دا ھ شتا پ وﯾس
خانەی کوردﯾد
لەناو کت بخ
مەوانی کورد سەرچاوەی پ وﯾستيان
ھەرچی زۆرتروو زﯾاترە رۆژنام
بﯚئەوەی ھ
لەبەردەستتدا ب ت و لە ر گەﯾەوە بتواانن ئاستی ززانستيی خﯚﯾﯾان لەبواری ککارو
ەو زانستيانە ئەو
وەﯾەکی پيشەﯾيانە
ی
ەرز بکەنەوەو بە ش
پيشەی رۆۆژنامەوانی بە
شەﯾی و
کوردﯾی لەھە ەوە گگيروگازە پيشە
ی
ژانرانە بەکاار بھ نن و بزا وتی رۆژنامەووانی
ەن".
تەکنيکی و زانستييەکاننی دەرباز بکە
ﯾامن ر
سەرچاوە :ما پەڕی پەﯾا
تاﯾبەتمەند
دﯾيەکانی پەڕتتووک
و ت:
باشوووری کوردستان
جﯚری پەڕتتووک :راگەﯾانندن
شوور
زمان  -ش وەزار :ک .باش
9519
پەڕتوووکی ژمارە9 :
ووسەر و پارر زەر و سيا سەتمەدار
ۆ گە ی نو
کاردۆ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201204
4112016276
64479
ی پی دی ئ ف :ھ شتا ئاماادە نييە
فاﯾلی
ن و کﯚکردنەوەەی ئيسماعييل
ئامادەکردن
تەنيا
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پەڕتووکی ژمارە9520 :
کارزان و ھاوڕ کانی
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514969761
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
محەمەد

پەڕتووکی ژمارە9521 :
کارگە شاراوە کان
http://www.kurdipedia.org/?q=2012062022553170357
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
و /ئيبرھيم ئەحمەد شوان
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی پەڕتووک
جﯚری پەڕتووک :مندا ن
پەڕتووکی ژمارە9522 :
کارگەی شەکری سل مانی بناغەی ئابوری و ھەرەسی سياسی
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514966324
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
محەمەد کەرﯾم محەمەد
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی پەڕتووک
باشووری کوردستان
و ت:
جﯚری پەڕتووک :ئابووری
زمان  -ش وەزار :ک .باشوور
پەڕتووکی ژمارە9523 :
کارل فﯚن کالوزەﭬتز
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122214410018654
ئامادەﯾە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
ماﯾکل ھﯚوارد
کەمال رەشيد شەری
مەکتەبی بيرو ھﯚشياری 2006
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی پەڕتووک
باشووری کوردستان
و ت:
جﯚری پەڕتووک :رامياری
زمان  -ش وەزار :ک .باشوور
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9524
پەڕتوووکی ژمارە4 :
کارما
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22214405518501
ە
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
ن .الزﯾرﯾﯾن
جەالل ددەباغ
20
سل مانی 006
خانەی ووەرگ انی س
تاﯾبەتمە
ەندﯾيەکانی پپەڕتووک
ستان
شووری کوردس
باش
و ت:
جﯚری پپەڕتووک :دەرروونناسی
زمان  -ش وەزار :ک .باشوور
9525
پەڕتوووکی ژمارە5 :
کارمامز
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201108
8102121566
60643
ھ شتا ئامادە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
حەسەنيانی  -ھاوار
ی :عەلی ح
نووسينی
چاپەمەنی و کت بفرۆۆشيی کالرا  -ھﯚ ندا
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
تاﯾبەتمە
دەرەوە
و ت:
جﯚری پەڕتووک :رۆمان

9526
پەڕتوووکی ژمارە6 :
کان
ش ری بابەک
مەی ئەردەش
کارنام
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
69902
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
سوار .خ.
شاس

9527
پەڕتوووکی ژمارە7 :
زانکﯚ
ﯚ
مەی نو نەرراﯾەتی گشتتی خو ندکاارانی
کارنام
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
66443
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
دکارانی زانکﯚﯚ
ەک لە نو نەرراﯾەتی خو ند
ليژنەﯾە

9528
پەڕتوووکی ژمارە8 :
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کاروان
ن
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
67833
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
مان
عوسم

9529
پەڕتوووکی ژمارە9 :
کاروان سەرا
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
68621
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
سەرددار رەزا

9530
پەڕتوووکی ژمارە0 :
رە
کاروان و ئەست ر
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6202255317
70201
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
عيد
سالەح سەع
تاﯾەر س
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی پەڕتووک
ی پەڕتووک :مندا ن
جﯚری
9531
پەڕتوووکی ژمارە1 :
ەڕ
کاروان و سەگوە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22214411519196
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
ەولود )مەم)
نووسينی :محەمەد مە
لەالﯾەن دەزگای چاپ و پەخشی ئاراسەوە
ن
 200دا
ئەم کت بە للە سا ی 03
ەوە
ب وکراوەتە
سەرچاوە :ما پەڕی کت ببخانەی کورددی
دﯾيەکانی پەڕتتووک
تاﯾبەتمەند
و ت:
باشوووری کوردستان
جﯚری پەڕتتووک :رۆمان
شوور
زمان  -ش وەزار :ک .باش
9532
پەڕتوووکی ژمارە2 :
ی رۆژھە ت
کاروانسەراکانی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22214412819628
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
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د .ئەندازﯾار کارڵ ميوولەر
شتی
موئمين دەش
عەبدولم
200
ی سەردەم 02
دەزگای
سەرچاوە :ما پەڕی کت بخانەی ککوردی
تاﯾبەتم
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
و ت:
ستان
شووری کوردس
باش
جﯚری پەڕتووک :م ژژوو
زمان  -ش وەزار :ک ..باشوور
9533
پەڕتوووکی ژمارە3 :
کاروانی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6202255317
70234
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ەعيد
مەدسا ح سە
محەم
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی پەڕتووک
ی پەڕتووک :مندا ن
جﯚری
9534
پەڕتوووکی ژمارە4 :
سەروەری و روداوە گرننگەکان
ی ی.ن.ک س
کاروانی  25سا ەی خەباتی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
66417
شتا ئامادە نيييە
ھش
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ی  25سا ە
سيمی ﯾادی
ی با ی مەراس
ليژنەی

9535
پەڕتوووکی ژمارە5 :
ﯚنگ)
وون ،کانت ،دﯾکارت و ﯾﯚ
رات ،ئەفالتو
ستﯚ ،سوکر
شيوس ،ئەرس
شە )کﯚنفﯚش
کاروانی ئەند ش
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201112
2231624396
63498
ە
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
ەقنەس)
ھە بژارددن و ئامادەکرردن و وەرگ انی :جەليل عەباسی )قە
ھەول ر 2010 -
ەندﯾيەکانی پپەڕتووک
تاﯾبەتمە
ستان
شووری کوردس
باش
و ت:
جﯚری پپەڕتووک :فەللسەفە
زمان  -ش وەزار :ک .باشوور
9536
پەڕتوووکی ژمارە6 :
داشت و بيرەوەرﯾەکان
ەﯾەک لە ﯾاد
کاروانی ب کﯚتااﯾی :گﯚشە
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http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
69687
ھ شتا ئئامادە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ت
مود مەال عزەت
مەحم

9537
پەڕتوووکی ژمارە7 :
س
کاروانی پ نووس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201110
0260855086
62571
ی پی دی ئ ف :ھ شتا ئاماادە نييە
فاﯾلی
ەی
ھاتە ن و کت بخانە
ە
ەورامانە
مەرﯾوان و ھە
 241شاعير و نووسەری م
ژﯾاننامەی 1
جﯚری کاغەزدا
ی
شترﯾن
پەڕەﯾيە ،گاليننگﯚرە و لە باش
کوردﯾيەوە .بەرگی ئەم کت بە 325الپە
سەر ھەر
ر
دراوە.لە گەڵ باس ککردن لە
ە
لە الﯾەن ب وکراوەی )ئاراس(ەوە لە چاپ
شاعير ک رﯾززی چاالکييە کان ﯾان نمووونەی ش عر ک لە گەڵ و ننەﯾەکدا
نووسەر و ش
ئامادەکردنی :فاتح مستەفاﯾی.
:
ە .کﯚکردنەو ئ
ە 6500تمەنە
خی ئەم کت بە
دانراوە .نرخ
ئەحمەدی قازی .رووببەرگ ھ من ککانی
ی
سری .پ شەککی
پياچوونەوەی :عەزﯾز ناس
سانانی.
دﯾيەکانی پەڕتتووک
تاﯾبەتمەند
باشوووری کوردستان
و ت:
ی
جﯚری پەڕتتووک :ئەدەبی
شوور
زمان  -ش وەزار :ک .باش
9538
پەڕتوووکی ژمارە8 :
ەگەرﯾی کورردی
کاروانی رۆژنامە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101235126
65120
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
جاف
ورﯾا ج
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
و ت:
بااشووری کورددستان
ی پەڕتووک :رااگەﯾاندن
جﯚری
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
9539
پەڕتوووکی ژمارە9 :
کاروانی ژﯾانم  1و 2
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201405
5230028287
76432
ھ شتا ئامادە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
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مستەففا ئيبراھيم زەە می
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
تاﯾبەتم
و ت:
ستان
شووری کوردس
باش
زمان  -ش وەزار :ک  .باشوور
جﯚری پەڕتووک :ﯾادداشت

9540
پەڕتوووکی ژمارە0 :
ەوتن
کاروانی سەرکە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
66367
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
الن ،عەبدو
ئﯚجەال

9541
پەڕتوووکی ژمارە1 :
نەوە
دی :ل کﯚ ينە
ی نو ی کورد
کاروانی شيعری
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
68003
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
مين قادر شاررباژ ری
ەی حەمە ئەم
حەمە
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
بااشووری کورددستان
و ت:
ەدەبی
ی پەڕتووک :ئە
جﯚری
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
9542
پەڕتوووکی ژمارە2 :
کاروانی ﯾار
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
67886
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ی ﯾار
کاروانی

9543
پەڕتوووکی ژمارە3 :
...
کە ژنھ نانە .
ﯾەتيمان ئەدو ت ە
ن
مە
ەرد کی کﯚم
کاروانی :ئەم چييرۆکە لە دە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
67698
ھ شتا ئامادە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ەعيد
مەد سا ح سە
محەم

ﻻﭘەڕە

2541

http://www.kurdipedia.org

9544
پەڕتوووکی ژمارە4 :
ی ئ ران
ەھيدەکانی کوردستانی
کاروان ک لە شە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
69729
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
م
کەرﯾم

9545
پەڕتوووکی ژمارە5 :
ۆک
کاروان کی نوێ :کورتە چيرۆ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
68286
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ن عومەر
جيھان

9546
پەڕتوووکی ژمارە6 :
وە
باری گ انەو
کاروبا
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201209
9221637296
66154
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
نی .زاھير رۆژژبەﯾانی
نووسينی
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
تاﯾبەتمە
ستان
شووری کوردس
باش
و ت:
ەمەجﯚرە
جﯚری پەڕتووک :ھە
زمان  -ش وەزار :ک ..باشوور

9547
پەڕتوووکی ژمارە7 :
می
مەتی ھەر م
ەمی حکوم
ی وەرزش و الوان لە کابينەی پ نجە
ی وەزارەتی
چاالکييەکانی
کاروچ
ستان
کوردس
dipedia.org//?q=201112
2041310346
63093
http:///www.kurd
ﯾە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
20
دن و پەﯾوەندﯾيەکان 009 -
شتی راگەﯾاند
ئامادەککردنی بەڕ وەەبەراﯾەتی گش
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
تاﯾبەتم
و ت:
شووری کوردستان
باش
جﯚری پەڕتووک :راپپﯚرت
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک

ﻻﭘەڕە

2542

http://www.kurdipedia.org

پەڕتووکی ژمارە9548 :
کارکردن ئئەسوەدەﯾی ژﯾانە
http://www.kurdipedia.org/?q=2012062022553170792
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
عەبدو خاليد سابير
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی پەڕتووک
جﯚری پەڕتووک :مندا ن
پەڕتووکی ژمارە9549 :
کارکردنی بەکە ک :چيرۆک بە ش وەی وتوو ژ )شانﯚﯾی)
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514967693
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
رەفيق چاالک

پەڕتووکی ژمارە9550 :
کاری داڕ ژراو لە ن وان کوردی )دﯾال کتی ژووروو( و فارسيدا
http://www.kurdipedia.org/?q=2013070521543389684
ئامادەﯾە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
سەلوا فەرﯾق سا ح
2009
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی پەڕتووک
باشووری کوردستان
و ت:
جﯚری پەڕتووک :زمانەوانی
زمان  -ش وەزار :ک .باشوور
پەڕتووکی ژمارە9551 :
کاری زﯾا نبەخش
http://www.kurdipedia.org/?q=2012062022553170733
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
سروە مستەفا
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی پەڕتووک
جﯚری پەڕتووک :مندا ن
پەڕتووکی ژمارە9552 :
کاری عەلەنی و قانونی
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http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
66246
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ی زادە ،ئيبراھ
عەلی
ھيمی

9553
پەڕتوووکی ژمارە3 :
ی چيا
ە ﯾا ئەودﯾوی
کارﯾتە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
69590
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ﯾەشار ککەمال
ن لە تورکييەووە :شوکور
وەرگ ان
فا
مستەفا
ەندﯾيەکانی پەڕتووک
تاﯾبەتمە
و ت:
ستان
شووری کوردس
باش
جﯚری پپەڕتووک :رۆممان
زمان  -ش وەزار :ک ..باشوور
9554
پەڕتوووکی ژمارە4 :
ەر کﯚمە گای کوردی
ەبييە کوردﯾييەکان لەسە
گەری بزووتننەوە رۆشنببيری و ئەدە
کارﯾگ
ستان 2003-1970
ووری کوردس
باشو
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6042154296
65036
نييە
شتا ئامادە ە
ھ شت
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
مەد ميرە
ئەحم
تمەندﯾيەکانی پەڕتووک
ی
تاﯾبە
بباشووری کورردستان
و ت:
ھەمەجﯚرە
ی پەڕتووک :ھ
جﯚری
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک

9555
پەڕتوووکی ژمارە5 :
ەسەر کوردستان
ھاو  1639لە
گەری پەﯾمانننامەی زەھ
کارﯾگ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201211
1171155537
73746
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
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حموود عبدولررەحمان
ەمەدئەمين و د شاد مەح
ئەحمەد حە
2011
دﯾيەکانی پەڕتتووک
تاﯾبەتمەند
باشوووری کوردستان
و ت:
جﯚری پەڕتتووک :م ژوو
شوور
زمان  -ش وەزار :ک .باش
9556
پەڕتوووکی ژمارە6 :
ە لە نو گەری شيعری کوردﯾدا
گەری روانگە
کارﯾگ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201403
3310040079
97240
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
د .عەلی تاھير بەررزنجی
مانی2008-
سل ما
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
بااشووری کورددستان
و ت:
ەدەبی
ی پەڕتووک :ئە
جﯚری
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
9557
پەڕتوووکی ژمارە7 :
گەری سەتە
کارﯾگ
ەالﯾت
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22214412619575
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
شاسواری
عادل ش
2008
سەرچاوە :ما پەڕی کت بخانەی ککوردی
تاﯾبەتم
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
ستان
شووری کوردس
باش
و ت:
جﯚری پەڕتووک :راگگەﯾاندن
زمان  -ش وەزار :ک ..باشوور
9558
پەڕتوووکی ژمارە8 :
چوون لە بەرپرس تی تاووان و سزادا
گەری ھە چ
کارﯾگ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22214410618861
ی پی دی ئ ف :ھ شتا ئاماادە نييە
فاﯾلی
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جيد عەلی
نووسينی :ھيمداد مەج
وەرگ انی لە عەرەبيەوەە؛ دل ر ميرزا
مانيەوە ب وکرراوەتەوە
لەالﯾەن خانەی وەررگ انی سل م
ن
 200دا
ئەم کت بە للە سا ی 04
تاﯾبەتمەند
دﯾيەکانی پەڕتتووک
و ت:
باشوووری کوردستان
ی
جﯚری پەڕتتووک :ﯾاساﯾی
شوور
زمان  -ش وەزار :ک .باش
9559
پەڕتوووکی ژمارە9 :
گەرﯾی بيری
کارﯾگ
ی نەتەوەﯾی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101235136
65156
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ن ،عەبدو ع
ئاگرﯾن
عەزﯾز خاليد

9560
پەڕتوووکی ژمارە0 :
دندا
وونی لە بوارری راگەﯾاند
گەرﯾی دەرو
کارﯾگ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201111
1151729306
62981
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
عەبدولوواح د موشيرر دزەﯾی
ی ئاراس 20 09 -
دەزگای
تاﯾبەتم
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
و ت:
ستان
شووری کوردس
باش
جﯚری پەڕتووک :راگگەﯾاندن
زمان  -ش وەزار :ک  .باشوور
9561
پەڕتوووکی ژمارە1 :
حکومەتی ھەر می کوردستان
ی
ەر
ليمی لەسە
سەتی ئيقلي
گەرﯾی سياس
کارﯾگ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
66439
ھ شتا ئامادە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ن ئازاد ئەنوەرر
کەﯾوان

9562
پەڕتوووکی ژمارە2 :
ەی نو دا
ەردەی نەوە
گەرﯾی عەقييدە لە پەروە
کارﯾگ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
65842
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
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م ،عەبدو
عەزام

9563
پەڕتوووکی ژمارە3 :
گەرﯾی گﯚراننی لەسەر کوردﯾی ناووەڕاست
کارﯾگ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22214412319444
ئاما دەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ميش ل ليزﯾنب رگ
عەزﯾز گەردی
2004
ی سەردەم 4
دەزگای
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی پەڕتووک
بااشووری کورددستان
و ت:
مانەوانی
ی پەڕتووک :زم
جﯚری
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
9564
پەڕتوووکی ژمارە4 :
کەسييەتی سەرکەوتتوو
ی
ی
ھ نييەکانی
ست ،ﯾاخود نھ
گەرﯾی نەس
کارﯾگ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201112
2181947326
63364
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
د .عەللی وەردی
ەد زەنگنە
سەمە
200
سل مانی 02
ی وەرگ انی س
خانەی
مەندﯾيەکانی
تاﯾبەتم
ی پەڕتووک
و ت:
با شووری کورددستان
جﯚری
ی پەڕتووک :ل کﯚ ينەوە
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
9565
پەڕتوووکی ژمارە5 :
ە کوردﯾەکانندا
ەری ر پﯚرتاژژ لە رۆژنامە
گەرﯾی ھونە
کارﯾگ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101235146
65215
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ستانی ،بەناز
کو س

9566
پەڕتوووکی ژمارە6 :
وری ئەوان لەسەر کوررد
گەرﯾی کەلتو
کارﯾگ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
66494
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
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قەرەداغی ،عەتا

9567
پەڕتوووکی ژمارە7 :
کوردﯾدا
ا
ﯚی
دی لە شانﯚ
ەپووری کورد
گەرﯾی کەلە
کارﯾگ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
67436
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ھيم ئەحمەد س
ئيبراھ
سمﯚ

9568
پەڕتوووکی ژمارە8 :
ی کوردستان
سەر ھەر می
گەرﯾيەکانی تورکيا لەس
کارﯾگ
dipedia.org//?q=201109
9131437236
61202
http:///www.kurd
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
نووسەرر
پەروﯾز ررەحيم  -نەجاات عەلی
ی الپەڕەکان
ژمارەی
167
سا ی چاپ
2011
نﯚرەی چ
چاپ
ﯾەکەم
ی بەرگ
دﯾزاﯾنی
ورﯾا بودداغی
گ
کەتەلﯚگ
ەت
سياسە
تاﯾبەتم
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
و ت:
ستان
شووری کوردس
باش
جﯚری پەڕتووک :راممياری
زمان  -ش وەزار :ک  .باشوور
9569
پەڕتوووکی ژمارە9 :
کات ر
کارﯾک
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
67320
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ی ،گرفتار
کاکەﯾی

9570
پەڕتوووکی ژمارە0 :
ە
کات ر بە وشە
کارﯾک
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http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201208
8261856426
65532
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
سەن
سەعيد حەس
حەمەس
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
تاﯾبەتم
و ت:
ستان
شووری کوردس
باش
جﯚری پەڕتووک :ئەددەبی
زمان  -ش وەزار :ک  .باشوور

9571
پەڕتوووکی ژمارە1 :
کار زی پشوو
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101235126
65118
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
حەمە عارف موئمن
سواری ،عادل ح
شاس

9572
پەڕتوووکی ژمارە2 :
کار ک بﯚ قﯚشمە
ەچی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6202255317
70498
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
جيل ئئيگلتون
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی پەڕتووک
بااشووری کورددستان
و ت:
مندا ن
ی پەڕتووک :م
جﯚری
9573
پەڕتوووکی ژمارە3 :
لقی سل مانی بە...
شتی و ی
ەرھەمی ی.م.ک بە گش
دراوەکان بە
کارە بە ئەنجام د
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
66269
ھ شتا ئامادە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ی سل مانی
ی ی.م.ک لقی
ی راگەﯾاندنی
ليژنەی

9574
پەڕتوووکی ژمارە4 :
م.ک
ششی ی.م
کارە بە ئەنجامدرراوەکان کﯚش
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
66308
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
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ی مامﯚستاﯾانی کوردستان
ﯾەک تی

9575
پەڕتوووکی ژمارە5 :
ە
دەکەو تەوە
کارە سپی دوورد
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6202255317
70720
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ئا /ئيببراھيم سا ح
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی پەڕتووک
ی پەڕتووک :مندا ن
جﯚری
9576
پەڕتوووکی ژمارە6 :
سەرکەوتوو
کەس تی س
کارە نائاساﯾەکاننی نەست ﯾﯾان نھ نی ک
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201403
3310040079
97254
ھ شتا ئئامادە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ن ئەحمەد
بەرزان
2004
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
بااشووری کورددستان
و ت:
ی پەڕتووک :دەروونناسی
جﯚری
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
9577
پەڕتوووکی ژمارە7 :
شتی و مرۆﯾﯾيەکان
ساتە سروش
سات :کارەس
کارەس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6161447436
67500
ھ شتا ئامادە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ی :د.بيوار خننسی
نوسينی
حمەد
ن محەمەد ئەح
وەرگ اننی :گەرميان
ژمارەی الپەڕە283 :
تاﯾبەتم
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
و ت:
ستان
باککووری کوردس
ەمەجﯚرە
جﯚری پەڕتووک :ھە
زمان  -ش وەزار :ک ..باشوور
9578
پەڕتوووکی ژمارە8 :
ساتی )بارزان(ی زو ملل کراو
کارەس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22702075619766
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ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
نووسەر
چياووک
مەعروف چ
وەرگ
عيل
سالح ئيسماع
ئەبوبەکر س
ەڕەکان
ژمارەی الپە
224
پ
سا ی چاپ
2008
کەتەلﯚگ
م ژوو
ەوەی موکرﯾاننی
سەرچاوە :ما پەڕی دەززگای تو ژﯾنەووە و ب وکردنە
دﯾيەکانی پەڕتتووک
تاﯾبەتمەند
و ت:
باشوووری کوردستان
جﯚری پەڕتتووک :م ژوو
شوور
زمان  -ش وەزار :ک .باش
9579
پەڕتوووکی ژمارە9 :
ھيدکردنی ئئيمام
ساتی شەھ
کارەس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201208
8172056247
72223
ئامادەەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
کاکە مەحمود
عيرفان ئەحمەد کا
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی پەڕتووک :ئئاﯾين و ئاتەﯾزم
جﯚری
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک

9580
پەڕتوووکی ژمارە0 :
ساتی قە ی دمدم 1608-1606
کارەس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201011
11911195510790
ی پی دی ئ ف :ھ شتا ئاماادە نييە
فاﯾلی
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حمان عومەر
ی :د .سەروەەر عەبدول ەح
ل کﯚ ينەوەی
ژمارەی بالووکراوە76:
دﯾزاﯾنی بەرگ :حەميد ررەزا ئازموودە
ساالر
ر
ی الپەڕەکان :کاروان
ڕ کخستنی
چاپخانە :ئااراس ھەول ر
1
تيراژ1000 :
ەم2008 :
چاپی ﯾەکە
 2008حکومەتی ھەر می کورردستان
2
ژمارەی سپپاردن 2496 :سا ی
تاﯾبەتمەند
دﯾيەکانی پەڕتتووک
و ت:
باشوووری کوردستان
شوور
زمان  -ش وەزار :ک .باش
9581
پەڕتوووکی ژمارە1 :
سل مانی
ی شاری س
عی تەجەولی
ساتی مەنع
کارەس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
66578
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
مانی
لە ب ووکراوەکانی گگﯚﭬاری سل م

9582
پەڕتوووکی ژمارە2 :
ساتی ھەکااری
کارەس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201109
9071203536
61025
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
نەوشيرروان مستەفاا ئەمين
2
چوارەم 2011
چاپی چ
تاﯾبەتم
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
و ت:
ستان
شووری کوردس
باش
جﯚری پەڕتووک :م ژژوو
زمان  -ش وەزار :ک  .باشوور
9583
پەڕتوووکی ژمارە3 :
ساﯾکﯚلﯚژی)
ی
ەبجە )تو ژﯾننەوەﯾەکی
ساتی ھە ە
کارەس
dipedia.org//?q=201012
22214412819637
http:///www.kurd
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
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ە کەوە
فرﯾشتە
2
ی ئاراس 2008
دەزگای
تاﯾبەتم
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
ستان
شووری کوردس
باش
و ت:
جﯚری پەڕتووک :ئەننفال و ھە ەببجە

9584
پەڕتوووکی ژمارە4 :
ساتی کيمياابارانی ھە ەبجە بەھااری 1988
کارەس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
66310
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
مشير
شەوککەت حاجی م
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
و ت:
بااشووری کورددستان
ەبجە
ەنفال و ھە ە
ی پەڕتووک :ئە
جﯚری
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
9585
پەڕتوووکی ژمارە5 :
ک
کەر :چيرۆک
کارەک
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
69100
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
گەالو ژ

9586
پەڕتوووکی ژمارە6 :
کەرەکان
کارەک
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
69396
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ژﯾنييە ،ژان

9587
پەڕتوووکی ژمارە7 :
کەرەکان
کارەک
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201106
6101507245
59645
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
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نووسينی :ژان ژﯾنييە
وەرگ انی لە فارسيەوەە؛ دالوەر قەرەەداغی
 200دا ب وکرااوەتەوە
ئەم کت بە للە سا ی 06
تاﯾبەتمەند
دﯾيەکانی پەڕتتووک
و ت:
باشوووری کوردستان
جﯚری پەڕتتووک :شانﯚ
9588
پەڕتوووکی ژمارە8 :
وە
کازﯾو
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
67985
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
سە
حەمەی ئەلياس
ی عەبدو ببەگی کاکە ح
فاﯾەقی

9589
پەڕتوووکی ژمارە9 :
وە ژ/4-3-2-1 /
کازﯾو
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6202255317
70322
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
منا ننی ئيشکەر
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی پەڕتووک :مندا ن
جﯚری
9590
پەڕتوووکی ژمارە0 :
ی ئەدەبی
وە؛ کﯚمە ک پەخشانی
کاز و
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201305
5042228537
78677
ە
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
عومەر ممحەمەدی
ورم 1388 -
ەندﯾيەکانی پپەڕتووک
تاﯾبەتمە
و ت:
ھە تی کورددستان
رۆژھ
جﯚری پپەڕتووک :ئەددەبی
زمان  -ش وەزار :ک .باشوور
9591
پەڕتوووکی ژمارە1 :
ەرزنجيدا
ی  62پرسيااری ھە ﯚ بە
ير لە وە می
ک؛ کاميل ژير
کاژﯾک
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201401
1172136178
86651
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ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی

ئاماددەﯾە
...
ی پەڕتووک
ەتمەندﯾيەکانی
تاﯾبە
ی پەڕتووک :وتار و دﯾمانە
جﯚری
ن  -ش وەزار :ک .باشوور
زمان

9592
پەڕتوووکی ژمارە2 :
کنامە
کاژﯾک
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201109
9061547566
61007
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
کاژﯾک
نی 1961 -
سل مانی
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
تاﯾبەتم
و ت:
ستان
شووری کوردس
باش
جﯚری پەڕتووک :پرۆۆگرام
زمان  -ش وەزار :ک  .باشوور
9593
پەڕتوووکی ژمارە3 :
سپ رن بە پاﯾﯾيز
ک تەکەم بس
کاسک
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201111
1121710116
62919
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
شەھيد بەکر عەلی)
د
عيری
(ژﯾان و بەررھەمی شاع
ن عارف
ی :فەرەﯾدون
ئامادەکردنی
گ :ئاسﯚ مامززادە
دﯾزاﯾنی ناووەڕۆک و بەرگ
ی 2010
ەم /سل مانی
چاپی ﯾەکە
تاﯾبەتمەند
دﯾيەکانی پەڕتتووک
و ت:
باشوووری کوردستان
ەست
جﯚری پەڕتتووک :ھە بە
شوور
زمان  -ش وەزار :ک .باش
9594
پەڕتوووکی ژمارە4 :
ەی جەژن :چيرۆک
کاسە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
67862
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
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ن عەزﯾز
سﯚران

9595
پەڕتوووکی ژمارە5 :
رﯾاکانی شە
کافتر
ەو
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
69515
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ﯾﯚنان ،رەسوڵ

9596
پەڕتوووکی ژمارە6 :
کافکاا
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22214410718920
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
ميرزاﯾی
سف حاجی م
نووسينی :سادﯾقی ھييداﯾەت و ﯾوس
ەرﯾم
وەرگ انی؛ محەمەد کە
پەخشی سەردەمەووە
ی
لەالﯾەن دەزگای چاپ و
ن
 200دا
ئەم کت بە للە سا ی 02
ەوە
ب وکراوەتە
تاﯾبەتمەند
دﯾيەکانی پەڕتتووک
باشوووری کوردستان
و ت:
ەفە
جﯚری پەڕتتووک :فەلسە
شوور
زمان  -ش وەزار :ک .باش
9597
پەڕتوووکی ژمارە7 :
ە
ی فەلسەفيە
کافکاا :پەﯾام کی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101536416
65469
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ت ،سادقی
ھيداﯾت

9598
پەڕتوووکی ژمارە8 :
ە
کاگوﯾﯾا ی شازادە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6202255317
70608
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
و/ئاماننچ عومەر
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی پەڕتووک :مندا ن
جﯚری
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پەڕتووکی ژمارە9599 :
کاليگﯚال
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514969401
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
کامﯚ ،ئەلب ر

پەڕتووکی ژمارە9600 :
کاليگﯚال
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514968357
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
ئەلب ر
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی پەڕتووک
جﯚری پەڕتووک :رۆمان
زمان  -ش وەزار :ک .باشوور
پەڕتووکی ژمارە9601 :
کاليگﯚال لە ئاو نەی ئەم ۆدا
http://www.kurdipedia.org/?q=2011123115443763602
ئامادەﯾە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
نووسينی :زاباو کينا
وەرگ انی :رەئوف حەسەن
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی پەڕتووک
جﯚری پەڕتووک :شانﯚ
زمان  -ش وەزار :ک .باشوور
پەڕتووکی ژمارە9602 :
کام چارەنوس
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514966174
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
سوارە

پەڕتووکی ژمارە9603 :
کام حيزب سەردەکەوێ؟ :کﯚمە ە چيرۆک
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514968459
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
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عەزﯾز

پەڕتووکی ژمارە9604 :
کام ر گا؟
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122214412219417
ئامادەﯾە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
بابەکر دڕەﯾی
2004
سەرچاوە :ما پەڕی کت بخانەی کوردی
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی پەڕتووک
باشووری کوردستان
و ت:
جﯚری پەڕتووک :وتار و دﯾمانە
زمان  -ش وەزار :ک .باشوور
پەڕتووکی ژمارە9605 :
کامکارەکان ،خالقی ،قەرەداخی
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122214412319453
ئامادەﯾە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
براﯾم فەرشی
2006
سەرچاوە :ما پەڕی کت بخانەی کوردی
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی پەڕتووک
باشووری کوردستان
و ت:
جﯚری پەڕتووک :موزﯾک
پەڕتووکی ژمارە9606 :
کاميان بەکار بھ نين قوتابی ،خو ندکار ...ھتد
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514967074
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
محەمەد سا ح سەعيد

پەڕتووکی ژمارە9607 :
کام رای چاوەکانم
http://www.kurdipedia.org/?q=2011091115092561140
فاﯾلی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
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عومەر عەللی ئەمين
ی سەردەم  -سل مانی ))سا ی چاپ)2009 :
لە ب وکراوەەکانی دەزگای
دﯾيەکانی پەڕتتووک
تاﯾبەتمەند
و ت:
باشوووری کوردستان
ت
جﯚری پەڕتتووک :ﯾاداشت

9608
پەڕتوووکی ژمارە8 :
وس :ل کﯚ يننەوە
کامەرران موکری چيرۆک نوو
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
68387
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ھا)
کامەران )محەمەد ئەحمەد تەھ

9609
پەڕتوووکی ژمارە9 :
)2،1
راوی )ب 2
ی ب ونەکراووە و لەﯾادکر
کامەرران موکری :بەرھەمی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
68672
ھ شتا ئامادە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
کامەران موکری
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
و ت:
بااشووری کورددستان
ھە بەست
ی پەڕتووک :ھ
جﯚری
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
9610
پەڕتوووکی ژمارە0 :
کامەرران و ھﯚنرااوەی نوێ :ل کﯚ ينەوە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
67699
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
مەد دﯾق عارف
محەم

9611
پەڕتوووکی ژمارە1 :
ک لە ژﯾان و کارە فيکرﯾييەکانی
کانت نموونەﯾەک
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22702075619919
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
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نووسەر
دولسالم
عيماد عەبد
وەرگ
پەژارە عەبد
دولحەميد
ەڕەکان
ژمارەی الپە
79
پ
سا ی چاپ
2005
کەتەلﯚگ
سياسەت
ەوەی موکرﯾاننی
سەرچاوە :ما پەڕی دەززگای تو ژﯾنەووە و ب وکردنە
دﯾيەکانی پەڕتتووک
تاﯾبەتمەند
باشوووری کوردستان
و ت:
ەفە
جﯚری پەڕتتووک :فەلسە
شوور
زمان  -ش وەزار :ک .باش
9612
پەڕتوووکی ژمارە2 :
ی
کانی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201403
3310040079
97271
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
مارف ناسراو
مانی2009-
سل ما
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی پەڕتووک
بااشووری کورددستان
و ت:
ەدەبی
ی پەڕتووک :ئە
جﯚری
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
9613
پەڕتوووکی ژمارە3 :
خشان
ی سارد :پەخ
کانی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
68593
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
سەن ەالح
حەسە

9614
پەڕتوووکی ژمارە4 :
ی مرادان
کانی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22214412319462
ئامادەەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
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سە ح پاﯾانيانی
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
بااشووری کورددستان
و ت:
کلتوور
ی پەڕتووک :کل
جﯚری
9615
پەڕتوووکی ژمارە5 :
وی غەزەل
کانياو
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22214405918648
ئامادەەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ەفا پﯚ دەرک )ڕاميار)
مستە
شاراتی ھيوا  -تاران 2008
ئينتش
ی کت بخانەی کوردی
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
دەرەوە
و ت:
ھە بەست
ی پەڕتووک :ھ
جﯚری
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
9616
پەڕتوووکی ژمارە6 :
ە و خﯚشەو
کانيلە
وﯾستی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
68389
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
عەبدوول ەزاق

9617
پەڕتوووکی ژمارە7 :
ی خومان
کانيی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201210
0072201327
73401
ھ شتا ئامادە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
عومەر خﯚشنناو
ھ من ع
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
تاﯾبەتم
و ت:
ستان
شووری کوردس
باش
جﯚری پەڕتووک :کلتتوور
زمان  -ش وەزار :ک  .باشوور

9618
پەڕتوووکی ژمارە8 :
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ن
ی ھەتوان  -تاﯾبەتمەندﯾی ميوەکان
کانيی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22214412819630
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
مورتەزا نەزەری
2004
عەلی ددارە گردە ە 4
تاﯾبەتم
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
ستان
شووری کوردس
باش
و ت:
ست
جﯚری پەڕتووک :زانس
زمان  -ش وەزار :ک  .باشوور
9619
پەڕتوووکی ژمارە9 :
ش
کاوالش
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
69179
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
عەبدوو
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی پەڕتووک :رۆۆمان
جﯚری
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
9620
پەڕتوووکی ژمارە0 :
ی فارسی  -کوردی  -بەرگی 1
کاوە  -فەرھەنگی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201210
0131444492
24217
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
دانانی ::عەبدو ئيببراھيمی
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
تاﯾبەتم
و ت:
ستان
شووری کوردس
باش
جﯚری پەڕتووک :فەرھەنگ
زمان  -ش وەزار :ک  .باشوور

9621
پەڕتوووکی ژمارە1 :
سانە و ئاﯾينندا
ە ن وان ئەفس
کاوە و نەورۆز لە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
69614
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
م
سەن مەحمود حەمە کەرﯾم
حەسە
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تاﯾبەتمەندﯾيەکانی پەڕتووک
باشووری کوردستان
و ت:
جﯚری پەڕتووک :ھەمەجﯚرە
زمان  -ش وەزار :ک .باشوور
پەڕتووکی ژمارە9622 :
کاوە :شانﯚگەری
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514968543
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
م.ا

پەڕتووکی ژمارە9623 :
کاوەی ئاسنگەر
http://www.kurdipedia.org/?q=2012062022553170238
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
ئاسی رەباتی
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی پەڕتووک
جﯚری پەڕتووک :مندا ن
پەڕتووکی ژمارە9624 :
کاڕڵ مارکس و فردرﯾک ئەنگلس
http://www.kurdipedia.org/?q=2011092421270421690
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
وەرگ  :جەالل دەباغ
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی پەڕتووک
باشووری کوردستان
و ت:
جﯚری پەڕتووک :رامياری
زمان  -ش وەزار :ک .باشوور
پەڕتووکی ژمارە9625 :
کاک نەبی ئەست رەﯾەکی گەش بوو ،دەرکەوت و راخوشی
http://www.kurdipedia.org/?q=2011120410043063088
ئامادەﯾە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
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نەقشی
ی
حمان
ئامادەکردنی :رەح
2
2011
ی پەڕتووک
ەتمەندﯾيەکانی
تاﯾبە
ی پەڕتووک :ھەمەجﯚرە
جﯚری
ن  -ش وەزار :ک .باشوور
زمان

9626
پەڕتوووکی ژمارە6 :
عومەر دەبابە)
ر
کبير و شﯚڕڕشگ )خەبباتی
ی کاکان :مرۆڤ و رووناک
کاکی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
69831
شتا ئامادە نيييە
ھش
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
مەم /ک د
کاکە م

9627
پەڕتوووکی ژمارە7 :
کاکە ئەبو ئيسمااعيل
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201109
9041154516
60943
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ھەﯾنی
نی :ش رزاد ھ
نووسينی
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
تاﯾبەتم
و ت:
ستان
شووری کوردس
باش
ەمەجﯚرە
جﯚری پەڕتووک :ھە

9628
پەڕتوووکی ژمارە8 :
ل
کاکە ئەبو خەليل
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201108
8311514106
60846
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ھەﯾنی
نی :ش رزاد ھ
نووسينی
بابەت :سەربردەو رﯾﯾپﯚرتاژ و روودااو
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
تاﯾبەتمە
و ت:
ستان
شووری کوردس
باش
ەمەجﯚرە
جﯚری پەڕتووک :ھە
زمان  -ش وەزار :ک ..باشوور
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پەڕتوووکی ژمارە9 :
9629
ردە
کاکە فەتاح ئاغا ::چەند الپەڕڕەﯾەک لە ژﯾﯾانی شەھييدی سەرکر
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
69801
ھ شتتا ئامادە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ف
لەتيف

9630
پەڕتوووکی ژمارە0 :
ۆک
ماعيل :چيرۆ
کاکە ،،ئەبو ئيسم
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
69113
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ش رزاد ھەﯾنی

9631
پەڕتوووکی ژمارە1 :
ت نيم!
کاکەت
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
67808
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
س مەحموود
ھەﯾاس

9632
پەڕتوووکی ژمارە2 :
کاکەﯾﯾی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
69700
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
مەد ئەمين
محەم

9633
پەڕتوووکی ژمارە3 :
کاکەﯾﯾی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201312
2080919358
87366
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
ەورامی
ەد ئەمين ھە
ەوەی :محەمە
پشکنين و ل کﯚ ينەوە و تو ژ ھە دانە
بﯚسکانی لە چاپدراوە
لەسەر ئەررکی عەلی بﯚ
چاپخانەی الحوادث
198
بەغدا 84 -
دﯾيەکانی پەڕتتووک
تاﯾبەتمەند
و ت:
ئ اق
جﯚری پەڕتتووک :ئاﯾين و ئاتەﯾزم
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شوور
زمان  -ش وەزار :ک .باش
9634
پەڕتوووکی ژمارە4 :
ێ و رچەکەﯾﯾان
کاکەﯾﯾيەکان و رێ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
66522
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ەﯾی ،سدﯾق
بﯚرەکە

9635
پەڕتوووکی ژمارە5 :
ی بەخت
و گەھەری
کا
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6202255317
70673
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
مەد رەحيم رەەمەزان
محەم
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
و ت:
بااشووری کورددستان
مندا ن
ی پەڕتووک :م
جﯚری
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
9636
پەڕتوووکی ژمارە6 :
ی
وری کوردی
بەی :کەلتوو
کا ەبە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
68918
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ف مەحموود پووور
رەووف

9637
پەڕتوووکی ژمارە7 :
ن
کاﯾە بە قامکەکان
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201110
0030904186
62187
يە
شتا ئامادە نييە
ھش
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
سا حی
وەرگگ انی لەﯾال س
ی پەڕتووک
ەتمەندﯾيەکانی
تاﯾبە
جﯚرری پەڕتووک :مندا ن
ن  -ش وەزار :ک .باشوور
زمان
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پەڕتووکی ژمارە9638 :
کتابی حەق پەرستی
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061015364165381
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
بەشير موشير

پەڕتووکی ژمارە9639 :
کتيبکی بی وﯾنە و باوەرﯾکی شکودار
http://www.kurdipedia.org/?q=2012082021453072311
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
کﯚمە ەی ن ودەو ەتی کت بی پيرۆز  -لقی ھەول ر
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی پەڕتووک
جﯚری پەڕتووک :ئاﯾين و ئاتەﯾزم
زمان  -ش وەزار :ک .باشوور
پەڕتووکی ژمارە9640 :
کت ب
http://www.kurdipedia.org/?q=2012062023364071130
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
عەبدو ی حجشيدی

پەڕتووکی ژمارە9641 :
کت ب :چوار چيرۆک
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514968861
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
کەرﯾم

پەڕتووکی ژمارە9642 :
کت بخانە گشتييەکان
http://www.kurdipedia.org/?q=2013112110335087712
فاﯾلی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
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خەليفە
ە
ەبيلە
ەتحی و د .نە
نووسەر :د .محەمەد فە
سين قادر بەرزنجی
وەرگ  :ﯾاس
2013
دﯾيەکانی پەڕتتووک
تاﯾبەتمەند
و ت:
باشوووری کوردستان
جﯚرە
جﯚری پەڕتتووک :ھەمەج
شوور
زمان  -ش وەزار :ک .باش
9643
پەڕتوووکی ژمارە3 :
کت بخ
خانە نو يەکان
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101235146
65200
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
...

9644
پەڕتوووکی ژمارە4 :
ستان
مانی کوردس
شيفی نيشتم
خانە و ئەرش
کت بخ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201402
2062258082
21748
ھ شتا ئامادە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ئاسﯚ ح
حەسەن
2014
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
تاﯾبەتمە
و ت:
ستان
شووری کوردس
باش
ەمەجﯚرە
جﯚری پەڕتووک :ھە
زمان  -ش وەزار :ک ..باشوور
9645
پەڕتوووکی ژمارە5 :
ھە ت
خانەی رۆژھ
کت بخ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201110
0240015436
62489
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
بە کوردﯾيە ب ووکراوەکانی ککوردستانی رۆۆژھە ت
ن و شيکارﯾيەککی ئامارﯾيە لەسەر کت ە
ەی کت بەکان
ليستە
شەجيعی
رەزا ش
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی پەڕتووک :راگەﯾاندن
جﯚری
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
9646
پەڕتوووکی ژمارە6 :
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ڵ
خانەی منداڵ
کت بخ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6202336407
71131
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ەلی
ل محەمەد عە
جەالل
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی پەڕتووک
و ت:
بااشووری کورددستان
مندا ن
ی پەڕتووک :م
جﯚری
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
9647
پەڕتوووکی ژمارە7 :
ی
خانەی کوردی
کت بخ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101235116
65108
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ەفا نەرﯾمان
مستە
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
و ت:
بااشووری کورددستان
ی پەڕتووک :بييبلﯚگرافيا
جﯚری
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
9648
پەڕتوووکی ژمارە8 :
گرتنەوە لە ئئەفسانەی کوردﯾيەوە بﯚ زانستی سەردەم
کت بناامە؛ ئەفساانە و لەبەرگ
dipedia.org//?q=201308
8041344588
89301
http:///www.kurd
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
مەولود ئيبرااھيم حەسەن
ی نوێ
کوردستانی
04
4-08-2013
ﯾيەکانی پەڕتوووک
تاﯾبەتمەندﯾي
و ت:
کوردستان
ن
باشوورری
جﯚری پەڕتوووک :ئەفساننە
شوور
زمان  -ش ووەزار :ک .باش
9649
پەڕتوووکی ژمارە9 :
فيای ئ زدﯾاتتی
ن و بيبلﯚگراف
ی ئ زدﯾەکان
کت بی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
66019
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
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کەرمە
ەلی ،ئەنستانس ماری

9650
پەڕتوووکی ژمارە0 :
يبلﯚگرافيای ئ زﯾدﯾاتی
ی
ی ئ زﯾدﯾيەکاان )جليوە و مەسحەفاا رەش( و بي
کت بی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201109
9192128346
61993
شتا ئامادە نيييە
ھش
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
جاتی عەبدو
نەج
پەڕتووک
ک
تاﯾببەتمەندﯾيەکاانی
باشووری ککوردستان
و ت:
جﯚﯚری پەڕتووک
ەﯾزم
ک :ئاﯾين و ئاتە

9651
پەڕتوووکی ژمارە1 :
عەرەبی بە زمانی کوردی
ی
ەی
ەندێ زاراوە
ی :مانای ھە
ی ئەحمەدی
کت بی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
66970
ييە
شتا ئامادە نيي
ھش
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ی
نﯚدێ ،،ش خ مارفی

9652
پەڕتوووکی ژمارە2 :
ی بﯚشاﯾيەک
کت بی
کان
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201205
5190822476
64772
ھ شتا ئامادە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ئەدﯾب نادر
ک 2012 -
کەرکوک
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
تاﯾبەتمە
و ت:
ستان
شووری کوردس
باش
ە بەست
جﯚری پەڕتووک :ھە
زمان  -ش وەزار :ک ..باشوور
9653
پەڕتوووکی ژمارە3 :
کان
ی پرسيارەک
کت بی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22214405618527
ئامادەەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ک
د .گرﯾﯾگﯚری شتﯚک
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د
زانيار ففاﯾق سەعيد
2004
ی سەردەم 4
دەزگای
ی کت بخانەی کوردی
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
بااشووری کورددستان
و ت:
ھەمەجﯚرە
ی پەڕتووک :ھ
جﯚری
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
9654
پەڕتوووکی ژمارە4 :
گی 2
واﯾان  -بەرگ
ی پﯚلی ساو
کت بی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201112
2031532456
63079
ئاماددەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
م دانشيار
سينی :کەرﯾم
نووس
سوﯾﯾد 2006 -
ی پەڕتووک
ەتمەندﯾيەکانی
تاﯾبە
دەرەوە
و ت:
جﯚرری پەڕتووک :پەروەردە
ن  -ش وەزار :ک .باشوور
زمان
9655
پەڕتوووکی ژمارە5 :
ی پيرۆزی ئاشقان
کت بی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201111
1082116596
62855
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
کەرﯾم ددەشتی
20
ی ئاراس 007 -
دەزگای
تاﯾبەتمە
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
ستان
شووری کوردس
باش
و ت:
ە بەست
جﯚری پەڕتووک :ھە
زمان  -ش وەزار :ک ..باشوور
9656
پەڕتوووکی ژمارە6 :
ەر ک بﯚ پﯚل نکردنی کت بخو ن
وسان؛ ر بە
ی پەراو زنوو
کت بی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201302
2172134058
80680
ی پی دی ئ ف :ھ شتا ئاامادە نييە
فاﯾلی
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ەمەد
عەتا محە
ەڕتووک
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی پە
و ت:
ستان
شووری کوردس
باشو
ەڕتووک :بيبلﯚﯚگرافيا
جﯚری پە
زمان  -ش وەزار :ک .بباشوور

9657
پەڕتوووکی ژمارە7 :
ی حساب و پ وان
کت بی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
67166
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ف ﯾوسف
شەرﯾف

9658
پەڕتوووکی ژمارە8 :
ی حساب و قياسات
کت بی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
67167
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
مح دﯾﯾن ﯾوسف

9659
پەڕتوووکی ژمارە9 :
ی حەﯾدەرنام
کت بی
مە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
65739
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
می ،مەال عە
سەالم
ەبدول ەحمان

9660
پەڕتوووکی ژمارە0 :
ستی
ی خﯚشەوﯾس
کت بی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201205
5281253356
64917
ئاماددەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ەبانی
نزار قە
وەرگ انی :جەالل دەباغ
2010
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی پەڕتووک
ھە بەست
ی پەڕتووک :ھ
جﯚری
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک

ﻻﭘەڕە

2572

http://www.kurdipedia.org

9661
پەڕتوووکی ژمارە1 :
کت بی
ی دﯾاربەکرﯾييە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6170956296
66020
ی پی دی ئ ف :ھ شتا ئاماادە نييە
فاﯾلی
ی ،بنکەی ژﯾﯾن،
حەدﯾن ئاشتی
ئەبووبەکر تتارانی ،وەرگ ان لە فارسيييەوە :سە ح
.2007
سل مانی 7
دﯾيەکانی پەڕتتووک
تاﯾبەتمەند
و ت:
باشوووری کوردستان
جﯚری پەڕتتووک :م ژوو
شوور
زمان  -ش وەزار :ک .باش
9662
پەڕتوووکی ژمارە2 :
ن
ی ر کخستن
کت بی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101536416
65405
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
سابورراواﯾی ،ب ستوون

9663
پەڕتوووکی ژمارە3 :
ی ژن
کت بی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
66369
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
کەژال ئەحمەد

9664
پەڕتوووکی ژمارە4 :
کت بی
ی سەر دەرﯾﯾا
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201304
4032023517
78972
ھ شتا ئامادە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ەد
عەلی ئەحمە
نەوزاد ع
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
تاﯾبەتمە
و ت:
ستان
شووری کوردس
باش
ە بەست
جﯚری پەڕتووک :ھە
زمان  -ش وەزار :ک ..باشوور
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پەڕتوووکی ژمارە5 :
9665
ی سەرکەوتتن
کت بی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
65644
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ھيم فەق
ئيب اھ

9666
پەڕتوووکی ژمارە6 :
ی سەوز
کت بی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
66400
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ی موعەممەرر
قەزافی

9667
پەڕتوووکی ژمارە7 :
مە ﯾەتی
ی سەوز :دﯾﯾموکراتی ،ئئابوری ،کﯚم
کت بی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
66404
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ەر
ی ،موعەممە
قەزافی

9668
پەڕتوووکی ژمارە8 :
ی ش وازەکان
کت بی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201111
1071818436
62831
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
زانا خەلليل
20
ی ئاراس 007 -
دەزگای
تاﯾبەتمە
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
ستان
شووری کوردس
باش
و ت:
ە بەست
جﯚری پەڕتووک :ھە
زمان  -ش وەزار :ک ..باشوور
9669
پەڕتوووکی ژمارە9 :
سﯚرانی(،چ2
ی ئەلمانی – کوردی )س
ی ف رکردنی
کت بی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201105
5061137055
57517
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ب.چ(600 ،2000 ،ل.
فەرﯾادد فازﯾل عومەر،بەرلين) :ب
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ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
دەرەوە
و ت:
فەرھەنگ
ی پەڕتووک :فە
جﯚری
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
9670
پەڕتوووکی ژمارە0 :
کت بی
ی فەس ول مەقال
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201308
8041710339
92089
ھ شتا ئامادە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ئيبن رووشد
وەرگ اننی :مەرﯾوان عەبدول
2011
تاﯾبەتم
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
ستان
شووری کوردس
باش
و ت:
جﯚری پەڕتووک :ئاﯾيين و ئاتەﯾزم
زمان  -ش وەزار :ک  .باشوور
9671
پەڕتوووکی ژمارە1 :
ی لم
کت بی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201202
2092117286
64210
يە
شتا ئامادە نييە
ھش
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
خە لوﯾس بﯚررخس
خﯚرخ
ل
وەرگگ انی مەلوول
ەتمەندﯾيەکانی
تاﯾبە
ی پەڕتووک
جﯚرری پەڕتووک :چيرۆک
ن  -ش وەزار :ک .باشوور
زمان

9672
پەڕتوووکی ژمارە2 :
ی لم
کت بی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6272057236
68924
ھ شتا ئامادە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی

ﻻﭘەڕە

2575

http://www.kurdipedia.org

ﯾس بﯚرخس
نووسەرر :خﯚرخە لوﯾس
ل
وەرگ راننی  :مەلوول
تاﯾبەتم
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
ستان
شووری کوردس
باش
و ت:
جﯚری پەڕتووک :چييرۆک
زمان  -ش وەزار :ک  .باشوور
9673
پەڕتوووکی ژمارە3 :
یلو
کت بی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201209
9172129502
27588
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ف بەرزنجی
عەبدوڕەەحمان ب الف
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
تاﯾبەتمە
ستان
شووری کوردس
باش
و ت:
ە بەست
جﯚری پەڕتووک :ھە
زمان  -ش وەزار :ک ..باشوور

9674
پەڕتوووکی ژمارە4 :
یلو
کت بی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201403
3310040079
97832
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
...
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی پەڕتووک
و ت:
بااشووری کورددستان
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
ەدەبی
ی پەڕتووک :ئە
جﯚری
9675
پەڕتوووکی ژمارە5 :
ی ملوانکە
کت بی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201201
1012039376
63610
ئامادەەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ش رکﯚﯚ ب کەس
مانی 2007 -
سل ما
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی پەڕتووک
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بااشووری کورددستان
و ت:
ەدەبی
ی پەڕتووک :ئە
جﯚری
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
9676
پەڕتوووکی ژمارە6 :
ژی
ی ناتوندوتيژ
کت بی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22214405518517
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
کﯚمە ک نووسەر
ی 2008
سل مانی
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
تاﯾبەتمە
و ت:
ستان
شووری کوردس
باش
ەمەجﯚرە
جﯚری پەڕتووک :ھە
زمان  -ش وەزار :ک ..باشوور
9677
پەڕتوووکی ژمارە7 :
ستی ھﯚنرراوە
ی نالی :ت کس
کت بی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
69071
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
سی ميکاﯾە ی
ەدی شاوەﯾس
خدری ئەحمە
مەال خ

9678
پەڕتوووکی ژمارە8 :
ی ھﯚنراوە
کت بی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
69029
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ەدی مەال
ئەحمە

9679
پەڕتوووکی ژمارە9 :
ەمی سەرەتاﯾی
ی ﯾەکەم بﯚ پﯚلی ﯾەکە
کت بی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22214412919664
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
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ی
کەرﯾم دانشيار کت بی
1995
سو د 5
سەرچااوە :ما پەڕی
ی کت بخانەی ککوردی
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
تاﯾبەتم
دەەرەوە
و ت:
جﯚری پەڕتووک :پە روەردە
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
9680
پەڕتوووکی ژمارە0 :
کت ب ک لە داھاتو
وو
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201109
9041309386
60945
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ەن
سەعيد حەسە
ی :حەمە س
نووسينی
2000
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
تاﯾبەتمە
و ت:
ستان
شووری کوردس
باش
ە بەست
جﯚری پەڕتووک :ھە
زمان  -ش وەزار :ک ..باشوور
9681
پەڕتوووکی ژمارە1 :
کی بە خو ن نووسراو
کت ب ک
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201109
9042059506
60957
ئامادەەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ە سەعيد حەسەن
حەمە
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ھەمەجﯚرە
ی پەڕتووک :ھ
جﯚری
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
9682
پەڕتوووکی ژمارە2 :
کﯚمە گە
کچ و س کس و ک
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
66684
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
سباح نەبيل
الت ،نەبيل مس
قەليال

9683
پەڕتوووکی ژمارە3 :
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شانﯚﯾيدا
کچ و قوتابخانە :ئافرەت لە چيرۆکی ش
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
68082
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
فەتاح کەرﯾم ف

9684
پەڕتوووکی ژمارە4 :
وەی ژنانی ئئيسالم
ی خوا ،جيھ
کچانی
ھانی شاراو
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201108
8291456226
60809
ھ شتا ئامادە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
جيرا دﯾن
ﯾن بروکس
وەرگ اننی نوری کەررﯾم
تاﯾبەتم
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
و ت:
ستان
شووری کوردس
باش
جﯚری پەڕتووک :ئاﯾيين و ئاتەﯾزم

9685
پەڕتوووکی ژمارە5 :
ی کابول
کچانی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201304
4301301377
78714
ھ شتا ئامادە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
دﯾبﯚرا ئ ليس
وەرگ اننی :رەسوڵ سو تانی
تاﯾبەتم
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
ستان
شووری کوردس
باش
و ت:
جﯚری پەڕتووک :رۆممان
زمان  -ش وەزار :ک  .باشوور
9686
پەڕتوووکی ژمارە6 :
مان لە کوردستتان
ی موس ن
ەشت ک لەناو ئافرەتانی
ی کورد :گە
کچانی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
66198
ھ شتتا ئامادە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ی ھارۆ د ھانس
ھ نی
سن
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی پەڕتووک
بااشووری کورددستان
و ت:
ی پەڕتووک :ککﯚمە ﯾەتی
جﯚری
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ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
9687
پەڕتوووکی ژمارە7 :
فرۆشەکە
کچﯚ ە شقارتە ف
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201109
9171738476
61718
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ن :ھانس کرﯾستيەن ئاند رس ن
نووسين
قانە
ن :کەرﯾم تاقا
وەرگ ان
تاﯾبەتم
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
جﯚری پەڕتووک :مندا ن

9688
پەڕتوووکی ژمارە8 :
ی بەڕ وەبەری
کچی
ی س رک
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201112
2181103356
63355
ئامادەەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ن گاردەر
نووسيينی :ﯾﯚستاﯾن
ەن
وەرگ انی لە دانيم
مارکييەوە :بەھرۆز حەسە
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی پەڕتووک :رۆۆمان
جﯚری
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
9689
پەڕتوووکی ژمارە9 :
ە
ی ناو تابلﯚکە
کچی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201103
3272022352
21890
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ن
نووسەرر :توانا ئەمين
ی قە ەم
ی چاپ :ﯾانەی
دەزگای
200
سا ی چاپکردن09 :
تاﯾبەتم
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
ستان
شووری کوردس
باش
و ت:
جﯚری پەڕتووک :چييرۆک
زمان  -ش وەزار :ک  .باشوور
9690
پەڕتوووکی ژمارە0 :
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وە
کچ ک لە بەغداو
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201108
8181449156
60723
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
نووسينی :رزگار کەرﯾم
 200دا ب وکرااوەتەوە
ئەم کت بە للە سا ی 07
تاﯾبەتمەند
دﯾيەکانی پەڕتتووک
باشوووری کوردستان
و ت:
جﯚری پەڕتتووک :رۆمان
شوور
زمان  -ش وەزار :ک .باش
9691
پەڕتوووکی ژمارە1 :
کچە ئەست رە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6202255317
70798
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
سەن
وەرگ اننی :محەمەدد فەرﯾق حەس
ئاراس 2004 -
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
تاﯾبەتم
و ت:
ستان
شووری کوردس
باش
جﯚری پەڕتووک :ئەففسانە
زمان  -ش وەزار :ک  .باشوور
9692
پەڕتوووکی ژمارە2 :
کچە ب نازەکە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6202255317
70660
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
و/کورددۆ کەرﯾم مح دﯾن
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی پەڕتووک
ی پەڕتووک :مندا ن
جﯚری
9693
پەڕتوووکی ژمارە3 :
کچە جوانەکەی بازرگان
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201109
9172308006
61722
ئامادەەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
وەرگ انی :عەزﯾز ررەشيد ھەرﯾرری
ن
و نەک شانی :ش رروان موحسين
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دەزگای
ی ئاراس 2004 -
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی پەڕتووک
بااشووری کورددستان
و ت:
مندا ن
ی پەڕتووک :م
جﯚری
9694
پەڕتوووکی ژمارە4 :
وستوو
کچە شازادەی نو
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6202255317
70419
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
قادر ميررخان
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
تاﯾبەتم
و ت:
ستان
شووری کوردس
باش
دا ن
جﯚری پەڕتووک :مند
زمان  -ش وەزار :ک  .باشوور

9695
پەڕتوووکی ژمارە5 :
کچە و داﯾکی مننا ە!!؟؟
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
68718
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
عەلی
ەد محەمەد ع
ئەحمە

9696
پەڕتوووکی ژمارە6 :
کچە ک وسورەک
کە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6202255317
70693
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ن عوسمان
بەرزان
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی پەڕتووک :مندا ن
جﯚری
9697
پەڕتوووکی ژمارە7 :
جيک خانم
کەی جيک ج
کچەک
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6202255317
70740
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
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و/جەببار سابير
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی پەڕتووک :مندا ن
جﯚری
9698
پەڕتوووکی ژمارە8 :
ی بەفروحەت کورتەبا
کچەی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6202255317
70736
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
و/ئاماننچ محەمەد
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی پەڕتووک :مندا ن
جﯚری
9699
پەڕتوووکی ژمارە9 :
ی پرتەقاڵ
کچەی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22214411519186
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
نووسينی :ﯾﯚستاﯾن گارردەر
حەسەن
ەوە؛ بەھرۆز ح
وەرگ انی لە دانيمارکيە
سل مانی
لەالﯾەن چاپخانەی رەنجەوە لە س
ن
 200دا
ئەم کت بە للە سا ی 06
ەوە
ب وکراوەتە
تاﯾبەتمەند
دﯾيەکانی پەڕتتووک
و ت:
باشوووری کوردستان
جﯚری پەڕتتووک :رۆمان
شوور
زمان  -ش وەزار :ک .باش
9700
پەڕتوووکی ژمارە0 :
س رەش
کراس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201106
6101438325
59709
ی پی دی ئ ف :ھ شتا ئاماادە نييە
فاﯾلی
ن ئيبراھيم
نووسينی :الزۆ /ماردﯾن
لەالﯾەن دەزگای چاپ و ب وکردننەوەی سەردەمەوە
ن
 200دا
ئەم کت بە للە سا ی 07
ەوە
ب وکراوەتە
دﯾيەکانی پەڕتتووک
تاﯾبەتمەند
و ت:
باشوووری کوردستان
ەست
جﯚری پەڕتتووک :ھە بە
شوور
زمان  -ش وەزار :ک .باش
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9701
پەڕتوووکی ژمارە1 :
ێ
س کی گوڵ ن رگز بﯚ نازێ
کراس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201111
1052321226
62786
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ی کاکەﯾی
فەھمی
ن :تا ب ئﯚزما نی
و نەکان
ی ئاراس 20 06 -
دەزگای
تاﯾبەتم
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
ستان
شووری کوردس
باش
و ت:
دا ن
جﯚری پەڕتووک :مند
زمان  -ش وەزار :ک  .باشوور
9702
پەڕتوووکی ژمارە2 :
کراس
سەکەم ببووررە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6252305276
66591
ھ شتا ئامادە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ھادی
نووسەرر :فاتمە فەرھ
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
تاﯾبەتمە
و ت:
ستان
شووری کوردس
باش
ە بەست
جﯚری پەڕتووک :ھە
زمان  -ش وەزار :ک ..باشوور

9703
پەڕتوووکی ژمارە3 :
لە ئا مان
فيدراليزم ە
س لەسەر ف
ەوەی دەرگااﯾەک بﯚ باس
کردنە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22214410018671
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
ئﯚرسﯚالممﯚنخ و ھاﯾنز لﯚفەر
ناسر باباميری
سەرچاوەە :ما پەڕی ککت بخانەی کووردی
ەڕتووک
ەندﯾيەکانی پە
تاﯾبەتمە
ستان
و ت:
شووری کوردس
باشو
ەڕتووک :راميااری
جﯚری پە
زمان  -ش وەزار :ک .بباشوور
9704
پەڕتوووکی ژمارە4 :
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لە ئە مان
فيدڕاليزم ە
س لەسەر ف
ەوەی دەرگااﯾەک بﯚ باس
کردنە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
66721
ھ شتا ئاممادە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
مﯚنغ ،ئﯚرسﯚال /لﯚففەر ،ھاﯾنز

9705
پەڕتوووکی ژمارە5 :
ی ب تين پە
کرمی
ەپولە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6202336407
71132
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ر بوار

9706
پەڕتوووکی ژمارە6 :
وڕی ژﯾانی ،،زﯾانی ،قە چﯚکردنی
ی ميوە :سوو
ەکانی بەری
کرمە
dipedia.org//?q=201206
6101651496
67195
http:///www.kurd
ھ شتا ئامادە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ن ئەبوبەکر1 /ن
سەدررەدﯾن نورەدﯾن

9707
پەڕتوووکی ژمارە7 :
1926
و 1918ـ6
سەلەی مو
ﯚلﯚژﯾای مەس
کرۆنﯚ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
69931
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ميم ککەمال

9708
پەڕتوووکی ژمارە8 :
دستان
ﯚلﯚگی کورد
کرۆنﯚ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22214411319114
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
بﯚکانی )شواننە)
نادر فەتحی بﯚ
وەرگ ان و نووسينی :نا
200دا ب وکراووەتەوە
ئەم کت بە للە سا ی 03
تاﯾبەتمەند
دﯾيەکانی پەڕتتووک
و ت:
باشوووری کوردستان
جﯚری پەڕتتووک :ک ۆنﯚلﯚﯚژﯾا
شوور
زمان  -ش وەزار :ک .باش
9709
پەڕتوووکی ژمارە9 :
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ستﯚفەر کﯚلﯚ
کرﯾس
ﯚمبس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201307
7260910288
89463
ھ شتا ئامادە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ناوی نوووسەر /ل.دووگارد پيچ
ن مستەفا رەشيد
ناوی وەەرگ  /سامان
سا ی چاپ2012 /
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
تاﯾبەتم
و ت:
شووری کوردس
باش
ستان
جﯚری پەڕتووک :چييرۆک
زمان  -ش وەزار :ک  .باشوور
9710
پەڕتوووکی ژمارە0 :
کر چ تی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
67915
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ش خ لەتيف ش خ عارف

9711
پەڕتوووکی ژمارە1 :
کر کاار زادە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6202255317
70249
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
س شوانی
عە باس
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی پەڕتووک :مندا ن
جﯚری
9712
پەڕتوووکی ژمارە2 :
ی کوردی :ل کﯚ ينەوە
کر کاار و چيرۆکی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
68128
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ف حەسەن
رەووف

9713
پەڕتوووکی ژمارە3 :
کزەی
ی شيعر و و نەکانت
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201108
8041400576
60549
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی

ﻻﭘەڕە

2586

http://www.kurdipedia.org

د شاد عومەر کاکی
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی پەڕتووک
باشووری کوردستان
و ت:
جﯚری پەڕتووک :ھە بەست
پەڕتووکی ژمارە9714 :
کش مەليک ..کش وەزﯾر :دﯾوی ناوەوە و دەرەوەی روداوەکانی کورد..
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514966436
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
دەباغ ،فەﯾسەل

پەڕتووکی ژمارە9715 :
کشتوکاڵ و ب ﯾاری  :986ھە سەنگاندن
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514967263
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
کر کار عەبدو حوس ن

پەڕتووکی ژمارە9716 :
کفن پﯚش و کەون
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514968450
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
ەالح جەالل عەبدو

پەڕتووکی ژمارە9717 :
کفن کی خﯚڕسک :خە تی پيرەمەگروونی و ژەﯾی 989ی پ درا )ھﯚنراوە)
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514968956
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
ئامانج

پەڕتووکی ژمارە9718 :
کالتە کار
http://www.kurdipedia.org/?q=2012062022553170379
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
د/غە ال سەعيد ساعە دی
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ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی پەڕتووک :مندا ن
جﯚری
9719
پەڕتوووکی ژمارە9 :
کلھرننامە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201301
1231958567
75185
ە
شتا ئامادە نييە
ھش
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
د محەمەدی
ناھيد
ی پەڕتووک
ەتمەندﯾيەکانی
تاﯾبە
ی پەڕتووک :ھەمەجﯚرە
جﯚری
زمان
ن  -ش وەزار :ک .لوڕی

9720
پەڕتوووکی ژمارە0 :
کلوکللو
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6202255317
70453
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ەندی رۆشنبيرری کازﯾوە
مە بە
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی پەڕتووک :مندا ن
جﯚری
9721
پەڕتوووکی ژمارە1 :
کلک ب اوەکان :چ
چيرۆک
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
68315
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
عەزﯾز

9722
پەڕتوووکی ژمارە2 :
ی کتکی پرس
کلکی
سيارە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201209
9132231527
70676
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
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س عەبدو
عەباس

سف
ﯾوس

مەندﯾيەکانی پەڕتووک
تاﯾبەتمە
و ت:
ستان
شووری کوردس
باش
ە بەست
جﯚری پەڕتووک :ھە
زمان  -ش وەزار :ک ..باشوور

9723
پەڕتوووکی ژمارە3 :
کليلد
داران
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201109
9240034036
60894
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
د را
نووسەرر :ميالن کﯚند
ب قەرەداخی
وەرگ  :ئازا حەسيب
ی ئاراس 20 01 -
دەزگای
تاﯾبەتم
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
و ت:
ستان
شووری کوردس
باش
شانﯚ
جﯚری پەڕتووک :شا
9724
پەڕتوووکی ژمارە4 :
ی ئەنتەرن ت چ2
کليلی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101450576
65256
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
پ نجو نی ،سەرکە
ەوت

9725
پەڕتوووکی ژمارە5 :
ی چوارەم
ی دەسە تی
کليلی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22214412719614
ئامادەەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ەر
ق عەلی عومە
فاروق
ەد
سا ح ئەحمە
ھيوا س
200
ی وەرگ انی سل مانی 04
خانەی
ی کت بخانەی کوردی
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
بااشووری کورددستان
و ت:
ی پەڕتووک :رااگەﯾاندن
جﯚری
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پەڕتووکی ژمارە9726 :
کليلی دەسە تی چوارەم :چﯚن لە جيھان کی گﯚڕاودا دەبيتە رۆژنامەنووس؟
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061014505865300
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
فاروق عەلی عومەر

پەڕتووکی ژمارە9727 :
کليلە و دﯾمنە
http://www.kurdipedia.org/?q=2011091723285961724
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
بەﯾدەبا
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی پەڕتووک
باشووری کوردستان
و ت:
جﯚری پەڕتووک :ئەفسانە
پەڕتووکی ژمارە9728 :
کليلەو د ﯾمنە
http://www.kurdipedia.org/?q=2012062022553170350
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
بە ﯾدەبا/و/عومەلر تﯚفيق
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی پەڕتووک
جﯚری پەڕتووک :مندا ن
پەڕتووکی ژمارە9729 :
کليلەکانی دەروازەی ناسينی خە ک و خودی خﯚمان
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061015364165460
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
ن .باﯾرۆن

پەڕتووکی ژمارە9730 :
کوا کورتانی کەرەکە..؟
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514969579
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
عەزﯾز نەسين
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تاﯾبەتمەندﯾيەکانی پەڕتووک
باشووری کوردستان
و ت:
جﯚری پەڕتووک :چيرۆک
زمان  -ش وەزار :ک .باشوور
پەڕتووکی ژمارە9731 :
کوا کورتانی کەرەکە؟ :چيرۆک
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514968591
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
عەزﯾز

پەڕتووکی ژمارە9732 :
کوانووی شەوانی ب ئاگر
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514967996
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
عەبدو ئاگرﯾن
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی پەڕتووک
باشووری کوردستان
و ت:
جﯚری پەڕتووک :ھە بەست
زمان  -ش وەزار :ک .باشوور
پەڕتووکی ژمارە9733 :
کوتلەگەڕا و ئەفسانەی کوتلەگەر تی
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514966383
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
قەرەداغی ،بورھان

پەڕتووکی ژمارە9734 :
کوخەکەی مام تﯚم :چيرۆک
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514968374
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
ھارﯾيت بيچەر

پەڕتووکی ژمارە9735 :
کودەتاﯾەک لە پاﯾتەختی د کی ش تا
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http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
68052
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ەد کەرﯾم
ئەحمە

9736
پەڕتوووکی ژمارە6 :
ی محەمەد
سەی غازی
کوراس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201108
8071127086
60584
ی پی دی ئ ف :ھ شتا ئاماادە نييە
فاﯾلی
سەعيد
ی :بەختيار س
ئامادەکردنی
قسەکردن لەسەر
ن
TV
مەند لەگەڵ V
داری ھونەرمە
ش ک پ کھاتوووە لەوانە دﯾد
لەچەند بەش
بيبلﯚگرافياو زۆرترﯾن تابلﯚﯚو ھ کارﯾيەککانی ئەم
و
ھونەرمەندەو
و
ش وازی کارکردنی ئەم
ھيوادارە ئەم کارەشی وەکو
ئامادەکاری ئەم کت بە ھ
ی
ی لەخﯚگرتووەەو
ش وەکارەی
خو ندکاران ئەوانەی کە دەﯾاانەو ت
چاوە بﯚ ھونەررمەندان و و
کارەکانی تتر ببنە سەرچ
وەکارانی کورد بکەن.
ی
یش
ليکﯚ ينەوە لەسەر کاری
نوێ
سەرچاوە :ما پەڕی کورردستانی ێ
دﯾيەکانی پەڕتتووک
تاﯾبەتمەند
باشوووری کوردستان
و ت:
ی
جﯚری پەڕتتووک :ھونەری
9737
پەڕتوووکی ژمارە7 :
ن
کورتتترﯾن ر گای سەرکەوتن
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
65643
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ت ئﯚرلی
رۆبەرت
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
و ت:
بااشووری کورددستان
ھەمەجﯚرە
ی پەڕتووک :ھ
جﯚری
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
9738
پەڕتوووکی ژمارە8 :
ت
کورتييلەﯾەک لە م ژووی کات
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201305
5122214417
78563
ی پی دی ئ ف :ھ شتا ئاماادە نييە
فاﯾلی
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ستيﭭن ھﯚﯚۆکينگ  -ليﯚننارد ملﯚدﯾنﯚ
وڕێ عومەر
وەرگ انی :حوس ن حووس نی و ھاوڕ
2013
دﯾيەکانی پەڕتتووک
تاﯾبەتمەند
و ت:
باشوووری کوردستان
ت
جﯚری پەڕتتووک :زانست
شوور
زمان  -ش وەزار :ک .باش
9739
پەڕتوووکی ژمارە9 :
ە زانيارﯾيەکانی قورئان
ە باس ک لە
کورتە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
65846
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ن محەمەدی
پ نجو نی ،حەسەن
ی ئەمين

9740
پەڕتوووکی ژمارە0 :
ەسەر ئەنفال
ە باس ک لە
کورتە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201101
1261451593
33040
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
جيھانی
نووسينی  :شەمزﯾن ج
بی بانوو شەمززﯾن جيھانی ددەناس ت ،للە سا ی
ھەمين کت ی
ئەم کت بە ککە وەک س ھ
لە چاپ
ھە ت لە شاری ھەول ر ە
ە تيراژی  1 000دانە لە چاپپەمەنی رۆژھ
 2007دا بە
ەمساڵ بﯚ چااپی
مانەی ئەمە دەک ێ کە ئە
ی زۆری ،شيم
ھﯚی ف ۆشی
دراوە و بە ھ
دووھەم ئاممادە بکرێ.
ساتی ئەنفاڵ و
ەوەی کارەس
لەم کت بە ددا ،شەمزﯾن جيھانی جيييا لە شيکردنە
بە
ەنفال ،ھەروەھا ئاماژە ە
شت قﯚناغی ئە
چﯚنيەتی ج بە ج ککردنی ھەش
کوردﯾەکانی باشووری کوردستان و ھەروەھا کەم و
ی
ھﯚکارەکان و رۆ ی حيزببە
سيەکانی ھ ناوەتە بەر باس.
کﯚڕﯾە سياس
دﯾيەکانی پەڕتتووک
تاﯾبەتمەند
و ت:
باشوووری کوردستان
ل و ھە ەبجە
جﯚری پەڕتتووک :ئەنفال
شوور
زمان  -ش وەزار :ک .باش
9741
پەڕتوووکی ژمارە1 :
ەسەر چەند رووداوی م ژووﯾی
ە باس ک لە
کورتە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201110
0041556406
62216
ئاما دەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
د رەشيدی زەەرزا
حاميد
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ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی پەڕتووک :م ژوو
جﯚری
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
9742
پەڕتوووکی ژمارە2 :
کا و چەند باابەت کی تر
ە باس کی پپيرۆﯾسترۆﯾک
کورتە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
66750
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ەالن باﯾز
ئەرسە

9743
پەڕتوووکی ژمارە3 :
ک
ی دﯾالەکتيک
ماترﯾاليزمی
ە باس کی م
کورتە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
66105
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
دەباغ ،،جەالل

9744
پەڕتوووکی ژمارە4 :
تی
کخراوەکانی رۆژھە ی
ە ژﯾننامەی کەساﯾەت و ر بەرانی شەھيدی حيزب و ر ک
کورتە
ستان
کوردس
dipedia.org//?q=201205
5280914486
64902
http:///www.kurd
ئاممادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
شی
ئاممادەکردنی :رەحمان نەقش
ئﯚککتﯚبەری 2011
پەڕتووک
ک
ﯾبەتمەندﯾيەکاانی
تاﯾب
پەڕتووک :بيبلﯚگرافيا
ک
جﯚﯚری
باشوور
ر
وەزار :ک.
ر
مان  -ش
زما

9745
پەڕتوووکی ژمارە5 :
کورد
د
ەکانی
زووتنەوەی نەتەواﯾەتيە
ە م ژووی بز
کورتە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
69804
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ی شەرەف
سادقی

9746
پەڕتوووکی ژمارە6 :
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موکری
ی
ﯾەتی
ە م ژووی بننەما ەی قازی لە وﯾالﯾە
کورتە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201102
2092200303
33189
ھ شتا ئامادە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
قازی
نووسيننی :خەليلی فەتاحی ی
حەسەنی قازی
وەرگ و ئامادەکار :ح
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
تاﯾبەتم
شووری کوردس
باش
و ت:
ستان
جﯚری پەڕتووک :م ژژوو
زمان  -ش وەزار :ک  .باشوور
9747
پەڕتوووکی ژمارە7 :
ران
دستان ئ ن
کراتی کورد
حيزبی د موک
ە م ژووی ح
کورتە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201109
9182132296
61962
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
ران
کورتە م ژوووی حيزبی د موکراتی کووردستان ئ ن
سەعيد( سەباارەت بە
لەالﯾەن )روژھات س
ن
سەرچاوە :تﯚمار کی تاﯾﯾبەت بﯚ کوردﯾپ دﯾا
21:2
)کورتە م ژوووی حيزبی د موکراتی کووردستان ئ ران( لە21:16 2011-9-18 :
تاﯾبەتمەند
دﯾيەکانی پەڕتتووک
و ت:
باشوووری کوردستان
جﯚری پەڕتتووک :م ژوو
شوور
زمان  -ش وەزار :ک .باش
9748
پەڕتوووکی ژمارە8 :
کانی کﯚمە نناسی
گﯚڕانکارﯾيەک
ە م ژووی گﯚ
کورتە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22214405618541
ئاممادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
بﯚتول
وەرگ انی فەرەشييد شەرﯾفی
200
ی وەرگ انی سل مانی 05
خانەی
ی کت بخانەی کوردی
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
بااشووری کورددستان
و ت:
ی پەڕتووک :ککﯚمە ناسی
جﯚری
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
9749
پەڕتوووکی ژمارە9 :
ستان
کورد و کوردس
ە م ژووی کو
کورتە
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http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
69953
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
مەد /ئا
محەم

9750
پەڕتوووکی ژمارە0 :
ی رۆمانی تتورکی
ە م ژووﯾەکی
کورتە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201308
8012324279
92058
ھ شتا ئامادە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
کەمال کارا عەلی ئﯚﯚغ ﯚ
کەرﯾم عارف
وەرگ اننی :حەمە کە
تاﯾبەتم
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
و ت:
ستان
شووری کوردس
باش
جﯚری پەڕتووک :ئەددەبی
زمان  -ش وەزار :ک  .باشوور
9751
پەڕتوووکی ژمارە1 :
ی ن ربازی للە رۆژھە تتی ئيسالمييدا
ە م ژووﯾەکی
کورتە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22214411919340
ە
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
کوردﯾار
2002
سەرچاووە :ما پەڕی کت بخانەی ککوردی
تاﯾبەتمە
ەندﯾيەکانی پپەڕتووک
ستان
شووری کوردس
باش
و ت:
جﯚری پپەڕتووک :کﯚممە ﯾەتی
9752
پەڕتوووکی ژمارە2 :
ی وەرزش ئئﯚ ە مپيک
ە م ژووﯾەکی
کورتە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6202336407
71133
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
دی بەدری
مە ھد

9753
پەڕتوووکی ژمارە3 :
ی وەرزش و ئﯚلﯚمپيک
ە م ژووﯾەکی
کورتە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
2270207562
20000
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ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
نووسەر
مەھدی بوودری
ەڕەکان
ژمارەی الپە
152
پ
سا ی چاپ
2009
دﯾزاﯾنی بەرگ
ق
ھﯚگر سدﯾق
کەتەلﯚگ
م ژوو
ەوەی موکرﯾاننی
سەرچاوە :ما پەڕی دەززگای تو ژﯾنەووە و ب وکردنە
دﯾيەکانی پەڕتتووک
تاﯾبەتمەند
و ت:
باشوووری کوردستان
ش
جﯚری پەڕتتووک :وەرزش
9754
پەڕتوووکی ژمارە4 :
ەباس
کورتە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201307
7131026348
89585
ئاماددەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ن قاسملو
عەبدول ەحمان
د .ع
ی پەڕتووک
ەتمەندﯾيەکانی
تاﯾبە
جﯚرری پەڕتووک :دۆزی کورد
ن  -ش وەزار :ک .باشوور
زمان

9755
پەڕتوووکی ژمارە5 :
ستان
خە کی کوردس
ەگەزپەرستی دژ بە ە
ی
ی رەگەزپەررستی و رە
سەر م ژووی
ەباس ک لەس
کورتە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201201
1122136156
63805
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ر بوار رەشيد
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی پەڕتووک :رامياری
جﯚری
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
9756
پەڕتوووکی ژمارە6 :
ستانی
ەرەی کوردس
ەباس کی بە
کورتە

ﻻﭘەڕە
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http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201107
7211512596
60472
ئاماددەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ئازاد مستەفا
ی پەڕتووک
ەتمەندﯾيەکانی
تاﯾبە
دەرەوە
و ت:
جﯚرری پەڕتووک :رامياری
ن  -ش وەزار :ک .باشوور
زمان

9757
پەڕتوووکی ژمارە7 :
ەچيرۆک بﯚ منا ن
کورتە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6202255317
70737
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
سەرددار رەزا
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی پەڕتووک :مندا ن
جﯚری
9758
پەڕتوووکی ژمارە8 :
ستان چ2
ەی جوگرافييای کوردس
کورتە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
69873
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
م
کەرﯾم

9759
پەڕتوووکی ژمارە9 :
ھﯚنراوە
ەی پ غەمبەر )د.خ( بە ھ
ەی ژﯾاننامە
کورتە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
67872
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
سن ئەحمەد مستەفا
موحس

9760
پەڕتوووکی ژمارە0 :
ی فەلسەفە چ3،2
ەی م ژووی
کورتە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
65516
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ت
مود مەال عزەت
مەحم
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9761
پەڕتوووکی ژمارە1 :
کانی جيھان
ژووی ئﯚلەکا
ەﯾ ک لە م ژ
کورتە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201209
9171749352
28179
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
گو مورادی
ەوە :ناسر رەەزازی
ن لە فارسييە
وەرگ ان
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
تاﯾبەتمە
و ت:
ستان
شووری کوردس
باش
ەمەجﯚرە
جﯚری پەڕتووک :ھە
زمان  -ش وەزار :ک ..باشوور
9762
پەڕتوووکی ژمارە2 :
د
ەﯾەک دەرباررەی تەجوﯾد
کورتە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
65834
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ن
عەبدوو نەجمەدﯾن

9763
پەڕتوووکی ژمارە3 :
ش
ی ئاساﯾش
ەﯾەک دەرباررەی چەمکی
کورتە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
66286
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
عومەر
ئارام ع
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
و ت:
بااشووری کورددستان
ھەمەجﯚرە
ی پەڕتووک :ھ
جﯚری
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
9764
پەڕتوووکی ژمارە4 :
ەداغ
وگرافيا و م ژووی قەرە
ەﯾەک لە جو
کورتە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
69960
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
عە ْ
ال ننوری بابا عەللی

9765
پەڕتوووکی ژمارە5 :
غەمبەری ئاززﯾز )د.خ( چ2
ەﯾەک لە ژﯾااننامەی پ غ
کورتە
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dipedia.org//?q=201206
6101651496
69793
http:///www.kurd
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ەک /ئا
ليژنەﯾە

9766
پەڕتوووکی ژمارە6 :
ختەﯾەک لە مارکسيزم
ەﯾەک لە ژﯾاانی کارل ماارکس و پوخ
کورتە
dipedia.org//?q=201206
6101651496
69780
http:///www.kurd
ئامادەەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ن
فالدم ر ئيليچ لينين
ئەمين نژاد
وەرگ انی :ناسر ئە
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی پەڕتووک
ەدەبی کر کاری
ی پەڕتووک :ئە
جﯚری
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک

9767
پەڕتوووکی ژمارە7 :
کانی
سی ھەند ک لە تيرەک
ی جاف و باس
ژووی ھﯚزی
ەﯾەک لە م ژ
کورتە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
69705
نييە
شتا ئامادە ە
ھ شت
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ەسەن /ن ئا و
مود عەزﯾز حە
مەحم

9768
پەڕتوووکی ژمارە8 :
ژووی ﯾەکەمين کەنا ی تەلەفزﯾﯚننی ئيسالمييی لە کوردستاندا
ەﯾەک لە م ژ
کورتە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
66951
مادە نييە
ھ شتا ئام
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ف وەرز ر
شەرﯾف
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
بااشووری کورددستان
و ت:
ی پەڕتووک :رااگەﯾاندن
جﯚری
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
9769
پەڕتوووکی ژمارە9 :
سوبحان ئاغای...
ن
وی
ەتی سەراو
ی و کﯚمە ﯾە
ژوی ئابوری
ەﯾەک لە م ژ
کورتە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
66497
ھ شتا ئامادە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
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مەحمود کەرﯾم ئەحمەد

پەڕتووکی ژمارە9770 :
کورتەﯾەک لە ﯾاسای کار لە ئيسالمدا
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514965808
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
دامەزراوەی ئەلبەالغ
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی پەڕتووک
جﯚری پەڕتووک :ﯾاساﯾی
زمان  -ش وەزار :ک .باشوور
پەڕتووکی ژمارە9771 :
کورتەﯾەک لە ﯾاسای کار لە ئيسالمدا چ2
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514965940
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
دامەزراوەی ئەلبەالغ

پەڕتووکی ژمارە9772 :
کورتەﯾەک لەسەر ھە و ستی ئاﯾينە ئاسمانييەکان لەسەر کﯚﯾلەداری-رابردوو و ئ ستا،
نموونە سودان
http://www.kurdipedia.org/?q=2011092723033662133
ئامادەﯾە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
عەلی مەحمود محەمەد
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی پەڕتووک
جﯚری پەڕتووک :ھەمەجﯚرە
زمان  -ش وەزار :ک .باشوور
پەڕتووکی ژمارە9773 :
کورتەﯾەک لەمەڕ زمان و دەستووری فارسی
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514967103
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
حەمە کەرﯾم عارف
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی پەڕتووک
باشووری کوردستان
و ت:
جﯚری پەڕتووک :زمانەوانی
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ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
9774
پەڕتوووکی ژمارە4 :
ەب
کورد تورک عەرە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201110
0290805166
62632
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ل جﯚن ئيدمﯚنندس
سيسل
وەرگ اننی :حاميد گگەوھەری
ی ئاراس 20 04 -
دەزگای
تاﯾبەتم
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
و ت:
ستان
شووری کوردس
باش
جﯚری پەڕتووک :م ژژوو
زمان  -ش وەزار :ک  .باشوور
9775
پەڕتوووکی ژمارە5 :
کورد دناڤ تەورات و ئينجيللـ دا
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
65891
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ن ،دوگالس
الﯾشن

9776
پەڕتوووکی ژمارە6 :
ﯚت بناسە ب3ـ1
کورد دوژمنی خﯚ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
66376
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
پشدەەری ،رەفيق

9777
پەڕتوووکی ژمارە7 :
کراو
شتەبراوی غەدر ل ک
کورد گەلی لەخش
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201111
1151638296
62979
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
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گوﯾنتەرر د شنەر
ی ئاراس 20 04 -
دەزگای
تاﯾبەتم
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
ستان
شووری کوردس
باش
و ت:
جﯚری پەڕتووک :م ژژوو
زمان  -ش وەزار :ک  .باشوور
9778
پەڕتوووکی ژمارە8 :
کورد گەل کی ب دەو ەت
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201301
1261006397
75327
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
نوسەر ::ئينگﯚ نﯚﯾماﯾﯾەر
وەرگ اننی لەئە مانييەوە :ر بوار تﯚﯚفيق
نی2012 :
سل مانی
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
تاﯾبەتم
و ت:
ستان
شووری کوردس
باش
جﯚری پەڕتووک :دۆززی کورد
زمان  -ش وەزار :ک  .باشوور
9779
پەڕتوووکی ژمارە9 :
کورد گەل کی ب و ت
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
69774
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
روﯾنە

9780
پەڕتوووکی ژمارە0 :
کاندا
کورد لە ئاسەواررە م ژووﯾەک
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201109
9242301216
62085
ئامادەەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
د درودی
حاميد
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی پەڕتووک :م ژوو
جﯚری
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
9781
پەڕتوووکی ژمارە1 :
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سالمدا
ﯚپيدﯾای ئيس
کورد لە ئينسکلﯚ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
69830
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ف /لە ف
ە کەرﯾم عارف
حەمە

9782
پەڕتوووکی ژمارە2 :
دا
فی رووسيا و سﯚﭬيەتد
کورد لە ئەرشيف
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22702075619762
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
ھەورامی
وەرگ  :د .ئئەفراسياو ھە
2006
ەوەی موکرﯾاننی
سەرچاوە :ما پەڕی دەززگای تو ژﯾنەووە و ب وکردنە
دﯾيەکانی پەڕتتووک
تاﯾبەتمەند
باشوووری کوردستان
و ت:
جﯚری پەڕتتووک :م ژوو
شوور
زمان  -ش وەزار :ک .باش
9783
پەڕتوووکی ژمارە3 :
کاندا
کورد لە بەردەم چاوەڕوانيەک
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
66577
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ت
مود مەال عزەت
مەحم

9784
پەڕتوووکی ژمارە4 :
مەکانی بەررﯾتانيادا
کورد لە بە گەنام
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201309
9261315078
88506
ە
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
ن عەلی
نووسەرر :د .عوسمان
زادە
وەرگ  :کامەران جەممال بابان ە
2013
ەندﯾيەکانی پپەڕتووک
تاﯾبەتمە
و ت:
ستان
شووری کوردس
باش
جﯚری پپەڕتووک :بە گگەنامەﯾی
زمان  -ش وەزار :ک .باشوور
9785
پەڕتوووکی ژمارە5 :
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ی مووس
کورد لە پار زگای
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22214410918982
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
نووسينی :خەسرو گﯚر ان
ەوە
لەالﯾەن دەزگای چاپ و ب وکردننەوەی ئاراسە
ن
 200دا
ئەم کت بە للە سا ی 02
ەوە
ب وکراوەتە
دﯾيەکانی پەڕتتووک
تاﯾبەتمەند
و ت:
باشوووری کوردستان
جﯚری پەڕتتووک :م ژوو
شوور
زمان  -ش وەزار :ک .باش
9786
پەڕتوووکی ژمارە6 :
گەڵ ئ ران و تورکيادا
کورد لە جەنگی رووسيا لەگ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201312
2181119318
87181
ی پی دی ئ ف :ھ شتا ئاماادە نييە
فاﯾلی
ﭬير ﯾانﯚڤ
پ .ی .ئەﭬي
ئەفراسياو ھەورامی
و
وەرگ انی لە رووسييەووە:
دﯾيەکانی پەڕتتووک
تاﯾبەتمەند
و ت:
باشوووری کوردستان
جﯚری پەڕتتووک :م ژوو
شوور
زمان  -ش وەزار :ک .باش
9787
پەڕتوووکی ژمارە7 :
سەکانەوە
ۆژھە تناس
کورد لە دﯾدی رۆ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201111
1060005396
62788
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
فەرھاد پيرباڵ
ی ئاراس 20 06 -
دەزگای
تاﯾبەتم
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
ستان
شووری کوردس
باش
و ت:
جﯚری پەڕتووک :م ژژوو
زمان  -ش وەزار :ک  .باشوور
9788
پەڕتوووکی ژمارە8 :
ی )س (دا ﯾان ونبوون لە پەرتبوونندا
ی ھەزارەی
کورد لە دەروازەی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201109
9021645046
60186
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ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی

ئامادەﯾﯾە
جمەدﯾن
نوسەرر :پشکﯚ نەج
وتار و ل کﯚ ينەوە
1997 2005
ی پەڕتووک
مەندﯾيەکانی
تاﯾبەتم
و ت:
شووری کورددستان
باش
جﯚری
ی پەڕتووک :وتتار و دﯾمانە

9789
پەڕتوووکی ژمارە9 :
19
946 - 1920
کورد لە سوريا 0
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201312
2012301568
87510
ی پی دی ئ ف :ھ شتا ئاماادە نييە
فاﯾلی
رۆشنبيرييە
يە
ی،
ل کﯚ ينەوەييەکی جوگراففی ،سياسی
ن سمايل
عەبدول ەحمان
عوسمان ع
تاﯾبەتمەند
دﯾيەکانی پەڕتتووک
و ت:
باشوووری کوردستان
جﯚری پەڕتتووک :دۆزی کورد
شوور
زمان  -ش وەزار :ک .باش
9790
پەڕتوووکی ژمارە0 :
کورد لە سورﯾا ))گەل کی لەبيرکراو)
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201109
9122136126
61179
ی پی دی ئ ف :ھ شتا ئاماادە نييە
فاﯾلی
ە دز
سەر /کەرﯾم ﯾە
ناوی نووس
ناوی وەرگ  /شاھﯚ قادر خانزادە
بابەت /ل کﯚﯚ ينەوەی سيياسی
سەردەم
چاپخانە /دەزگای چاپ و پەخشی س
چاپ /سا ی 2009
 1دانە
تيراژ1000 /
دﯾيەکانی پەڕتتووک
تاﯾبەتمەند
و ت:
باشوووری کوردستان
جﯚری پەڕتتووک :م ژوو
شوور
زمان  -ش وەزار :ک .باش
9791
پەڕتوووکی ژمارە1 :
1
1946 -1920
کورد لە سورﯾا 0
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
2270207562
20026
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ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
نووسەر
ن سماﯾل
عەبدول ەحمان
عوسمان ع
ەڕەکان
ژمارەی الپە
183
پ
سا ی چاپ
2009
پ
نﯚرەی چاپ
ﯾەکەم
دﯾزاﯾنی بەرگ
ق
ھﯚگر سدﯾق
کەتەلﯚگ
م ژوو
ەوەی موکرﯾاننی
سەرچاوە :ما پەڕی دەززگای تو ژﯾنەووە و ب وکردنە
دﯾيەکانی پەڕتتووک
تاﯾبەتمەند
باشوووری کوردستان
و ت:
جﯚری پەڕتتووک :م ژوو
شوور
زمان  -ش وەزار :ک .باش
9792
پەڕتوووکی ژمارە2 :
ﯚنی کﯚمە ە کوردستانيييەکاندا
ی فيدراسيﯚ
ی  25سا ەی
کورد لە سو د – لە م ژووی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201209
9221559172
26068
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ەری
حاميد گەوھە
يەکانی پەڕتوووک
تاﯾبەتمەندﯾيە
باشووری کوردستان
ی
و ت:
جﯚری پەڕتوووک :م ژوو
شوور
زمان  -ش وەەزار :ک .باش

9793
پەڕتوووکی ژمارە3 :
کورد لە گەمەی دەقە ﯾاساﯾييەکاندا
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201210
0030951557
73374
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
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ەر ناميق ساللم
جەوھە
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
تاﯾبەتم
و ت:
ستان
شووری کوردس
باش
جﯚری پەڕتووک :دۆززی کورد
زمان  -ش وەزار :ک  .باشوور

9794
پەڕتوووکی ژمارە4 :
کومەتانی ناوچەدا
کورد لە گەمەی دەو ەتانی زلھ ز و حک
dipedia.org//?q=201110
0132121016
62349
http:///www.kurd
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
حيسامی
ی :کەرﯾمی ح
نووسينی
ستﯚکھﯚ م 1999 -
سامی
ەرﯾمی حيس
سەرچاوەە :ما پەڕی کە
ەڕتووک
ندﯾيەکانی پەڕ
تاﯾبەتمەند
و ت:
دەرەووە
جﯚری پەڕڕتووک :راميارری
زمان  -ش وەزار :ک .بااشوور
9795
پەڕتوووکی ژمارە5 :
چەلەبی
ی
وليا
ەتنامەی ئەو
کورد لە م ژووی دراوس کانييدا؛ سياحە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
69706
ئاممادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ی
ئەوليا چەلەبی
ەعيد ناکام
وەەرگ انی :سە
197
79
پەڕتووک
ک
تاﯾﯾبەتمەندﯾيەککانی
ئ اق
و ت:
ک :م ژوو
جﯚری پەڕتووک
ج
زممان  -ش وەزا ر :ک .باشوور
9796
پەڕتوووکی ژمارە6 :
الم بووندا
ە ئيسالم کرردن و ئيسال
کورد لە ن وان بە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22214411919337
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
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سەالم
ھيوا س
ھەول ر 2003
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
تاﯾبەتم
ستان
شووری کوردس
باش
و ت:
جﯚری پەڕتووک :ئاﯾيين و ئاتەﯾزم
زمان  -ش وەزار :ک  .باشوور
9797
پەڕتوووکی ژمارە7 :
ی رۆزﭬ تداا
ەکانی ئارچی
کورد لە ﯾاداشتە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22214411419140
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
نووسيينی :ئارچی رۆزﭬ ت
ن محەمەد
سيەوە؛ کارزان
وەرگ انی لە فارس
انەوە ب وکراوەتەووە
ە
ی وەرگ
ەالﯾەن خانەی
ئەم کت بە لە سا ی  2003دا لە
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی پەڕتووک
بااشووری کورددستان
و ت:
سل مانی
س
شارەەکان:
ی پەڕتووک :ﯾااداشت
جﯚری
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
9798
پەڕتوووکی ژمارە8 :
دا
کورد لەناو تەورات و ئينجيلد
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201111
1292234256
63043
ئاماددەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
سينی :دۆگال س الﯾتﯚن
نووس
وەرگگ انی :فرﯾا پپەرﯾادی
ەتمەندﯾيەکانی
تاﯾبە
ی پەڕتووک
جﯚرری پەڕتووک :م ژوو
ن  -ش وەزار :ک .باشوور
زمان

9799
پەڕتوووکی ژمارە9 :
گەی تﯚفانداا
کورد لەناو جەرگ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201304
4021346087
79025
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
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ئازاد جنندﯾانی
2011
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
تاﯾبەتم
ستان
شووری کوردس
باش
و ت:
جﯚری پەڕتووک :وتار و دﯾمانە
زمان  -ش وەزار :ک  .باشوور
9800
پەڕتوووکی ژمارە0 :
ی
کورد و ئاشووری
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
69856
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
سن
کر کارر عەبدو حس

9801
پەڕتوووکی ژمارە1 :
ەی ئاﯾينی
ی و ناسنامە
کورد و ئيسالم؛ ناسنامەی نەتەواﯾەتی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201307
7102210158
89614
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
نووسيينی :عەبدول ەحمان سدﯾق
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
م
ی پەڕتووک :ئااﯾين و ئاتەﯾزم
جﯚری
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
9802
پەڕتوووکی ژمارە2 :
کان
ە م ژووﯾيەک
کورد و ئەرمەن  -پەﯾوەندﯾيە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201108
8300927036
60815
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
مان
نووسينی :فارس عوسم
کی
وەرگ انی :خاليد ھەرکی
ی سەنتەری ل کﯚ ينەوی فييکرﯾی و ئەدەەبی نما
ب وکراوەی
دﯾيەکانی پەڕتتووک
تاﯾبەتمەند
باشوووری کوردستان
و ت:
جﯚری پەڕتتووک :م ژوو
شوور
زمان  -ش وەزار :ک .باش
9803
پەڕتوووکی ژمارە3 :
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ژووەوە تا شەڕی دووھەمی...
ە
یم
کورد و باکووری کوردستان لە سەرەتای
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
69917
ئامادە نييە
ە
ھ شتا
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
رەسووڵ ھاوار

9804
پەڕتوووکی ژمارە4 :
کورد و بنياتنانی ئوممەت
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22702075619842
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
نووسەر
مارتن ﭬان برۆنسن
وەرگ
محەمەدی موشير
ەڕەکان
ژمارەی الپە
58
پ
سا ی چاپ
2007
کەتەلﯚگ
ی
کﯚمە ناسی
ەوەی موکرﯾاننی
سەرچاوە :ما پەڕی دەززگای تو ژﯾنەووە و ب وکردنە
دﯾيەکانی پەڕتتووک
تاﯾبەتمەند
و ت:
باشوووری کوردستان
جﯚری پەڕتتووک :کﯚمە نناسی
شوور
زمان  -ش وەزار :ک .باش
9805
پەڕتوووکی ژمارە5 :
ﭭی عوسماانيدا 1867-1817
نەکانی لە بە گەنامەکاانی ئەرشيﭭ
کورد و بەرخﯚدانە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6282136307
71600
ھ شتا ئامادە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ھاکان
نی :سينان ھ
نووسينی
شوانی
ەوە :بەکر ش
وەرگ اننی لە تورکييە
کراوەکانی ئەککادﯾميای کورردی ،حوزەﯾراانی 2012
لە چاپک
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
تاﯾبەتمە
و ت:
ستان
شووری کوردس
باش
جﯚری پەڕتووک :م ژژوو
زمان  -ش وەزار :ک ..باشوور
9806
پەڕتوووکی ژمارە6 :
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ی
سی ميدﯾاﯾی
ی دﯾپلﯚماس
کورد و پ وﯾستيی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201011
10721214210610
ی پی دی ئ ف :ھ شتا ئاماادە نييە
فاﯾلی
ەحمەدی
سەر /ماد ح ئە
ناوی نووس
ی ﯾەکەم سا ی 2010
چاپ /چاپی
لەب وکراوەەکانی سەندﯾﯾکای رۆژنامەنووسانی کوردستان
دﯾيەکانی پەڕتتووک
تاﯾبەتمەند
و ت:
باشوووری کوردستان
شوور
زمان  -ش وەزار :ک .باش
9807
پەڕتوووکی ژمارە7 :
ەکانی ئ ران
ن و ئ اق
کورد و پ وەندﯾيە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201109
9271124576
62124
ئاماددەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ەر جەعفەری وﯾلدانی
نووسيينی :ئەسغە
ی
وەرگ انی :بەختيارری شەمەﯾی
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
دەرەوە
و ت:
ی پەڕتووک :م ژوو
جﯚری
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
9808
پەڕتوووکی ژمارە8 :
شەڕی ناسننامە و چارەننووس
کورد و تورک ..ش
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201011
10721074010608
ی پی دی ئ ف :ھ شتا ئاماادە نييە
فاﯾلی
سەر /خە ەف غەفور
ناوی نووس
بابەت /سيياسی
سا ی 2010
خانەی ﯾاد لە سل مانی س
چاپ /چاپخ
کی
ئەم کت بە للەکﯚمە ک ووتار پ کھاتووە کە ھەر وتار ک باس لە تتەوەر و بابەت ک
تورکيا دەکات.
ا
شەڕی ناسناامە و چارەنوووس لە
ەبارەت بە کوررد و تورک و ش
تاﯾبەت سە
نووسەر لە پ شەکی کتت بەکەﯾدا ئامااژە بە دۆزی کورد لە تورکييا دەکات کە سا ن کە
ناوخﯚﯾی و دەرەکی للەپشتە و دەننووس ت:
ی
لە خەفەبوووندا بووە و کﯚﯚمە ک ھﯚکااری
نەی کورد دەﯾەو ت شەڕی توورکيا و ئاﯾندەەی
ەرە بە و ی
"تورکيا و دەەو ەتی ئەنقە
و تەکەﯾان بکات".
ی کت بەکەﯾدا باس لەوە دەەکات کە تورککيا ب وای تەواوی بە
نووسەر لە ﯾەکەم وتاری
ەش سوڕانەووەی فرۆکە
س کانی نييە و تا ھەنووکە
ر زگرتن لە خاکی درواس
ھەر می کوردس
جەنگييەکاننی تورکيا بە ئاسمانی ھە
ستان و تﯚپباررانکردنی سننوور و
کوردستان بەردەوامە.
ن
می
شاخ و الد کانی ھەر م
بﯚ ھەر و ت ک بەرانبەر
ئەمنی و ئەرازی ﯚ
ی
ەروەھا دەنوووس ـت :ئيحتييرامی
نووسەر ھە
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ئەوی تر واجب و ئەرکی سەرشانە و دەب ت ج بەج بکر ت.
نووسەر سەبارەت بە ھەنگاوەکانی ئەردۆگان سەرۆک وەزﯾرانی تورکيا بﯚ
چارەسەرکردنی دۆزی کورد لەو تە دەنووس ت ":ھەر چەند ر گە دراوە کەنالی
کوردی لەو و تە بکر تەوە بە م سياسەتەکانی ئەردۆگان ج گير نييە و خﯚی
لەچارەسەرە بنەڕەتييەکانی دۆزی کورد دەدز تەوە ودەﯾەو ت مەسەلەی کورد لەو
و تەکەی دا بچووک بکاتەوە .نووسەر سەبارەت بە ھەنگاوەکانی ئەردۆگان
دەنووس ت :سياسەتی ئەردۆگان سەبارەت بە دۆزی کورد لەچاو سياسەتی
حکومەتەکانی پ شوو لە تورکيادا ئيجابييە".
کەرکوک و تورکيا
نووسەر سەبارەت بە چﯚن تی روانينی تورکيا بﯚ ک شە و مەسەلەی کەرکوک
دەنووس ت :ئەردۆگان ک شەی کەرکوکی پ چارەسەر ناب ت چونکە ئەنقەرە
غەرﯾبە بە دەنگ و رەنگی کورد و کەرکوک ھی کەرکوکييەکانە و دەب ت بە دەستی
کەرکوکييەکان چارەسەربکر ت.
تورکيا و مەرجەکانی گفتوگﯚ کردن
پەﯾوەندﯾيەکانی ن وان تورکيا و ھەر می کوردستان لەماوەی سا نی رابردوودا
بەھﯚی چەندﯾن دۆزی تاﯾبەتەوە لەھە کشان و داکشان دا بووە ،نووسەر
لەوبارەﯾەوە دەنووس ت :ئەگەر تورکيا ب ەو ت گفتوگﯚکانی ن وان ھەول ر و ئەنقەرە
مەرجدار بکات ،ئەوە لە راستيدا ناتوان ت خزمەت بە ھيچ الﯾەک و دۆز ک بکات،
چونکە گفتوگﯚی مەرجدار ھەرلەسەرەتاوە پ شبينی باشی ل ناکر ت.
نووسەر ھەروەھا لە کت بەکەﯾدا سەبارەت بە چارەسەرکردنی دۆزی کورد لە تورکيا
دەنووس ت :دەرنگ ﯾان زوو دەب ت دۆزی کورد چارەسەربکر ت و الﯾەنی کوردﯾش
دەبيت لەوبارەﯾەوە دوو شت بکات ،پ داگيری لە بە ئاشتيانە چارەسەرکردنی دۆزی
کورد و خاوەنی ئيرادە و ئوم د ب ت ئەو کات ر گای سەرکەوتن نزﯾک دەب تەوە.
سەرچاوە :جەواد حەﯾدەری  -ما پەڕی کوردستانی نوێ
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی پەڕتووک
باشووری کوردستان
و ت:
جﯚری پەڕتووک :دۆزی کورد
زمان  -ش وەزار :ک .باشوور
پەڕتووکی ژمارە9809 :
کورد و تورکمان رابردووﯾەکی پ لە قەﯾران داھاتووﯾەکی تەماوﯾی و نادﯾار
http://www.kurdipedia.org/?q=2011090713405261029
ئامادەﯾە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
موعتەسەم نەجمەدﯾن
سەرچاوە :ما پەڕی دەنگەکان
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی پەڕتووک
جﯚری پەڕتووک :رامياری
زمان  -ش وەزار :ک .باشوور
پەڕتووکی ژمارە9810 :
کورد و جينﯚساﯾد و ئيبادەکردن  -ھە و ستی ﯾاسای ن ودەو ەتی
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http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22702075619865
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
نووسەر
سورم
ەژار عەزﯾز سو
پار زەر .ھە
ەڕەکان
ژمارەی الپە
312
پ
سا ی چاپ
2006
کەتەلﯚگ
ەتی
ﯾاسا و پ وەەندی ن ودەو ە
ەوەی موکرﯾاننی
سەرچاوە :ما پەڕی دەززگای تو ژﯾنەووە و ب وکردنە
دﯾيەکانی پەڕتتووک
تاﯾبەتمەند
باشوووری کوردستان
و ت:
ی
جﯚری پەڕتتووک :ﯾاساﯾی
شوور
زمان  -ش وەزار :ک .باش
9811
پەڕتوووکی ژمارە1 :
کورد و خزمەتی ئيسالم
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201210
0071335236
69323
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
کەپتان ش خ أ .وەحييد
سور نی
ر
حسەﯾن
وەرگ اننی :کەرﯾم ح
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
تاﯾبەتم
و ت:
ستان
شووری کوردس
باش
جﯚری پەڕتووک :ئاﯾيين و ئاتەﯾزم
زمان  -ش وەزار :ک  .باشوور
9812
پەڕتوووکی ژمارە2 :
ەناسين
کورد و خەﯾام نە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
2270207562
20012
ی پی دی ئ ف :ھ شتا ئاماادە نييە
فاﯾلی
نووسەر
جاف
خوسرەو ج
ەڕەکان
ژمارەی الپە
351
پ
سا ی چاپ
2009
پ
نﯚرەی چاپ
ﯾەکەم
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دﯾزاﯾنی بەرگ
ئاسﯚ مامزاادە
کەتەلﯚگ
ل کﯚ ينەوەی
ی ئەدەبی
ەوەی موکرﯾاننی
سەرچاوە :ما پەڕی دەززگای تو ژﯾنەووە و ب وکردنە
ok_pro1.php?id=286
http://w
www.mukiry
yani.com/boo
دﯾيەکانی پەڕتتووک
تاﯾبەتمەند
ستان
شووری کوردس
و ت :باش
9813
پەڕتوووکی ژمارە3 :
ەتييەکان
ن
دەو
گەنامە ن ود
ی سەربەخﯚ بەپ ی بە گ
کورد و دەو ەتی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22702075619835
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
نووسەر
ی
سا ح ئاکرەﯾی
محەمەد س
ەڕەکان
ژمارەی الپە
258
پ
سا ی چاپ
2007
کەتەلﯚگ
سياسەت
ەوەی موکرﯾاننی
سەرچاوە :ما پەڕی دەززگای تو ژﯾنەووە و ب وکردنە
دﯾيەکانی پەڕتتووک
تاﯾبەتمەند
و ت:
باشوووری کوردستان
جﯚری پەڕتتووک :بە گەننامەﯾی
شوور
زمان  -ش وەزار :ک .باش
9814
پەڕتوووکی ژمارە4 :
گﯚڕانکاری گەورە و کتوپ دا
ی
ەم
ست لە بەردە
ی ناوەڕاست
کورد و رۆژھە تی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22214410518826
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
ھەندﯾس
نووسينی :نەوزادی موھ
ئەم کت بە لە سا ی 06
200دا لە سل مانی ب وکراوەتەوە
سەرچاوە :ما پەڕی کت بخانەی کورددی
دﯾيەکانی پەڕڕتووک
تاﯾبەتمەند
و ت:
باشوووری کوردستاان
ی
جﯚری پەڕڕتووک :رامياری
شوور
زمان  -ش وەزار :ک .باش
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9815
پەڕتوووکی ژمارە5 :
کورد و رەگەزی ئاری
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201110
0041558036
62217
ئامادەەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
جەميل رۆژبەﯾﯾانی
مەال ج
2005
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
و ت:
بااشووری کورددستان
ھەمەجﯚرە
ی پەڕتووک :ھ
جﯚری
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
9816
پەڕتوووکی ژمارە6 :
قييەکان
کورد و سەلجوقي
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22702075619778
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
نووسەر
ەمەد
نيشتمانی بەشير محە
وەرگ
ەفا
ەبدو مستە
ئيدرﯾس عە
ەڕەکان
ژمارەی الپە
448
پ
سا ی چاپ
2006
کەتەلﯚگ
م ژوو
ەوەی موکرﯾاننی
سەرچاوە :ما پەڕی دەززگای تو ژﯾنەووە و ب وکردنە
دﯾيەکانی پەڕتتووک
تاﯾبەتمەند
و ت:
باشوووری کوردستان
جﯚری پەڕتتووک :م ژوو
شوور
زمان  -ش وەزار :ک .باش
9817
پەڕتوووکی ژمارە7 :
کورد و شﯚڕش و ھەلی م ژژوﯾی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
66265
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
عەزﯾز
حوس ن محەمەد ع

ﻻﭘەڕە

2616

http://www.kurdipedia.org

9818
پەڕتوووکی ژمارە8 :
کورد و عروبە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22214410018674
ئامادەەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
بابەکرر دڕەﯾی
2
شياری 2005
ەبی بيرو ھﯚش
مەکتە
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی پەڕتووک
بااشووری کورددستان
و ت:
ی پەڕتووک :راامياری
جﯚری
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
9819
پەڕتوووکی ژمارە9 :
کورد و عەجەم
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201105
5231538055
58164
ی پی دی ئ ف :ھ شتا ئاماادە نييە
فاﯾلی
ەد ئەمين
سا ح محەمە
نووسينی س
وەرگ انی لە کوردﯾيەوەە بﯚ فارسی :عەبدو

ئيبرراھيمی

9820
پەڕتوووکی ژمارە0 :
ران
سياسيی کورردەکانی ئ ر
کورد و عەجەم :م ژووی س
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
69745
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
نووسينی :نەوشيروان مستەفا
ەم
چاپی س يە
2005
سل مانی 5
ستان
جيی کوردس
ەوەی ستراتيج
تەری ل کﯚ ينە
لە ب وکراوەەکانی سەنتە
دﯾيەکانی پەڕتتووک
تاﯾبەتمەند
و ت:
باشوووری کوردستان
جﯚری پەڕتتووک :م ژوو
شوور
زمان  -ش وەزار :ک .باش
9821
پەڕتوووکی ژمارە1 :
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کورد و عەرەب
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
69818
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ھيم ئەحمەد
ئيبراھ

9822
پەڕتوووکی ژمارە2 :
کورد و فەرھەنگ
گی ب گانە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201110
0132234576
62355
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ی حيسامی
کەرﯾمی
سامی
سەرچااوە :ما پەڕی کەرﯾمی حيس
تاﯾبەتم
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
جﯚری پەڕتووک :کلتتوور
زمان  -ش وەزار :ک  .باشوور

9823
پەڕتوووکی ژمارە3 :
ە
کورد و فەلسەفە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201312
2121702168
87287
ھ شتا ئامادە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ھەر م عوسمان
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
تاﯾبەتم
و ت:
ستان
شووری کوردس
باش
جﯚری پەڕتووک :وتار و دﯾمانە
زمان  -ش وەزار :ک  .باشوور

9824
پەڕتوووکی ژمارە4 :
ەدوای خﯚدا
کورد و گەڕان بە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201111
1092131246
62871
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی

ﻻﭘەڕە

2618

http://www.kurdipedia.org

ی ميھرداد
ئەکرەمی
ی ئاراس 20 07 -
دەزگای
تاﯾبەتم
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
ستان
شووری کوردس
باش
و ت:
جﯚری پەڕتووک :راممياری
زمان  -ش وەزار :ک  .باشوور
9825
پەڕتوووکی ژمارە5 :
سين
کورد و مافی چارەی خﯚنوس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
66413
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
مەد
سەﯾرران تەھا ئەحم

9826
پەڕتوووکی ژمارە6 :
ی نەتەوە
ی ئاساﯾشی
کورد و ملمالن و ستراتيجی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
69762
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ت
مود مەال عزەت
مەحم

9827
پەڕتوووکی ژمارە7 :
کورد و مﯚد رنە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201405
5211451187
76401
ھ شتا ئامادە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ھەر م عوسمان
ھەول ر 2013 -
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
تاﯾبەتم
جﯚری پەڕتووک :فە لسەفە
و ت:
ستان
شووری کوردس
باش
زمان  -ش وەزار :ک  .باشوور
9828
پەڕتوووکی ژمارە8 :
ەی کورد
کورد و مەسەلە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
66206
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
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عيل
چی ،ئيسماع
ب شکچ

9829
پەڕتوووکی ژمارە9 :
کورد و مەسەلە
ەی کورد
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201110
0312147166
62680
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
خەسباک
شاکر خ
وەرگ اننی :ئەمجەد شاکەلی
ی ئاراس 20 05 -
دەزگای
تاﯾبەتم
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
ستان
شووری کوردس
باش
و ت:
جﯚری پەڕتووک :م ژژوو
زمان  -ش وەزار :ک  .باشوور
9830
پەڕتوووکی ژمارە0 :
ەکەی
کورد و نيشتمانە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
69935
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
سەرھ
ھەنگ عەبدوللوەحيد

9831
پەڕتوووکی ژمارە1 :
ک سافراستتيان
کورد و کوردستان  -ئارشاک
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201110
0312143076
62679
ە
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
ن
ک سافراستيان
ئارشاک
ئەمين شوان
ن
ی لە ئينگليززﯾيەوە:
وەرگ انی
20
دەزگای ئاراس 005 -
تاﯾبەتمە
ەندﯾيەکانی پپەڕتووک
و ت:
ستان
شووری کوردس
باش
جﯚری پپەڕتووک :م ژژوو
زمان  -ش وەزار :ک .باشوور
9832
پەڕتوووکی ژمارە2 :
سپﯚڕانی سيياسی ئينگلليز
سەران و پس
کورد و کوردستان  -کﯚمە ک لە ئەفس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22214411319129
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
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ە ئەفسەران و پسپﯚڕانی سياسی ئينگ
نووسينی :کﯚمە ک لە
گليز
ئەحمەد جاف
د
حس ن
سەجاڕی و س
سمان ن رگسە
وەرگ انی؛ حس ن عوس
پەخشی ئاراسەوە
ی
لەالﯾەن دەزگای چاپ و
ن
 200دا
ئەم کت بە للە سا ی 02
ەوە
ب وکراوەتە
تاﯾبەتمەند
دﯾيەکانی پەڕتتووک
و ت:
باشوووری کوردستان
جﯚری پەڕتتووک :م ژوو
شوور
زمان  -ش وەزار :ک .باش
9833
پەڕتوووکی ژمارە3 :
کورد و کوردستان لە ئيسالمەوە ھەتا 1971
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201403
3310040079
97379
ھ شتا ئامادە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ن مەنگوری
حەمەد ئەمين
ميرزا مح
ک2008-
کەرکوک
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
تاﯾبەتمە
زمان  -ش وەزار :ک ..باشوور
و ت:
ستان
شووری کوردس
باش
جﯚری پەڕتووک :م ژژوو
ەمەجﯚرە
جﯚری پەڕتووک :ھە
9834
پەڕتوووکی ژمارە4 :
وﯾيەکاندا
کورد و کوردستان لە بە گەنامە و سەررچاوە م ژوو
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201403
3111516583
35961
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
سمان ھەروتتی
سەعدی عوس
پ.ی.د س
2014
پەڕتووک
ەندﯾيەکانی پە
تاﯾبەتمە
ستان
شووری کوردس
باش
و ت:
ەڕتووک :م ژووو
جﯚری پە
زمان  -ش وەزار :ک .باشوور
9835
پەڕتوووکی ژمارە5 :
شی ﯾەکەم:
مرﯾکا  -بەش
ەرەوەی ئەم
کورد و کوردستان لە بە گەنامەکانی ووەزارەتی دە
راق
ستانی ع ر
کوردس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201207
7012120317
71624
ھ شتاا ئامادە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
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حمانی
وەرگ اانی :ورﯾا رەح
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
تاﯾبەتم
و ت:
شووری کوردستان
باش
بە گەنامەﯾی
جﯚری پەڕتووک :ە
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک

9836
پەڕتوووکی ژمارە6 :
ۆژاواﯾييەوە
کورد و کوردستان لە نيگای چەند گەڕﯾﯾدەﯾەکی رۆ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201209
9171615412
29784
ی پی دی ئ ف :ھ شتا ئئامادە نييە
فاﯾلی
ستەفا
ن لە تورکييەووە :شوکور مس
وەرگ ان
ەندﯾيەکانی پپەڕتووک
تاﯾبەتمە
ستان
شووری کوردس
باش
و ت:
جﯚری پپەڕتووک :م ژووو
زمان  -ش وەزار :ک .باشوور

9837
پەڕتوووکی ژمارە7 :
1984
1
- 193
ەندی شﯚڕشگ ر ﯾە مااز گﯚناﯾدا 37
کورد و کوردستان لە ھونەرری ھونەرمە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22214412019364
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
حەمە کەرﯾﯾم عارف
1984
سەرچاوە :ما پەڕی کت ببخانەی کوردی
تاﯾبەتمەند ﯾيەکانی پەڕتتووک
کوردستان
ن
باشوورری
و ت:
ھونەری
ی
جﯚری پەڕتتووک:
9838
پەڕتوووکی ژمارە8 :
کورد و کوردستان لە کﯚمە ە وتار کی م ژووﯾيدا
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22702075619758
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
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نووسەر
ئەحمەد عووسمان ئەبو بەکر
وەرگ
ئازاد عوب د سا ح
ەڕەکان
ژمارەی الپە
175
پ
سا ی چاپ
2005
کەتەلﯚگ
م ژوو
ەوەی موکرﯾاننی
سەرچاوە :ما پەڕی دەززگای تو ژﯾنەووە و ب وکردنە
دﯾيەکانی پەڕتتووک
تاﯾبەتمەند
و ت:
باشوووری کوردستان
جﯚری پەڕتتووک :م ژوو
شوور
زمان  -ش وەزار :ک .باش
9839
پەڕتوووکی ژمارە9 :
کی لە م ژوودا
ﯚپيدﯾای تورک
م ئەنسيکلﯚ
کورد و کوردستان لە ﯾەکەم
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201111
1141315386
62946
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
سامی
ەمسەدﯾن س
ەعالمی شە
قامووسولئە
ئەمين بﯚز ئئەرسالن لە عوسمانييەوە وەری گ اووەتە سەر زماانی تورکيی نوێ و
بﯚ کردووە
پ شەکيی بﯚ نووسيوە و پەراو زی ﯚ
کوردی
ی
ئەحمەد تاققانە کردووﯾەتتی بە
دەزگای ئارراس 2008 -
دﯾيەکانی پەڕتتووک
تاﯾبەتمەند
و ت:
باشوووری کوردستان
جﯚری پەڕتتووک :م ژوو
شوور
زمان  -ش وەزار :ک .باش
9840
پەڕتوووکی ژمارە0 :
ی ئيسالميدا
ی خيالفەی
کورد و کوردستان لەرۆژگاری
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201204
4191212346
64576
ی پی دی ئ ف :ھ شتا ئاماادە نييە
فاﯾلی
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نووسەر :د .زرار سدﯾق تﯚفيق
ھەول ر
ەوە 2011 :ھ
کات و شو نی ب وکردنە
ب وکەرەوە :کت بخانەی ئاو ر
تاﯾبەتمەند
دﯾيەکانی پەڕتتووک
و ت:
باشوووری کوردستان
جﯚری پەڕتتووک :م ژوو
شوور
زمان  -ش وەزار :ک .باش
9841
پەڕتوووکی ژمارە1 :
شەکە
ستبوونی ک ش
کانی دروس
کورد و کوردستان :فاکتەرەک
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
69922
مادە نييە
ھ شتا ئاما
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
م.س

9842
پەڕتوووکی ژمارە2 :
کورد و کوردستان :گەل کی
نيشتمانی پەرت
ی
ی پەژموودە و
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
69913
ھ شتا ئاممادە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
حمان6 /ن
کەندالل عەبدول ەح

9843
پەڕتوووکی ژمارە3 :
ەنامەکانی بەرﯾتانيادا
کورد و کوردستان :لە بە گە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
69868
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
وەليد

9844
پەڕتوووکی ژمارە4 :
کورد و کوردستان :کورتەﯾە
196
ەک لە م ژوووی کورد 64
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
69867
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
درک

9845
پەڕتوووکی ژمارە5 :
ووک
کی دﯾرۆکياننەی کەرکو
و ندنەوەﯾەک
ک :کورتە خو
کورد و کەرکووک
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
69994
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ھ شتتا ئامادە نييە

ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ج
ف فاتيح فەرەج
لەتيف

9846
پەڕتوووکی ژمارە6 :
کورد و کەرکوک
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22214411319130
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
نی :لەتيف فااتيح فەرەج
نووسينی
سەرچاوە :ما پەڕی کت بخانەی ککوردی
تاﯾبەتم
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
ستان
شووری کوردس
باش
و ت:
جﯚری پەڕتووک :م ژژوو
زمان  -ش وەزار :ک ..باشوور
9847
پەڕتوووکی ژمارە7 :
ستە
ی خﯚرھە تی ناوەڕاس
کورد کليلی گﯚراانکارﯾيەکانی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201403
3310040079
97335
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
مەد گەردی
محەم
مانی2007-
سل ما
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی پەڕتووک
بااشووری کورددستان
و ت:
ی پەڕتووک :ککلتوور
جﯚری
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
9848
پەڕتوووکی ژمارە8 :
کورد ک يە؟
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201303
3021000228
80564
ھ شتا ئامادە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
سﯚران حەمەڕەش
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
تاﯾبەتم
و ت:
ستان
شووری کوردس
باش
جﯚری پەڕتووک :م ژژوو
زمان  -ش وەزار :ک  .باشوور
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9849
پەڕتوووکی ژمارە9 :
کورد ::ت بينی و و
وردبوونەوە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
69688
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
سکی
مينﯚرس

9850
پەڕتوووکی ژمارە0 :
شنبيری
مە ﯾەتی ،ئئابوری ،رۆش
وەندﯾی کﯚم
کورد ::کورتە پەﯾو
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
66360
ھ شتا ئاممادە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
عيزەددﯾن مستەفا ررەسوڵ

9851
پەڕتوووکی ژمارە1 :
ی زانستيە
ﯚ ينەوەﯾەکی
کورد ::کورتە ل کﯚ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
69908
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
شيد
حەمە خورش
فوئاد ح

9852
پەڕتوووکی ژمارە2 :
ی بەﯾەک زماانی نووسيننی نيشتمانيی ھەﯾە
کورد ،،پ وﯾستيی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201204
4181538316
64558
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ی :ھەندر ن و کاميار سابير
نووسينی
ەندﯾيەکانی پپەڕتووک
تاﯾبەتمە
و ت:
ستان
شووری کوردس
باش
جﯚری پپەڕتووک :زما نەوانی
زمان  -ش وەزار :ک ..باشوور

9853
پەڕتوووکی ژمارە3 :
سمﯚپﯚليتزم
کورد ،،دﯾن ،کﯚس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
66423
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ل ئەبوبەکر
کەمال
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9854
پەڕتوووکی ژمارە4 :
ن
ەرﯾتانييەکان
کورد ،،عەرەب ،بە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22214411319100
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
ستان  1919تتا 1929
الﯾن لەمەڕ روووداوەکانی باشوری کوردس
بيرەوەرﯾيەککانی کاپتن ال
سين سەردەشتی
ەوە؛ دکتﯚر ﯾاس
وەرگ انی لە ئينگليزﯾيە
ەوە
200دا لە سل مانی ب وبﯚتە
ئەم کت بە للە سا ی 07
تاﯾبەتمەند
دﯾيەکانی پەڕتتووک
باشوووری کوردستان
و ت:
ت
جﯚری پەڕتتووک :ﯾاداشت
شوور
زمان  -ش وەزار :ک .باش
9855
پەڕتوووکی ژمارە5 :
ەنسيدا
ە تی فەرە
کورداانی سورﯾا لەژ ر دەسە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201301
1271449047
75359
ە
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
نووسەرر :ن ليدا فوکاررۆ
ەرزنجی
ەوە :ھە ﯚ بە
نی لەئە مانيە
وەرگ انی
ی2012 :
سل مانی
ەندﯾيەکانی پپەڕتووک
تاﯾبەتمە
ستان
شووری کوردس
باش
و ت:
جﯚری پپەڕتووک :م ژژوو
زمان  -ش وەزار :ک .باشوور
9856
پەڕتوووکی ژمارە6 :
ەکانيان
ەردان و برا موسو مانە
کورداانی سەرگە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201102
2032108443
33110
يە
شتا ئامادە نييە
ھش
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ل نەبەز
سينی :جەمال
نووس
19
سا ی چاپ998 :
ەتمەندﯾيەکانی
تاﯾبە
ی پەڕتووک
ن  -ش وەزار :ک .باشوور
زمان

9857
پەڕتوووکی ژمارە7 :
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ەکانيان
ەردان و برا موسو مانە
کورداانی سەرگە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
66418
ھ شتا ئاما دە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ل نەبەز
جەمال

9858
پەڕتوووکی ژمارە8 :
ھيوا بﯚ ئاﯾندە
ی رابردوو ،ھ
کورداانی فەﯾلی  -تراژﯾدﯾای
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201209
9161146176
65596
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
کوردستتانی نوێ
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
تاﯾبەتم
و ت:
ستان
شووری کوردس
باش
جﯚری پەڕتووک :راپﯚﯚرت
زمان  -ش وەزار :ک  .باشوور

9859
پەڕتوووکی ژمارە9 :
کوردااﯾەتی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
68454
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
کامل ژﯾر

9860
پەڕتوووکی ژمارە0 :
کوردااﯾەتی سەرربەخﯚﯾی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
66576
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
کامل ژﯾر

9861
پەڕتوووکی ژمارە1 :
م و واقيعدا
وان دروشم
کوردااﯾەتی لە ن و
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22214410018652
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
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س
ی موھەندﯾس
نەوزادی
نی 2007
سل مانی
سەرچاوە :ما پەڕی کت بخانەی ککوردی
تاﯾبەتم
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
و ت:
ستان
شووری کوردس
باش
جﯚری پەڕتووک :راممياری
زمان  -ش وەزار :ک ..باشوور
9862
پەڕتوووکی ژمارە2 :
کوردااﯾەتی و جو
وانی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201201
1051341496
63671
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
کاميل ژژﯾر
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
تاﯾبەتمە
و ت:
ستان
شووری کوردس
باش
ە بەست
جﯚری پەڕتووک :ھە
زمان  -ش وەزار :ک ..باشوور

9863
پەڕتوووکی ژمارە3 :
ەربەخﯚﯾی
کوردااﯾەتی و سە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201112
2212120186
63456
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
کاميل ژژﯾر
نی 2002 -
سل مانی
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
تاﯾبەتم
ستان
شووری کوردس
باش
و ت:
جﯚری پەڕتووک :راممياری
زمان  -ش وەزار :ک  .باشوور
9864
پەڕتوووکی ژمارە4 :
2،1
ە و ست ب1
کوردااﯾەتی و ھە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
69819
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
بەھرۆۆز
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9865
پەڕتوووکی ژمارە5 :
کﯚ ينەوە
ی ﯾەکا کردننەوەدا :ل ﯚ
ل ژﯾر لە ژ ر نەشتەری
کوردااﯾەتيی کامل
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
68455
شتا ئامادە نيييە
ھش
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ەرﯾم
مەدی مەال کە
محەم

9866
پەڕتوووکی ژمارە6 :
ستان
کوردس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101235146
65226
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
قادر وورﯾا

9867
پەڕتوووکی ژمارە7 :
ستان ئەم ۆ و سبەﯾن
کوردس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201109
9280929036
62137
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
ەک لە وتارەککانی گﯚﭬاری پ ش ەوی ئﯚﯚڕگانی کﯚميتتەی ناوەندی کﯚمە ە.
ھە بژاردەﯾە
دﯾيەکانی پەڕتتووک
تاﯾبەتمەند
جﯚری پەڕتتووک :وتار و دﯾمانە
شوور
زمان  -ش وەزار :ک .باش

9868
پەڕتوووکی ژمارە8 :
ستان ئەو و تەی کە ننييە
کوردس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201201
1151634506
63830
ئامادەەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
د لە تورکيا
ەر :ئينگمار ککار سﯚن ،کوننسو ی سوﯾد
نووسە
وەرگ انی :ئەنداز حەو زی
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی پەڕتووک
ی پەڕتووک :رامياری
جﯚری
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
9869
پەڕتوووکی ژمارە9 :
ستان ب1
کوردس
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http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514968327
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
جەوھەری حاجی بەکر

پەڕتووکی ژمارە9870 :
کوردستان چﯚن داگيرکرا و دابەش کرا
http://www.kurdipedia.org/?q=2014033100400797420
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
سەالم ناوخﯚش
2000
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی پەڕتووک
باشووری کوردستان
و ت:
زمان  -ش وەزار :ک .باشوور
جﯚری پەڕتووک :دۆزی کورد
پەڕتووکی ژمارە9871 :
کوردستان سەرزەمينی م ژوو و ئەفسانە
http://www.kurdipedia.org/?q=2012012216183363982
ئامادەﯾە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
؟
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی پەڕتووک
باشووری کوردستان
و ت:
جﯚری پەڕتووک :ئەفسانە
زمان  -ش وەزار :ک .باشوور
پەڕتووکی ژمارە9872 :
کوردستان شو نی گەڕانەوەی دە ھەزار ﯾﯚنانی لە 401ی پ ش م دا
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514969601
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
حەسەن فەھمی

پەڕتووکی ژمارە9873 :
کوردستان گەورەترﯾن ھ رش بە چەکی کيمياوی
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122702075619800
فاﯾلی پی دی ئ ف :ھ شتا ئامادە نييە
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نووسەر
ر کخراوی )) (V.I.S.D.Pئە مانی
وەرگ
ناسح ئيبراھيم دزەﯾی
ەڕەکان
ژمارەی الپە
98
پ
سا ی چاپ
2008
کەتەلﯚگ
ﯾاسا و پ وەەندی ن ودەو ە
ەتی
ەوەی موکرﯾاننی
سەرچاوە :ما پەڕی دەززگای تو ژﯾنەووە و ب وکردنە
دﯾيەکانی پەڕتتووک
تاﯾبەتمەند
باشوووری کوردستان
و ت:
ل و ھە ەبجە
جﯚری پەڕتتووک :ئەنفال
شوور
زمان  -ش وەزار :ک .باش
9874
پەڕتوووکی ژمارە4 :
 - 1919بەرگی 1
1
سا ی
ی کونس ی ف ەنسی لە بەغدا س
ە گەنامەکانی
ستان لە بە
کوردس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201110
0241232246
62519
مادەﯾە
ئام
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ەراو زی بﯚ نوووسيون
ی عەبدو للە ف ەنسييەوە کردوونی بە کوردی ،پ شەکی و پە
نەجاتی
2
ی ژﯾن 2004 -
بنکەی
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی پەڕتووک
بااشووری کورددستان
و ت:
ی پەڕتووک :م ژوو
جﯚری
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
9875
پەڕتوووکی ژمارە5 :
دا
سا ی 2001د
ستان لە س
کوردس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201110
0181313086
62426
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
ئەحمەد
د
مەت حەميد و بەددران
ی :ھە ت
ن و ر کخستنی
ئامادەکردن
دﯾيەکانی پەڕتتووک
تاﯾبەتمەند
و ت:
باشوووری کوردستان
جﯚری پەڕتتووک :ئامار
شوور
زمان  -ش وەزار :ک .باش
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9876
پەڕتوووکی ژمارە6 :
وودا
ستان لە س بەری م ژو
کوردس
dipedia.org//?q=201202
2051803546
64172
http:///www.kurd
ی پی دی
فاﯾلی
ھ شتا ئاماددە نييە
ئ ف:
کوردستان للە س بەری م ژوودا
دنی کت ب
ر ناس نەوررۆزی  -ناساند
"KURDISکورردستان لە س بەری م ژووودا"،
 STAN In thee Shadow off Historyناسراوی
ی پ باﯾەخ و ددەو ەمەندی ژنە نووسەر و رۆژنامەوان و و نەگری نا
بەرھەم کی
ستاکە
ەرتووکە تا ئ س
 Susan Mسووزان ميسيالس-ە .ئەم پە
خاتوو Meiselas
ئەمرﯾکی خ
ەتييەکانی کووردە.
ە گە و و نە گگرنگەکانی ر ببەر و کەساﯾە
گەورەترﯾن ئئەرشيفی بە
ەدەی  19تا ککﯚتاﯾی
ەم پەرتووکە م ژووﯾييە ناووەڕاستی سە
ەنامەکانی ئە
و نە و بە گە
ەڕی
خاتوو سوزان للە ﯾەکەم شە
ستەمی کورردستان دەھ ن تە زمان .خ
سەدەی بيس
کراوی
ئاشناﯾەتی لەگەڵ ميلللەت کی گەوورەی دابەشک
ی
کەنداودا کووردی ناسيووەە و
وەک کورد ککردووە .سوزاان بە کاميرا و کەلوپەلەکانی و نە شﯚرردنەوە و
می کوردستاان گەڕاوە و ببﯚ
ەر م بە ھەر م
لەبەرگرتنەووەی و نە چياا بە چيا و ھە
شان چووەتە
 19چووەتە باشووری کورددستان و پاش
ە سا ی 991
ﯾەکەمجار لە
ھﯚز و
ەڵ سەرۆک ھ
ن .سوزان دە ت :ماوەﯾەککی در ژ لەگە
ی کوردستان
پارچەکانيتری
ھيچ شت کی راست
م ،ئەوەم ل يان بينی کە ھ
ستانەکە ژﯾاوم
ەر پ نج کوردس
خە کی ھە
نازانن!
ن
پارچەکەی کووردستان
ە ھەر پ نج پا
دەربارەی م ژووەکەﯾان لە
نەخشەی
ی
سوزان بەدی دەکر ت
ن
م پەرتووکەی خاتوو
شت ک کە لەم
گرنگترﯾن ش
ە لە بەرگی ناوەوە و پ ش بەرگی دواووەی کت بەکەددا
ی گەورەﯾە ،کە
کوردستانی
 San Franciscoی رۆژژی 30ی
F
سی
ە ثيشکةش بة کﯚنفرانس
چاپکراوەتەووە .نەخشەکە
وان پ نج و تی تورکيا،
ستان لە ن ن
شەکە؛ کوردس
مارتی  1945کراوة .بە گگو رەی نەخش
ھا کوردستان لە
کراوە .ھەروەھ
ﯾەک تی سﯚﭬييەت دابەشک
ن ،سورﯾا و ﯾە
عيراق ،ئ ران
داوی
ی ئاوی ھەﯾە ،ﯾەکەميان لە باکوور کەند
نەخشەکەددا دوو کەناری
سە لە
ە ،ئەوەﯾترﯾان کەنداوی فارس
سپی ناوەڕاستە
ی
ئەسکەندەرروونەی سەرر دەرﯾای
باشووری رۆۆژھە تی کوورستان .لەواننەش گرنگتر ئەم نەخشەﯾە کوردستانييبوونی
ناوچەکانی لوڕستان و ھەبوونی
ی
شارەکانی کەرکوک و مووس و تەواووی
ەک تی سﯚﭬييەتی پ شوو دەسەلم ن ت.
ی بچووکی کو ردستان لە ﯾە
پارچەﯾەکی
گرنگی ر بەر و
ی
کوردستان لە س بەری م ژژوودا سەدان و نەی
لە کت بی کو
سەدەی
ی
ناوەڕاستی سەدەی نﯚﯚزدەﯾەم تا کﯚﯚتاﯾی
ی
ی
ە کوردﯾيەکانی
کەساﯾەتييە
ن ،لەﯾال
حەت بەدرخان
ە :ئەمين عاللی بەدرخان ،ميقداد مەدح
بيستەم دەەبنير ت لەوانە
ی ،ش خ
ن ،ئيبراھيم پااشای ميللی
جەالدەت و کا مەران و سوررەﯾيا بەدرخان
بەدرخان ،ج
سەﯾد رەزای د رسيمی ،ش خ مەحموددی
سەعيدی پپيران ،سمکﯚﯚی شکاک ،س
ی ،پيرەم رد،
خانمی ھە ەبجەﯾی
ی
عادﯾلە
س ن حوزنی موکرﯾانی ،ع
حەفيد ،حوس
دکتﯚر
ر
ەال مستەفا باارزانی،
نی نەقيب ،پ شەوا قازی محەمەد ،مە
حەپسەخانی
ساﯾەتی
ەرەفکەندی و سەدان کەس
مان قاسملﯚ و عةبدولال ئووجةالن و شە
عەبدولرەحم
لە راپەڕﯾن و روووداوە
ەنامەکانی ناو کت بەکە ە
جﯚر .ھەروەھاا و نە و بە گە
تری جﯚراوج
ەڕﯾنی
نە :راپەڕﯾنی ش خ مەحموود  ،1919راپە
گرنگەکانی کوردستان ددەدو ن ،لەوانە
شکاک ،راپەڕڕﯾنی سەﯾد ررەزای
راپەڕﯾنی سمکﯚی ش
ی
،192
عيدی پيران 25
ش خ سەعي
شی ئەﯾلول  1961لە
کوردستان لە مەھاباد  ،1946شﯚڕش
ن
د رسيمی  ،1937کﯚماری
شورش و
باشووری ککوردستان ،بززوتنەوەی چەکداری  1979رۆژھە تی ککوردستان ،ش
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ەبجە و
ە
ی باکووری کورردستان  ،1984رووداوەکاننی ھە
سةرھةلداننی چەکداری
باشووری کوردستان.
ی
1991ی
1
ئەنفالەکان و راپەڕﯾن و ککﯚڕەوی
دە ت" :من کﯚﯚمە ک لەو و نانەم
بە و نەکان ە
س سەبارەت ە
خاتوو سوزان ميسيالس
يان داوم و
کە بە خەم و تترسەوە پ ن
لە ھەند ک خ زان و بنەمما ەی کورد ووەرگرتووە ،ە
ەروەھا
ھە گرتنی ئەم و نانە!" .ھە
پاراستن و ە
دەﯾانگوت؛ ئ مە زۆر ماندووبووﯾنە لە پا
خوازﯾن
ژووﯾيەکم کﯚکردۆتەوە و نووسيوە ،بخوازﯾن و نەخ
م
نم
ن دە ت" :من
سوزان خان
ھەبوونيشی دەب ت!"
ھی نەتەوەەﯾەکە ھەبووننی ھەﯾە و ھ
تە ﯾەکگرتووەککانی
 19لە شاری بالتيمﯚرە ،ماررﯾالند لە و ە
ن سا ی 948
سوزان خان
ەک کە لە
ئەمرﯾکا لە دداﯾکبووە و خااوەنی چەندﯾﯾن کت ب و نووسراوەی جﯚﯚراوجﯚرە و ﯾە
کا .خانم سوزان بە زۆر و تتانی
ناسراوترﯾن ژنە رۆژنامەووان و و نەگرەکانی ئەمرﯾک
بەری
ی
"کوردستان لە س
ن
بی
خەرﯾکی کت ی
جيھاندا گەڕڕاوە و ماوەی پ نج ساڵ خ
الری بﯚ کت بەکە خەرجکردووە و
 25ھەزار دۆال
ەن خﯚﯾەوە 50
م ژوو"بووە و تەنيا لەالﯾە
دليسی خاوەنی کت بی
ی
شی بە چەند گگوتەﯾەکی ميير شەرەفخاننی ب
کت بەکەﯾشی
ە دەست پ کرردووە.
شەرەفنامە
ەر کاغەز کی تاﯾبەت بە فﯚﯚتﯚ
KURDIISTAN In thلەسە
he Shadow o
of History
ئەستوور و
ر
کی
دوو تو ی بەرگ ک
ەورە و لە و
چاپکراوە و للە  390الپەڕەەی قەوارە گە
New
الﯾەنw York ،Incc ، Random House
رەنگينداﯾە .کت بەکە سا ی  1997لەال
دووەم جار لە
م
کت بە بﯚ
خە کەوە ئەم ت
شنبيران و ە
ەھﯚی داخواززی زۆری رۆش
چاپکراوە .بە
چاپکراوە.
ە
پەڕە
 20بە  472الپە
سا ی 008
مانی ئينگليزی :
ەڕە بە ز ی
ی کت بەکە ب ووانە ئەم ما پە
بﯚ زانياری ززﯾاتر دەربارەی
ww
ww.akakurd
distan.com

9877
پەڕتوووکی ژمارە7 :
سەردەمی ئااشتيدا
ستان لە س
کوردس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
69907
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
محەم
مەد نوری تﯚفييق

9878
پەڕتوووکی ژمارە8 :
وسمانيدا
سەردەمی دەو ەتی عو
ستان لە س
کوردس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201208
8051835286
69270
ھ شتا ئامادە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ی
عەبدو عەلياوەﯾی
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
تاﯾبەتم
ستان
شووری کوردس
باش
و ت:
جﯚری پەڕتووک :م ژژوو
زمان  -ش وەزار :ک  .باشوور
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پەڕتوووکی ژمارە9 :
9879
خە کﯚنەکان 100
ھەزار ساڵ پ.ز ـ 400ز
ر
ستان لە م ژوودا :چاخە
کوردس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
69945
شتا ئامادە نيييە
ھش
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
سرۆ گﯚران
خەسر

9880
پەڕتوووکی ژمارە0 :
1890ـ1932
1
چەﯾيدا
ەتی و ناوچە
وان ملمالن ی ن و دەو ە
ستان لە ن و
کوردس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
69925
شتا ئامادە نيييە
ھش
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
کامەران ئەحمەد م
محەمەد ئەميين

9881
پەڕتوووکی ژمارە1 :
ميدا
حاتی ئيسالم
ستان لەبەرردەم فتووح
کوردس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201110
0171326426
62402
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
حەمە کەرﯾم
حەسەن مەحمود ح
چوارەم
چاپی چ
پاککراوەەتەوەو بﯚی ززﯾادکراوە
2007
تاﯾبەتم
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
ستان
شووری کوردس
باش
و ت:
جﯚری پەڕتووک :م ژژوو
زمان  -ش وەزار :ک  .باشوور
9882
پەڕتوووکی ژمارە2 :
ﯚرگاندا
ی ژاک دمﯚ
کﯚلينەوەکانی
ستان لەل ک
کوردس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201404
4102124076
69647
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
نووسينی  :ژاک دمﯚرگا ن
ستای زانکﯚی کوردستان)
خزری )مامﯚس
وەرگ ان  :د .سەعيد خ
دول ەحمان
ئاسﯚ عەبد
پەخشی ڕ نما – ل
ی
ی  :خانەی چااپ و
ب وکراوەی
سل مانی
ەم – 2012
چاپی ﯾەکە
دﯾيەکانی پەڕتتووک
تاﯾبەتمەند
و ت:
باشوووری کوردستان
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جﯚری پەڕتتووک :م ژوو
شوور
زمان  -ش وەزار :ک .باش
9883
پەڕتوووکی ژمارە3 :
کاندا
دەستکردەک
وان سيﭭەر و سنوورە د
ستان لەن و
کوردس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201305
5111650057
78609
ی پی دی ئ ف :ھ شتا ئاماادە نييە
فاﯾلی
ھر واگنەر
ھيسەر ل ھ
شەفيقی حاجی خدر
ی
ەوە:
وەرگ انی لە ئينگليزﯾيە
2013
دﯾيەکانی پەڕتتووک
تاﯾبەتمەند
و ت:
باشوووری کوردستان
جﯚری پەڕتتووک :دۆزی کورد
شوور
زمان  -ش وەزار :ک .باش
9884
پەڕتوووکی ژمارە4 :
نامەی من
ستان ناسنا
کوردس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22214405918614
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ھاوڕێ قەندﯾل
2006
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
تاﯾبەتم
و ت:
ستان
شووری کوردس
باش
جﯚری پەڕتووک :راممياری
زمان  -ش وەزار :ک  .باشوور
9885
پەڕتوووکی ژمارە5 :
م
ستان و ئاﯾيينی ئيسالم
کوردس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
65750
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
حەو ززی ،مەال رەئووف سەليم

9886
پەڕتوووکی ژمارە6 :
ەتی کوردی
سە تی س حکوومە
ستان و ئەززموونی دەس
کوردس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
69667
ھ شتا ئئامادە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
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ل عەبدو
خەليل
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
بااشووری کورددستان
و ت:
ی پەڕتووک :دۆزی کورد
جﯚری
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
9887
پەڕتوووکی ژمارە7 :
ەی
کان لە ساﯾە
الکی کﯚمە ە و ر کخراووە کوردﯾەک
ستان و چاال
کوردس
بەرﯾتاانيا
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
69834
ھ شتا ئامادە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ەد باوەڕ
ئەحمە

9888
پەڕتوووکی ژمارە8 :
کورد
ەڕﯾنەکانی ک
ستان و راپە
کوردس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
69877
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
عەبدوولعەزﯾز

9889
پەڕتوووکی ژمارە9 :
ساواکی ئ ران
نامەکانی س
د لە بە گەنا
ﯚڕشی کورد
ستان و شﯚ
کوردس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201102
2100851193
33194
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
سيەوە و ئاماددەکردنی :بەددرەدﯾن سا ح
و .لە فارس
دﯾيەکانی پەڕڕتووک
تاﯾبەتمەند
م ژوو
جﯚری پەڕڕتووک:

9890
پەڕتوووکی ژمارە0 :
ﯚڕشەکەی
ستان و شﯚ
کوردس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22214410518839
ئامادەەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
نووسيينی :جەمال نەبەز
وەرگ انی لە ئە ماانيەوە؛ کوردۆۆ
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ئەم کت بە لە سا ی 1972دا بە زمانی ئە ماانی ب وکراوەەتەوە
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی پەڕتووک
بااشووری کورددستان
و ت:
ی پەڕتووک :راامياری
جﯚری
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
9891
پەڕتوووکی ژمارە1 :
سەلەکانی ئەمنی قە ومی
ستان و مەس
کوردس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
66334
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
فەرﯾد ئەسەسەردد
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی پەڕتووک
و ت:
بااشووری کورددستان
ی پەڕتووک :دۆزی کورد
جﯚری
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
9892
پەڕتوووکی ژمارە2 :
ستان و کوررد
کوردس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201110
0101320446
62141
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
سملوو
عەبدوول ەحمان قاس
وەرگ انی :عەبدو حەسەن ززادە
1973
ی پەڕتووک
مەندﯾيەکانی
تاﯾبەتم
ی پەڕتووک :راامياری
جﯚری
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
9893
پەڕتوووکی ژمارە3 :
کوردس
ستان و کورردەکان
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201110
0022135566
62175
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
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ک سافرستيا ن
ئەرشاک
ی
وەرگ  :خاليد ھەرکی
ەی شەھاب
چاپخانە
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
تاﯾبەتم
و ت:
شووری کوردس
باش
ستان
جﯚری پەڕتووک :م ژژوو
زمان  -ش وەزار :ک  .باشوور
9894
پەڕتوووکی ژمارە4 :
سی  1639ـ 1847
مانی ـ فارس
وری عوسما
شەی سنوو
ستان و ک ش
کوردس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
69949
ئاماادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ی عەبدو
نەجاتی
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی پەڕتووک
بااشووری کورددستان
و ت:
ی پەڕتووک :م ژوو
جﯚری
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
9895
پەڕتوووکی ژمارە5 :
ی راپەڕﯾن و ئەفسانە و ھوم د
ستان و تی
کوردس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201109
9040030106
60937
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
سيروانی لە ئيينگليزﯾيەوە ککردوﯾەتی بە کوردی
زاگروس س
ياليستی کورد لە
لە ب وکراوەەکانی ر کخرراوی خو ندکارانی سﯚشيا
ئەوروپا)سﯚﯚسکە)
چاپدان 1984
سا ی لەچ
لە پ شەکی
ی ناميلکەکەددا نووسراوە:-
بە زمانی
سا ی  1962ە
ەرتﯚک کە ،س
(ئەم گوتارەەی ل رەدا ب وودەکر تەوە ،پ شگوتنی پە
سلﯚﭬاکيا ب وککراوەتەوە.
ی ،لە چيکﯚس
ﭬاکی و ئە ماننی و ئينگليزی
چيکﯚسلﯚﭬا
ەن
ستان ،و تی راپەڕﯾن و ئەففسانە وھوم د(ەوە لەالﯾە
پەرتوکەکە ن وی )کوردس
گوتنەو
ڤ زﯾکموند( و )جيری ھانزﯾکا(ەوە ئامادەکراوە و برﯾتيييە لەم پ شگ
)ميرۆسالڤ
ی جوان و رازااوەی کوردستتان ،کە ھەرددوو نووسەر ،لەکاتی
) (61و نەی
ستانی ع راق ،لە ناوچەکاننی ھەول ر و سل مانی و کەرکوک
سەردان کيااندا بﯚ کوردس
کوردستانی گەورە
ی
نەخشەﯾەکی
ی
گرتبوونيان .لە کﯚتاﯾی ککت بەکەشدا ن
ەوە).
ب وکراوەتە
ئنتەرن ت ئامادەکراوە.
ن
لەالﯾەن چاالک محەمەددەوە بﯚ
دﯾيەکانی پەڕتتووک
تاﯾبەتمەند
دەرەوەە
و ت:
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تنامە
جﯚری پەڕتتووک :گەشتن
شوور
زمان  -ش وەزار :ک .باش
9896
پەڕتوووکی ژمارە6 :
دەو ەتی
ستان کﯚ ﯚننييەکی ن ود
کوردس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22214410718917
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
نووسينی :ئيسماعيل ب شکچی
وەرگ انی؛ حەمە رەشييد
پەخشی سەردەمەووە
ی
لەالﯾەن دەزگای چاپ و
ن
 200دا
ئەم کت بە للە سا ی 02
ەوە
ب وکراوەتە
تاﯾبەتمەند
دﯾيەکانی پەڕتتووک
باشوووری کوردستان
و ت:
جﯚری پەڕتتووک :ل کﯚ يننەوە
شوور
زمان  -ش وەزار :ک .باش
9897
پەڕتوووکی ژمارە7 :
ستان ﯾان نە
کوردس
ەمان
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22702075619765
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
نووسەر
س
رﯾنيە مورﯾس
وەرگ
عيل
سالح ئيسماع
ئەبوبەکر س
ەڕەکان
ژمارەی الپە
280
پ
سا ی چاپ
2008
کەتەلﯚگ
م ژوو
ەوەی موکرﯾاننی
سەرچاوە :ما پەڕی دەززگای تو ژﯾنەووە و ب وکردنە
دﯾيەکانی پەڕتتووک
تاﯾبەتمەند
و ت:
باشوووری کوردستان
جﯚری پەڕتتووک :م ژوو
شوور
زمان  -ش وەزار :ک .باش
9898
پەڕتوووکی ژمارە8 :
ﯚمەرﯾيەکانە
ە
کەمينی سﯚ
شتمانی ﯾەک
ستان ...نيش
کوردس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201011
11710272110760
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ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
خەوان
ھاوڕێ باخە
چاپی دووەم – دەەزگای چاپ و ب وکردنەوەی ئاراس
ی
ەم  -ھﯚ ندا .1996 -
چاپی ﯾەکە
 – 20کوردستتان -
مارەی سپارددن003 - 91 :
ی وەزارەتی پپەروەردە – ژم
– چاپخانەی
ھەول ر.
www.bakha
awan.com
http://w
تاﯾبەتمەند
دﯾيەکانی پەڕتتووک
و ت:
باشوووری کوردستان
جﯚری پەڕتتووک :م ژوو
شوور
زمان  -ش وەزار :ک .باش
9899
پەڕتوووکی ژمارە9 :
ستان :کورتتە باس کی م ژووﯾی و جوگرافی و ئابووری
کوردس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
69927
ھ شتا ئاامادە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ەوە
سات و تو ژﯾنە
مەکتەبی ناوەەندﯾی دﯾراس
ل.ب م

9900
پەڕتوووکی ژمارە0 :
ی 1902-1898
مەی کوردی
ەمين رۆژنام
ستان :ﯾەکە
کوردس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101235136
65179
ە
شتا ئامادە نييە
ھش
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
کەماال فوئاد
داد 1972 -
بەغد
ی پەڕتووک
ەتمەندﯾيەکانی
تاﯾبە
ئ اق
و ت:
ی پەڕتووک :راگەﯾاندن
جﯚری
ن  -ش وەزار :ک .باشوور
زمان
9901
پەڕتوووکی ژمارە1 :
شتمانەکەی ئەوسا...،
ستان ،نيش
کوردس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201205
5071403306
64672
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
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مام حەميد
ەمەجان حەممە  -بەختيار م
بەختيار حە
تاﯾبەتمەند
دﯾيەکانی پەڕتتووک
جﯚری پەڕتتووک :م ژوو
شوور
زمان  -ش وەزار :ک .باش

9902
پەڕتوووکی ژمارە2 :
ستانی ئ ران
کوردس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201305
5102030297
78623
ی پی دی ئ ف :ھ شتا ئاماادە نييە
فاﯾلی
حمان قاسملوو
عەبدول ەح
ميد درودی
وەرگ انی لە فارسييەووە :حەميد تەﯾموری و حام
2013
دﯾيەکانی پەڕتتووک
تاﯾبەتمەند
جﯚری پەڕتتووک :دۆزی کورد
شوور
زمان  -ش وەزار :ک .باش
9903
پەڕتوووکی ژمارە3 :
نەوەی رزگارﯾخواززی نەتەوەﯾﯾی
ی
جوو
ەوەﯾەکی م ژووﯾی لە ج
کوردس
ستانی ئ ران؛ ل کﯚ ينە
1979 - 19
ی کورد 939
گەلی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201305
5272246197
78428
نييە
ھ شتتا ئامادە ە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ن سەردەشتتی
ﯾاسين
2
2011
تمەندﯾيەکانی پەڕتووک
ی
تاﯾبەت
باشووری کوردستان
با
و ت:
ی پەڕتووک :م ژوو
جﯚری
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
9904
پەڕتوووکی ژمارە4 :
وردی
سﯚﭬ تی بەرامبەر بە کو
تاوانەکانی رژ می س
ی
ی
س )دۆسيەی
ت قەفقاس
ستانی پشت
کوردس
ئەو و تە)
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201110
0241016256
62506
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ی
ساو ھەورامی
ئەفراس
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پ داچووونەوە و ئاماددەکردن :سدﯾق سا ح
2
ی ژﯾن 2006 -
بنکەی
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی پەڕتووک
و ت:
بااشووری کورددستان
ی پەڕتووک :م ژوو
جﯚری
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
9905
پەڕتوووکی ژمارە5 :
ستانی پەرتکراو
کوردس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
69810
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
م
کەرﯾم

9906
پەڕتوووکی ژمارە6 :
دە
سەدەی نﯚزد
سەرەتای س
ەﭬدەوە تا س
سەدەی حە
ھە ت  -لە س
ستانی خواارووی رۆژھ
کوردس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201209
9151452296
65173
مادە نييە
ھ شتا ئاما
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ی .ئی .ﭬاسيليەﭬا
وەرگ انی ::رەشاد ميران
تاﯾبەتمەند
دﯾيەکانی پەڕتووک
باشوووری کوردستان
و ت:
جﯚری پەڕ تووک :م ژوو
شوور
زمان  -ش وەزار :ک .باش
9907
پەڕتوووکی ژمارە7 :
ئەردە ن و بابان
ە
ژووی
ھە ت :کورتتەﯾەکی م ژ
ستانی خواارووی رۆژھ
کوردس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
69837
ھ شتا ئامادە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ی
ی.ئی

9908
پەڕتوووکی ژمارە8 :
ک
ستانی داﯾک
کوردس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101235126
65121
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
زامدارر ،مەحمود
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9909
پەڕتوووکی ژمارە9 :
رﯾتانيادا
دەرەوەی بر
ەنامەکانی وەزارەتی د
راق لە بە گە
ستانی عير
کوردس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201110
0241256396
62521
ئامادەﯾﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
گليزﯾيەوە وەرگگ انی :سەللمان عەلی
لە ئينگ
پ شەککی و پ داچووونەوەی :سدﯾﯾق سا ح
بنکەی
ی ژﯾن 2005 -
تاﯾبەتم
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
باش
و ت:
شووری کوردستان
جﯚری پەڕتووک :م ژوو
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
9910
پەڕتوووکی ژمارە0 :
شکووتنی دﯾﯾموکراسی
سەندنی سيياسی و پش
راق  -پەرەس
ستانی ع ر
کوردس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201211
1200757086
66488
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ستانسفي د
س ئاڕ .ﭬی .س
نووسيينی :گەراس
وەرگ انی لە ئينگلليزﯾەوە :پرۆفييسور .ی .د .ﯾاسين سەرردەشتی
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
بااشووری کورددستان
و ت:
ی پەڕتووک :دۆزی کورد
جﯚری
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
9911
پەڕتوووکی ژمارە1 :
ۆژەی ف درالييەت
راق  -رەگ و رﯾشەی م ژووﯾی پرۆ
ستانی ع ر
کوردس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201110
0081308016
62247
ئاماددەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
د ئەسکەندەر
سەعد
ی مەال تەھا
وەرگ انی بەرزانی
لە ب ووکراوەکانی گگﯚﭬاری لﭭين 2009 -
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
بااشووری کورددستان
و ت:
ی پەڕتووک :راامياری
جﯚری
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
9912
پەڕتوووکی ژمارە2 :
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شداﯾە
راق :ئازادی رادەرب ﯾن لەژ ر ھ رش
کوردس
ستانی ع ر
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201302
2101252257
75686
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
...
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی پەڕتووک :راپﯚرت
جﯚری
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
9913
پەڕتوووکی ژمارە3 :
عات ))1931 - 1928
م و موراجەع
ەمی قە ەم
ستانی ع اق :سەردە
کوردس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201112
2152212306
63326
ئاماددەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
شيروان مستتەفا ئەمين
نەوش
م
دەزگگای سەردەم
تاﯾبە
بەتمەندﯾيەکاننی پەڕتووک
باشووری کووردستان
و ت:
جﯚرری پەڕتووک  :م ژوو
ن  -ش وەزار  :ک .باشوور
زمان
9914
پەڕتوووکی ژمارە4 :
دووەمی پ.ز .دا
ی
ەی
ەمی ھەزارە
ەڕاست لە ننيوەی ﯾەکە
ستانی ناوە
کوردس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201110
0240918586
62497
ئئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
حمەد
کﯚزاد محەمەد ئەح
2
ی ژﯾن 2008 -
بنکەی
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی پەڕتووک
بااشووری کورددستان
و ت:
ی پەڕتووک :م ژوو
جﯚری
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
9915
پەڕتوووکی ژمارە5 :
پەڕﯾن
ستانی نوئا :ﯾەکەمين رۆژنامەی ررۆژانەی راپە
کوردس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101235146
65188
ھ شتا ئاما دە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
نەوزادد عەلی ئەحم
مەد

ﻻﭘەڕە

2645

http://www.kurdipedia.org

9916
پەڕتوووکی ژمارە6 :
ەوێ؟
ێ-م چﯚن دە
ستانی نوێ
کوردس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201304
4031000117
78974
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
جەالل تا ەبانی
ن عەلی
کردنی :سﯚران
ئامادەکر
2012
تاﯾبەتم
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
ستان
شووری کوردس
باش
و ت:
جﯚری پەڕتووک :وتار و دﯾمانە
زمان  -ش وەزار :ک  .باشوور
9917
پەڕتوووکی ژمارە7 :
ستانی ھاو
کوردس
وچەرخ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201111
1022032006
62712
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
ەمە سەعيد
وەرگ انی لە فارسييەووە :گوشاد حە
دەزگای ئارراس 2005 -
دﯾيەکانی پەڕتتووک
تاﯾبەتمەند
و ت:
باشوووری کوردستان
ی
جﯚری پەڕتتووک :رامياری
شوور
زمان  -ش وەزار :ک .باش
9918
پەڕتوووکی ژمارە8 :
ستانييەتی کەرکوک و ناوچە داب نراوەکان
کوردس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201208
8191230507
72250
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
لق
مەسعوود عەبدولخالق
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
تاﯾبەتم
و ت:
ستان
شووری کوردس
باش
جﯚری پەڕتووک :راممياری
زمان  -ش وەزار :ک  .باشوور

9919
پەڕتوووکی ژمارە9 :
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ی1
گال نامەک  -کوردب ژ ناامە  -بەرگی
کوردگ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201210
0100925336
65332
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ەلوچ
سا ح زەنگنە بە
د محەمەد س
ئاخوەند
حەمەد زەندی
وەرگ اننی :ھيوا مح
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
تاﯾبەتمە
شووری کوردس
باش
و ت:
ستان
ەمەجﯚرە
جﯚری پەڕتووک :ھە
زمان  -ش وەزار :ک ..باشوور
9920
پەڕتوووکی ژمارە0 :
کوردنناسی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
69879
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
گ
ئاورنگ

9921
پەڕتوووکی ژمارە1 :
مە ﯾەتی
کوردنناسی؛ جاررنامەی کولتتووری  -سيياسی  -کﯚم
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201112
2062251326
63133
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
سياسی  -کﯚﯚمە ﯾەتی
جارنامەی کولتووری  -س
زمانی کورددی و وەرگ ا ن
20
پاﯾيزی 008
دﯾيەکانی پەڕ تووک
تاﯾبەتمەند
ەجﯚرە
جﯚری پەڕتتووک :ھەمە
زمان  -ش وەزار :فرەزماان
9922
پەڕتوووکی ژمارە2 :
کوردنناسيی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22214410918968
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
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شﯚﭬيچ کوردۆﯾ ﭫ
نوسينی :ققەناتی ک ش
سەن
وەرگ انی :رەئوف حەس
مانييەوە
لەالﯾەن خانەی وەررگ انی سل م
ن
 200دا
ئەم کت بە للە سا ی 06
ەوە.
ب وکراوەتە
تاﯾبەتمەند
دﯾيەکانی پەڕتتووک
و ت:
باشوووری کوردستان
جﯚری پەڕتتووک :م ژوو
شوور
زمان  -ش وەزار :ک .باش
9923
پەڕتوووکی ژمارە3 :
ی دا
و ناڤ تەداررت و ئينجيلی
کوردو
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6202255317
70515
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
س الﯾتﯚن
دۆگالس
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی پەڕتووک :مندا ن
جﯚری
9924
پەڕتوووکی ژمارە4 :
وستان
کوردو
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6202336407
71134
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
نامﯚ

9925
پەڕتوووکی ژمارە5 :
ھەشتە
وستانم بە ھ
کوردو
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6202336407
71135
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
خەسرەو کاوانی
کاوە خ

9926
پەڕتوووکی ژمارە6 :
ۆلﯚژی
کوردۆ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201109
9031534376
60927
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
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نەرﯾمان عەبدو
ن
خﯚش،
نووسينی :سەالم ناوخ
2
شەم 2010 -
چاپی شەش

خﯚشناو و ئيدررﯾس عەبدو
خ

تاﯾبەتمەند
دﯾيەکانی پەڕتتووک
باشوووری کوردستان
و ت:
جﯚرە
جﯚری پەڕتتووک :ھەمەج

9927
پەڕتوووکی ژمارە7 :
سﯚسيﯚلﯚژﯾە
ە
ی ساﯾکﯚس
ﯚ ينەوەﯾەکی
ۆلﯚژی :ل کﯚ
کوردۆ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
66515
ھ شتا ئاماادە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
م سابر
رەحيم

9928
پەڕتوووکی ژمارە8 :
ی -ئوروپی
کوردی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201105
5061137055
57520
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
فنيە61 ،1983 ،ل.
غدا :چاپخانەی سلمی الف
مەد ئەمين ئوسمان ،بەغ
ەﭬکرن ،محەم
بەرھە

9929
پەڕتوووکی ژمارە9 :
ی
ی پزﯾشکی
کوردی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201112
2101308176
63193
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
ھيوا عومەرر ئەحمەد
پزﯾشکی ددان
ی
پزﯾشکی و
کی
ی ﯾەکەمی کﯚﯚليژی
بﯚ خو ندکاررانی قﯚناغی
19
زانکﯚی سلل مانی 993 -
تاﯾبەتمەند
دﯾيەکانی پەڕتتووک
باشوووری کوردستان
و ت:
ستی
جﯚری پەڕتتووک :پزﯾشککی  -تەندروس
شوور
زمان  -ش وەزار :ک .باش
9930
پەڕتوووکی ژمارە0 :
ی
ی پزﯾشکی
کوردی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
67088
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
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ەد
عومەر ئەحمە
ھيوا ع

9931
پەڕتوووکی ژمارە1 :
ی تورکيا
کوردی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
66507
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
گيساررۆڤ1 /ن

9932
پەڕتوووکی ژمارە2 :
ی تورکيا
کوردی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201208
8202135006
66047
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
م داقووقی
ئيبراھيم
وەرگ اننی :عەزﯾز کااکەﯾی
2012
تاﯾبەتم
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
و ت:
ستان
شووری کوردس
باش
جﯚری پەڕتووک :م ژژوو
زمان  -ش وەزار :ک  .باشوور
9933
پەڕتوووکی ژمارە3 :
شاھەنشاھاانی
خاکی ئ رانا :م ژووی ش
ی زەند لە خ
کوردی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
69897
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
حس ن حوزنی

9934
پەڕتوووکی ژمارە4 :
کﯚلی ل کراو
ی سووريا ...بوون کی نک
کوردی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201312
2012300088
87511
ی پی دی ئ ف :ھ شتا ئاماادە نييە
فاﯾلی
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ھ ريەت مﯚﯚنتگومری
ەوە :مينە و پ شەوا
وەرگ انی لە ئينگليزﯾيە
دﯾيەکانی پەڕتتووک
تاﯾبەتمەند
باشوووری کوردستان
و ت:
جﯚری پەڕتتووک :دۆزی کورد
شوور
زمان  -ش وەزار :ک .باش
9935
پەڕتوووکی ژمارە5 :
و ەت ک لەنا و دەو ەتدا
ی ع راق بننياتنانی دەو
کوردی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201312
2141022258
87255
ھ شتا ئامادە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ئﯚفرا بيننگيﯚ
وەرگ اننی :سﯚران ممستەفا کورددی
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
تاﯾبەتم
و ت:
ستان
شووری کوردس
باش
جﯚری پەڕتووک :دۆززی کورد
زمان  -ش وەزار :ک  .باشوور
9936
پەڕتوووکی ژمارە6 :
کوردی
ی و زمانی کوردی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
67137
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ق وەھبی
تﯚفيق

9937
پەڕتوووکی ژمارە7 :
ی ،ئﯚروپی ،،بەرھەﭬکرردن
کوردی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
67034
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
مەد ئەمين عووسمان
محەم

9938
پەڕتوووکی ژمارە8 :
شت و) ..ھﯚننراوە)
ﯚلی رۆمانتييکيانەﯾە بەناو بەھەش
کوردﯾﯾادە :گەشتت کی سيمبﯚ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
68002
ھ شتا ئاماادە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
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مارف

9939
پەڕتوووکی ژمارە9 :
کوردﯾﯾزم
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22214405818596
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
خﯚشحا ی
ب ھزاد خ
سياب گرامی
ئەفراس
2007
سەرچاوە :ما پەڕی کت بخانەی ککوردی
تاﯾبەتم
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
و ت:
ستان
شووری کوردس
باش
جﯚری پەڕتووک :راممياری
زمان  -ش وەزار :ک ..باشوور
9940
پەڕتوووکی ژمارە0 :
ەواری
کوردە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
66115
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
سوجاادی ،عەالئەددﯾن

9941
پەڕتوووکی ژمارە1 :
ەکان
کوردە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201301
1311524387
75466
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
سەن ئەرفەع
حەسە
د گەوھەری
حاميد
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی پەڕتووک
ی پەڕتووک :م ژوو
جﯚری
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
9942
پەڕتوووکی ژمارە2 :
ی م ژووﯾی و سياسی
ەکان :ل کﯚ يينەوەﯾەکی
کوردە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
69959
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
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سەن
حەسە

9943
پەڕتوووکی ژمارە3 :
عوسمانی
راتﯚرﯾەتی ع
ەکانی ئيمپر
کوردە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
69714
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
لی
جەليلی

9944
پەڕتوووکی ژمارە4 :
ستەمبوو ی کﯚن
ەکانی ئەس
کوردە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22702075619913
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
نووسەر
الکﯚم
ڕۆھات ئەال
وەرگ
ئەحمەد تاققانە
ەڕەکان
ژمارەی الپە
248
پ
سا ی چاپ
2005
کەتەلﯚگ
سياسەت
ەوەی موکرﯾاننی
سەرچاوە :ما پەڕی دەززگای تو ژﯾنەووە و ب وکردنە
دﯾيەکانی پەڕتتووک
تاﯾبەتمەند
و ت:
باشوووری کوردستان
جﯚری پەڕتتووک :م ژوو
شوور
زمان  -ش وەزار :ک .باش
9945
پەڕتوووکی ژمارە5 :
س و کرمان
ەکانی پارس
کوردە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
2270207562
20056
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
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نووسەر
ەت کيش
د .جەمشييدی سەداقە
وەرگ
ەسەن
کامەران حە
ەڕەکان
ژمارەی الپە
440
پ
سا ی چاپ
2010
پ
نﯚرەی چاپ
ﯾەکەم
دﯾزاﯾنی بەرگ
موراد بەھرراميان
کەتەلﯚگ
م ژوو
ەوەی موکرﯾاننی
سەرچاوە :ما پەڕی دەززگای تو ژﯾنەووە و ب وکردنە
دﯾيەکانی پەڕتتووک
تاﯾبەتمەند
و ت:
باشوووری کوردستان
جﯚری پەڕتتووک :م ژوو
شوور
زمان  -ش وەزار :ک .باش
9946
پەڕتوووکی ژمارە6 :
دەران ەلە ن وان ھە و ست و ھە تندا
ەکانی ھەند
کوردە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
66257
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ەحمود
عەبدوو کەرﯾم مە

9947
پەڕتوووکی ژمارە7 :
ن
سی و بەھا درامييەکان
کورس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201109
9111910586
61158
ئاامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ەد ساالر
ئەحمە
چاپ)2009 :
لە ب ووکراوەکانی ددەزگای سەردەم  -سل ما نی )سا ی چ
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
بااشووری کورددستان
و ت:
شانﯚ
ی پەڕتووک :ش
جﯚری
9948
پەڕتوووکی ژمارە8 :
سييەکان
کورس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201110
0010010246
62059
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ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
نووسەر :ﯾﯚﯚژﯾن ﯾﯚنسکﯚﯚ
الر
حـمـەد سـاال
وەرگ  :ئەح
ی تيپی شانﯚﯚی ساالر ،بﯚ چاپکردنی ت کستی شاننﯚﯾی
لە ب وکراوەەکانی پرۆژەی
ژمارە ))1
دﯾيەکانی پەڕتتووک
تاﯾبەتمەند
باشوووری کوردستان
و ت:
جﯚری پەڕتتووک :شانﯚ
شوور
زمان  -ش وەزار :ک .باش
9949
پەڕتوووکی ژمارە9 :
سيەکان
کورس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
69404
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
کﯚ ،ﯾﯚژﯾن
ﯾﯚنسک

9950
پەڕتوووکی ژمارە0 :
کور ک لە ئاودا
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201403
3310040079
97511
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
سەﯾﭭﭭن دۆبينس
مانی2009-
سل ما
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
بااشووری کورددستان
و ت:
ی پەڕتووک :رۆۆمان
جﯚری
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
سل مانی
س
شارەەکان:
9951
پەڕتوووکی ژمارە1 :
س
وی نامووس
شتن بە بيانوو
کوشت
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
66909
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ەلی مەرزانی
ی
ھيمداد مەجيد عە
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
بااشووری کورددستان
و ت:
ی پەڕتووک :ککﯚمە ﯾەتی
جﯚری
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زمان  -ش وەزار :ک .باشوور
پەڕتووکی ژمارە9952 :
کوشتن لە ع راق بە ژەھری ساليﯚم و تراژﯾدﯾاکەی س وانی مەرگە...
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514969934
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
ساالر حەمە سوور

پەڕتووکی ژمارە9953 :
کوشتنی ت کست
http://www.kurdipedia.org/?q=2012010421555763668
ئامادەﯾە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
ھﯚشەنگ ش خ محەمەد
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی پەڕتووک
جﯚری پەڕتووک :فەلسەفە
زمان  -ش وەزار :ک .باشوور
پەڕتووکی ژمارە9954 :
کولتوری زەبر و زەنگ و تيرۆر
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514966291
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
محەمەد سابر کەرﯾم

پەڕتووکی ژمارە9955 :
کولتوور و فەرھەنگی کوردی
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122702075619973
ئامادەﯾە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
نووسەر
د .ھيمداد حوس ن
ژمارەی الپەڕەکان
234
سا ی چاپ
2009
نﯚرەی چاپ
ﯾەکەم
دﯾزاﯾنی بەرگ
موراد بەھراميان
کەتەلﯚگ
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فەرھە
ەنگ
ی دەزگای تو ژﯾنەوە و ب ووکردنەوەی مووکرﯾانی
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
بااشووری کورددستان
و ت:
ی پەڕتووک :ککلتوور
جﯚری
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
9956
پەڕتوووکی ژمارە6 :
مەی کورد
وور و ناسنام
کولتو
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22702075619949
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
نووسەر
سﯚن
ستييەن ئا يس
فيليپ کرﯾننبروک  -کرﯾس
وەرگ
ورﯾا رەحماننی
ەڕەکان
ژمارەی الپە
264
پ
سا ی چاپ
2008
پ
نﯚرەی چاپ
ﯾەکەم
دﯾزاﯾنی بەرگ
ئاسﯚ مامزاادە
کەتەلﯚگ
سياسەت
ەوەی موکرﯾاننی
سەرچاوە :ما پەڕی دەززگای تو ژﯾنەووە و ب وکردنە
دﯾيەکانی پەڕتتووک
تاﯾبەتمەند
باشوووری کوردستان
و ت:
جﯚری پەڕتتووک :کلتوورر
شوور
زمان  -ش وەزار :ک .باش
9957
پەڕتوووکی ژمارە7 :
ﯚناليزم
وور و ناسيﯚ
کولتو
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201112
2091154036
63182
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
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بير
نووسەر :د .رەفيق سابي
عوسمان ئەحمەد
ن
پيتچنين و ووردبينی :سرروە
ەد حسن
ھە ەب ی :مژدە ئەحمە
سەرپەرشتيی
دﯾزاﯾن و س
ی چاپ :برﯾار ففەرەج کاکی
ج شوکری
بەرگ :رەنج
20
سپاردن /2287 :سا ی 008
ژمارەی سپ
سل مانی
ی س يەم ،ل
چاپخانە :تييشک /چاپی
 1دانە
تيراژ1000 :
نرخ 3000 :دﯾنار
2
زنجيرە24 :
دﯾيەکانی پەڕتتووک
تاﯾبەتمەند
و ت:
باشوووری کوردستان
ی
جﯚری پەڕتتووک :رامياری
شوور
زمان  -ش وەزار :ک .باش
9958
پەڕتوووکی ژمارە8 :
ی ئيتالييەکااندا
ی لە دانراوی
ووری کوردی
کولتو
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22702075619772
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
نووسەر
ميرﯾال گاليتتی
وەرگ
ەفا
ەبدو مستە
ئيدرﯾس عە
ەڕەکان
ژمارەی الپە
98
پ
سا ی چاپ
2008
کەتەلﯚگ
ھزر و کولتووور
ەوەی موکرﯾاننی
سەرچاوە :ما پەڕی دەززگای تو ژﯾنەووە و ب وکردنە
دﯾيەکانی پەڕتتووک
تاﯾبەتمەند
و ت:
باشوووری کوردستان
جﯚری پەڕتتووک :کلتوورر
شوور
زمان  -ش وەزار :ک .باش
9959
پەڕتوووکی ژمارە9 :
کولە مەرگی :چي
چيرۆک
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
67904
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
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عەبدو

عەزﯾز خالد

پەڕتووکی ژمارە9960 :
کوندە پەپووی کو ر
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514969512
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
ھيداﯾەتی ،سادق

پەڕتووکی ژمارە9961 :
کونفﯚچيﯚس :چيرۆکی ژﯾان و راستی پەرستی ژﯾر و ھەرەگەورەی چين...
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514969708
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
ھەنری

پەڕتووکی ژمارە9962 :
کوودەتای کەرو شکەکان
http://www.kurdipedia.org/?q=2013070822351489629
ئامادەﯾە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
ش رزاد حەسەن
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی پەڕتووک
باشووری کوردستان
و ت:
جﯚری پەڕتووک :چيرۆک
زمان  -ش وەزار :ک .باشوور
پەڕتووکی ژمارە9963 :
کوڕژنی خو ن
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514968375
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
غەفوور سا ح عەبدو
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی پەڕتووک
جﯚری پەڕتووک :رۆمان
زمان  -ش وەزار :ک .باشوور
پەڕتووکی ژمارە9964 :
کوڕﯾک ماھين لەڕووبارﯾدەربا زد بيت
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http://www.kurdipedia.org/?q=2012062022553170701
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
لەتيف ن رەوەﯾی
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی پەڕتووک
جﯚری پەڕتووک :مندا ن
پەڕتووکی ژمارە9965 :
کوڕە فرﯾام کەوەکاک ماکی
http://www.kurdipedia.org/?q=2012062022553170501
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
جيل ئيگلتون
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی پەڕتووک
جﯚری پەڕتووک :مندا ن
پەڕتووکی ژمارە9966 :
کوڕە کەچە ە و چەند پارچە شيعری فﯚلکلﯚری
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514968263
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
تارق سدﯾق حەمە ئەمين
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی پەڕتووک
باشووری کوردستان
و ت:
جﯚری پەڕتووک :کلتوور
زمان  -ش وەزار :ک .باشوور
پەڕتووکی ژمارە9967 :
کو خا س وێ
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514968334
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
عەزﯾزی مەالی رەش
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی پەڕتووک
جﯚری پەڕتووک :رۆمان
زمان  -ش وەزار :ک .باشوور
پەڕتووکی ژمارە9968 :
کو خا س وێ
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http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201108
8191336236
60750
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ش
عەزﯾزی مەالی رەش
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی پەڕتووک
بااشووری کورددستان
و ت:
ی پەڕتووک :رۆۆمان
جﯚری
9969
پەڕتوووکی ژمارە9 :
کو ر ئﯚغلی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
69591
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ﯾەشار کەمال
مستەفا
وەرگ اننی :شکور مس
تاﯾبەتم
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
و ت:
ستان
شووری کوردس
باش
جﯚری پەڕتووک :ئەففسانە
زمان  -ش وەزار :ک  .باشوور
9970
پەڕتوووکی ژمارە0 :
ی
کو ری
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
69452
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ماگﯚ ،ژوزێ
سارام

9971
پەڕتوووکی ژمارە1 :
ی
کو ری
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22214410918988
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
نووسينی :ژۆزێ سارامماگﯚ
وەرگ انی لە فارسييەووە؛ سە حەدددﯾن ئاشتی
 200دا ب وکرااوەتەوە
ئەم کت بە للە سا ی 08
سەرچاوە :ما پەڕی کت ببخانەی کورددی
دﯾيەکانی پەڕتتووک
تاﯾبەتمەند
باشوووری کوردستان
و ت:
جﯚری پەڕتتووک :رۆمان
شوور
زمان  -ش وەزار :ک .باش
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9972
پەڕتوووکی ژمارە2 :
ی :چيرۆک
کو ری
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
69026
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ژوزێ

9973
پەڕتوووکی ژمارە3 :
ەوەری :پ نج
کو رە
ج چيرۆک
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
67733
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ھيم ئەحمەد
ئيبراھ

9974
پەڕتوووکی ژمارە4 :
ەکان
کو رە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22214411319108
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
ەرلينگ
نووسينی :مﯚرﯾس مەتە
وەرگ انی لە فارسييەووە؛ دالوەر قەررەداغی
شی
الﯾەن دەزگای چاپ و پەخش
ەمی ئەم کت ببە لە سا ی  2007دا لەال
چاپی ﯾەکە
ئاراسەوە ب وکراوەتەوە
دﯾيەکانی پەڕتتووک
تاﯾبەتمەند
و ت:
باشوووری کوردستان
جﯚری پەڕتتووک :شانﯚ
شوور
زمان  -ش وەزار :ک .باش
9975
پەڕتوووکی ژمارە5 :
ستانی دڵ
کو س
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
69263
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
د رەحيم قوڕەﯾشی
سەﯾد
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
بااشووری کورددستان
و ت:
ھە بەست
ی پەڕتووک :ھ
جﯚری
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
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پەڕتوووکی ژمارە6 :
9976
ستان
شانی ﯾەک تتی نيشتيماانی کوردس
ﯚلﯚژﯾای خەبات و ت کﯚش
ک ۆنﯚ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201109
9071148386
61024
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
2008/12/31
لە  1975/5/22تا 1
شتيمانی
دەستی ﯾەک تی نيش
ی
ن و خەبات و دەسە ت گررتنە
ی دامەزراندن
ش وازز ک لە نوسيننەوەی م ژووی
ستان
کوردس
س
نەوزاددی موھەندﯾس
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی پەڕتووک
و ت:
بااشووری کورددستان
ی پەڕتووک :ک ۆنﯚلﯚژﯾا
جﯚری
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
9977
پەڕتوووکی ژمارە7 :
وس
سەلەی مو
ﯚلﯚژﯾای مەس
ک ۆنﯚ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22214410518849
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
کەمال ئﯚﭬە
ل
نووسينی :پرۆفيسﯚر .دد .ميم
وەرگ انی لە ئينگليزﯾەووە؛ سەالم ناوخﯚش
پەخشی موکرﯾانەوە
ی
چاپ و
لەالﯾەن دەزگای پ
ن
200دا
ئەم کت بە للە سا ی 00
ەوە
ب وکراوەتە
تاﯾبەتمەند
دﯾيەکانی پەڕتتووک
و ت:
باشوووری کوردستان
جﯚری پەڕتتووک :ک ۆنﯚلﯚﯚژﯾا
شوور
زمان  -ش وەزار :ک .باش
9978
پەڕتوووکی ژمارە8 :
ﯚلﯚژﯾای کورردستان
ک ۆنﯚ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201106
6181801346
60318
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
ڵ
نووسينی ففەرھاد پيرباڵ
200
ھەول ر 05 -
ەڕ ز )فەرھاد پيرباڵ( سەببارەت بە )ک ۆۆنﯚلﯚژﯾای کورردستان(
سەرچاوە :نامەﯾەکی بە
بﯚ کوردﯾپ د
دﯾا لە 2011- 03-12
تاﯾبەتمەند
دﯾيەکانی پەڕتتووک
و ت:
باشوووری کوردستان
جﯚری پەڕتتووک :ک ۆنﯚلﯚﯚژﯾا
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زمان  -ش وەزار :ک .باشوور
پەڕتووکی ژمارە9979 :
ک ۆنﯚلﯚگيای د رۆکيی تەشەنەی ھﯚزە تورکەکان بە رۆژھە تی ناوەنددا!
http://www.kurdipedia.org/?q=2011101712171062399
ئامادەﯾە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
لە ئە مانييەوە  /ئەنوەر محەمەد ئەحمەد
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی پەڕتووک
جﯚری پەڕتووک :ک ۆنﯚلﯚژﯾا
زمان  -ش وەزار :ک .باشوور
پەڕتووکی ژمارە9980 :
ک ﯾن و فرۆشتن لە ئاﯾنی ئيسالمدا
http://www.kurdipedia.org/?q=2012012817444064091
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
ک ﯾن و فرۆشتن لە ئاﯾنی ئيسالمدا
http://www.iman1.com/sites/default/files/qarz_krdn.pdf
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی پەڕتووک
جﯚری پەڕتووک :ئاﯾين و ئاتەﯾزم
پەڕتووکی ژمارە9981 :
ک فەﯾەک ژانی تووڕە
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514967813
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
حس ن عارف
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی پەڕتووک
باشووری کوردستان
و ت:
جﯚری پەڕتووک :چيرۆک
زمان  -ش وەزار :ک .باشوور
پەڕتووکی ژمارە9982 :
ک و الر و قەرەجی :بەسەرھات ک لە گوندەوە
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514969516
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
ﯾونسی ،ئيب اھيم

ﻻﭘەڕە

2664

http://www.kurdipedia.org

9983
پەڕتوووکی ژمارە3 :
ی بابردوو
ک وی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22214411119060
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
سوار
نووسينی :مقداد شاس
موکرﯾانيەوە
ە
لەالﯾەن دەزگای چاپ و پەخشی
ن
 200دا
ئەم کت بە للە سا ی 01
ەوە
ب وکراوەتە
تاﯾبەتمەند
دﯾيەکانی پەڕتتووک
باشوووری کوردستان
و ت:
ک
جﯚری پەڕتتووک :چيرۆک
شوور
زمان  -ش وەزار :ک .باش
9984
پەڕتوووکی ژمارە4 :
ک
کورتە چيرۆک
ی بابردوو :ک
ک وی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
69178
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
مقداد

9985
پەڕتوووکی ژمارە5 :
ەکەی پاشا
ک وە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6202255317
70868
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
مەد عەبدول ککەرﯾم مەعرووف
محەم
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی پەڕتووک :مندا ن
جﯚری
9986
پەڕتوووکی ژمارە6 :
ی دەروون
ک پەی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201207
7031341247
71653
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
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عوز ری
عوسمان ع
ەغدا چاپکراوە
کﯚمە ە شييعر لە سا ی  1960لە بە
تاﯾبەتمەند
دﯾيەکانی پەڕتتووک
ئ اق
و ت:
ەست
جﯚری پەڕتتووک :ھە بە
شوور
زمان  -ش وەزار :ک .باش
9987
پەڕتوووکی ژمارە7 :
ی دەروون
ک پەی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
65912
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
عومەرر ئەحمەد نزامی

9988
پەڕتوووکی ژمارە8 :
کﯚ چييرۆک
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
69028
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ئەنوەرر محەمەد ئەحمەد
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
و ت:
بااشووری کورددستان
چيرۆک
ی پەڕتووک :چ
جﯚری
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
9989
پەڕتوووکی ژمارە9 :
کﯚ چييرۆک
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201109
9211512516
62035
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
يسماعيل
ئەحمەدد محەمەد ئيس
ی ئاراس 20 07 -
دەزگای
تاﯾبەتم
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
ستان
شووری کوردس
باش
و ت:
جﯚری پەڕتووک :چييرۆک

9990
پەڕتوووکی ژمارە0 :
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کﯚ چييرۆک و کﯚ ررۆمان
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201207
7042158407
71694
ی پی دی ئ ف :ھ شتا ئاماادە نييە
فاﯾلی
ەن
نووسەر :ش رزاد حەسە
سل مانی
نەوە 2012 :س
ساڵ و شوو نی ب وبوونە
ب وکەرەوە :چاپخانەی گگەنج
تاﯾبەتمەند
دﯾيەکانی پەڕتتووک
و ت:
باشوووری کوردستان
ک
جﯚری پەڕتتووک :چيرۆک
شوور
زمان  -ش وەزار :ک .باش
9991
پەڕتوووکی ژمارە1 :
کﯚ چييرۆکەکانی د شاد مەررﯾوانی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201307
7161640188
89551
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
سەرپەررشتی د ئازا د حەمە شەرﯾف
2013
تاﯾبەتم
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
و ت:
ستان
شووری کوردس
باش
جﯚری پەڕتووک :چييرۆک
زمان  -ش وەزار :ک  .باشوور
9992
پەڕتوووکی ژمارە2 :
شيعر
کﯚ ش
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22214410518824
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
نووسينی :چنار ناميق
لەالﯾەن دەزگای چاپ و پەخشی ئاراسەوە
ن
 200دا
ئەم کت بە للە سا ی 06
تاﯾبەتمەند
دﯾيەکانی پەڕتتووک
باشوووری کوردستان
و ت:
ەست
جﯚری پەڕتتووک :ھە بە
شوور
زمان  -ش وەزار :ک .باش
9993
پەڕتوووکی ژمارە3 :
شيعر 2
کﯚ ش
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201112
2180936596
63349
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ئامادەەﯾە

ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
د شادد عەبدو
دەزگای
ی ئاراس 2010 -
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی پەڕتووک
بااشووری کورددستان
و ت:
ھە بەست
ی پەڕتووک :ھ
جﯚری
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک

9994
پەڕتوووکی ژمارە4 :
شيعری 2
کﯚ ش
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201209
9202220162
26822
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
د شاد عەبدو
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
تاﯾبەتمە
و ت:
ستان
شووری کوردس
باش
ە بەست
جﯚری پەڕتووک :ھە
زمان  -ش وەزار :ک ..باشوور

9995
پەڕتوووکی ژمارە5 :
کانی داستاننی چيمەن )ھﯚنراوە)
کﯚ و تەرازوو :بﯚ پ شمەرگە شەھيدەکا
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
68770
ھ شتا ئامادە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ش
ک.ش
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
بااشووری کورددستان
و ت:
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
ھە بەست
ی پەڕتووک :ھ
جﯚری
9996
پەڕتوووکی ژمارە6 :
خﯚپاراستن ل يان
ن
شييەکانی و
کﯚئەنندامی ھەررس؛ نەخﯚش
dipedia.org//?q=201305
5220045057
78500
http:///www.kurd
ی پی دی ئ ف :ھ شتا ئاماادە نييە
فاﯾلی
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ئەبو شادی
ی رۆبی
ئەکرەم قەرەداغی
م
وەرگ انی :سﯚزان جەممال و
دﯾيەکانی پەڕتتووک
تاﯾبەتمەند
باشوووری کوردستان
و ت:
ستی
جﯚری پەڕتتووک :پزﯾشککی  -تەندروس
شوور
زمان  -ش وەزار :ک .باش
9997
پەڕتوووکی ژمارە7 :
حراب ب1ـ4
سەکانی ميح
کﯚباس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
65899
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ن
عەبدول ەحمان
ی ،شەمال ع
موفتی

9998
پەڕتوووکی ژمارە8 :
مبری  1945و
سﯚﭬيەت لە دﯾسام
ت
ئينگليس و
س
سکﯚی ن وان ئەمەرﯾکاا و
ونەوەی مﯚس
کﯚبوو
ی ئ ران
دﯾای گەالنی
تراژﯾد
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201109
9061601396
61010
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
د .ئەففراسياو ھەوررامی
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی پەڕتووک
م ژوو
ی پەڕتووک:
جﯚری
9999
پەڕتوووکی ژمارە9 :
19ـ1993
کﯚبەنندی چەند ببابەت ک 987
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
66364
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ەد کەرﯾم
مەت محەمە
مەال ببەختيار ،حيکم

10000
پەڕتوووکی ژمارە0 :
وکەوە
کﯚبەنندی چەند ببابەت ک لەباارەی کەرکو
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201112
2142247596
63313
ئاماددەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
عارف قوربانی
کەرکووک 2005 -
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی پەڕتووک
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بااشووری کورددستان
و ت:
ی پەڕتووک :راامياری
جﯚری
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
10001
پەڕتوووکی ژمارە1 :
ەکانی
کوردستانييە ناحکومييە
ە
کﯚبەنندی ﯾاساکاانی چەک و حزبەکان و کﯚمە ە و ر کخراوە کو
ستان
می کوردس
ھەر م
dipedia.org//?q=201208
8172103067
72224
http:///www.kurd
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
ستان– ج گيری
ەمانی کوردس
ەندامی پەرلە
ەونی بەزاز ئە
ی /دادوەر عە
ئامادەکردنی
کرﯾم  /تاژان فەرەەﯾدون
ساﯾی /چاپ و
دﯾزاﯾين/مخلص عزﯾز م
ص
سەرۆکی لليژنەﯾی ﯾاس
شتی کت بخانە گشتييەکان ژمارەی
ەراﯾەتی گش
ە /لە بەڕ وەبە
ھادی /تيرااژ 1000 /دانە
سا ی  2010ی دراوەت
سپاردنی س
تاﯾبەتمەند
دﯾيەکانی پەڕتتووک
باشوووری کوردستان
و ت:
ی
جﯚری پەڕتتووک :ﯾاساﯾی
شوور
زمان  -ش وەزار :ک .باش
10002
پەڕتوووکی ژمارە2 :
وەسيەتی ببکوژ ک
کﯚتا و
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22214411119062
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
نووسينی :ژوان ئاوارە
لەالﯾەن دەزگای چاپ و ب وکردننەوەی سەردەمەوە
ن
 200دا
ئەم کت بە للە سا ی 05
ەوە
ب وکراوەتە
تاﯾبەتمەند
دﯾيەکانی پەڕتتووک
و ت:
باشوووری کوردستان
ک
جﯚری پەڕتتووک :چيرۆک
شوور
زمان  -ش وەزار :ک .باش
10003
پەڕتوووکی ژمارە3 :
ی ع راق
کﯚتاﯾی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22214405718581
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
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پيتەر گاالب رس
سﯚران عەلی محەممەد ئەمين
20
سل مانی 008
خانەی وەرگ انی س
تاﯾبەتم
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
و ت:
ستان
شووری کوردس
باش
جﯚری پەڕتووک :راممياری
زمان  -ش وەزار :ک  .باشوور
10004
پەڕتوووکی ژمارە4 :
ی عەلمانيييەت
کﯚتاﯾی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201304
4070919397
78884
ھ شتا ئامادە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
عادل بااخەوان
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
تاﯾبەتم
و ت:
ستان
شووری کوردس
باش
جﯚری پەڕتووک :ئاﯾيين و ئاتەﯾزم
زمان  -ش وەزار :ک  .باشوور

10005
پەڕتوووکی ژمارە5 :
وو
دواﯾين م ژو
ی م ژوو و د
کﯚتاﯾی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
65694
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ھا
سيس فﯚکﯚﯾاھ
فرانس
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی پەڕتووک
و ت:
بااشووری کورددستان
ی پەڕتووک :م ژوو
جﯚری
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
10006
پەڕتوووکی ژمارە6 :
کﯚتاﯾييی گەمە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201110
0191021126
62441
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
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ساموﯾ ل ب ک ت
ی ئاراس 20 07 -
دەزگای
تاﯾبەتم
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
ستان
شووری کوردس
باش
و ت:
شانﯚ
جﯚری پەڕتووک :شا
زمان  -ش وەزار :ک  .باشوور
10007
پەڕتوووکی ژمارە7 :
کﯚتاﯾييەکان
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
68380
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
عەبدوول ەحمان
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی پەڕتووک :رۆۆمان
جﯚری
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
10008
پەڕتوووکی ژمارە8 :
کﯚتاﯾييەکان
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
69281
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
عەبدوول ەحمان موننيف
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی پەڕتووک
و ت:
بااشووری کورددستان
ی پەڕتووک :رۆۆمان
جﯚری
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
10009
پەڕتوووکی ژمارە9 :
کﯚتر
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
69357
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
کيند ،پاترﯾک
زۆسک

10010
پەڕتوووکی ژمارە0 :
وی سپی
کﯚتر شين و زەو
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201110
0300824236
62646

ﻻﭘەڕە

2672

http://www.kurdipedia.org

ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی

ە
ئامادەﯾە
سەن
ەد فەرﯾق حەس
محەمە
شانی :محەممەد سا ەﯾی
و نەک ش
ی ئاراس 20 04 -
دەزگای
تاﯾبەتم
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
و ت:
ستان
شووری کوردس
باش
دا ن
جﯚری پەڕتووک :مند
زمان  -ش وەزار :ک  .باشوور

10011
پەڕتوووکی ژمارە1 :
کﯚتر و پ نگ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201108
8311353516
60845
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
سەن
سەعيد حەسە
نووسيننی :حەمە س
ب وکراووەی ئاراس 2005 -
تاﯾبەتم
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
ستان
شووری کوردس
باش
و ت:
جﯚری پەڕتووک :وتار و دﯾمانە
زمان  -ش وەزار :ک  .باشوور
10012
پەڕتوووکی ژمارە2 :
کﯚج ببﯚ دارستان
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6202255317
70265
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ن قادر بەرزنج
ﯾاسين
جی
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی پەڕتووک
بااشووری کورددستان
و ت:
مندا ن
ی پەڕتووک :م
جﯚری
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
10013
پەڕتوووکی ژمارە3 :
ھە يبژاردم
کﯚچ ھ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6171408036
65960
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
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وەرگ انی لە سوﯾدﯾيەووە حەکيم کاککەوەﯾس
دﯾيەکانی پەڕتتووک
تاﯾبەتمەند
و ت:
باشوووری کوردستان
جﯚرە
جﯚری پەڕتتووک :ھەمەج
شوور
زمان  -ش وەزار :ک .باش

10014
پەڕتوووکی ژمارە4 :
کﯚچ و سەفەر
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22214410718903
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
نووسينی :ئاسﯚ جەبار
20دا ب وکراوەەتەوە
لەسا ی 001
ھەمی ئەم ل کﯚ ينەوەﯾە لە
چاپی دووھ
سەرچاوە :ما پەڕی کت ببخانەی کورددی
دﯾيەکانی پەڕتتووک
تاﯾبەتمەند
و ت:
باشوووری کوردستان
جﯚرە
جﯚری پەڕتتووک :ھەمەج
شوور
زمان  -ش وەزار :ک .باش
10015
پەڕتوووکی ژمارە5 :
ی
دن :ھﯚکار و بنەماکانی
کﯚچ و کﯚچ پ کرد
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
66464
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ی ،عارف
قوربانی

10016
پەڕتوووکی ژمارە6 :
ﯚژﯾا و کەلتورر
کﯚچ و کﯚمە گاکاانی ئاﯾدۆلﯚ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
66543
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ەلی
نەوزادد مەحمود عە

10017
پەڕتوووکی ژمارە7 :
ە ﯾەتييە
قيعيی کﯚمە
کﯚچ ،کﯚمە ە چييرۆک کی واق
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201112
2251136096
63507
ئاما دەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
نووسيينی :ﯾوسف حاج ئەحمەدد
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شارباژ ی
وەرگ انی لە عەرەەبييەوە :کاوە محەمەد شا
2009
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
و ت:
بااشووری کورددستان
چيرۆک
ی پەڕتووک :چ
جﯚری
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
10018
پەڕتوووکی ژمارە8 :
ەو
کﯚچ ەو ..کﯚچ ە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22214411519197
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
سەراج
نووسينی :عەبدو س
لەالﯾەن دەزگای چاپ و پەخشی ئاراسەوە
ن
 200دا
ئەم کت بە للە سا ی 03
تاﯾبەتمەند
دﯾيەکانی پەڕتتووک
و ت:
باشوووری کوردستان
جﯚری پەڕتتووک :رۆمان
شوور
زمان  -ش وەزار :ک .باش
10019
پەڕتوووکی ژمارە9 :
ی سوور
کﯚچی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
68834
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ف
ە کەرﯾم عارف
حەمە
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی پەڕتووک
ی پەڕتووک :رۆۆمان
جﯚری
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
10020
پەڕتوووکی ژمارە0 :
ەرگی 1
ﯚراسان  -بە
ی م ژووﯾی کورد بﯚ خﯚ
کﯚچی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201109
9122204256
61187
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
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10021
پەڕتوووکی ژمارە1 :
ەرگی 2
ﯚراسان  -بە
ی م ژووﯾی کورد بﯚ خﯚ
کﯚچی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201109
9122204406
61188
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
مو تەوەححوودی
کەليم
ی
و :عەدنان بەرزنجی
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی پەڕتووک
و ت:
بااشووری کورددستان
ی پەڕتووک :م ژوو
جﯚری
10022
پەڕتوووکی ژمارە2 :
ەرگی 3
ﯚراسان  -بە
ی م ژووﯾی کورد بﯚ خﯚ
کﯚچی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201109
9122156476
61183
ھ شتا ئامادە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
کەليمو تەوەححوددی
ی
و :عەدننان بەرزنجی
تاﯾبەتم
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
ستان
شووری کوردس
باش
و ت:
جﯚری پەڕتووک :م ژژوو
زمان  -ش وەزار :ک  .باشوور
10023
پەڕتوووکی ژمارە3 :
ەرگی 4
ﯚراسان  -بە
ی م ژووﯾی کورد بﯚ خﯚ
کﯚچی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201109
9122204096
61186
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
مو تەوەححوودی
کەليم
ی
و :عەدنان بەرزنجی
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی پەڕتووک
بااشووری کورددستان
و ت:
ی پەڕتووک :م ژوو
جﯚری
10024
پەڕتوووکی ژمارە4 :
ەرﯾانە
کﯚچە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22214411119032
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
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رەسوڵ سﯚفی سو تانی )ڕامان)
2001
دﯾوانی شيعر تاران 1
سەرچاوە :ما پەڕی کت بخانەی ککوردی
تاﯾبەتمە
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
و ت:
دەررەوە
ە بەست
جﯚری پپەڕتووک :ھە
زمان  -ش وەزار :ک ..باشوور
10025
پەڕتوووکی ژمارە5 :
شەوانم
ەی ژانی ش
کﯚرپە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
67941
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
د
عەبدوولقادر سەعيد
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی پەڕتووک
بااشووری کورددستان
و ت:
ەدەبی
ی پەڕتووک :ئە
جﯚری
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
10026
پەڕتوووکی ژمارە6 :
ەرە
کﯚردە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
68423
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
خوسررەو
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی پەڕتووک :رۆۆمان
جﯚری
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
10027
پەڕتوووکی ژمارە7 :
کﯚزاررا
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201112
2101631366
63205
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
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رۆح و لەشی فييزﯾاﯾی و مردنی
يە دەربارەی گگەردون و ح
ەکی زانستييە
تو ژﯾنەوەﯾە
ن
ھەرﯾەکەﯾان
نووسينی :حەمە رەشييد نادر ھەورامی
شک 2009 -
پ ۆژەی تيش
دﯾيەکانی پەڕتتووک
تاﯾبەتمەند
و ت:
باشوووری کوردستان
جﯚری پەڕتتووک :ئاﯾين و ئاتەﯾزم
شوور
زمان  -ش وەزار :ک .باش
10028
پەڕتوووکی ژمارە8 :
کﯚزاررە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
69842
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ھەژار
مام ھ

10029
پەڕتوووکی ژمارە9 :
گی زمانی کوردی
نی فەرھەنگ
کﯚزانی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201311
1231135378
87673
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
ئيبراھيمی )شەپﯚل)
ی
نووسينی :محەمەد صا لح
چاپی دووەەم – 2001
شە – تھران
چاپ اندﯾش
تاﯾبەتمەند
دﯾيەکانی پەڕتتووک
ئ ران
و ت:
جﯚرە
جﯚری پەڕتتووک :ھەمەج
شوور
زمان  -ش وەزار :ک .باش
10030
پەڕتوووکی ژمارە0 :
شی ژەنەڕاڵ بارزانی ننەمر
مەند :ﯾەکەم پەﯾکەرتاش
ساری ھونەرم
کﯚسا
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651497
70009
نييە
شتا ئامادە ە
ھش
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
سان محەمەد ددەرو ش نادرر1 /ن
ساس

10031
پەڕتوووکی ژمارە1 :
ەزوو ...،ب2
کەوتنی ئارە
ی و ناودەرکرردن ،شو نک
ێ :رووپاماﯾی
سپەکانی رێ
کﯚسپ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
65901
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ھ شتا ئامادە نييە

ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ح
د محەمەد نوح
سەﯾد

10032
پەڕتوووکی ژمارە2 :
ن
غەمگينەکان
شکی با ندە غ
کﯚشک
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201108
8282242216
60790
ھ شتا ئامادە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
بەختيارر عەلی
).2009
2
ەی کارۆ ،سلل مانی )
چاپخانە
تاﯾبەتم
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
شووری کوردس
باش
و ت:
ستان
جﯚری پەڕتووک :رۆممان
زمان  -ش وەزار :ک  .باشوور
10033
پەڕتوووکی ژمارە3 :
ن
شکی بلوورﯾن
کﯚشک
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201108
8191336236
60749
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ھەژار موکرﯾانی
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
و ت:
بااشووری کورددستان
ھە بەست
ی پەڕتووک :ھ
جﯚری
10034
پەڕتوووکی ژمارە4 :
ی ھونەر
کﯚگای
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
65738
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
دی شيرازی
سەعد
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
و ت:
بااشووری کورددستان
ەدەبی
ی پەڕتووک :ئە
جﯚری
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
10035
پەڕتوووکی ژمارە5 :
ەی منا ن
کﯚگرە
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http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6202255317
70566
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
شا کرر فەتاح
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی پەڕتووک
ی پەڕتووک :مندا ن
جﯚری
10036
پەڕتوووکی ژمارە6 :
کﯚالررە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6202336407
71136
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
محەمەد سابرر
ئاکﯚ م

10037
پەڕتوووکی ژمارە7 :
کﯚالررە 2
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6202336407
71137
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ن نەدار
سﯚران

10038
پەڕتوووکی ژمارە8 :
دەدۆز تەوە
وەر کی تر د
مبس کيشو
کﯚلﯚم
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201204
4162125476
64553
ھ شتا ئامادە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ئەبوبەککر خﯚشناو
1976
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
تاﯾبەتمە
و ت:
ستان
شووری کوردس
باش
ە بەست
جﯚری پەڕتووک :ھە
زمان  -ش وەزار :ک ..باشوور
10039
پەڕتوووکی ژمارە9 :
کﯚمارر
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201109
9111849356
61155
ئا مادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ئەفالتتون
محەمەد کەم
و :د .م
مال
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چاپ)2009 :
لە ب ووکراوەکانی ددەزگای سەردەم  -سل ما نی )سا ی چ
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
بااشووری کورددستان
و ت:
ی پەڕتووک :راامياری
جﯚری
10040
پەڕتوووکی ژمارە0 :
ون
کﯚمارری ئەف توو
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
65676
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ئەف تتون

10041
پەڕتوووکی ژمارە1 :
کﯚمارری ترس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201109
9122128596
61176
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
کەنعان مەکييە
و :حەممە رەشيد
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
تاﯾبەتم
و ت:
ستان
شووری کوردس
باش
جﯚری پەڕتووک :راممياری
زمان  -ش وەزار :ک  .باشوور
10042
پەڕتوووکی ژمارە2 :
سامانەکان ،دانيشتوان و نەتەوەکان
وگرافيا و س
کﯚمارری چين :جو
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651497
70027
ھ شتاا ئامادە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ی
حەمەد عەلی
م ئەحمەد مح
کەرﯾم

10043
پەڕتوووکی ژمارە3 :
کوردستانP.K.K
کر کارانی ک
کﯚمارری دﯾموکراتی پارتی ک
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
66433
ھ شتا ئاما دە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ەری ،حاميد
گەوھە

10044
پەڕتوووکی ژمارە4 :
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ەوە بﯚ راستتييەکان
ستان ،گەڕانە
قلی کوردس
خﯚ و مستقل
کﯚمارری سەربەخ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201201
1231238076
64008
مادەﯾە
ئام
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ن کرباسيان
سﯚران
ئﯚسلﯚﯚ 2012 -
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
دەرەوە
و ت:
ی پەڕتووک :م ژوو
جﯚری
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
10045
پەڕتوووکی ژمارە5 :
کوردستان
دﯾموکراتی ک
کﯚمارری ميللی د
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22214410918967
ئاماددەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
شتی
سين سەردەش
سﯚری ﯾارﯾدەدەەر دکتﯚر ﯾاس
نووسيينی :پ ۆفيس
ئەم کت بە لە سا ی 2002دا لە سل مانی ب وبﯚتەوە
ی کت بخانەی کوردی
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
بااشووری کورددستان
و ت:
ی پەڕتووک :م ژوو
جﯚری
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
10046
پەڕتوووکی ژمارە6 :
د
کﯚمارری مەھاباد
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22214411419149
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
نووسيننی :ئارچی رروزفلت
وەرگ اننی؛ ئەکرەم قەرەداخی
تاﯾبەتم
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
و ت:
ستان
شووری کوردس
باش
جﯚری پەڕتووک :م ژژوو
زمان  -ش وەزار :ک  .باشوور
10047
پەڕتوووکی ژمارە7 :
د
کﯚمارری مەھاباد
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
69711
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فاﯾلی پی دی ئ ف:
ئەبوبەکر

ھ شتا ئامادە نييە

پەڕتووکی ژمارە10048 :
کﯚماری نان
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514968465
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
سەالم مستەفا الەح

پەڕتووکی ژمارە10049 :
کﯚماری کورد لە سا ی 1946ز ب2
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514969740
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
وﯾليام اﯾگلتون

پەڕتووکی ژمارە10050 :
کﯚماری کوردستان  -مەھاباد  1946لە رووی ﯾاسای گشتيی ن ودەو ەتيەوە
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122214410918991
ئامادەﯾە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
نووسينی :نەوزاد مەجيد /خدر سەرمﯚردی
ئەم کت بە لەسا ی 2004دا لە الﯾەن مەکتەبی بيرو ھﯚشارﯾەوە ب وکراوەتەوە
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی پەڕتووک
باشووری کوردستان
و ت:
جﯚری پەڕتووک :ﯾاساﯾی
زمان  -ش وەزار :ک .باشوور
پەڕتووکی ژمارە10051 :
کﯚماری کوردستان 1946/12/17 – 1946/1/22
http://www.kurdipedia.org/?q=2013013115243875463
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
حاميد گەوھەری
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی پەڕتووک
جﯚری پەڕتووک :م ژوو
زمان  -ش وەزار :ک .باشوور
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پەڕتوووکی ژمارە2 :
10052
کﯚ ينەوەﯾەک سەبارەت بە خەباتی
کﯚمارری کوردستتان لە سا ی 1946ی زاﯾنی؛ ل ﯚ
وردستان گررﯾنگی م ژوﯾﯾەکەی
سەربەخﯚﯾی کو
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201405
5032102077
76059
ھ شتا ئامادە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
سو تانيان
سوليمان س
1392
تﯚکيﯚ
تووک
تاﯾبەتمەندﯾﯾيەکانی پەڕتو
و ت:
دەرەوە
ە
جﯚری پەڕتوووک :دۆزی ککورد
شوور
زمان  -ش ووەزار :ک .باش
10053
پەڕتوووکی ژمارە3 :
کﯚمپييووتەر
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
67235
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
مال
محەمەد جەم
کاوە م

10054
پەڕتوووکی ژمارە4 :
ھەموان
کﯚمپييووتەر بﯚ ھ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101450586
65283
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ەحمود
زانا مە

10055
پەڕتوووکی ژمارە5 :
سﯚفت و ر
ھاردو ر و س
کﯚمپييووتەر و بەشەکانی ھ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101451006
65353
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ن ئەبوبەکر
ھەورامی ،سەﯾوان

10056
پەڕتوووکی ژمارە6 :
مانی ب سک
کﯚمپييووتەر و زم
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
67234
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
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نزار ئيبراھيم محەمەد

پەڕتووکی ژمارە10057 :
کﯚم  :چيرۆک
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514968856
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
ئيبراھيم سەلمان

پەڕتووکی ژمارە10058 :
کﯚمﯚنيزمی ئەوروپاﯾی ب2
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514966749
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
ليﯚنھارد ،ﭬﯚ ﭭانگ

پەڕتووکی ژمارە10059 :
کﯚمﯚنيزمی ئەوروپاﯾی :راستبونەوەﯾەک بە روی خﯚرھە ت و خﯚرئاوادا
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514966183
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
ليﯚنھارد ،ﭬﯚ ﭭانگ

پەڕتووکی ژمارە10060 :
کﯚمﯚنيزمی کر کاری ﯾان سەرل ش وانی وردە بﯚژوا
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514966208
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
بەھادﯾن نوری
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی پەڕتووک
باشووری کوردستان
و ت:
جﯚری پەڕتووک :ئەدەبی کر کاری
زمان  -ش وەزار :ک .باشوور
پەڕتووکی ژمارە10061 :
کﯚمﯚنيکەﯾشين
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122214412619574
ئامادەﯾە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
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2006
شاسواری 6 -
عادل ش
سەرچاوە :ما پەڕی کت بخانەی ککوردی
تاﯾبەتم
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
ستان
شووری کوردس
باش
و ت:
جﯚری پەڕتووک :راگگەﯾاندن
زمان  -ش وەزار :ک ..باشوور
10062
پەڕتوووکی ژمارە2 :
دا
ﯚڕانکارﯾيەکاانی ئەم ۆد
س لەن وان خو ندنەوەی دو ن و گﯚ
ﯚنەی پارﯾس
کﯚمﯚ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201308
8081602008
89230
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ەد
ەحمود محەمە
عەلی مە
ندﯾيەکانی پەڕڕتووک
تاﯾبەتمەند
ەجﯚرە
جﯚری پەڕڕتووک :ھەمە
زمان  -ش وەزار :ک .بااشوور

10063
پەڕتوووکی ژمارە3 :
شتاد
ﯚنەی کرۆنش
کﯚمﯚ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201201
1082018136
63717
ئامادەەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ئامادەەکردنی :ئەحم
مەد ھاوڕێ
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی پەڕتووک :ئە
جﯚری
ەدەبی کر کاری
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
10064
پەڕتوووکی ژمارە4 :
دﯾا
کﯚميد
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
67376
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ەد ساالر
ئەحمە
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
بااشووری کورددستان
و ت:
شانﯚ
ی پەڕتووک :ش
جﯚری
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ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
10065
پەڕتوووکی ژمارە5 :
ەتی  -کەرناامە
دﯾای کەراﯾە
کﯚميد
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201108
8062127386
60578
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ەحمود زامدار
کەری ببەھرەدار :مە
20
ی ئاراس 009 -
دەزگای
تاﯾبەتمە
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
ستان
شووری کوردس
باش
و ت:
ەمەجﯚرە
جﯚری پەڕتووک :ھە
زمان  -ش وەزار :ک ..باشوور
10066
پەڕتوووکی ژمارە6 :
کراتی
ەڵ و سيسييتمی دﯾموک
کﯚمە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22214410318754
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
نووسينی :حەمە دۆستتان
ھﯚشارﯾەوە ب وکراوەتەوە
ئەم کت بە للە الﯾەن مەککتەبی بيرو ھ
سەرچاوە :ما پەڕی کت ببخانەی کورددی
دﯾيەکانی پەڕتتووک
تاﯾبەتمەند
و ت:
باشوووری کوردستان
ی
جﯚری پەڕتتووک :رامياری
شوور
زمان  -ش وەزار :ک .باش
10067
پەڕتوووکی ژمارە7 :
کوردستانداا
ە ﯾەتی لە ک
کﯚمە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201403
3310040079
97619
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
مەد مەال قادر
محەم
ھەول ر1998-
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
بااشووری کورددستان
و ت:
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
ی پەڕتووک :ککﯚمە ﯾەتی
جﯚری
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10068
پەڕتوووکی ژمارە8 :
ورد
ە زانی و کو
کﯚمە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
66394
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
فوئاد تاھر سادق
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
و ت:
بااشووری کورددستان
ی پەڕتووک :ککﯚمە ناسی
جﯚری
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
10069
پەڕتوووکی ژمارە9 :
وی
ە گا و ش واو
کﯚمە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
66905
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ک عەبدو
زﯾرەک

10070
پەڕتوووکی ژمارە0 :
وی
ە گا و ش واو
کﯚمە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22214410018657
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
عەبدو
زﯾرەک ع
ی ھەتاو 2005 -
سەنتەرری روناکبيری
سەرچاوە :ما پەڕی کت بخانەی ککوردی
تاﯾبەتم
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
ستان
شووری کوردس
باش
و ت:
جﯚری پەڕتووک :وتار و دﯾمانە
زمان  -ش وەزار :ک ..باشوور
10071
پەڕتوووکی ژمارە1 :
دوتيژی
گەری ..توند
ە گا ..رۆشنگ
کﯚمە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
69198
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
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ع
و .ھەوررامان وريا قانع
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
تاﯾبەتمە
و ت:
ستان
شووری کوردس
باش
ەمەجﯚرە
جﯚری پەڕتووک :ھە
زمان  -ش وەزار :ک ..باشوور

10072
پەڕتوووکی ژمارە2 :
ە گا ،دﯾن و توندوتيژی
کﯚمە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22214411919347
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
سەرۆ ققادر
2008
ی موکرﯾانی 8
دەزگای
سەرچاوە :ما پەڕی کت بخانەی ککوردی
تاﯾبەتم
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
و ت:
ستان
شووری کوردس
باش
جﯚری پەڕتووک :ئاﯾيين و ئاتەﯾزم
زمان  -ش وەزار :ک ..باشوور
10073
پەڕتوووکی ژمارە3 :
ە گای تەندرروست
کﯚمە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
65590
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
فرۆم ،ئەرﯾک

10074
پەڕتوووکی ژمارە4 :
ە گای داخرااو
کﯚمە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22214410618874
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
نووسينی :ئاسﯚ جەبار
ەالﯾەن چاپخانەی چوارچراوە
ھەمی ئەم کت بە لە سا ی  2005دا لە
چاپی دووھ
ەوە
ب وکراوەتە
سەرچاوە :ما پەڕی کت ببخانەی کورددی
دﯾيەکانی پەڕتتووک
تاﯾبەتمەند
و ت:
باشوووری کوردستان
جﯚرە
جﯚری پەڕتتووک :ھەمەج
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شوور
زمان  -ش وەزار :ک .باش
10075
پەڕتوووکی ژمارە5 :
ماﯾەدارﯾی بناسين
ە گای سەرم
کﯚمە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
66240
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ئارام

10076
پەڕتوووکی ژمارە6 :
ستانی
ە گای شارس
کﯚمە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
66697
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ئەلعەلەوی ،سەعييد بن سەعييد /ئەوانی ترر

10077
پەڕتوووکی ژمارە7 :
ەنی
ە گای مەدە
کﯚمە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
66378
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
گﯚران جەالل

10078
پەڕتوووکی ژمارە8 :
ی دووەم
کانی  -بەرگی
ە و دوژمنەک
ە گای کراوە
کﯚمە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22702075619891
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
نووسەر
کارل پﯚپەر
وەرگ
ی
ئيدرﯾس ش خ شەرەفی
ەڕەکان
ژمارەی الپە
717
پ
سا ی چاپ
2006
کەتەلﯚگ
ی
کﯚمە ناسی
ەوەی موکرﯾاننی
سەرچاوە :ما پەڕی دەززگای تو ژﯾنەووە و ب وکردنە
دﯾيەکانی پەڕتتووک
تاﯾبەتمەند
و ت:
باشوووری کوردستان
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جﯚری پەڕتتووک :کﯚمە نناسی
شوور
زمان  -ش وەزار :ک .باش
10079
پەڕتوووکی ژمارە9 :
ی ﯾەکەم
کانی  -بەرگی
ە و دوژمنەک
ە گای کراوە
کﯚمە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22702075619892
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
نووسەر
کارل پﯚپەر
وەرگ
ی
ئيدرﯾس ش خ شەرەفی
ەڕەکان
ژمارەی الپە
650
پ
سا ی چاپ
2006
کەتەلﯚگ
ی
کﯚمە ناسی
ەوەی موکرﯾاننی
سەرچاوە :ما پەڕی دەززگای تو ژﯾنەووە و ب وکردنە
دﯾيەکانی پەڕتتووک
تاﯾبەتمەند
و ت:
باشوووری کوردستان
جﯚری پەڕتتووک :کﯚمە نناسی
شوور
زمان  -ش وەزار :ک .باش
10080
پەڕتوووکی ژمارە0 :
ەواری لە دﯾﯾدی رۆژھە تناسيدا
ە گای کوردە
کﯚمە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22702075619787
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
نووسەر
ن سندی
پ .بەدرخان
وەرگ
عيل ئيبراھيم
د .ئيسماع
ەڕەکان
ژمارەی الپە
620
پ
سا ی چاپ
2008
کەتەلﯚگ
م ژوو
ەوەی موکرﯾاننی
سەرچاوە :ما پەڕی دەززگای تو ژﯾنەووە و ب وکردنە
دﯾيەکانی پەڕتتووک
تاﯾبەتمەند
باشوووری کوردستان
و ت:
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جﯚری پەڕتتووک :م ژوو
شوور
زمان  -ش وەزار :ک .باش
10081
پەڕتوووکی ژمارە1 :
ی
دنی گشتی
ە گە و ئامرازی راگەﯾاند
کﯚمە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
2270207562
20003
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
نووسەر
قەرەنی قاددری
ەڕەکان
ژمارەی الپە
60
پ
سا ی چاپ
2009
دﯾزاﯾنی بەرگ
ئاسﯚ مامزاادە
کەتەلﯚگ
ی
کﯚمە ناسی
ەوەی موکرﯾاننی
سەرچاوە :ما پەڕی دەززگای تو ژﯾنەووە و ب وکردنە
دﯾيەکانی پەڕتتووک
تاﯾبەتمەند
و ت:
باشوووری کوردستان
جﯚری پەڕتتووک :کﯚمە نناسی
شوور
زمان  -ش وەزار :ک .باش
10082
پەڕتوووکی ژمارە2 :
ەت
ە گە و دەو ە
کﯚمە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201302
2090957187
75659
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
نووسەر :بااقر پرھام
کەمال ئەمينی
ل
وەرگ انی لە فارسييەووە :سابير موررادی و
سل مانی 2013 :
دﯾيەکانی پەڕتتووک
تاﯾبەتمەند
و ت:
باشوووری کوردستان
ی
جﯚری پەڕتتووک :رامياری
شوور
زمان  -ش وەزار :ک .باش
10083
پەڕتوووکی ژمارە3 :
خانە دەچ ؟
ی لە ش تخا
ميزاد؟ بﯚچی
ە گەی ئادەم
کﯚمە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201108
8151354016
60685
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ئامادەﯾە

ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ەر :مەسعود محەمەد
نووسە
وەرگ ررانی لە عەرەەبييەوە بﯚ کورردی :حەکيم
م کاکەوەﯾس
مان
حەمەد عوسم
ی بەرگ :مح
دﯾزاﯾنی
2010
ساری گەورە  /کەرکووک  /ککوردستان 0 -
حەسا
ن :المجتمع البشری لماذذا ﯾشبە مستتشفی المجاانين؟
العنوان
سعود محەمەدد
اسم المؤلف :مس
سلسلة الثقافيية ،رقم18 :
دار ئارراس للطباعة والنشر الس
199
کتبة المدﯾرﯾة العامة للثقاففة والفنون ارربيل99/309 :
الﯾداع فی مک
رقم اال
ة کردستان
ة وزارة التربية
مطبعة
ة االولی :اربييل 1999
الطبعة
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
ی مەسعود ممحەمەد
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
بااشووری کورددستان
و ت:
فەلسەفە
ی پەڕتووک :فە
جﯚری
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
10084
پەڕتوووکی ژمارە4 :
وان شەرع و فيقە و وااقيعدا
المی :لە ن و
ە گەی ئيسال
کﯚمە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
65947
ھ شتا ئاماادە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
نەجم عەبدو

10085
پەڕتوووکی ژمارە5 :
ش
ە گەی رەش
کﯚمە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201309
9132117379
92273
ھ شتا ئامادە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
عادل باخەوان
2013
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
تاﯾبەتمە
ستان
شووری کوردس
باش
و ت:
ەمەجﯚرە
جﯚری پەڕتووک :ھە
زمان  -ش وەزار :ک ..باشوور
10086
پەڕتوووکی ژمارە6 :
ە گەی مﯚد رن
کﯚمە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201112
2142159046
63309
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ئامادەەﯾە

ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ئاسﯚ جەبار
2004
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی پەڕتووک
بااشووری کورددستان
و ت:
ھەمەجﯚرە
ی پەڕتووک :ھ
جﯚری
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک

10087
پەڕتوووکی ژمارە7 :
ت؟
کوێ گەﯾشت
ەنی لە کورردستان بەک
ە گەی مەدە
کﯚمە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201112
2241040216
63501
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ەم ش خ عزەدﯾن
کردنی :بەرھە
ئامادەکر
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
تاﯾبەتم
و ت:
ستان
شووری کوردس
باش
جﯚری پەڕتووک :وتار و دﯾمانە
زمان  -ش وەزار :ک  .باشوور

10088
پەڕتوووکی ژمارە8 :
ەگرانە
ﯾەکی رەخنە
ەنی م ژووﯾە
ە گەی مەدە
کﯚمە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6171420046
65647
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
وەرگ اننی :کاميل ممحەمەد قەرەداغی
نی 2009
سل مانی
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
تاﯾبەتم
شووری کوردس
باش
و ت:
ستان
جﯚری پەڕتووک :راممياری
زمان  -ش وەزار :ک  .باشوور
10089
پەڕتوووکی ژمارە9 :
ی نوێ
ەنی ھ ز کی
ە گەی مەدە
کﯚمە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
66711
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ن )رﯾکخراو)
ميھەن
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10090
پەڕتوووکی ژمارە0 :
ی
ەنی و خەباتی مەدەنی
ە گەی مەدە
کﯚمە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201309
9242015328
88519
ە
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
ت ھ لوی
شارپ و ڕۆب رت
جين ش
ی :تا ب قەﯾﯾسەری
وەرگ انی
2013
تاﯾبەتمە
ەندﯾيەکانی پپەڕتووک
ستان
شووری کوردس
باش
و ت:
جﯚری پپەڕتووک :کﯚممە ناسی
زمان  -ش وەزار :ک .باشوور
10091
پەڕتوووکی ژمارە1 :
کی نوێ
ەنی :ھ ز ک
ە گەی مەدە
کﯚمە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
66705
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
کﯚسارر فەتاح

10092
پەڕتوووکی ژمارە2 :
کی نوێ
ەنی ،ھزر ک
ە گەی مەدە
کﯚمە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22702075619872
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
ی ميھەن
دامەزراوەی
سار فەتاحی
وەرگ  :کﯚس
2006
ەوەی موکرﯾاننی
سەرچاوە :ما پەڕی دەززگای تو ژﯾنەووە و ب وکردنە
دﯾيەکانی پەڕتتووک
تاﯾبەتمەند
باشوووری کوردستان
و ت:
جﯚری پەڕتتووک :کﯚمە نناسی
شوور
زمان  -ش وەزار :ک .باش
10093
پەڕتوووکی ژمارە3 :
ە گەی نەرﯾتتی و کﯚمە گەی مﯚد ررن
کﯚمە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
65556
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی

ﻻﭘەڕە

2695

http://www.kurdipedia.org

ت /ئەوانی تر
سەر ،ھ رب رت
سپنس

10094
پەڕتوووکی ژمارە4 :
سروشتی
سەندنی ناس
دی و پەرەس
ە گەی کورد
کﯚمە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201112
2192130386
63420
ھ شتا ئامادە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ی :عەتا قەرەداخی
نووسينی
چاپ
سا ی چ
2011
تاﯾبەتمە
ەندﯾيەکانی پپەڕتووک
ستان
شووری کوردس
باش
و ت:
جﯚری پپەڕتووک :کﯚممە ﯾەتی
زمان  -ش وەزار :ک ..باشوور
10095
پەڕتوووکی ژمارە5 :
ە ناسی
کﯚمە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22214405618544
ئامادەەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ی گيدنز
ئانتﯚنی
کﯚسارری فەتاحی
ی کت بخانەی کوردی
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی پەڕتووک :ککﯚمە ناسی
جﯚری
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
10096
پەڕتوووکی ژمارە6 :
ە ناسی
کﯚمە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
66592
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ستار باقی کەرﯾم

10097
پەڕتوووکی ژمارە7 :
ە ناسی 2
کﯚمە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22214405618554
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
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ی کەرﯾم
ستار باقی
سەنتەری ل کﯚ ينەوەی فيکری و ئەددەبی نما 2004
تاﯾبەتمەند
دﯾيەکانی پەڕتتووک
و ت:
باشوووری کوردستان
شارەکان:
سل ماانی
جﯚری پەڕتتووک :کﯚمە نناسی
شوور
زمان  -ش وەزار :ک .باش
10098
پەڕتوووکی ژمارە8 :
دەبيات
ە ناسی ئەد
کﯚمە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
69199
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
مەدی ،ھادی
محەم

10099
پەڕتوووکی ژمارە9 :
ەنگ
ە ناسی جە
کﯚمە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22214405618543
ئامادەەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ی
بﯚتول مەنسور تەﯾففووری /سەرردار حەسەنی
200
ی وەرگ انی سل مانی 06
خانەی
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی پەڕتووک
بااشووری کورددستان
و ت:
ی پەڕتووک :ککﯚمە ناسی
جﯚری
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
10100
پەڕتوووکی ژمارە0 :
گەﯾاندن
ە ناسی راگ
کﯚمە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201112
2201517416
63434
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
نووسەرر
د .حەمميد جاعد الدلل می
وەرگ
محەمە
ەد عەبدو ککەالری
ی الپەڕەکان
ژمارەی
160
سا ی چاپ
2011
نﯚرەی چ
چاپ
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ﯾەکەم
ی بەرگ
دﯾزاﯾنی
حەميدەە ﯾوسفی
گ
کەتەلﯚگ
کﯚمە نااسی
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
تاﯾبەتم
ستان
شووری کوردس
باش
و ت:
جﯚری پەڕتووک :راگگەﯾاندن
زمان  -ش وەزار :ک  .باشوور
10101
پەڕتوووکی ژمارە1 :
ەڕ
ە ناسی شە
کﯚمە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22214410218730
ئامادەەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
گاستﯚﯚن بوتول ،ئانتتﯚنی گيد نز
عومەرر با ەکی
2
شياری 2006
ەبی بيرو ھﯚش
مەکتە
ی کت بخانەی کوردی
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
بااشووری کورددستان
و ت:
ی پەڕتووک :ککﯚمە ناسی
جﯚری
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
10102
پەڕتوووکی ژمارە2 :
شبەرەکان
ماددە ھﯚش
ووگرتن بە م
ە ناسی؛ خو
کﯚمە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201309
9242011328
88520
ە
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
فائيز ئيببراھيم محەممەد
2013
ەندﯾيەکانی پپەڕتووک
تاﯾبەتمە
و ت:
ستان
شووری کوردس
باش
جﯚری پپەڕتووک :کﯚممە ناسی
زمان  -ش وەزار :ک .باشوور
10103
پەڕتوووکی ژمارە3 :
ەنگ
ە ناسيی جە
کﯚمە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
66629
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ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
بﯚتﯚل  ،گاستﯚن

ھ شتا ئاماددە نييە

10104
پەڕتوووکی ژمارە4 :
ە ناسيی خ زان
کﯚمە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22702075619840
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
نووسەر
د .مەعەن خەليل
وەرگ
ئارام ئەمين
ن جەالل
ەڕەکان
ژمارەی الپە
260
پ
سا ی چاپ
2007
کەتەلﯚگ
ی
کﯚمە ناسی
ەوەی موکرﯾاننی
سەرچاوە :ما پەڕی دەززگای تو ژﯾنەووە و ب وکردنە
دﯾيەکانی پەڕتتووک
تاﯾبەتمەند
باشوووری کوردستان
و ت:
جﯚری پەڕتتووک :کﯚمە نناسی
شوور
زمان  -ش وەزار :ک .باش
10105
پەڕتوووکی ژمارە5 :
شار
ە ناسيی ش
کﯚمە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
66704
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
فەرﯾدەە مومتاز

10106
پەڕتوووکی ژمارە6 :
شتی
ە ناسيی گش
کﯚمە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22702075619947
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
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نووسەر
د.مەنوچ ھرر موحسنی
وەرگ
موس ح ئيرروانی
ەڕەکان
ژمارەی الپە
215
پ
سا ی چاپ
2005
کەتەلﯚگ
ی
کﯚمە ناسی
ەوەی موکرﯾاننی
سەرچاوە :ما پەڕی دەززگای تو ژﯾنەووە و ب وکردنە
دﯾيەکانی پەڕتتووک
تاﯾبەتمەند
باشوووری کوردستان
و ت:
جﯚری پەڕتتووک :کﯚمە نناسی
شوور
زمان  -ش وەزار :ک .باش
10107
پەڕتوووکی ژمارە7 :
ەلی کورد :ئئاغا و ش خ و دەو ەت
ە ناسيی گە
کﯚمە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
66435
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ن سن ،مارتن
بروﯾين
ن ﭬان

10108
پەڕتوووکی ژمارە8 :
وردەواری
ە ناسيی کو
کﯚمە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
66188
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
خەليققی ،حوس ن

10109
پەڕتوووکی ژمارە9 :
ﯚناغ ک بەر لە ئەنفال
ە کوژی بارززانييەکان قﯚ
کﯚمە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201405
5111103527
76253
ھ شتا ئامادە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
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عومەر محەمەد
2014
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
تاﯾبەتم
ستان
شووری کوردس
باش
و ت:
جﯚری پەڕتووک :ئەننفال و ھە ەببجە
زمان  -ش وەزار :ک  .باشوور
10110
پەڕتوووکی ژمارە0 :
ميی ئ ران للە رۆژھە تتی کوردستتان
ماری ئيسالم
ە کوژی کﯚم
کﯚمە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201302
2221312048
80629
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
رەحمان نەقشی
ن
کﯚکردنەووە و ئامادەکرردنی:
ەڕتووک
ەندﯾيەکانی پە
تاﯾبەتمە
ەڕتووک :ئەنففال و ھە ەبج
جﯚری پە
جە
زمان  -ش وەزار :ک .باشوور

10111
پەڕتوووکی ژمارە1 :
می :ئامانج و ھە و ستتەکانی
ە ی ئيسالم
کﯚمە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
66533
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
لە ب ووکراوەکانی ررۆژنامەی کﯚممەل

10112
پەڕتوووکی ژمارە2 :
ی لە سل ماانی
ە ی زانستی
کﯚمە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
66152
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
م
غەفورر ميرزا کەرﯾم

10113
پەڕتوووکی ژمارە3 :
ی
ە ی مەدەنی
کﯚمە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
66491
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
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کﯚمە ە نوسەر ک

پەڕتووکی ژمارە10114 :
کﯚمە ی مەدەنی 2
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514966701
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
خﯚشناو ،ئەبوبەکر

پەڕتووکی ژمارە10115 :
کﯚمە ی مەدەنی چيە؟ :کورتە م ژوو ،واتا ،چﯚنيەتی بەکارھ نانی لە و تانی.
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514966700
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
مەرﯾەم پورنەزەر
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی پەڕتووک
باشووری کوردستان
و ت:
جﯚری پەڕتووک :ھەمەجﯚرە
زمان  -ش وەزار :ک .باشوور
پەڕتووکی ژمارە10116 :
کﯚمە ی مەدەنی و سەرلەنوێ بيناکردنەوەی کﯚمە گا
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514966709
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
ماکلين ،جﯚرج .ف

پەڕتووکی ژمارە10117 :
کﯚمە ی مەدەنی :ئازادﯾی ئابووری و سياسەت
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514966710
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
موسا غەنی نەژاد

پەڕتووکی ژمارە10118 :
کﯚمە ی مەدەنی ،ئازادی ،ئابووری سياسەت
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061015364165457
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
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سا غەنی نەژادد
مووس

10119
پەڕتوووکی ژمارە9 :
ی
ی سل مانی
ە جوانەکانی
ە ی ھونەرە
کﯚمە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
67339
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ق
ق عومەر تﯚفيق
فاﯾەق

10120
پەڕتوووکی ژمارە0 :
ی ئاوس
چيرۆکی
ە
کﯚمە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
67919
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ھەمزەە عەلی2 /ن
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی پەڕتووک
و ت:
بااشووری کورددستان
چيرۆک
ی پەڕتووک :چ
جﯚری
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
10121
پەڕتوووکی ژمارە1 :
ە ک الوک و حەﯾران
کﯚمە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
67373
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ەدی مەال کەررﯾم
محەمە
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
تاﯾبەتم
ستان
شووری کوردس
باش
و ت:
جﯚری پەڕتووک :ھوونەری
زمان  -ش وەزار :ک  .باشوور

10122
پەڕتوووکی ژمارە2 :
ە ک مەتە ی ناوچەی پشدەر
کﯚمە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201011
12410241210863
ی پی دی ئ ف :ھ شتا ئاماادە نييە
فاﯾلی
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ی :ر بوار جە مال
کﯚکردنەوەی
گ :مرﯾەم موتتەقيان
داڕشتن و دﯾزاﯾنی بەرگ
چاپخانە :وەەزارەتی پەرووەردە -ھەول ر
1
تيراژ1000 :
ەم 2006
چاپی ﯾەکە
کوردستان
حکومەتی ھەر می کو
ی
(20
ژمارەی سپپاردن ) (787سا ی )006
تاﯾبەتمەند
دﯾيەکانی پەڕتتووک
و ت:
باشوووری کوردستان
جﯚری پەڕتتووک :کلتوورر
شوور
زمان  -ش وەزار :ک .باش
10123
پەڕتوووکی ژمارە3 :
محەمەد
ی مەسعود م
ە ک نامەی
کﯚمە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201112
2101252296
63192
ئاماددەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
دەستتنووس
مەسععود محەمەد
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی پەڕتووک
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
10124
پەڕتوووکی ژمارە4 :
شەی ژنان
ەربارەی ک ش
ە ک وتار دە
کﯚمە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
66534
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
سەرووەر کەرﯾم

10125
پەڕتوووکی ژمارە5 :
ی مرۆڤ
ەسەر مافی
ە ک وتار لە
کﯚمە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201307
7171253058
89546
ئامادەەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
مان نەقشی
ئامادەەکردنی رەحم
2
2013
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ھەمەجﯚرە
ی پەڕتووک :ھ
جﯚری
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
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10126
پەڕتوووکی ژمارە6 :
ە بﯚنەی  8ی مارس
ژی تاﯾبەت بە
ە ک وتوو ژ
کﯚمە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201305
5152022207
78557
ئامادەەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
نەقشی
ی
حمان
ئامادەەکردنی :رەح
ی پەڕتووک
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی
ی پەڕتووک :ژژنان
جﯚری
ک .باشوور
ن  -ش وەزار :ک
زمان

10127
پەڕتوووکی ژمارە7 :
ی کوردی
ی فﯚلکلﯚری
ە ە ت کستی
کﯚمە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
66100
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
کوردۆﯾﯾيﭫ ،کەنات ککە شﯚﭬيج

10128
پەڕتوووکی ژمارە8 :
ە ە راز کی منا ن
کﯚمە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6202255317
70275
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
د/شووکرﯾە رەسوڵ
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
و ت:
بااشووری کورددستان
مندا ن
ی پەڕتووک :م
جﯚری
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
10129
پەڕتوووکی ژمارە9 :
دەنکەش
ە ە شاخ بەرز و گەرد
کﯚمە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201109
9291415026
62158
ئاماددەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
م دانشيار
کەرﯾم
سوﯾد 1993 -
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
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دەرەوە
و ت:
جﯚری پەڕتووک :چيرۆک
زمان  -ش وەزار :ک .باشوور
پەڕتووکی ژمارە10130 :
کﯚمە ە شيعری حاجی قادری کﯚﯾی
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514967650
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
حاجی قادر مەال ئەحمەد زەنگنە

پەڕتووکی ژمارە10131 :
کﯚمە ە شيعر ک
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514967737
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
ھﯚگر گﯚران
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی پەڕتووک
باشووری کوردستان
و ت:
جﯚری پەڕتووک :ھە بەست
زمان  -ش وەزار :ک .باشوور
پەڕتووکی ژمارە10132 :
کﯚمە ە مشکيک
http://www.kurdipedia.org/?q=2012062022553170386
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
ﯾوسف عەبدول رەسول
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی پەڕتووک
باشووری کوردستان
و ت:
جﯚری پەڕتووک :مندا ن
زمان  -ش وەزار :ک .باشوور
پەڕتووکی ژمارە10133 :
کﯚمە ە ناو ک بﯚ منا نی کورد
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514967027
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
سەلمان عەبدولسەمەد عەبدول ەحمان

ﻻﭘەڕە

2706

http://www.kurdipedia.org

10134
پەڕتوووکی ژمارە4 :
ە ە ھﯚنراوە
کﯚمە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
69005
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
سەعی
ﯾاسيننی فەق س
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
و ت:
بااشووری کورددستان
ھە بەست
ی پەڕتووک :ھ
جﯚری
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
10135
پەڕتوووکی ژمارە5 :
ی  -کورتە بااس کی م ژژووﯾی
ە ە و ﯾەک تی
کﯚمە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201304
4252208307
78730
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
عارف ککەرﯾم
2011
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
تاﯾبەتم
ستان
شووری کوردس
باش
و ت:
جﯚری پەڕتووک :م ژژوو
زمان  -ش وەزار :ک  .باشوور
10136
پەڕتوووکی ژمارە6 :
ەی داﯾرەتوللمەعارﯾف
ەوە و نووسيين بە ش وە
وە و ل کدانە
ە ە وتارێ :ببە ل کﯚ ينەو
کﯚمە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201112
2222136216
63470
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ئيبراھيمی  -شەپﯚل
ی
سا ح
محەمەد س
201
ھەول ر 10 -
ﯾيەکانی پەڕتوووک
تاﯾبەتمەندﯾي
و ت:
کوردستان
ن
باشووری
جﯚرە
جﯚری پەڕتوووک :ھەمەج
شوور
زمان  -ش ووەزار :ک .باش
10137
پەڕتوووکی ژمارە7 :
وەی کورد )ژژ  -ک)
ە ەی ژﯾانەو
کﯚمە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201108
8291343256
60798
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ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی

ئامادەﯾە
نەقشی
ی
حمان
ئامادەکردنی رەحم
ی پەڕتووک
ەتمەندﯾيەکانی
تاﯾبە
م ژوو
ی پەڕتووک:
جﯚری

10138
پەڕتوووکی ژمارە8 :
ستان
وەی کوردس
ە ەی ژﯾانەو
کﯚمە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201108
8291337176
60796
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
حاميد گگەوھەری
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
تاﯾبەتم
و ت:
ستان
شووری کوردس
باش
جﯚری پەڕتووک :م ژژوو
زمان  -ش وەزار :ک  .باشوور

10139
پەڕتوووکی ژمارە9 :
مەوەند
قادری ھەم
رﯾی فەق ق
ە ەی شيعر
کﯚمە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
68100
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
...
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
و ت:
بااشووری کورددستان
ھە بەست
ی پەڕتووک :ھ
جﯚری
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
10140
پەڕتوووکی ژمارە0 :
ەکان
رۆ ی ميدﯾا و راگەﯾاندنە
کﯚنتر
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22214412719590
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
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نوام چامسکی
کەرﯾم ققادرپوور
ﯾانەی ققە ەمی سل مانی 2008
سەرچاوە :ما پەڕی کت بخانەی ککوردی
تاﯾبەتم
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
و ت:
ستان
شووری کوردس
باش
جﯚری پەڕتووک :راگگەﯾاندن
10141
پەڕتوووکی ژمارە1 :
ستان
ەکان کوردس
ە و زانيارﯾە
ستی کت بخانە
کەمی زانست
رانسی ﯾەک
کﯚنفر
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101451006
65374
نييە
شتا ئامادە ە
ھ شت
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
...

10142
پەڕتوووکی ژمارە2 :
ﯚشيانيزم
کﯚنفﯚ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201311
1221046168
87693
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ەراﯾی
فەﯾاز قە
ەمەد
وەرگ " پ ش ەو محە
2013
تاﯾبەتمە
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
و ت:
ستان
شووری کوردس
باش
ەمەجﯚرە
جﯚری پەڕتووک :ھە
زمان  -ش وەزار :ک ..باشوور
10143
پەڕتوووکی ژمارە3 :
ک
دﯾموکراتيک
کﯚنفييدراليزمی د
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201110
00511081319099
ئاماددەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ماھر ئئاتەکان
وەرگ انی لوقمان عەبدو
2008
ل
لە ب ووکراوەکانی ککﯚنگرەی گەل
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی پەڕتووک :رامياری
جﯚری
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زمان  -ش وەزار :ک .باشوور
پەڕتووکی ژمارە10144 :
کﯚنگرەی  90سا ەی لەداﯾک بونی بارزانيی نەمر
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514966562
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
حەﯾدەری ،مومتاز

پەڕتووکی ژمارە10145 :
کﯚنگرەی پ نجەمی حيزبی کﯚمﯚنيستی ئ ران
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514966296
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
ئينتشاراتی ناوەندی کﯚمە ە

پەڕتووکی ژمارە10146 :
کﯚنگرەی ناوخﯚی مامﯚستاﯾانی کورد لە شەق وە
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514966070
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
نەقابەی مامﯚستاﯾانی سل مانی

پەڕتووکی ژمارە10147 :
کﯚنگرەی ﯾەکەمی ﯾەک تی الوانی دﯾموکراتی ع راق
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514966069
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
غەفور ميرزا کەرﯾم

پەڕتووکی ژمارە10148 :
کﯚنﭭانسيﯚنی البردنی سەرکوتکاری و دەستەبژ ری دژ بە ژنان
http://www.kurdipedia.org/?q=2012052221422264840
ئامادەﯾە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
روئيا تلووعی
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی پەڕتووک
جﯚری پەڕتووک :ژنان
زمان  -ش وەزار :ک .باشوور
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10149
پەڕتوووکی ژمارە9 :
ﯚل)
داون )مەنغﯚ
شانەکانی د
کﯚنيش
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
67238
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
...

10150
پەڕتوووکی ژمارە0 :
بەرگی چوارەم
ی
کﯚوارری دەنگی گ تی تازە  -خولی دوووەم -
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201209
9171122027
73181
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
سا ح  -عەبدو
سدﯾق سا ح  -رەفيق س
ئامادەکار :س

زەنگنە

تاﯾبەتمەند
دﯾيەکانی پەڕتتووک
باشوووری کوردستان
و ت:
جﯚری پەڕتتووک :راگەﯾانندن
شوور
زمان  -ش وەزار :ک .باش

10151
پەڕتوووکی ژمارە1 :
بەرگی دووەم
ی
کﯚوارری دەنگی گ تی تازە  -خولی دوووەم -
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201209
9171107357
73179
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
سا ح  -عەبدو
سدﯾق سا ح  -رەفيق س
ئامادەکار :س

زەنگنە

تاﯾبەتمەند
دﯾيەکانی پەڕتتووک
و ت:
باشوووری کوردستان
جﯚری پەڕتتووک :راگەﯾانندن
شوور
زمان  -ش وەزار :ک .باش

10152
پەڕتوووکی ژمارە2 :
بەرگی س يەم
ی
کﯚوارری دەنگی گ تی تازە  -خولی دوووەم -
dipedia.org//?q=201209
9171119507
73180
http:///www.kurd
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
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سا ح  -عەبدو
سدﯾق سا ح  -رەفيق س
ئامادەکار :س

زەنگنە

تاﯾبەتمەند
دﯾيەکانی پەڕتتووک
و ت:
باشوووری کوردستان
جﯚری پەڕتتووک :راگەﯾانندن
شوور
زمان  -ش وەزار :ک .باش

10153
پەڕتوووکی ژمارە3 :
بەرگی ﯾەکەم
ی
کﯚوارری دەنگی گ تی تازە  -خولی دوووەم -
dipedia.org//?q=201209
9202118047
73206
http:///www.kurd
ی پی دی ئ ف :ھ شتا ئاماادە نييە
فاﯾلی
سا ح  -عەبدو
سدﯾق سا ح  -رەفيق س
ئامادەکار :س

زەنگنە

تاﯾبەتمەند
دﯾيەکانی پەڕتتووک
و ت:
باشوووری کوردستان
جﯚری پەڕتتووک :راگەﯾانندن
شوور
زمان  -ش وەزار :ک .باش

10154
پەڕتوووکی ژمارە4 :
بەرگی ﯾەکەم
ی
کەم -
کﯚوارری دەنگی گ تی تازە  -خولی ﯾەکە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201109
9192103596
61984
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
سا ح  -عەبدو
سدﯾق سا ح  -رەفيق س
ئامادەکار :س
بەرگ :بەرگگی ﯾەکەم
م ژووی دەررچوون2010/14/4:

زەنگنە

تاﯾبەتمەند
دﯾيەکانی پەڕتتووک
و ت:
باشوووری کوردستان
جﯚری پەڕتتووک :راگەﯾانندن
شوور
زمان  -ش وەزار :ک .باش
10155
پەڕتوووکی ژمارە5 :
ی
ی ئامﯚژگاری
کﯚڕی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
65761
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
محەمەد
مەال م
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10156
پەڕتوووکی ژمارە6 :
ن و ھاوڕ کاانی
کﯚﭬين
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6202336407
71139
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
شيد بەرزنجی
ی حەمە رەشي
عەلی
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
و ت:
بااشووری کورددستان
مندا ن
ی پەڕتووک :م
جﯚری
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
10157
پەڕتوووکی ژمارە7 :
ن
کە کورتەکان
جەمی چي ۆک
کﯚکت ل  -سەرجە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201209
9251529547
73294
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
دانانی ::حوس ن عاررف
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
تاﯾبەتم
و ت:
ستان
شووری کوردس
باش
جﯚری پەڕتووک :چييرۆک
زمان  -ش وەزار :ک  .باشوور

10158
پەڕتوووکی ژمارە8 :
شووتری
کرت ری پ ش
دەبی و سک
سياسی ،ئەد
کﯚکراوەی بەش ک لە وتوو ژەکانی کە ساﯾەتی س
سەن زادە
مامﯚستا عەبدو حەس
تی کوردستتان ر زدار ما
ی د موکراتی
حيزبی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201110
0201019416
62453
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ی :رەحمان نە
ئامادەکردنی
ەقشی
2011
ئﯚکتﯚبەری 1
تاﯾبەتمەندﯾييەکانی پەڕتوووک
جﯚری پەڕتوووک :وتار و دﯾمانە
شوور
زمان  -ش ووەزار :ک .باش

10159
پەڕتوووکی ژمارە9 :
چيرۆک
ن :کﯚمە ە چ
کﯚ ن
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http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
68600
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ف
رەووف

10160
پەڕتوووکی ژمارە0 :
ەدۆز تەوە!
ەر کی تر دە
کﯚ مببس کيشوە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
67871
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ەکر
ئەبوبە

10161
پەڕتوووکی ژمارە1 :
کﯚ ن ل کەسی ننيە نامەی ببﯚ بن رێ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
69447
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
سيا
مارکيزز ،گابرﯾل گارس

10162
پەڕتوووکی ژمارە2 :
کﯚ واانە سوور
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201309
9271343258
88490
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
چواردە چيرۆک بﯚ م ردمندا ن
نووسەرر
کﯚمە ک نووسەر
م عارف
وەرگ  :حەمە کەرﯾم
2013
تاﯾبەتم
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
و ت:
ستان
شووری کوردس
باش
جﯚری پەڕتووک :چييرۆک
زمان  -ش وەزار :ک  .باشوور
10163
پەڕتوووکی ژمارە3 :
ی
شيعرﯾەکانی
کﯚی بەرھەمە ش
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
68905
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
يار عەلی
بەختيا

ﻻﭘەڕە

2714

http://www.kurdipedia.org

10164
پەڕتوووکی ژمارە4 :
جەباری(ی شەھيد و نووسەر
ی
ی )جەباری
کوردﯾيەکانی
کﯚی بەرھەمە ک
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201403
3310040079
97683
شتا ئامادە نيييە
ھش
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
سمکﯚﯚ جەباری
مانی2004-
سل ما
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
و ت:
بااشووری کورددستان
ی پەڕتووک :ککﯚبەرھەم
جﯚری
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
10165
پەڕتوووکی ژمارە5 :
ی مەال
ی ئەحمەدی
کﯚی شيعرەکانی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201104
40815120413082
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
ئەحمەدی مەال
کﯚی شيعررەکانی شاعيير ئەحمەدی مەال  :سا ی  1974بﯚ 2006
دەزگای چاپ:
چاپخانەی رەنج
کردن:
سا ی چاپک
2009
دﯾيەکانی پەڕتتووک
تاﯾبەتمەند
و ت:
باشوووری کوردستان
ەست
جﯚری پەڕتتووک :ھە بە
شوور
زمان  -ش وەزار :ک .باش
10166
پەڕتوووکی ژمارە6 :
ن
ەکردنی ژنان
کﯚﯾلە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201210
0261052567
73524
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ستيوارت ميل
جﯚن س
وەرگ  :رەسوڵ سوو تانی
تاﯾبەتم
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
ستان
شووری کوردس
باش
و ت:
ن
جﯚری پەڕتووک :ژنان
زمان  -ش وەزار :ک  .باشوور
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پەڕتووکی ژمارە10167 :
کﯚﯾلەی راپەڕﯾو
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514970013
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
تی

پەڕتووکی ژمارە10168 :
کﯚﯾلەﯾەتی قەرز
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514966229
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
فاروق حس ن

پەڕتووکی ژمارە10169 :
کﯚﯾە و شاعيرانی :چەند الپەڕەﯾەکە لە م ژووی ئەدەبی
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514967723
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
کەرﯾم شارەزا
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی پەڕتووک
باشووری کوردستان
و ت:
جﯚری پەڕتووک :ئەدەبی
زمان  -ش وەزار :ک .باشوور
پەڕتووکی ژمارە10170 :
کی بەتيری من فەکوھاسنت
http://www.kurdipedia.org/?q=2012062022553170863
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
و.ناھيدە دری
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی پەڕتووک
جﯚری پەڕتووک :مندا ن
پەڕتووکی ژمارە10171 :
کياگەگﯚ
http://www.kurdipedia.org/?q=2011061014482959702
فاﯾلی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
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نووسينی :پﯚڵ سترات رن
جی
وەرگ انی؛ ئازاد بەرزنجی
لەالﯾەن دەزگای چاپ و ب وکردننەوەی سەردەمەوە
ن
 200دا
ئەم کت بە للە سا ی 03
ەوە
ب وکراوەتە
تاﯾبەتمەند
دﯾيەکانی پەڕتتووک
و ت:
باشوووری کوردستان
ەفە
جﯚری پەڕتتووک :فەلسە
10172
پەڕتوووکی ژمارە2 :
س
کيپس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6202255317
70847
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
عەبدوولخالق قەرەدداخی
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی پەڕتووک :مندا ن
جﯚری
10173
پەڕتوووکی ژمارە3 :
سەفەکەی
ەتاﯾەک بﯚ ژﯾﯾان و فەلس
ەگﯚر سەرە
کيرکە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201201
1012144306
63615
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
پﯚڵ ستترات رن
وەرگ اننی :ئازاد بەررزنجی
نی 2003 -
سل مانی
تاﯾبەتم
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
و ت:
ستان
شووری کوردس
باش
جﯚری پەڕتووک :فە لسەفە
زمان  -ش وەزار :ک  .باشوور
10174
پەڕتوووکی ژمارە4 :
کيژۆ ە بەفرﯾن
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6202255317
70392
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ل تەقی
جەالل
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
و ت:
بااشووری کورددستان
مندا ن
ی پەڕتووک :م
جﯚری
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ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
10175
پەڕتوووکی ژمارە5 :
سورەکەی
کيژۆ ە چارۆکە س
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6202255317
70341
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ف عەبدول قاددر
ﯾوسف
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی پەڕتووک
ی پەڕتووک :مندا ن
جﯚری
10176
پەڕتوووکی ژمارە6 :
ی کاپيتان
کيژی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
69531
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ساندەر پوشک
ئەليکس
کين
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی پەڕتووک
و ت:
بااشووری کورددستان
ەدەبی
ی پەڕتووک :ئە
جﯚری
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
10177
پەڕتوووکی ژمارە7 :
کيژە بچکﯚلە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6202255317
70654
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
شەرﯾف
ھەوار ش
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
تاﯾبەتم
و ت:
ستان
شووری کوردس
باش
دا ن
جﯚری پەڕتووک :مند
زمان  -ش وەزار :ک  .باشوور

10178
پەڕتوووکی ژمارە8 :
ەفرﯾن
کيژە بچکﯚلەو بە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6202255317
70447
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
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ف
ن ھيوا شەرﯾف
ھﯚزان
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی پەڕتووک
ی پەڕتووک :مندا ن
جﯚری
10179
پەڕتوووکی ژمارە9 :
خەون
وەر ک لە خ
کيشو
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
67736
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ھيوا ققادر
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
بااشووری کورددستان
و ت:
ەدەبی
ی پەڕتووک :ئە
جﯚری
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
10180
پەڕتوووکی ژمارە0 :
کيمياا بﯚ پﯚلی پ ننجەمی زانيياری
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201308
8251719488
89105
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
پەروەردە
ە
کﯚماری عييراق – وەزارەەتی
گﯚڕﯾنی لە عەرەبييەوە ليژنەﯾەک لە وەزارەتی پەروەردە
چاپی چواررەم 1982
چاپخانەی ژمارە 2ی وە زارەتی پەروەەردە  -ھەول ر
تاﯾبەتمەند
دﯾيەکانی پەڕتتووک
باشوووری کوردستان
و ت:
جﯚری پەڕتتووک :پ ۆگراممی خو ندن
شوور
زمان  -ش وەزار :ک .باش
10181
پەڕتوووکی ژمارە1 :
شەشەمی ززانياری
کيمياا بﯚ پﯚلی ش
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201308
8161944328
89141
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
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کﯚماری عييراق  -وەزارەتتی پەروەردە
مال
محەمەد ،کەم
مال عەبدول م
وەرگ ان و بژارکردنی :ف اد اسکندر بطرس ،جەم
جەالل غەررﯾب
ەم 1982
چاپی س يە
دﯾثة  -بغداد
چاپخانەی اشبيلية الحد
تاﯾبەتمەند
دﯾيەکانی پەڕتتووک
ئ اق
و ت:
جﯚری پەڕتتووک :پ ۆگراممی خو ندن
شوور
زمان  -ش وەزار :ک .باش
10182
پەڕتوووکی ژمارە2 :
دگای با ی
ستەفا و داد
وشيروان مس
ەبانی و نەو
کيمياابارانکردنی ھە ەبجە للە ن وان تا ە
ەکاندا
تاوانە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201112
2122009036
63245
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
حەمەد
ی مەحمود مح
عەلی
2009
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ەبجە
ەنفال و ھە ە
ی پەڕتووک :ئە
جﯚری
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
10183
پەڕتوووکی ژمارە3 :
کيميااگەر
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
69464
ھ شتا ئامادە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
پاولﯚ کﯚﯚئيلﯚ
عوسمان
وەرگ اننی :بەرزان ع
تاﯾبەتم
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
ستان
شووری کوردس
باش
و ت:
جﯚری پەڕتووک :رۆممان
زمان  -ش وەزار :ک  .باشوور
10184
پەڕتوووکی ژمارە4 :
شە
کيميااگەرانی وش
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22214412519509
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی

ﻻﭘەڕە

2720

http://www.kurdipedia.org

کﯚمە ک نووسەر
ﯾاسين عومەر
ﯾانەی ققە ەمی سل مانی 2007
تاﯾبەتم
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
و ت:
ستان
شووری کوردس
باش
جﯚری پەڕتووک :ئەددەبی
10185
پەڕتوووکی ژمارە5 :
ست
سازﯾی پ وﯾس
کيمياای پيشەس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
67173
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
شاکر خەفاجی
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
و ت:
بااشووری کورددستان
ی پەڕتووک :زاانست
جﯚری
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
10186
پەڕتوووکی ژمارە6 :
کيمياای ژﯾنگە ،پييسبوونی ئااووھەوا
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201302
2041040547
75574
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
ئەمين
پ  .د .عەززﯾز ئەحمەد ئە
 160) ،2009الپەڕڕە).
2
شم – ھەول ر ،سا ی
چاپخانەی حاجی ھاشم
تاﯾبەتمەند
دﯾيەکانی پەڕتتووک
و ت:
باشوووری کوردستان
ت
جﯚری پەڕتتووک :زانست
شوور
زمان  -ش وەزار :ک .باش
10187
پەڕتوووکی ژمارە7 :
ەرەکان
کيکە کر م بەسە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6202255317
70574
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
باربرۆلليندگرﯾن
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
و ت:
بااشووری کورددستان
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مندا ن
ی پەڕتووک :م
جﯚری
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
10188
پەڕتوووکی ژمارە8 :
ت
ک پپالﯚمينﯚ مﯚللرۆی کوشت
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201307
7150950488
89567
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
مارﯾﯚ ﭬاارگاس ﯾﯚسا
ق ﯾەعقوبی
وەرگ  :عەبدولخالق
2012
تاﯾبەتم
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
و ت:
ستان
شووری کوردس
باش
جﯚری پەڕتووک :رۆممان
زمان  -ش وەزار :ک  .باشوور
10189
پەڕتوووکی ژمارە9 :
ت؟ :کورتە ﯾررۆک
ساڕ ژ دەکات
ک ززامەکانت س
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
68624
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
کاند ش

10190
پەڕتوووکی ژمارە0 :
ەخوا
گەنمەکان ئە
ک گ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6202255317
70605
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ی بەرھون
ميھری
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی پەڕتووک :مندا ن
جﯚری
10191
پەڕتوووکی ژمارە1 :
دی
کلﯚری کورد
شيعری فﯚلک
ک ش و رﯾتمی ش
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22214412419476
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
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ەمەد بەکر
د .محە
2
ی ئاراس 2004
دەزگای
تاﯾبەتم
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
ستان
شووری کوردس
باش
و ت:
جﯚری پەڕتووک :ئەددەبی

10192
پەڕتوووکی ژمارە2 :
ستی کوردی
ی ھە بەس
ک ش و مﯚسيقای
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
67342
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
عەبدوول ەزاق بيمارر
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی پەڕتووک
و ت:
بااشووری کورددستان
ەدەبی
ی پەڕتووک :ئە
جﯚری
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
10193
پەڕتوووکی ژمارە3 :
ﯚی ھاوچەررخ
ەکانی شانﯚ
ک شە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
67323
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ە ،سامی
خشبە

10194
پەڕتوووکی ژمارە4 :
دا
ھم و واقيعد
ە ن وان وەھ
وەی ژنان لە
ن و بزووتنەو
ەی ئافرەتان
ک شە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
66667
ھ شتا ئامادە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ی
ساالرر حەمە عەلی

10195
پەڕتوووکی ژمارە5 :
ەی ئاو لە ررۆژھە تی نناوەڕاستدا
ک شە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
66106
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
مەد
نەوزادد عەلی ئەحم
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10196
پەڕتوووکی ژمارە6 :
ەلسەفەدا  -بەرگی 1
ە م ژووی فە
ەی بوون لە
ک شە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201109
9192252396
62000
ئاماادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
مەد کەمال
محەم
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
و ت:
بااشووری کورددستان
ەلسەفە
ی پەڕتووک :فە
جﯚری
10197
پەڕتوووکی ژمارە7 :
ەی پارتی و ﯾەک تی
ک شە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201208
8302158313
36678
ئاماددەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
تەفا
شيروان مستە
نەوش
ی پەڕتووک
ەتمەندﯾيەکانی
تاﯾبە
جﯚرری پەڕتووک :رامياری
ن  -ش وەزار :ک .باشوور
زمان

10198
پەڕتوووکی ژمارە8 :
مەولەوﯾدا :ل کﯚ ينەوە
ەی پاکژبوونەوە لە شييعرەکانی م
ک شە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
68744
ئامادە نييە
ھ شتا ئا
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ئوم د ئاشنا

10199
پەڕتوووکی ژمارە9 :
گوم اکان
ەی تەکفير لە ن وان ئەھلی سونننە و تاقمە گ
ک شە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201308
8101618508
89202
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ن بن عەلی بن وەھف ئەلقەحتانی
نووسيينی :سەعين
وەرگ انی :خەليل ئەحمەد
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی پەڕتووک
و ت:
بااشووری کورددستان
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م
ی پەڕتووک :ئااﯾين و ئاتەﯾزم
جﯚری
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
10200
پەڕتوووکی ژمارە0 :
شەی
ستان )نەخش
چارەسەری لە کوردس
ی
ﯚد لەکانی
ە تورکيا ،مﯚ
ەی دﯾموکراتيزەبوون لە
ک شە
ر گا)
dipedia.org//?q=201205
5081337156
64673
http:///www.kurd
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ی :عەبدو ئﯚجەالن
نووسينی
ن :گﯚﭬاری رۆۆژی و ت
وەرگ ان
ەم2011 /
شرﯾنی ﯾەکە
چاپ :تش
 250دانە
تيراژ00 :
200
نرخ00 :
ەی :رەنج
چاپخانە
ەندﯾيەکانی پپەڕتووک
تاﯾبەتمە
و ت:
ستان
شووری کوردس
باش
جﯚری پپەڕتووک :راميياری
زمان  -ش وەزار :ک .باشوور
10201
پەڕتوووکی ژمارە1 :
ستانداردی کوردی
ەی زمانی س
ک شە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201211
1112103377
73661
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ی سدﯾق
کردنی :عەلی
ئامادەکر
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
تاﯾبەتم
و ت:
ستان
شووری کوردس
باش
جﯚری پەڕتووک :زماانەوانی
زمان  -ش وەزار :ک  .باشوور

10202
پەڕتوووکی ژمارە2 :
ژووﯾی
ی
ورتە باس کی م
ەی شيعە و سوننە؛ کو
ک شە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201309
9062340588
88883
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
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عەلی ووەردی
ەرﯾم
وەرگ اننی :عارف کە
2011
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
تاﯾبەتم
و ت:
ستان
شووری کوردس
باش
جﯚری پەڕتووک :ئاﯾيين و ئاتەﯾزم
زمان  -ش وەزار :ک  .باشوور
10203
پەڕتوووکی ژمارە3 :
خ لەن وان ئازەرباﯾجان و ئەرمەنستتاندا
ەی قەرەباخ
ک شە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22214405918626
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
باسﯚف /ھارﭬﭬيتﯚن چاخاترﯾﯾان
عەلی عەبا
شيد شەرﯾف
کەمال رەش
200
سەنتەری ل کﯚ ينەوەی ستراتيجی کوردستان 06
سەرچاوە :ما پەڕی کت ببخانەی کورددی
دﯾيەکانی پەڕتتووک
تاﯾبەتمەند
و ت:
باشوووری کوردستان
ی
جﯚری پەڕتتووک :رامياری
شوور
زمان  -ش وەزار :ک .باش
10204
پەڕتوووکی ژمارە4 :
کورد چ3،2
ەی م ژﯾنە و ئ ستای ک
ک شە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
69733
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
بلەچ ش رکﯚ

10205
پەڕتوووکی ژمارە5 :
ی مو ل
ەی والﯾەتی
ک شە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
69878
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
فازﯾل حس ن

10206
پەڕتوووکی ژمارە6 :
ەی کورد
ک شە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22702075619760

ﻻﭘەڕە

2726

http://www.kurdipedia.org

ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
نووسەر
ج .ئيدمﯚندز
سيرجی .ج
وەرگ
عيل
سالح ئيسماع
ئەبوبەکر س
ەڕەکان
ژمارەی الپە
64
پ
سا ی چاپ
2008
کەتەلﯚگ
م ژوو
ەوەی موکرﯾاننی
سەرچاوە :ما پەڕی دەززگای تو ژﯾنەووە و ب وکردنە
دﯾيەکانی پەڕتتووک
تاﯾبەتمەند
و ت:
باشوووری کوردستان
جﯚری پەڕتتووک :م ژوو
شوور
زمان  -ش وەزار :ک .باش
10207
پەڕتوووکی ژمارە7 :
ەی کورد  -ببەشی 2
ک شە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201303
3222109478
82602
ھ شتا ئامادە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
م .س .الزارﯾﭫ
کاوس قەفتان
س
وەرگ اننی لە رووسيييەوە:
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
تاﯾبەتمە
جﯚری پەڕتووک :دۆززی کورد
زمان  -ش وەزار :ک ..باشوور

10208
پەڕتوووکی ژمارە8 :
189ـ1917ب2
ەی کورد 96
ک شە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
69641
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
م.س

10209
پەڕتوووکی ژمارە9 :
ەکانی ئەمررﯾکا  -تورکيا
ە پەﯾوەندﯾيە
ەی کورد لە
ک شە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
2270207562
20018
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
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نووسەر
ن
بيار مستەففا سيف الدﯾن
وەرگ
ەحمەد
سەرمەد ئە
ەڕەکان
ژمارەی الپە
464
پ
سا ی چاپ
2009
نﯚرەی چاپ
ﯾەکەم
دﯾزاﯾنی بەرگ
ھيشام دۆسکی
کەتەلﯚگ
سياسەت
ەوەی موکرﯾاننی
سەرچاوە :ما پەڕی دەززگای تو ژﯾنەووە و ب وکردنە
دﯾيەکانی پەڕتتووک
تاﯾبەتمەند
و ت:
باشوووری کوردستان
ی
جﯚری پەڕتتووک :رامياری
10210
پەڕتوووکی ژمارە0 :
ەکانی ئەمررﯾکا  -تورکيا
ە پەﯾوەندﯾيە
ەی کورد لە
ک شە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201403
3310040079
97714
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
بيار مس
ستەفا سەﯾففەدﯾن
ھەول ر2009-
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی پەڕتووک :دۆزی کورد
جﯚری
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
بااشووری کورددستان
و ت:
10211
پەڕتوووکی ژمارە1 :
ی ئيسالميدا
ە ستراتيژی ﯾەکگرتووی
ەی کورد لە
ک شە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201109
9251041376
62093
ئاماادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ف
تاھير سا ح شەرﯾف
1999
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی پەڕتووک
م
ی پەڕتووک :ئااﯾين و ئاتەﯾزم
جﯚری
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پەڕتوووکی ژمارە2 :
10212
ودا
ەتی ﯾەکگرتو
ە ستراتيژﯾە
ەی کورد لە
ک شە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
66380
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ەکر عەلی
ئەبوبە

10213
پەڕتوووکی ژمارە3 :
جەنگی ﯾەکەمی جيھانی
ی
دوای
ی ئاشتيدا د
ە سەردەمی
ەی کورد لە
ک شە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201307
7141045308
89571
ئاماددەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ن ئەبوبەکر
حمەد عوسمان
ئەحم
گردەسﯚری
ی
وەرگگ انی :جەماال
20
012
ەتمەندﯾيەکاننی پەڕتووک
تاﯾبە
و ت:
باشووری کووردستان
جﯚرری پەڕتووک :م ژوو
ن  -ش وەزار :ک .باشوور
زمان
10214
پەڕتوووکی ژمارە4 :
ون
وورە ﯾان بوو
شەی سنو
ە ع راق ،ک ش
ەی کورد لە
ک شە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
2270207562
20057
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
نووسەر
سماعيا محەممەد
د .خليل اس
وەرگ
ن
عەبدو رەەشيد حسين
ەڕەکان
ژمارەی الپە
296
پ
سا ی چاپ
2010
پ
نﯚرەی چاپ
ﯾەکەم
دﯾزاﯾنی بەرگ
مەرﯾوان زەندی
کەتەلﯚگ
سياسەت
ەوەی موکرﯾاننی
سەرچاوە :ما پەڕی دەززگای تو ژﯾنەووە و ب وکردنە
دﯾيەکانی پەڕتتووک
تاﯾبەتمەند
و ت:
باشوووری کوردستان
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ی
جﯚری پەڕتتووک :رامياری
شوور
زمان  -ش وەزار :ک .باش
10215
پەڕتوووکی ژمارە5 :
ت تورکيادا
ستان لە ئاست
ەی کوردست
ک شە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201209
9211634582
26794
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
بەدرخان
ن
دانانی ::شازادە سوورەﯾا
وەرگ اننی :ئەحمەد قازی
تاﯾبەتم
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
و ت:
ستان
شووری کوردس
باش
جﯚری پەڕتووک :دۆززی کورد
زمان  -ش وەزار :ک  .باشوور
10216
پەڕتوووکی ژمارە6 :
ەرکردنی
ک و چﯚنييەتتی چارەسە
ەی کەرکوک
ک شە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22214405818609
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ق شوانی
نووسيننی :د .رەفيق
 144الپەڕە
ی الپەڕەکان4 :
ژمارەی
200
سا ی چاپکردن07 :
تاﯾبەتم
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
ستان
شووری کوردس
باش
و ت:
جﯚری پەڕتووک :راممياری
زمان  -ش وەزار :ک  .باشوور
10217
پەڕتوووکی ژمارە7 :
گەلی کورد
ی
ی ن و نەتەووەﯾی
ەتی ﯾاساﯾی
ەی کەساﯾە
ک شە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
66381
ھ شتا ئاماادە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
گول  ،مارف عومەر

10218
پەڕتوووکی ژمارە8 :
دا
کان لە و تانی عەرەبد
ەی کەمينە نەتەوەﯾيەک
ک شە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
66323
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
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بەرزنجی ،ﯾاسين قادر

پەڕتووکی ژمارە10219 :
ک شەﯾەک لە ر زمانی کوردﯾدا :پاشگر و نيشانەی
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514967017
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
ئاالنی ،رەوف ئەحمەد

پەڕتووکی ژمارە10220 :
ک و بە ک و ناگات
http://www.kurdipedia.org/?q=2012062022553170332
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
و /ئەبوبەکرقەرەداغی
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی پەڕتووک
جﯚری پەڕتووک :مندا ن
پەڕتووکی ژمارە10221 :
ک وی پ نجەم
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514969465
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
کﯚﯾلﯚ ،پاولﯚ

پەڕتووکی ژمارە10222 :
ک وی مەزن :کورتە رۆمان
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514967790
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
کاروان عەبدو

پەڕتووکی ژمارە10223 :
ک گەی شەرم ..مين
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122214405618528
ئامادەﯾە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
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ی حاجی داود
ئەميری
ھەول ر 2004
سەرچاوە :ما پەڕی کت بخانەی ککوردی
تاﯾبەتمە
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
و ت:
ستان
شووری کوردس
باش
ەمەجﯚرە
جﯚری پەڕتووک :ھە
زمان  -ش وەزار :ک ..باشوور
10224
پەڕتوووکی ژمارە4 :
مەرگەسات
ت
د :چيرۆکی
خامﯚش کرد
گر دەرﯾای خ
کە ئاگ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
68998
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ن قادر
ﯾاسين

10225
پەڕتوووکی ژمارە5 :
دو ن
گيی کورد د
سياسی و فەرھەنگ
ی
ئاخاوتەی
ی
دەوەش نەووە -
شەکان ھە د
کە بازنە و الک ش
ۆ
ئەمرۆ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201201
1161421476
63872
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
فەرھادد شاکەلی
پ داچووونەوە :ھە ﯚ ببەرزنجەﯾی
20
چاپی ﯾەکەم 010
ی
ی ئاراس
دەزگای

و

تاﯾبەتم
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
ستان
شووری کوردس
باش
و ت:
ەمەجﯚرە
جﯚری پەڕتووک :ھە
زمان  -ش وەزار :ک .باشوور
10226
پەڕتوووکی ژمارە6 :
ڵ
ووم بە خﯚڵ
کە بو
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22214405918642
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
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سن
نەوزاد ئئەحمەد حس
200
ەی سيما 05
چاپخانە
تاﯾبەتمە
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
ستان
شووری کوردس
باش
و ت:
ە بەست
جﯚری پەڕتووک :ھە
زمان  -ش وەزار :ک ..باشوور
10227
پەڕتوووکی ژمارە7 :
ەمەوە
ير لە تﯚ ئەکە
کە بير
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
67753
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
دوون عەبدووول
فەرەﯾد

10228
پەڕتوووکی ژمارە8 :
کەمەوە
ير لە تﯚ دەکە
کە بير
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22214405918640
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
محەمەدد عەدنان عووسمان
2008
سەرچاوە :ما پەڕی کت بخانەی ککوردی
تاﯾبەتمە
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
و ت:
ستان
شووری کوردس
باش
ە بەست
جﯚری پپەڕتووک :ھە
زمان  -ش وەزار :ک ..باشوور
10229
پەڕتوووکی ژمارە9 :
ە
ە دەکەمەوە
ير لەو رۆژانە
کە بير
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201104
4081123592
20991
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
د شاد عەبدو
2010
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
تاﯾبەتمە
و ت:
ستان
شووری کوردس
باش
ە بەست
جﯚری پەڕتووک :ھە
زمان  -ش وەزار :ک ..باشوور
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پەڕتووکی ژمارە10230 :
کە چەلی کﯚترباز
http://www.kurdipedia.org/?q=2012062022553170210
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
جەزا عەلی ئەمين
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی پەڕتووک
جﯚری پەڕتووک :مندا ن
پەڕتووکی ژمارە10231 :
کە رو شک وڕ وی
http://www.kurdipedia.org/?q=2012062022553170870
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
گرفتارکاکەﯾی
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی پەڕتووک
جﯚری پەڕتووک :مندا ن
پەڕتووکی ژمارە10232 :
کە شتی نوح
http://www.kurdipedia.org/?q=2012062022553170243
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
مو حسين چوام ر
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی پەڕتووک
جﯚری پەڕتووک :مندا ن
پەڕتووکی ژمارە10233 :
کە گ ئەب تە ھيمﯚگ ﯚبين
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514968365
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
محەمەد ئەمين

پەڕتووکی ژمارە10234 :
کەبير لە تﯚ ئەکەمەوە
http://www.kurdipedia.org/?q=2014033100400797741
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
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نەژاد
بەغداد1990-
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ئ اق
و ت:
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
ەدەبی
ی پەڕتووک :ئە
جﯚری
10235
پەڕتوووکی ژمارە5 :
ە ی کﯚتربازز
کەچە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201108
8062115236
60575
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
ەبدو سا ح
ی ئەمين و عە
وەرگ انی :جەزا عەلی
پرۆژەی  100کت بی کور دی ژمارە 5
بەغدا 1984
تاﯾبەتمەند
دﯾيەکانی پەڕتتووک
و ت:
ئ اق
جﯚری پەڕتتووک :مندا ن
شوور
زمان  -ش وەزار :ک .باش
10236
پەڕتوووکی ژمارە6 :
ح
ت بوونی رۆح
کەرت
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
68865
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
مە ئەمين
ف خەليل حەم
ﯾوسف

10237
پەڕتوووکی ژمارە7 :
کەرناامە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201111
1092121536
62869
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
سەلتەنە
حەسەن خان ئيعتماد ئەلس
محەمەد ح
وەرگ انی :موکری
دەزگای ئارراس 2007 -
دﯾيەکانی پەڕتتووک
تاﯾبەتمەند
و ت:
باشوووری کوردستان
ک
جﯚری پەڕتتووک :چيرۆک
شوور
زمان  -ش وەزار :ک .باش
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10238
پەڕتوووکی ژمارە8 :
شقی ناو بەفر
ەﭬا ی عەش
کەرنە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201309
9061405498
88903
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
خاليد ممەجيد فەتحو
2013
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
تاﯾبەتمە
و ت:
ستان
شووری کوردس
باش
ە بەست
جﯚری پەڕتووک :ھە
زمان  -ش وەزار :ک ..باشوور
10239
پەڕتوووکی ژمارە9 :
کەروﯾشکە پياو
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6202255317
70569
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ق ﯾوسف
فاروق
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی پەڕتووک :مندا ن
جﯚری
10240
پەڕتوووکی ژمارە0 :
و مانگدا
کەرو شک لەناو
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6202255317
70862
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ە عەباس
حەمە
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی پەڕتووک
ی پەڕتووک :مندا ن
جﯚری
10241
پەڕتوووکی ژمارە1 :
ی گەمژە
ەک وگورگی
کەرو شکی زﯾرە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6202255317
70312
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ە باقی
و /مە حمەد حەمە
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی پەڕتووک :مندا ن
جﯚری
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10242
پەڕتوووکی ژمارە2 :
کەرو شک ک لەنناو مانگدا
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6202255317
70461
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
عەباس
حەمە ع
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
تاﯾبەتم
و ت:
ستان
شووری کوردس
باش
دا ن
جﯚری پەڕتووک :مند
زمان  -ش وەزار :ک  .باشوور

10243
پەڕتوووکی ژمارە3 :
رسناک
کەرو شک کی تر
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6202255317
70708
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ال عەلی
و/لەﯾال
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی پەڕتووک :مندا ن
جﯚری
10244
پەڕتوووکی ژمارە4 :
ن
کەرو شکە شين
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201106
6071041496
60221
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ەفا پﯚ دەرک  -راميار
مستە
ی
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
پەڕتوووک
ھە بەست
ی پەڕتووک :ھ
جﯚری
10245
پەڕتوووکی ژمارە5 :
کاندا
ەرخە کﯚنەک
کووک لە چە
کەرکو
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22702075619781
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
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نووسەر
مەد
د .جەمال ررەشيد ئەحم
وەرگ
جاف
حەسەن ج
ەڕەکان
ژمارەی الپە
68
پ
سا ی چاپ
2008
کەتەلﯚگ
م ژوو
ەوەی موکرﯾاننی
سەرچاوە :ما پەڕی دەززگای تو ژﯾنەووە و ب وکردنە
دﯾيەکانی پەڕتتووک
تاﯾبەتمەند
باشوووری کوردستان
و ت:
جﯚری پەڕتتووک :م ژوو
شوور
زمان  -ش وەزار :ک .باش
10246
پەڕتوووکی ژمارە6 :
ژوودا
کووک لە م ژ
کەرکو
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
69985
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
عەبدوو عەبدولکە
ەرﯾم مارف

10247
پەڕتوووکی ژمارە7 :
ەتيدا
و راپﯚرتی گرروپی قەﯾرانی ن ودەو ە
کووک لەدوو
کەرکو
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201211
1192200217
70019
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
ب و محەمەد حەمە
وەرگ انی :ئازا حەسيب
2009
دﯾيەکانی پەڕتتووک
تاﯾبەتمەند
و ت:
باشوووری کوردستان
جﯚری پەڕتتووک :دۆزی کورد
شوور
زمان  -ش وەزار :ک .باش
10248
پەڕتوووکی ژمارە8 :
لەالﯾەن کوردەوە
ن
چەی گەرمياان و مافی کﯚنترو کردنيان
کووک و ناوچ
کەرکو
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22702075619942
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
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نووسەر
مەد
د .جەمال ررەشيد ئەحم
ەڕەکان
ژمارەی الپە
72
پ
سا ی چاپ
2008
پ
نﯚرەی چاپ
ﯾەکەم
دﯾزاﯾنی بەرگ
موراد بەھرراميان
کەتەلﯚگ
سياسەت
ەوەی موکرﯾاننی
سەرچاوە :ما پەڕی دەززگای تو ژﯾنەووە و ب وکردنە
دﯾيەکانی پەڕتتووک
تاﯾبەتمەند
و ت:
باشوووری کوردستان
ی
جﯚری پەڕتتووک :رامياری
شوور
زمان  -ش وەزار :ک .باش
10249
پەڕتوووکی ژمارە9 :
وو دەدو ت
کوک بﯚ م ژو
کەرکو
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22214412619559
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
کﯚمە ک نووسەر
شياری 2006
بی بيرو ھﯚش
مەکتەبی
تاﯾبەتم
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
ستان
شووری کوردس
باش
و ت:
جﯚری پەڕتووک :ﯾادداشت
زمان  -ش وەزار :ک  .باشوور
10250
پەڕتوووکی ژمارە0 :
دواڕۆژ کی ننادﯾار
کوک بەرەو د
کەرکو
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201109
9111541036
61142
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
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ەبانی
د .نوری تا ە
ی سەردەم  -سل مانی ))سا ی چاپ)2009 :
لە ب وکراوەەکانی دەزگای
دﯾيەکانی پەڕتتووک
تاﯾبەتمەند
و ت:
باشوووری کوردستان
جﯚری پەڕتتووک :ل کﯚ يننەوە

10251
پەڕتوووکی ژمارە1 :
سمانيدا
و ەتی عوس
کوک لە سەردەمی دەو
کەرکو
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201106
6021629196
60149
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
ھيم سا ح
نووسينی :گﯚران ئيبراھ
لەالﯾەن مەکتەبی بير و ھﯚشياررﯾەوە ب وکراووەتەوە
ن
 200دا
ئەم کت بە للە سا ی 07
تاﯾبەتمەند
دﯾيەکانی پەڕتتووک
و ت:
باشوووری کوردستان
جﯚری پەڕتتووک :م ژوو
شوور
زمان  -ش وەزار :ک .باش
10252
پەڕتوووکی ژمارە2 :
ەمساردﯾدا
ن پيالن و خە
کوک لەن وان
کەرکو
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22214410018658
ئاماددەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ن مەولود
ھ من
ی کەرکوک 6
کﯚمە ەی روناکبيری
2006
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
بااشووری کورددستان
و ت:
ی پەڕتووک :راامياری
جﯚری
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
10253
پەڕتوووکی ژمارە3 :
کوردی
ی شيعری ک
کوک و بزاﭬی
کەرکو
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201109
9102207166
61100
ی پی دی ئ ف :ھ شتا ئاماادە نييە
فاﯾلی
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)کەساس جەباری)
س
ەعيد
نووسينی :د .محەمەد ئەحمەد سە
ی سەردەم  -سل مانی ))سا ی چاپ)2008 :
لە ب وکراوەەکانی دەزگای
دﯾيەکانی پەڕتتووک
تاﯾبەتمەند
و ت:
باشوووری کوردستان
ی
جﯚری پەڕتتووک :ئەدەبی
شوور
زمان  -ش وەزار :ک .باش
10254
پەڕتوووکی ژمارە4 :
سەتی تەعررﯾب
کوک و سياس
کەرکو
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201404
4131825427
75821
ھ شتا ئامادە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ﯾوسف محەمەد بەررزنجی
خەليل عارف جەرجييس
تاﯾبەتم
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
جﯚری پەڕتووک :دۆززی کورد
زمان  -ش وەزار :ک  .باشوور
و ت:
ستان
شووری کوردس
باش
10255
پەڕتوووکی ژمارە5 :
ەزراوی
ی رەشی جە
کوک و قينی
کەرکو
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201403
3310040079
97752
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ەد چاوشين
سەمە
کەرکووک2005-
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی پەڕتووک
بااشووری کورددستان
و ت:
ی پەڕتووک :دۆزی کورد
جﯚری
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
10256
پەڕتوووکی ژمارە6 :
- 2011
2
- 200
کوک و مادەی 02 - 140
ﯚڕامای کەرک
ەی ر ککەوتتنەکان؛ پانﯚڕ
کوک و گەمە
کەرکو
ی ﯾەکەم
بەرگی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201312
2032255028
87450
ھ شتاا ئامادە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
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مەجيد
د
عەلی فەتاح
2013
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
تاﯾبەتم
شووری کوردستان
باش
و ت:
جﯚری پەڕتووک :دۆۆزی کورد
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
10257
پەڕتوووکی ژمارە7 :
گر و خو ن
ی قە و ئاگر
کوک ..شاری
کەرکو
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22214410618855
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
مود محەمەد
نووسينی :عەلی مەحم
ەن ﯾەک تی نووسەرانی کوررد ،لقی کەرککوکەوە
 200دا لە الﯾە
ئەم کت بە للە سا ی 06
ەوە
ب وکراوەتە
سەرچاوە :ما پەڕی کت ببخانەی کورددی
دﯾيەکانی پەڕتتووک
تاﯾبەتمەند
و ت:
باشوووری کوردستان
ی
جﯚری پەڕتتووک :رامياری
شوور
زمان  -ش وەزار :ک .باش
10258
پەڕتوووکی ژمارە8 :
ﯚباﯾەﯾيەکە
کەدەنەلە خﯚ
کەرکە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6202255317
70680
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
و/نوری
ی سەعيد قاددر
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی پەڕتووک
ی پەڕتووک :مندا ن
جﯚری
10259
پەڕتوووکی ژمارە9 :
گارﯾخوازی...
ھەمەوەند :بەش ک لە م ژووی رزگ
م بەگی فەتاح بەگی ھ
کەرﯾم
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
69965
ئامادە نييە
ە
ھ شتا
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
م بەگ
ەحمەد کەرﯾم
دارا ئە

10260
پەڕتوووکی ژمارە0 :
م خانی زەنند
کەرﯾم
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http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6112243386
67580
ی پی دی ئ ف :ھ شتا ئاماادە نييە
فاﯾلی
ەی ژﯾن،
سە حەدﯾن ئئاشتی ،بنکە
(م ژوو( ،جاان ر .پ ری ،ووەرگ ان لە ففارسييەوە :س
.2005
سل مانی 5
دﯾيەکانی پەڕتتووک
تاﯾبەتمەند
و ت:
باشوووری کوردستان
جﯚری پەڕتتووک :م ژوو
شوور
زمان  -ش وەزار :ک .باش
10261
پەڕتوووکی ژمارە1 :
کرمانجی
ی
وە )ش وەزارری
گەی تيﯚری دەسە ت و بەستنەو
کان لە روانگ
کەرەسە بەتا ەک
سەروو)
dipedia.org//?q=201302
2141021267
75774
http:///www.kurd
ە
شتا ئامادە نييە
ھش
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
حاجی
ی
سينی :ﭬيان س مان
نووس
الپەڕە).
ھەول ر ،سا ی  211) ،2009ال
ل
چاپخاانەی حاجی ھاشم
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی
ی پەڕتووک
بباشووری کورردستان
و ت:
ی پەڕتووک :ززمانەوانی
جﯚری
ک .باشوور
ن  -ش وەزار :ک
زمان
10262
پەڕتوووکی ژمارە2 :
کەژا ڵ و شە ما ڵ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6202255317
70446
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ی
ھيوا ببابا حا جيانی
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی پەڕتووک
ی پەڕتووک :مندا ن
جﯚری
10263
پەڕتوووکی ژمارە3 :
ەدەبی
کﯚشانی ئە
ەرھەمی ت ک
وەی دڵ :بە
کەژاو
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
69019
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ی ئاغابرا
ناسری
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
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جﯚری پەڕتووک :ھە بەست
زمان  -ش وەزار :ک .باشوور
پەڕتووکی ژمارە10264 :
کەژاوەی گرﯾان
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514968560
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
ش رکﯚ

پەڕتووکی ژمارە10265 :
کەژاوەی گرﯾان
http://www.kurdipedia.org/?q=2011030315072221565
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
ھﯚنراوە ،ش رکﯚ ب کەس
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی پەڕتووک
باشووری کوردستان
و ت:
جﯚری پەڕتووک :ھە بەست
پەڕتووکی ژمارە10266 :
کەس نييە نامە بﯚ کﯚ ﯚن بن ر ت
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514968321
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
گابرﯾل گارسيا
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی پەڕتووک
باشووری کوردستان
و ت:
جﯚری پەڕتووک :رۆمان
زمان  -ش وەزار :ک .باشوور
پەڕتووکی ژمارە10267 :
کەس وەک من تﯚی خﯚش ناوێ
http://www.kurdipedia.org/?q=2011102722312362613
ئامادەﯾە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
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سەحەر رەساﯾی
ی ئاراس 20 04 -
دەزگای
تاﯾبەتم
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
ستان
شووری کوردس
باش
و ت:
جﯚری پەڕتووک :چييرۆک
زمان  -ش وەزار :ک  .باشوور
10268
پەڕتوووکی ژمارە8 :
ستانەی
ستی مرۆﭬدۆس
ی
ﯚر رەئوف؛ ژژﯾان و کار و ھە و
ساﯾەتی دکتﯚ
کەس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201312
2152306298
87215
ئاماددەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
س ئيلنجاغی
ئاراس
2
2012
ی پەڕتووک
ەتمەندﯾيەکانی
تاﯾبە
باشووری کورردستان
و ت:
ی پەڕتووک :بيبلﯚگرافيا
جﯚری
ن  -ش وەزار :ک .باشوور
زمان
10269
پەڕتوووکی ژمارە9 :
دﯾدا
ساﯾەتی لە درامای کورد
کەس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
68426
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
سەالم
م فەرەج کەررﯾم
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی پەڕتووک
و ت:
بااشووری کورددستان
ھونەری
ی پەڕتووک :ھ
جﯚری
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
10270
پەڕتوووکی ژمارە0 :
ساﯾەتييە مەززنەکانی جييھان
کەس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201306
6242356247
78270
ھ شتا ئامادە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی

ﻻﭘەڕە

2745

http://www.kurdipedia.org

ش رزاد ھەﯾنی
2013
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
تاﯾبەتمە
ستان
شووری کوردس
باش
و ت:
ەمەجﯚرە
جﯚری پەڕتووک :ھە
زمان  -ش وەزار :ک ..باشوور
10271
پەڕتوووکی ژمارە1 :
سکوسﯚر
کەس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6202255317
70520
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
و /موئئەﯾەد تەﯾب
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی پەڕتووک :مندا ن
جﯚری
10272
پەڕتوووکی ژمارە2 :
س الزۆی دﯾب ؟
کەس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201110
0302135146
62662
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
سەن
ەد فەرﯾق حەس
محەمە
ی ئاراس 20 04 -
دەزگای
تاﯾبەتم
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
و ت:
ستان
شووری کوردس
باش
جﯚری پەڕتووک :رۆممان
زمان  -ش وەزار :ک  .باشوور
10273
پەڕتوووکی ژمارە3 :
س تی خﯚت ببناسە
کەس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
65604
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
م
ئەبولرروس ،سوھام

10274
پەڕتوووکی ژمارە4 :
ی
س تی ناسی
کەس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
65531
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ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
فەلەککی ،ئاﯾار

ھ شتا ئاماددە نييە

10275
پەڕتوووکی ژمارە5 :
س تيی تاکی ع راقی
کەس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201209
9282025292
24670
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
سين
باقر ﯾاس
نی :سەباح ئئيسماعيل
وەرگ انی
تاﯾبەتمە
ەندﯾيەکانی پپەڕتووک
ستان
شووری کوردس
باش
و ت:
جﯚری پپەڕتووک :کﯚممە ﯾەتی
زمان  -ش وەزار :ک ..باشوور
10276
پەڕتوووکی ژمارە6 :
دەک ش
ت ئەم پەﯾﭭاانە سيگار د
س ک لە پشت
کەس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201104
4081126243
30935
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
نووسەر :راابەر فارﯾق
ی رۆژھە ت /
دەزگای چاپ :چاپخانەی
ھەول ر
کردن2009 :
سا ی چاپک
دﯾيەکانی پەڕتتووک
تاﯾبەتمەند
باشوووری کوردستان
و ت:
ەست
جﯚری پەڕتتووک :ھە بە
10277
پەڕتوووکی ژمارە7 :
ێ
س ک ھەر دێ
کەس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201110
0032100546
62189
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
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سه
ﯾﯚن فﯚس
وەرگ  :ھاودەم سا ح جاف
ی ئاراس
دەزگای
2008
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
تاﯾبەتم
و ت:
ستان
شووری کوردس
باش
شانﯚ
جﯚری پەڕتووک :شا
زمان  -ش وەزار :ک  .باشوور
10278
پەڕتوووکی ژمارە8 :
شافە ،دﯾدەواانی
کەش
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
67303
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
سا ح عەلی سا ح
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی پەڕتووک
و ت:
بااشووری کورددستان
ھەمەجﯚرە
ی پەڕتووک :ھ
جﯚری
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
10279
پەڕتوووکی ژمارە9 :
ەکان
شتی فرﯾشتە
کەش
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201205
5051516526
64668
ھ شتا ئامادە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
بەختيارر عەلی
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
تاﯾبەتم
و ت:
ستان
شووری کوردس
باش
جﯚری پەڕتووک :رۆممان
زمان  -ش وەزار :ک  .باشوور

10280
پەڕتوووکی ژمارە0 :
ەشتييە سپپييەکە
ی ﯾەکە  -کە
شتی ﯾە سپی
کەش
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201109
9102202336
61099
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
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چەنگيز ئاﯾتمااتﯚڤ
نوسينی :چ
وەرگ انی :گوشاد حەممەسەعيد
ی سەردەم  -سل مانی ))سا ی چاپ)2008 :
لە ب وکراوەەکانی دەزگای
دﯾيەکانی پەڕتتووک
تاﯾبەتمەند
و ت:
باشوووری کوردستان
ک
جﯚری پەڕتتووک :چيرۆک
10281
پەڕتوووکی ژمارە1 :
ل
شتيی ئەنفال
کەش
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201108
8221546245
59055
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
شاد
ی  :جوتيار ناش
ن و سينارﯾﯚی
نووسين
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
تاﯾبەتم
ستان
شووری کوردس
باش
و ت:
شانﯚ
جﯚری پەڕتووک :شا

10282
پەڕتوووکی ژمارە2 :
ە
شتيە سپيەکە
کەش
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
69526
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ئيتماتﯚﯚف ،جەنگيز

10283
پەڕتوووکی ژمارە3 :
ی سياسی ج2،1
شکﯚڵ :چەند زاراوەﯾەکی
کەش
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
67014
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ی قادر1 /ن
سامی
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
بااشووری کورددستان
و ت:
ی پەڕتووک :راامياری
جﯚری
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
10284
پەڕتوووکی ژمارە4 :
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وە
س :ل کﯚ ينەو
دی ﯾاروەﯾس
ی مەحمود
شکﯚ ی حاجی
کەش
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
68679
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ی
ی مەحموودی
حاجی

10285
پەڕتوووکی ژمارە5 :
شکﯚ ی گيو ب2
کەش
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
68422
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
گيو

10286
پەڕتوووکی ژمارە6 :
دوون
شکﯚ ی گەرد
کەش
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
67199
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ەمين
ل محەمەد ئە
جەمال

10287
پەڕتوووکی ژمارە7 :
ی  -بەرگی 5
ەپووری ئەدەبی کوردی
شکﯚ ی کەلە
کەش
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22214405518513
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
کەشکﯚﯚ ی عەبدولففەتاح
محەمەد عەلی قەرەەداغی
2
ی ئاراس 2002
دەزگای
سەرچاوە :ما پەڕی کت بخانەی ککوردی
تاﯾبەتم
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
و ت:
ستان
شووری کوردس
باش
جﯚری پەڕتووک :کلتتوور
زمان  -ش وەزار :ک ..باشوور
10288
پەڕتوووکی ژمارە8 :
ی  -بەرگی 6
ەپووری ئەدەبی کوردی
شکﯚ ی کەلە
کەش
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201110
0302132086
62661
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
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گو زار و بەھار
محەمەد عەلی قەرەەداغی
2
ی ئاراس 2002
دەزگای
سەرچاوە :ما پەڕی کت بخانەی ککوردی
تاﯾبەتم
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
و ت:
ستان
شووری کوردس
باش
جﯚری پەڕتووک :کلتتوور
زمان  -ش وەزار :ک ..باشوور
10289
پەڕتوووکی ژمارە9 :
ەلەپوور
ی ب1ـ :4کە
ەپووری ئەدەبی کوردی
شکﯚ ی کەلە
کەش
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
68032
ھ شتا ئاممادە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
مەد عەلی /ک ل
محەم

10290
پەڕتوووکی ژمارە0 :
ەواری
گەنجينەی ژژﯾانی کوردە
شکﯚ ک لە گ
کەش
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201112
2192155356
63422
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
کزەڵ
ڵ
کردنی :مەال ممەحمود
ئامادەکر
ھەول ر 2010 -
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
تاﯾبەتم
و ت:
ستان
شووری کوردس
باش
جﯚری پەڕتووک :کلتتوور
زمان  -ش وەزار :ک  .باشوور
10291
پەڕتوووکی ژمارە1 :
ی )گﯚرانی )
ر کی کوردی
شکﯚ ە شيعر
کەش
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
68760
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ش خ عەبدولموئميينی /ک

10292
پەڕتوووکی ژمارە2 :
وور و کﯚمە گە
کەلتو
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201209
9182104577
73196
ھ شتا ئامادە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
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عەبدو

مەحمود زەەنگنە

مەندﯾيەکانی پەڕتووک
تاﯾبەتمە
و ت:
ستان
شووری کوردس
باش
ەمەجﯚرە
جﯚری پەڕتووک :ھە
زمان  -ش وەزار :ک ..باشوور

10293
پەڕتوووکی ژمارە3 :
وور :چەمک و پ ناسەکاان
کەلتو
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
66928
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ش ئاشوری
دارﯾوش
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
و ت:
بااشووری کورددستان
ی پەڕتووک :ککلتوور
جﯚری
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
10294
پەڕتوووکی ژمارە4 :
ەبکرن
ﯚر ..ناسيﯚناالزم و عەرە
کەلتﯚ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201203
3290950276
64442
شتا ئامادە نيييە
ھش
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ەر کو عەرەب ب خوە ناﭬ نەتەوەک ﯾە و
ەل مژارا عەرەەبکرن ؟ ژ بە
چما ککەلتﯚر و ناسييﯚناليزم ،د گە
دی ب
سناما نەتەوا عەرەب..ئ ی
ەکی ﯾە بﯚ ناس
سا گوھارتنا نناسناما نەتەووەک  /وەالتە
عەرەببکرن ژی پرۆس
ھەﭬبەندی د ن ﭭبەرا ددو
ی
سە ناﯾ ل ددارخستن .وەەھا
ھەبووونا نەتەوەک “نەتەوەﯾ ن” ددن ئەڤ پرۆس
ەﭬە د رۆژەﭬ دە.
مان; عەرەبکررن و ناسيﯚنالليزم دا پەﯾدا دبە ،ئانکو مژژارا ناسيﯚناليززم ژی دکە
ئيدﯾەم
ەر  :عبدال نووری عبدال
نووسە
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی پەڕتووک
بااشووری کورددستان
و ت:
ی پەڕتووک :ککلتوور
جﯚری
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
10295
پەڕتوووکی ژمارە5 :
ھانی
شانﯚﯾيی جيھ
ج دەقی ش
ەپووچ – پ نج
کەللە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201209
9241847437
73283
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
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جەالل
بﯚتان ج
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
تاﯾبەتم
و ت:
ستان
شووری کوردس
باش
شانﯚ
جﯚری پەڕتووک :شا
زمان  -ش وەزار :ک  .باشوور

10296
پەڕتوووکی ژمارە6 :
و نەکە
دووە ئاوازخو
ەسەرە مرد
کەللە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201205
5281308446
64919
ی پی دی ئ ف :ھ شتا ئاماادە نييە
فاﯾلی
مﯚنيکا زاک
ک
وەرگ انی لە سوﯾدﯾيەووە :سيروان ککاروانی
200
سوﯾد 06 -
دﯾيەکانی پەڕتتووک
تاﯾبەتمەند
تنامە
جﯚری پەڕتتووک :گەشتن
شوور
زمان  -ش وەزار :ک .باش
10297
پەڕتوووکی ژمارە7 :
کەلھاا ھەرفتی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
69187
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
مەد ئەمين
محەم

10298
پەڕتوووکی ژمارە8 :
ی1
دەر  -بەرگی
کەليد
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201302
2030029047
75536
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
ت ئابادی
حمود دەو ەت
دانەر :مەح
شاسواری
وەرگ رانی لەفارسييەوەە :سيامەند ش
دﯾيەکانی پەڕتتووک
تاﯾبەتمەند
و ت:
باشوووری کوردستان
جﯚری پەڕتتووک :رۆمان
شوور
زمان  -ش وەزار :ک .باش
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10299
پەڕتوووکی ژمارە9 :
ی 10
دەر  -بەرگی
کەليد
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201302
2030029047
75545
ی پی دی ئ ف :ھ شتا ئاماادە نييە
فاﯾلی
ت ئابادی
حمود دەو ەت
دانەر :مەح
شاسواری
وەرگ رانی لەفارسييەوەە :سيامەند ش
دﯾيەکانی پەڕتتووک
تاﯾبەتمەند
و ت:
باشوووری کوردستان
جﯚری پەڕتتووک :رۆمان
شوور
زمان  -ش وەزار :ک .باش
10300
پەڕتوووکی ژمارە0 :
ی2
دەر  -بەرگی
کەليد
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201302
2030029047
75537
ی پی دی ئ ف :ھ شتا ئاماادە نييە
فاﯾلی
ت ئابادی
حمود دەو ەت
دانەر :مەح
شاسواری
وەرگ رانی لەفارسييەوەە :سيامەند ش
دﯾيەکانی پەڕتتووک
تاﯾبەتمەند
باشوووری کوردستان
و ت:
جﯚری پەڕتتووک :رۆمان
شوور
زمان  -ش وەزار :ک .باش
10301
پەڕتوووکی ژمارە1 :
ی3
دەر  -بەرگی
کەليد
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201302
2030029047
75538
ی پی دی ئ ف :ھ شتا ئاماادە نييە
فاﯾلی
ت ئابادی
حمود دەو ەت
دانەر :مەح
شاسواری
وەرگ رانی لەفارسييەوەە :سيامەند ش
دﯾيەکانی پەڕتتووک
تاﯾبەتمەند
و ت:
باشوووری کوردستان
جﯚری پەڕتتووک :رۆمان
شوور
زمان  -ش وەزار :ک .باش
10302
پەڕتوووکی ژمارە2 :
ی4
دەر  -بەرگی
کەليد
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201302
2030029047
75539
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ی پی دی ئ ف :ھ شتا ئاماادە نييە
فاﯾلی
ت ئابادی
حمود دەو ەت
دانەر :مەح
شاسواری
وەرگ رانی لەفارسييەوەە :سيامەند ش
دﯾيەکانی پەڕتتووک
تاﯾبەتمەند
و ت:
باشوووری کوردستان
جﯚری پەڕتتووک :رۆمان
شوور
زمان  -ش وەزار :ک .باش
10303
پەڕتوووکی ژمارە3 :
ی5
دەر  -بەرگی
کەليد
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201302
2030029047
75540
ی پی دی ئ ف :ھ شتا ئاماادە نييە
فاﯾلی
ت ئابادی
حمود دەو ەت
دانەر :مەح
شاسواری
وەرگ رانی لەفارسييەوەە :سيامەند ش
دﯾيەکانی پەڕتتووک
تاﯾبەتمەند
و ت:
باشوووری کوردستان
جﯚری پەڕتتووک :رۆمان
شوور
زمان  -ش وەزار :ک .باش
10304
پەڕتوووکی ژمارە4 :
ی6
دەر  -بەرگی
کەليد
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201302
2030029047
75541
ی پی دی ئ ف :ھ شتا ئاماادە نييە
فاﯾلی
ت ئابادی
حمود دەو ەت
دانەر :مەح
شاسواری
وەرگ رانی لەفارسييەوەە :سيامەند ش
دﯾيەکانی پەڕتتووک
تاﯾبەتمەند
باشوووری کوردستان
و ت:
جﯚری پەڕتتووک :رۆمان
شوور
زمان  -ش وەزار :ک .باش
10305
پەڕتوووکی ژمارە5 :
ی7
دەر  -بەرگی
کەليد
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201302
2030029047
75542
ی پی دی ئ ف :ھ شتا ئاماادە نييە
فاﯾلی
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ت ئابادی
حمود دەو ەت
دانەر :مەح
شاسواری
وەرگ رانی لەفارسييەوەە :سيامەند ش
دﯾيەکانی پەڕتتووک
تاﯾبەتمەند
باشوووری کوردستان
و ت:
جﯚری پەڕتتووک :رۆمان
شوور
زمان  -ش وەزار :ک .باش
10306
پەڕتوووکی ژمارە6 :
ی8
دەر  -بەرگی
کەليد
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201302
2030029047
75543
ی پی دی ئ ف :ھ شتا ئاماادە نييە
فاﯾلی
ت ئابادی
حمود دەو ەت
دانەر :مەح
شاسواری
وەرگ رانی لەفارسييەوەە :سيامەند ش
دﯾيەکانی پەڕتتووک
تاﯾبەتمەند
و ت:
باشوووری کوردستان
جﯚری پەڕتتووک :رۆمان
شوور
زمان  -ش وەزار :ک .باش
10307
پەڕتوووکی ژمارە7 :
ی9
دەر  -بەرگی
کەليد
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201302
2030029047
75544
ی پی دی ئ ف :ھ شتا ئاماادە نييە
فاﯾلی
ت ئابادی
حمود دەو ەت
دانەر :مەح
شاسواری
وەرگ رانی لەفارسييەوەە :سيامەند ش
دﯾيەکانی پەڕتتووک
تاﯾبەتمەند
و ت:
باشوووری کوردستان
جﯚری پەڕتتووک :رۆمان
شوور
زمان  -ش وەزار :ک .باش
10308
پەڕتوووکی ژمارە8 :
ەنگﯚک
دەر  -فەرھە
کەليد
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201312
2211133188
87142
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
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ی
سيامەنند شاسواری
2013
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
تاﯾبەتم
ستان
شووری کوردس
باش
و ت:
جﯚری پەڕتووک :فەرھەنگ
زمان  -ش وەزار :ک  .باشوور
10309
پەڕتوووکی ژمارە9 :
کەليللە و دﯾمنە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
69478
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
بەﯾددببا

10310
پەڕتوووکی ژمارە0 :
ۆک
کەليللە و دﯾمنە چ :2،1چيرۆ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
67810
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
بەﯾدەببا

10311
پەڕتوووکی ژمارە1 :
ھﯚلم،1994 ،ل.
جەالل غەرﯾﯾب ،ستﯚکھ
ی گياندارەکاان ،کەمال ج
کەلە فەرھەنگی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201105
5061137055
57496
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
گ
پەڕتوووک  -فەرھەنگ
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی پەڕتووک
ی پەڕتووک :ففەرھەنگ
جﯚری
10312
پەڕتوووکی ژمارە2 :
کەم ئەندامی مننداڵ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6202336407
71140
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ر بوار سابير

10313
پەڕتوووکی ژمارە3 :
ەندامان
کەمئە
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http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
66897
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ەمير
ر کخرراوی ھاندﯾکاپپی جيھانی /عەبدولسەممەد عەبدولئە

10314
پەڕتوووکی ژمارە4 :
کەماللنامە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201106
6101153056
60253
ھ شتا ئامادە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ی
فەرھەننگی زانستی
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
تاﯾبەتم
ستان
شووری کوردس
باش
و ت:
جﯚری پەڕتووک :فەرھەنگ
زمان  -ش وەزار :فرەەزمان

10315
پەڕتوووکی ژمارە5 :
ن ژەن
کەمان
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201201
1052255046
63673
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
نووسەرر :سە ح رەووف
2011
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
تاﯾبەتم
و ت:
ستان
شووری کوردس
باش
جﯚری پەڕتووک :ھوونەری
زمان  -ش وەزار :ک  .باشوور
10316
پەڕتوووکی ژمارە6 :
کە
کەماننچە رەشەک
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
69411
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
س
ن ،ماکس نس
ف رمين

10317
پەڕتوووکی ژمارە7 :
چاپی ج)) 2،1رۆمان)
کەماننچە ژەن :چ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
67656
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ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ە رەفە
ھەمزاغای مە
موود ئاغای ھ
ق کوڕی مەحم
تﯚفيق

10318
پەڕتوووکی ژمارە8 :
کەماننچەژەن
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201210
0112122092
24506
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
تﯚفيق ککەرکووکيی مميرئا ی
وەرگ اننی :پيرەم ردد
تاﯾبەتم
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
ستان
شووری کوردس
باش
و ت:
جﯚری پەڕتووک :چييرۆک
زمان  -ش وەزار :ک  .باشوور
10319
پەڕتوووکی ژمارە9 :
کەمتييار :چيرۆک
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
68564
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
م
کەرﯾم

10320
پەڕتوووکی ژمارە0 :
کورد و کورد لە دادگاﯾيکردننی تﯚمەتباررانی
د
داﯾەتی
ی سەرکرد
ەرخەمی و خەمساردی
کەمتە
ئەنفال و ئازادکردنيان
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6272258326
67528
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ی
سيم دﯾبەگەﯾی
دەرس
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی پەڕتووک
ەبجە
ەنفال و ھە ە
ی پەڕتووک :ئە
جﯚری
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
10321
پەڕتوووکی ژمارە1 :
ن
گرنگەکانمان
وکوڕﯾەکانمان ،ئەرکە گر
کەمو
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
66504
ھ شتا ئاما دە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ی
جەالل تا ەبانی
مام ج
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ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
بااشووری کورددستان
و ت:
ی پەڕتووک :راامياری
جﯚری
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
10322
پەڕتوووکی ژمارە2 :
ون
کەناررەکانی خەو
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
68177
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ن .ک
شيرﯾن

10323
پەڕتوووکی ژمارە3 :
ەبکردندا
تن و بەعەرە
کەند ناوە لە ن واان راگواستن
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22214410518837
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
نووسينی :کاوە نادر
2001دا ب وککراوەتەوە
ئەم کت بە للە ب وکراوەککانی ميدﯾاﯾە و لە سا ی 1
دﯾيەکانی پەڕتتووک
تاﯾبەتمەند
و ت:
باشوووری کوردستان
جﯚری پەڕتتووک :ل کﯚ يننەوە
شوور
زمان  -ش وەزار :ک .باش
10324
پەڕتوووکی ژمارە4 :
فوارە دەکا
ی تەنياﯾيم ف
کەنی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201405
5111051197
76251
ھ شتا ئامادە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
حەمەجەزا
ھ من ح
2014
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
تاﯾبەتمە
ە بەست
جﯚری پەڕتووک :ھە
و ت:
ستان
شووری کوردس
باش
زمان  -ش وەزار :ک ..باشوور
10325
پەڕتوووکی ژمارە5 :
ەت کی کﯚند ا
کەوتننی بﯚرەقە لە حيکاﯾە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201112
2091138196
63180
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ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی

ھ شتا ئامادە نييە
ماردﯾن ئيبراھيم
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
تاﯾبەتم
ستان
شووری کوردس
باش
و ت:
جﯚری پەڕتووک :رۆممان
زمان  -ش وەزار :ک  .باشوور

10326
پەڕتوووکی ژمارە6 :
ەالﯾەن ئاسااﯾشی
ساﯾيەکان لە
لکردنی مافە ﯾاس
ی
کەنجەدان و پ ش
لول  -ئەشک
کەوتننەبەر گ ژەلو
ەوە
کوردە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201110
0120956576
62313
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ی ھيومان راﯾﯾتس ۆچ
راپﯚرتی
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
دەرەوە
و ت:
جﯚری
ی پەڕتووک :راپﯚرت
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
10327
پەڕتوووکی ژمارە7 :
کەوتننەخوارەوە للەتﯚ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201303
3020943018
80567
ھ شتا ئامادە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
سدﯾق عەلی
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
تاﯾبەتمە
و ت:
ستان
شووری کوردس
باش
ە بەست
جﯚری پەڕتووک :ھە
زمان  -ش وەزار :ک ..باشوور

10328
پەڕتوووکی ژمارە8 :
ی گورگ ک
کەوتننەخوارەوەی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
69081
ھ شتا ئاما دە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ئيسم
ماعيل حەمە ئەمين
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ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی پەڕتووک :رۆۆمان
جﯚری
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
10329
پەڕتوووکی ژمارە9 :
ی گەردوون
کەوتننەخوارەوەی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22214410218746
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
الل
نووسينی :سە ح جەال
سل مانی ب وکرراوەتەوە
200دا لە ل
ئەم دﯾوانە لە سا ی 01
سەرچاوە :ما پەڕی کت ببخانەی کورددی
دﯾيەکانی پەڕتتووک
تاﯾبەتمەند
و ت:
باشوووری کوردستان
ەست
جﯚری پەڕتتووک :ھە بە
شوور
زمان  -ش وەزار :ک .باش
10330
پەڕتوووکی ژمارە0 :
ر بﯚ قاوەی تاڵ
چک ک شەکر
کەوچ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201209
9171559093
30376
ھ شتا ئامادە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
مەسعوود محەمەد
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
تاﯾبەتمە
و ت:
ستان
شووری کوردس
باش
ەمەجﯚرە
جﯚری پەڕتووک :ھە
زمان  -ش وەزار :ک ..باشوور

10331
پەڕتوووکی ژمارە1 :
بيانيە
ە
کەو تتی دامەنتارری :کﯚمە ە ئەفسانەﯾﯾەکی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
69254
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ی ،عەزﯾز
گەردی

10332
پەڕتوووکی ژمارە2 :
کەوە
ەکەم
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6202336407
71141
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ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
کازم ککﯚﯾی

ھ شتا ئاماددە نييە

ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
و ت:
بااشووری کورددستان
ھەمەجﯚرە
ی پەڕتووک :ھ
جﯚری
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
10333
پەڕتوووکی ژمارە3 :
شە
کەﭬا ی وەنەوش
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22214412919657
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
سابير
جەبار س
نی 2007
سل مانی
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
تاﯾبەتم
و ت:
ستان
شووری کوردس
باش
دا ن
جﯚری پەڕتووک :مند

10334
پەڕتوووکی ژمارە4 :
کە ک
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201110
0022154146
62179
ە
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
ت سترﯾندب رری
ئاوگﯚست
خەبات عارف
ت
ﯾيەوە :
ی لە سوﯾدﯾي
وەرگ انی
دەزگای ئاراس
2008
ەندﯾيەکانی پپەڕتووک
تاﯾبەتمە
و ت:
ستان
شووری کوردس
باش
جﯚری پپەڕتووک :شاانﯚ
زمان  -ش وەزار :ک .باشوور
10335
پەڕتوووکی ژمارە5 :
بيانی
کە ە ئەدﯾبانی بي
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22214412519539
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
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کەمال مەعروف
200
ی سەردەم 02
دەزگای
سەرچاوە :ما پەڕی کت بخانەی ککوردی
تاﯾبەتم
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
و ت:
ستان
شووری کوردس
باش
جﯚری پەڕتووک :ئەددەبی
زمان  -ش وەزار :ک ..باشوور
10336
پەڕتوووکی ژمارە6 :
گەکانی
کە ە شير و رەنگ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6202255317
70483
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ف
سوتيف
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی پەڕتووک
ی پەڕتووک :مندا ن
جﯚری
10337
پەڕتوووکی ژمارە7 :
ﯚشەکە
کە ەشيرە نەخﯚ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6202255317
70505
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
جيل ئئيگلتون
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
و ت:
بااشووری کورددستان
مندا ن
ی پەڕتووک :م
جﯚری
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
10338
پەڕتوووکی ژمارە8 :
ە پيرەکە
کە ەش ر و ر وﯾە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22214412919668
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
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عەزﯾز ررەشيد ھەرﯾرری
ی ئاراس
دەزگای
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
تاﯾبەتم
ستان
شووری کوردس
باش
و ت:
دا ن
جﯚری پەڕتووک :مند

10339
پەڕتوووکی ژمارە9 :
کە ەش رە زۆرداارەکە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6202255317
70578
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
و/شاﯾﯾان محەمەد
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی پەڕتووک :مندا ن
جﯚری
10340
پەڕتوووکی ژمارە0 :
کە ەش رەکانی بەرەبەﯾان
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201312
2101408018
87337
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ﯾەشار کەمال
وەرگ  :ڕ باز مستەففا
2013
تاﯾبەتم
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
ستان
شووری کوردس
باش
و ت:
جﯚری پەڕتووک :رۆممان
زمان  -ش وەزار :ک  .باشوور
10341
پەڕتوووکی ژمارە1 :
کە ەگا
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22214410218724
ە
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
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ی :عەبدولقاددر سەعيد
نووسينی
ئەم کت ببە لە سا ی 2006دا ب وککراوەتە
سەرچاووە :ما پەڕی ککت بخانەی کووردی
تاﯾبەتمە
ەندﯾيەکانی پپەڕتووک
و ت:
ستان
شووری کوردس
باش
جﯚری پپەڕتووک :ھە بەست
زمان  -ش وەزار :ک .باشوور
10342
پەڕتوووکی ژمارە2 :
کە ەگاکان
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201109
9081251386
61048
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
نووسينی :ئەنوەر قادر ررەشيد
لە الﯾەن دەزگاای چاپ و پەخشی
ھەمی ئەم کت بە لە سا ی  2007دا ە
چاپی دووھ
ەوە
سەردەمەووە ب وکراوەتە
تاﯾبەتمەند
دﯾيەکانی پەڕتتووک
و ت:
باشوووری کوردستان
جﯚری پەڕتتووک :شانﯚ
شوور
زمان  -ش وەزار :ک .باش
10343
پەڕتوووکی ژمارە3 :
ەرداو؟
گەڕ تەوە زە
کەی ھﯚ ھﯚ دەگ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201111
1052032116
62770
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
موکەڕەم تا ەبانی
20
ی ئاراس 006 -
دەزگای
تاﯾبەتمە
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
و ت:
ستان
شووری کوردس
باش
ەمەجﯚرە
جﯚری پەڕتووک :ھە
زمان  -ش وەزار :ک ..باشوور
10344
پەڕتوووکی ژمارە4 :
توو  -دﯾد و ببﯚچوون
سەکانی زماانی ﯾەکگرتو
کەﯾس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201110
01621311318689
ئاماددەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
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ئاسﯚﯚ بيارەﯾی
ی پەڕتووک
ەتمەندﯾيەکانی
تاﯾبە
دەرەوە
و ت:
جﯚری
ی پەڕتووک :زمانەوانی
ن  -ش وەزار :ک .باشوور
زمان

10345
پەڕتوووکی ژمارە5 :
زەوی
ی
ی ھەتاوی  -گﯚی
کەﯾھاان )جيھان((  -بنەما ەی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22214412819625
ئاماددەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ە ک سەرچااوە
کﯚمە
م دانشيار
وەرگگ انی :کەرﯾم
سو د 2007
ەتمەندﯾيەکانی
تاﯾبە
ی پەڕتووک
دەرەوە
و ت:
جﯚری پەڕتووک :زانست
ن  -ش وەزار :ک .باشوور
زمان
10346
پەڕتوووکی ژمارە6 :
ی
ﯾاخی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201111
1032118496
62727
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
سە ح مەنوچ ھری
ی ئاراس 20 05 -
دەزگای
تاﯾبەتم
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
ستان
شووری کوردس
باش
و ت:
جﯚری پەڕتووک :رۆممان
زمان  -ش وەزار :ک  .باشوور
10347
پەڕتوووکی ژمارە7 :
ی
ﯾاخی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201404
4242313247
75967
ھ شتا ئامادە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
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ﯾەشار کەمال
وەرگ اننی :رەسوڵ سو تانی
2014
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
تاﯾبەتم
و ت:
ستان
شووری کوردس
باش
زمان  -ش وەزار :ک  .باشوور
جﯚری پەڕتووک :رۆممان
10348
پەڕتوووکی ژمارە8 :
ژو
ی بون لە م ژ
ﯾاخی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
66322
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ەد کەرﯾم
مەت محەمە
مەال ببەختيار ،حيکم

10349
پەڕتوووکی ژمارە9 :
ۆک
فرەتان :چيرۆ
ی بوونی ئافر
ﯾاخی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
68340
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
نازم

10350
پەڕتوووکی ژمارە0 :
ﭬان
ەنەکان لە ﭬ
وونی ئەرمە
ﯾاخيبو
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201308
8012254558
89345
ی پی دی ئ ف :ھ شتا ئاماادە نييە
فاﯾلی
ەرزنجی
ەﯾيد عەلی بە
وەرگ انی ئەحمەد سە
2013
دﯾيەکانی پەڕتتووک
تاﯾبەتمەند
باشوووری کوردستان
و ت:
جﯚری پەڕتتووک :م ژوو
شوور
زمان  -ش وەزار :ک .باش
10351
پەڕتوووکی ژمارە1 :
ﯾاد
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
68732
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
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رووداوو رۆستی

10352
پەڕتوووکی ژمارە2 :
ﯾاد و ئافەرﯾن
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201403
3310040079
99534
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
عەقيللە رواندزی
ھەول ر2005-
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی پەڕتووک
بااشووری کورددستان
و ت:
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
ھەمەجﯚرە
ی پەڕتووک :ھ
جﯚری
10353
پەڕتوووکی ژمارە3 :
ﯾاد و ئاوات و دەرردەکورد
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201109
9122115226
61172
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
مەحموود زامدار
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
تاﯾبەتم
و ت:
ستان
شووری کوردس
باش
جﯚری پەڕتووک :ﯾادداشت
زمان  -ش وەزار :ک  .باشوور

10354
پەڕتوووکی ژمارە4 :
ﯾاد و ھەست
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201105
5230856255
58112
ە
شتا ئامادە نييە
ھش
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ەﯾی
ی دەرگە ی
سل مان بەگی
زرار س
ی پەڕتووک
ەتمەندﯾيەکانی
تاﯾبە
و ت :باشووری ککوردستان
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پەڕتوووکی ژمارە5 :
10355
ەشی 1ـ3
شت ب1ـ 6بە
ﯾاداش
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
69597
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ق
رەفيق

10356
پەڕتوووکی ژمارە6 :
گر کی ب دارر
شتی ئ شکگ
ﯾاداش
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
67967
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
عەبدوو ئەحمەد

10357
پەڕتوووکی ژمارە7 :
شتی دﯾوان و کﯚژانی زﯾندان
ﯾاداش
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22214412619558
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
کاروان ررەئوف )ناسر او بە ھاوبير ککاروان)
ی 2004
سل مانی
سەرچاووە :ما پەڕی کت بخانەی ککوردی
تاﯾبەتمە
ەندﯾيەکانی پپەڕتووک
و ت:
ستان
شووری کوردس
باش
جﯚری پپەڕتووک :ﯾادااشت
زمان  -ش وەزار :ک ..باشوور
10358
پەڕتوووکی ژمارە8 :
کومەتی ھەر می کوردستان
سەرۆکی حکو
شانەوەی سە
ت لەکارک ش
شتی دەست
ﯾاداش
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
66489
مادە نييە
ھ شتا ئام
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ن
مەنی وەزﯾران
راگەﯾاندنی ئەنجوم

10359
پەڕتوووکی ژمارە9 :
النی ئاسيا ـ ئەفرﯾقيا
شتی گەلی کورد بﯚ کﯚننگرەی گەال
ﯾاداش
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
69884
ھ شتا ئامادە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
مەد کەرﯾم
محەم
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پەڕتووکی ژمارە10360 :
ﯾاداشتەکانی پيرەم رد
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514969803
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
پيرەم رد
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی پەڕتووک
باشووری کوردستان
و ت:
جﯚری پەڕتووک :ﯾاداشت
زمان  -ش وەزار :ک .باشوور
پەڕتووکی ژمارە10361 :
ﯾاداشتەکانی رۆژنامەنووسيم
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514970065
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
گﯚرکی ،مەکسيم

پەڕتووکی ژمارە10362 :
ﯾاداشتەکانی ش خ لەتيفی حەفيد لەسەر شﯚڕشەکەی ش خ مەحمود
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514969783
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
ش خ لەتيفی حەفيد
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی پەڕتووک
باشووری کوردستان
و ت:
جﯚری پەڕتووک :ﯾاداشت
زمان  -ش وەزار :ک .باشوور
پەڕتووکی ژمارە10363 :
ﯾاداشتەکانی مامﯚستا فەرﯾدە ﯾا چﯚلەکەی پەرژﯾنەکە :چيرۆک
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514968961
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
رەوشەن

پەڕتووکی ژمارە10364 :
ﯾاداشتەکانی مامﯚستاﯾانی کوردستان
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http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
66495
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ﯾەک تی
ی مامﯚستاﯾانی کوردستان

10365
پەڕتوووکی ژمارە5 :
شارەزوور
گ کوڕی ب ە بەگ :فەررمان ەوای ش
ەئموون بەگ
شتەکانی مە
ﯾاداش
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
69989
ھ شتا ئامادە ننييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
سە ح

10366
پەڕتوووکی ژمارە6 :
ەﯾجەرنوئ ل لە کوردستتان
شتەکانی مە
ﯾاداش
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
69694
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ەر
مەﯾجە

10367
پەڕتوووکی ژمارە7 :
خﯚم
م
شتەکانی ن سﯚن ماند ال  -وتوو ژ لەگەڵ
ﯾاداش
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201310
0212112099
92421
ھ شتا ئامادە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
وەرگ اننی :حەﯾدەر عەبدو
تاﯾبەتم
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
و ت:
ستان
شووری کوردس
باش
جﯚری پەڕتووک :ﯾادداشت
زمان  -ش وەزار :ک  .باشوور

10368
پەڕتوووکی ژمارە8 :
شتەکانی ھااوڕ کەم
ﯾاداش
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
69191
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
د شادد

10369
پەڕتوووکی ژمارە9 :
ەنگ ک
شتەکانی ھە
ﯾاداش
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http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
67192
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
قەزاز ،ئازاد رەوف

10370
پەڕتوووکی ژمارە0 :
محمود
د
ﯾــــــااداشە..كورردستانى غييراق و شﯚررشەكانى ش خ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201403
3310040079
99537
ھ شتا ئامادە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ق حلمى-داراللحرﯾە-بەغدادد1992-
رەفيق

10371
پەڕتوووکی ژمارە1 :
ھەميشە زﯾﯾندوو
مەر دەبابە ھ
ساليادی عوم
دەﯾەمين س
ی کاکان....د
ﯾادت بەخير کاکی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201403
3310040079
93145
ھ شتا ئاماادە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
200
سل مانی02-
بنەماللە-سەردەم-س

10372
پەڕتوووکی ژمارە2 :
شت
ﯾادداش
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201111
1302327316
63055
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
رەفيق حيلمی
2003
ی سەردەم 3 -
دەزگای
تاﯾبەتم
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
و ت:
ستان
شووری کوردس
باش
جﯚری پەڕتووک :ﯾادداشت
زمان  -ش وەزار :ک  .باشوور
10373
پەڕتوووکی ژمارە3 :
سيم
شتەکانی ررۆژنامەنووس
ﯾادداش
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101235126
65147
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ی ،مەکسيم
گﯚرگی

10374
پەڕتوووکی ژمارە4 :
ستان
مەﯾجەر نوئ ل لە کوردس
شتەکانی م
ﯾادداش

ﻻﭘەڕە

2773

http://www.kurdipedia.org

http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201204
4221916516
64596
ی پی دی ئ ف :ھ شتا ئاماادە نييە
فاﯾلی
سەجاڕی
سمان ن رگس
حمەد جاف و حوس ن عوس
وەرگ انی :حوس ن ئەح
غداد
 1984بەغدﯾيەکانی پەڕتتووک
تاﯾبەتمەند
و ت:
دەرەوەە
ت
جﯚری پەڕتتووک :ﯾاداشت
شوور
زمان  -ش وەزار :ک .باش
10375
پەڕتوووکی ژمارە5 :
شەكانى ش خ محمود
دستانى عراق و شﯚرش
شــــە كورد
ﯾادداش
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201403
3310040079
99545
ھ شتا ئئامادە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
1950
رفيق حلمى-مەعارف-بەغداد0-

10376
پەڕتوووکی ژمارە6 :
ﯾادگارر
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
66087
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ی ئەحمەد ئەم
عەلی
مين

10377
پەڕتوووکی ژمارە7 :
حمەد
ەپکە گو ی وەفادارﯾە بﯚ براﯾم ئەح
ﯾادگارر و ھيوا :چە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
69906
ھ شتا ئاما دە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
مەکتە
ەبی ناوەندی راگەﯾاندن
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی پەڕتووک
بااشووری کورددستان
و ت:
ھەمەجﯚرە
ی پەڕتووک :ھ
جﯚری
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
پارت:
ەک تيی نيشتتمانيی کوردس
ﯾە
ستان
10378
پەڕتوووکی ژمارە8 :
وان
ﯾادگاررﯾی الوان و دﯾارﯾی الو
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101235126
65142
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ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
غەفورری ميرزا کەرﯾم

ھ شتا ئاماددە نييە

10379
پەڕتوووکی ژمارە9 :
خانەی مردووان
ﯾادگاررﯾيەکانی خ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201305
5212032547
78508
ھ شتا ئامادە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
دۆستﯚﯾﯾفسکی
کەرﯾم عارف
وەرگ اننی :حەمە کە
تاﯾبەتم
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
ستان
شووری کوردس
باش
و ت:
جﯚری پەڕتووک :چييرۆک
زمان  -ش وەزار :ک  .باشوور
10380
پەڕتوووکی ژمارە0 :
مە
ﯾادنام
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101235146
65219
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
حمەد
ھ رۆ ئئيبراھيم ئەح

10381
پەڕتوووکی ژمارە1 :
حەفيد
مەحمودی ح
مەی ش خ م
ﯾادنام
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201405
5212206347
76402
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
حەفيد
ناسر ح
2006
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
تاﯾبەتم
جﯚری پەڕتووک :م ژژوو
زمان  -ش وەزار :ک  .باشوور
و ت:
ستان
شووری کوردس
باش
10382
پەڕتوووکی ژمارە2 :
ونەر
ەدەب و ھو
شاوەکانی ئە
ردنەوەی ئەست رە گەش
ﯾادکر
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101235146
65216
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
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مارف ناسراو
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
بااشووری کورددستان
و ت:
ھەمەجﯚرە
ی پەڕتووک :ھ
جﯚری
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
10383
پەڕتوووکی ژمارە3 :
ناودارانی کورد
ی
نو
ی کوردستان
شەھيدانی
ﯾادی ئەدﯾبان و ش
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
67648
ھ شتا ئاممادە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ب عەلی مەننمی
حەبيب

10384
پەڕتوووکی ژمارە4 :
ﯾادی بادﯾنان
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201110
0241216196
62517
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
بەشی ﯾەککەمە لە دﯾواننی محەمەد رەسوڵ ھاوار
1959
دﯾيەکانی پەڕتتووک
تاﯾبەتمەند
و ت:
باشوووری کوردستان
ەست
جﯚری پەڕتتووک :ھە بە
شوور
زمان  -ش وەزار :ک .باش
10385
پەڕتوووکی ژمارە5 :
ڵ
ی م .رەسوڵ
ﯾادی بادﯾنان :ب 1لە دﯾوانی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
67711
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
مەد رەسوڵ
محەم

10386
پەڕتوووکی ژمارە6 :
ﯾادی بەخ ر )گﯚررانييەکانی محەمەد ما مل )
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201211
1182158337
73798
يە
شتا ئامادە نييە
ھش
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
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ھيوا قارەمانی
ی پەڕتووک
ەتمەندﯾيەکانی
تاﯾبە
جﯚرری پەڕتووک :ھونەری
ن  -ش وەزار :ک .باشوور
زمان

10387
پەڕتوووکی ژمارە7 :
ﯾادی بەخ ر مامللـ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
67408
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
قارەماانی ،ھيوا

10388
پەڕتوووکی ژمارە8 :
ﯾادی پيرەميرد
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
67663
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ەدﯾن /چ
عەالئە
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ھەمەجﯚرە
ی پەڕتووک :ھ
جﯚری
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
10389
پەڕتوووکی ژمارە9 :
مانی
شاری سل م
مەزراندنی ش
سا ەی دامە
ﯾادی دوو سەد س
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
69609
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ر بوار
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
و ت:
بااشووری کورددستان
ھەمەجﯚرە
ی پەڕتووک :ھ
جﯚری
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
10390
پەڕتوووکی ژمارە0 :
چلەی کﯚچکردوو..
ی
ەنگی
ی ئەو وتاراننەﯾە لە ئاھە
ﯾادی سوجادی :سەرجەمی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
69715
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ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
عەالئەدﯾن
دل ر ع

ھ شتا ئاماددە نييە

10391
پەڕتوووکی ژمارە1 :
کوردە بەرامبەر ببە شاعير و..
ە
ە ک رۆشننبيری
ﯾادی قانع :بيروبااوەڕی کﯚمە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
67906
ئامادە نييە
ە
ھ شتا
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ن /ک چ
بورھان

10392
پەڕتوووکی ژمارە2 :
کە :چيرۆک
ﯾادی گﯚڕستانەک
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
68077
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
فيﯚدۆرر

10393
پەڕتوووکی ژمارە3 :
188ـ1952
ﯾادی موفتی 81
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
69666
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ن /ک
بورھان

10394
پەڕتوووکی ژمارە4 :
بەرگی 2
ﯾادی مەردان  -بە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201105
5162134185
58023
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
نووسينی :مەال عەبدوللکەرﯾمی موددەرﯾس
دﯾيەکانی پەڕتتووک
تاﯾبەتمەند
و ت:
باشوووری کوردستان
جﯚری پەڕتتووک :ئاﯾين و ئاتەﯾزم
شوور
زمان  -ش وەزار :ک .باش

10395
پەڕتوووکی ژمارە5 :
ەندی – بەررگی 1
دی نەقشبە
مەوالنا خاليد
ﯾادی مەردان  -م
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201105
5162134185
58022
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ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
نووسينی :مەال عەبدوللکەرﯾمی موددەرﯾس
دﯾيەکانی پەڕ تووک
تاﯾبەتمەند
باشوووری کوردستان
و ت:
جﯚری پەڕتتووک :ئاﯾين و ئاتەﯾزم
شوور
زمان  -ش وەزار :ک .باش

10396
پەڕتوووکی ژمارە6 :
ينەوە)
ە
ەندی ب) 2،1ل کﯚ
دی نەقشبە
ەوالنا خاليد
ﯾادی مەردان :مە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
68011
ھ شتاا ئامادە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
مەوالننا خاليدی

10397
پەڕتوووکی ژمارە7 :
ﯾادی ھ من
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201110
0131240436
62342
ە
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
ی حيسامی
کەرﯾمی
سوﯾد 1987 -
سامی
سەرچاووە :ما پەڕی کەرﯾمی حيس
تاﯾبەتمە
ەندﯾيەکانی پپەڕتووک
و ت:
دەررەوە
ەمەجﯚرە
جﯚری پپەڕتووک :ھە
زمان  -ش وەزار :ک ..باشوور
10398
پەڕتوووکی ژمارە8 :
دی
ووسی کورد
ی رۆژنامەنو
ﯾەک سا ەی
ﯾادی ھەشتا و ﯾە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101235126
65140
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ە سەعيد حەمە کەرﯾم
حەمە

10399
پەڕتوووکی ژمارە9 :
ن زەکی
ەمەد ئەمين
ﯾادی کﯚچی محە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
69610
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
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مەد ئەمين زەکی
محەم

10400
پەڕتوووکی ژمارە0 :
ی کورد ھاووڕێ عەزﯾز ﯾوسفی
ەری ناوداری
ﯾاد ک لە ت کﯚشە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201308
8040110048
89310
ئامادەەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
نەقشی
ی
مان
ئامادەەکردنی رەحم
2
2013
ی پەڕتووک
ەتمەندﯾيەکانی
تاﯾبە
ھەمەجﯚرە
ی پەڕتووک :ھ
جﯚری
ک .باشوور
ن  -ش وەزار :ک
زمان

10401
پەڕتوووکی ژمارە1 :
ەڕە
شا ژەن مامﯚستا قالە مە
داری شمش
مەندی ناود
ﯾاد ک لە ھونەرم
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201306
6081412057
78338
ئاممادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
شی
ئاممادەکردنی :ررەحمان نەقش
2013
پەڕتووک
ک
تاﯾﯾبەتمەندﯾيەککانی
ک :ھونەری
جﯚﯚری پەڕتووک
باشوور
ر
زممان  -ش وەزارر :ک.

10402
پەڕتوووکی ژمارە2 :
ستان
ﯾاد ک لە کوردس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201205
5281451316
64926
ی پی دی ئ ف :ھ شتا ئاماادە نييە
فاﯾلی
مارﯾا زون
کوردی
ی
سيروان کارروانی لە سووﯾدﯾيەوە کردوووﯾە بە
200
سوﯾد 07 -
دﯾيەکانی پەڕتتووک
تاﯾبەتمەند
و ت:
دەرەوەە
ک
جﯚری پەڕتتووک :چيرۆک
شوور
زمان  -ش وەزار :ک .باش
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10403
پەڕتوووکی ژمارە3 :
ەرﯾکادا
وەرﯾی کورد ک لە ئەمە
ﯾادەو
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201112
2182233386
63375
ئاماددەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
مەد حەمەسا ح تﯚفيق
محەم
خش و وەشااندن
خەندان بﯚ پەخ
لە ب ووکراوەکانی خ
مانی 2006 -
سل ما
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی پەڕتووک
و ت:
بااشووری کورددستان
ی پەڕتووک :ﯾااداشت
جﯚری
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
10404
پەڕتوووکی ژمارە4 :
خاپوورکراو
وەرﯾيەکانی کﯚ ن کی خ
ﯾادەو
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22214411119047
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
نووسينی :سيامەند ھاادی
مانی چاپکراوە
ەمی سل ی
لەالﯾەن ﯾانەی قە ە
ن
 200دا
ئەم کت بە للە سا ی 06
کی فراوانەوە کت بەکانيان ببﯚ
مانی کە بە د ی
سوپاس بﯚﯚ ﯾانەی قە ەممی سل ی
ی کوردی" ناررد
"کت بخانەی
تاﯾبەتمەند
دﯾيەکانی پەڕتتووک
و ت:
باشوووری کوردستان
ک
جﯚری پەڕتتووک :چيرۆک
شوور
زمان  -ش وەزار :ک .باش
10405
پەڕتوووکی ژمارە5 :
ميت
وەرﯾەکانی ئئەندام کی م
ﯾادەو
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22214410118709
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
نووسينی :محەمەد ئەﯾﯾمور
وەرگ انی؛ ئارام عەلی عەزﯾز
لەالﯾەن خانەی وەررگ انەوە ب ووکراوەتەوە
ن
 200دا
ئەم کت بە للە سا ی 04
سەرچاوە :ما پەڕی کت ببخانە
تاﯾبەتمەند
دﯾيەکانی پەڕتتووک
باشوووری کوردستان
و ت:
ی
جﯚری پەڕتتووک :رامياری
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شوور
زمان  -ش وەزار :ک .باش
10406
پەڕتوووکی ژمارە6 :
1997ـ1998
کانی ئادار 7
ﯾادەک
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
66513
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
مەد خدر مەوللود
محەم

10407
پەڕتوووکی ژمارە7 :
ە باخە
ﯾار لە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201207
7081851597
71916
ھ شتا ئامادە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ھيوا قاددر
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
تاﯾبەتمە
و ت:
ستان
شووری کوردس
باش
ە بەست
جﯚری پەڕتووک :ھە
زمان  -ش وەزار :ک ..باشوور

10408
پەڕتوووکی ژمارە8 :
کەﯾی)
دﯾنييە سەبارەت بە )کاک
ەوەﯾەکی م ژووﯾی  -د
سان ،ل کﯚ ينە
ﯾارسا
dipedia.org//?q=201012
22214410918972
http:///www.kurd
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
نووسينی :ئەﯾوب رۆستتەم
ھەورامانەوە
بەندی رۆشنبيری ھ
ی
ەن مە
 200دا لە الﯾە
ئەم کت بە للە سا ی 06
ەوە
ب وکراوەتە
سەرچاوە :ما پەڕی کت ببخانەی کورددی
تاﯾبەتمەند
دﯾيەکانی پەڕتتووک
و ت:
باشوووری کوردستان
جﯚری پەڕتتووک :ئاﯾين و ئاتەﯾزم
شوور
زمان  -ش وەزار :ک .باش
10409
پەڕتوووکی ژمارە9 :
ﯾاری
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6202336407
71143
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
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سﯚران نەدار

پەڕتووکی ژمارە10410 :
ﯾاری لە کﯚمە ی کوردەوارﯾدا ب2،1
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514967405
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
نەسرﯾن فەخری

پەڕتووکی ژمارە10411 :
ﯾارﯾيە سحراوﯾيەکە ..جومانجی
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514969334
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
ستراسەر ،تﯚد

پەڕتووکی ژمارە10412 :
ﯾارﯾە بەناوبانگەکان
http://www.kurdipedia.org/?q=2012062023364071144
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
کاميرۆن خﯚسکی
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی پەڕتووک
باشووری کوردستان
و ت:
جﯚری پەڕتووک :وەرزش
زمان  -ش وەزار :ک .باشوور
پەڕتووکی ژمارە10413 :
ﯾار کم ھەﯾە لە خﯚمدا
http://www.kurdipedia.org/?q=2014033100400799572
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
عومەر عەبدول
کەرکوک2006-
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی پەڕتووک
باشووری کوردستان
و ت:
جﯚری پەڕتووک :ئەدەبی
زمان  -ش وەزار :ک .باشوور
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10414
پەڕتوووکی ژمارە4 :
کوردستان
ەمانتارانی ک
ەک تی پەڕ ە
ﯾاسا و پەﯾ ەوی ناوخﯚی ﯾە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201208
8191015397
72259
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ی پەڕ ەمانتارا نی کوردستان
ﯾەک تی
تاﯾبەتم
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
و ت:
ستان
باککووری کوردس
جﯚری پەڕتووک :پرۆۆگرام
زمان  -ش وەزار :ک  .باشوور

10415
پەڕتوووکی ژمارە5 :
سی
بووری سياس
ەربارەی ئابو
ﯾاسا ::دوو وتار دە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
66872
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
باستييا ،فردرﯾک

10416
پەڕتوووکی ژمارە6 :
وردستان
ھەر مى كو
كراوان وبزرببووەكان لەھ
دان ئەنفالك
ە بە شەھيد
كانى ەاﯾبەە
ﯾاساك
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201403
3310040079
99580
ھ شتا ئاامادە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ھەول ر2008-
ى-شەھاب-ھ
سەان-ع راقى
ئەنجوومەنى نيشەﯾمانيى كوردس

10417
پەڕتوووکی ژمارە7 :
كوردستان
ن
ھەرﯾمی
ی
زربووەكان للە
دان و ئەنفا لكراوان و بز
ە بە شەھيد
كانی ەاﯾبەە
ﯾاساك
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201403
3310040079
99582
ھ شتا ئامادە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ب-ھەول ر08-
سەان-شەھاب
ئەنجوومەنی نيشەﯾمانی كوردس
200

10418
پەڕتوووکی ژمارە8 :
1/1/2002
2
ستانی -عيراق لە
مانی كوردس
ی ئەنجومەننی نيشەﯾم
و برﯾارەكانی
ﯾاساو
1
10/3/2002
ەاكو2
dipedia.org//?q=201403
3310040079
99583
http:///www.kurd
ھ شتا ئامادە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
سەان--ھەول ر2003-
ئەنجوومەنی نيشەﯾمانی كوردس
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10419
پەڕتوووکی ژمارە9 :
كوردستان
ەمانەارانى ك
ك ەى پەرلە
و پەﯾرەوى نناوخﯚى ﯾەك
ﯾاساو
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201403
3310040079
99584
ھ شتا ئئامادە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ھەول ر2009-
سەان-منارە-ھە
ى پەرلەمانەاارانى كوردس
ﯾەك ەى

10420
پەڕتوووکی ژمارە0 :
مارە ))35
گەرى لەكوردستان ژما
ى رۆژ نامەگ
ﯾاساى
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201403
3310040079
99589
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
شم-ھەول ر2008-
ەنووسانى كووردسەان-ھاش
دﯾكاى رۆژنامە
سەند

10421
پەڕتوووکی ژمارە1 :
کاڵ و زەوی کشتوکاڵ للە ھەر می کوردستان
ت بە وەزارەتی کشتوکا
کانی تاﯾبەت
ﯾاساک
dipedia.org//?q=201208
8172202007
72231
http:///www.kurd
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
ليژنەی ﯾاساﯾی – ززنجيرە25
ی
ستان -
مانيی کوردس
لەب وکراوەەکانی ئەنجوممەنی نيشتم
 /چاپی ﯾەککەم2008 :
دﯾيەکانی پەڕتتووک
تاﯾبەتمەند
و ت:
باشوووری کوردستان
ی
جﯚری پەڕتتووک :ﯾاساﯾی
شوور
زمان  -ش وەزار :ک .باش
10422
پەڕتوووکی ژمارە2 :
راھ نەران ،ﯾاررﯾزانان
دوەران ،ھ
ن پرسيار و وە مدا :داد
کانی تﯚپی پ لە ن وان
ﯾاساک
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
67618
مادە نييە
ھ شتا ئام
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ن ئەفراسياب
شوان

10423
پەڕتوووکی ژمارە3 :
کانی تﯚپی پ ی 2008ـ2009
ﯾاساک
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
67619
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
مەد
ھاوکارر ساالر ئەحم
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پەڕتووکی ژمارە10424 :
ﯾاساکانی ھاوڕ گرتن
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514965660
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
کارنگی ،دﯾل

پەڕتووکی ژمارە10425 :
ﯾاسای ئەنجومەنی ﯾاسا دانانی ئﯚتﯚنﯚمی ناوچەی کوردستان
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514966125
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
دەزگای رۆشنبيری و ب وکردنەوەی کوردی

پەڕتووکی ژمارە10426 :
ﯾاسای تﯚپی پ
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514967335
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
بەرزنجی ،ستار عەبدو ئەحمەد

پەڕتووکی ژمارە10427 :
ﯾاسای دارستان
http://www.kurdipedia.org/?q=2012062022553170652
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
ﯾوسف عەبدول قادرڕەسول
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی پەڕتووک
جﯚری پەڕتووک :مندا ن
پەڕتووکی ژمارە10428 :
ﯾاسای دەزگای فرۆکەخانەکانی شارستانی ھەر می کوردستان-ع راق
http://www.kurdipedia.org/?q=2012011015164163756
ئامادەﯾە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
ھە ر می کوردستان
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی پەڕتووک
باشووری کوردستان
و ت:
جﯚری پەڕتووک :ﯾاساﯾی
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ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
10429
پەڕتوووکی ژمارە9 :
مارە 35
گەری لە کوردستان ژما
ی رۆژنامەگ
ﯾاسای
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201204
4111052106
64464
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
ئامادەکردنی پرۆژەی ﯾاساکە)
ەنگاوەکانی ئا
(لەگەڵ ھە
ەنووسانی کووردستان
دﯾکای رۆژنامە
لە ب وکراوەەکانی سەند
20
سا ی 009
دﯾيەکانی پەڕتتووک
تاﯾبەتمەند
و ت:
باشوووری کوردستان
ی
جﯚری پەڕتتووک :ﯾاساﯾی
شوور
زمان  -ش وەزار :ک .باش
10430
پەڕتوووکی ژمارە0 :
ەری
ی رۆژنامەگە
ی سزادان  -تاوانەکانی
ﯾاسای
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201403
3310040079
99594
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
مال سەعدی مستەفا
د.کەم
ھەول ر2004-
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
بااشووری کورددستان
و ت:
ی پەڕتووک :ﯾااساﯾی
جﯚری
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
10431
پەڕتوووکی ژمارە1 :
)20
مارە )(14ی سا ی)008
ی ناوخوۆ ژم
ی ئاساﯾشی
ی ھ زەکانی
ی سزاکانی
ﯾاسای
dipedia.org//?q=201403
3310040079
99595
http:///www.kurd
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ئەحمەد محەمەد
ئازاد ئە
2011
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
بااشووری کورددستان
و ت:
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
ی پەڕتووک :ﯾااساﯾی
جﯚری
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پەڕتووکی ژمارە10432 :
ﯾاسای نەوت و گاز لە ھەر می کوردستانی  -ع راق
http://www.kurdipedia.org/?q=2012011015023563754
ئامادەﯾە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
ھەر می کوردستان
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی پەڕتووک
باشووری کوردستان
و ت:
جﯚری پەڕتووک :ﯾاساﯾی
زمان  -ش وەزار :ک .باشوور
پەڕتووکی ژمارە10433 :
ﯾاسای ھە بژاردنی نو نەر
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514966127
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
رۆژنامەی وەتەن

پەڕتووکی ژمارە10434 :
ﯾاسای وەبەرھ نان لە ھەر می کوردستانی  -ع راق
http://www.kurdipedia.org/?q=2012011015053263755
ئامادەﯾە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
ھەر می کوردستان
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی پەڕتووک
باشووری کوردستان
و ت:
جﯚری پەڕتووک :ﯾاساﯾی
زمان  -ش وەزار :ک .باشوور
پەڕتووکی ژمارە10435 :
ﯾاسەمينەکانی مردن
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514968796
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
ماردﯾن ئيبراھيم

پەڕتووکی ژمارە10436 :
ﯾامن گوتی نەگوتی
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514968440
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ھ شتا ئاماددە نييە

ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ت لی ئەمين

10437
پەڕتوووکی ژمارە7 :
ﯾانزە خولەک
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201208
8142209016
67216
ھ شتا ئامادە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
پاو ﯚ کﯚﯚﯾلﯚ
ئەﯾووب نووری کردوووﯾەتی بەکورددی
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
تاﯾبەتم
شووری کوردس
باش
و ت:
ستان
جﯚری پەڕتووک :رۆممان
زمان  -ش وەزار :ک  .باشوور
10438
پەڕتوووکی ژمارە8 :
ی بکوژان
ﯾانەی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
66854
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ماﯾکل
سکالسکی ،م
ئوبر س

10439
پەڕتوووکی ژمارە9 :
ید ن
ﯾانەی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
68181
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ە عەلی
حەمە

10440
پەڕتوووکی ژمارە0 :
ی منا ن
ﯾانەی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6202255317
70355
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ھاد
ە سا ح فەرھا
حەمە
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی پەڕتووک
ی پەڕتووک :مندا ن
جﯚری
10441
پەڕتوووکی ژمارە1 :
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ی ون و گەڕاان بە دوای خود
ﯾانەی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101536416
65445
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
م .گﯚرران

10442
پەڕتوووکی ژمارە2 :
ی
ی کورداﯾەتی
ﯾانەی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201205
5161534506
64749
ئامادەەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
د
يار مام حەميد
بەختيا
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی پەڕتووک
ھەمەجﯚرە
ی پەڕتووک :ھ
جﯚری
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
10443
پەڕتوووکی ژمارە3 :
رۆمانتيکی لە ھونەرردا
ی
ی
ی قوتابخانەی
ﯾژ ن د الک وا :داامەزر نەری
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
67326
ھ شتاا ئامادە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
کﯚژﯾنا

10444
پەڕتوووکی ژمارە4 :
ی بەختەوەرﯾﯾی
سەرچاوەی
ﯾﯚگا س
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6232110537
71156
ھ شتا ئامادە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
سری
ی :عەباس ممحەمەد ميس
نوسينی
وەرگ ر :مەحمود قاددر کزەڵ
تاﯾبەتمە
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
ستان
شووری کوردس
باش
و ت:
ەمەجﯚرە
جﯚری پەڕتووک :ھە
زمان  -ش وەزار :ک ..باشوور
10445
پەڕتوووکی ژمارە5 :
ستنی تەندروستی و..
ﯾان :بنەماکانی ﯾﯚگای ننوێ بﯚ پاراس
مەشقی ژﯾا
ﯾﯚگا م
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
65664
ھ شتا ئامادە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
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محەمەد
چيا ،م

10446
پەڕتوووکی ژمارە6 :
ی ژﯾان
ی دەرگاکانی
ﯾﯚگا و کردنەوەی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101536416
65456
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
سين عەلی م
موحس
محەمەد

10447
پەڕتوووکی ژمارە7 :
ی
ەسوودەکانی
ﯾﯚگا :تەکنيکە بە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
67585
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ئەکبەر
دی ،عەلی ئە
مەجيد

10448
پەڕتوووکی ژمارە8 :
س قەﯾسەر
ﯾﯚليﯚس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
69317
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
شەکسپير
وليەم ش
عوسمان ﯾاقووب
وەرگ اننی :عەلی ع
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
تاﯾبەتم
ستان
شووری کوردس
باش
و ت:
شانﯚ
جﯚری پەڕتووک :شا
زمان  -ش وەزار :ک  .باشوور
10449
پەڕتوووکی ژمارە9 :
کمان
گابرﯾ ل بﯚرک
ﯾﯚن گ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201111
1202053474
43993
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
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ھ نرﯾک ئيببسن
ەوە :ھاودەم سا ح جاف
وەرگ انی لە نەروﯾجييە
دەزگای ئارراس 2009 -
دﯾيەکانی پەڕتتووک
تاﯾبەتمەند
و ت:
باشوووری کوردستان
جﯚری پەڕتتووک :شانﯚ
شوور
زمان  -ش وەزار :ک .باش
10450
پەڕتوووکی ژمارە0 :
گرتن
ﯾە کگ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6202255317
70695
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ی
و/ئەميين گەردﯾالنی
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی پەڕتووک
ی پەڕتووک :مندا ن
جﯚری
10451
پەڕتوووکی ژمارە1 :
دﯾيەکان و ئاﯾينی ﯾەزﯾدی
ﯾەزﯾد
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201110
0200003256
62452
ە
شتا ئامادە نييە
ھ شت
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
شاکرر فەتاح
1
1969
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی پەڕتووک :ئئاﯾين و ئاتەﯾزم
جﯚری
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک

10452
پەڕتوووکی ژمارە2 :
ﯾەسننا لەژ ر بارانا سەﯾری بباخ ئەکا
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201202
2201942206
64266
ئامادەەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
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نەبەزز گﯚران
ی پەڕتووک
ەتمەندﯾيەکانی
تاﯾبە
ھە بەست
ی پەڕتووک :ھ
جﯚری
ک .باشوور
ن  -ش وەزار :ک
زمان

10453
پەڕتوووکی ژمارە3 :
خﯚی دەدو ت
سەبارەت بەخ
ﯾەشاار کەمال س
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201204
4262238386
64639
ھ شتا ئامادە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
باسکوێ
ێ
ھەﭬپەﯾﯾﭭين لەگەڵ ئئاالن
شوانی
ەوە :بەکر ش
وەرگ اننی لە تورکييە
نی 2011 -
سل مانی
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
تاﯾبەتم
و ت:
ستان
شووری کوردس
باش
جﯚری پەڕتووک :وتار و دﯾمانە
زمان  -ش وەزار :ک  .باشوور
10454
پەڕتوووکی ژمارە4 :
دستان
ەاﯾاەى كورد
ەى ماموسە
ﯾەكيە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201403
3310040079
99617
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
-19
998--

10455
پەڕتوووکی ژمارە5 :
كﯚشان -1962
ن
سەرھە دان و ە
دستان چەنند الﯾەن كى م ژووى س
ەاﯾانى كورد
ەى مامﯚسە
ﯾەك ە
1
1998
dipedia.org//?q=201403
3310040079
99614
http:///www.kurd
ھ شتا ئامادە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
حاجى-و.پەروەەردە-ھەول ر 1998-
شيار حەمەد ح
م.وش

10456
پەڕتوووکی ژمارە6 :
ەﯾی گەالن
ی ئەفسانە
ھەر :کﯚمە ە چيرۆک کی
ﯾەک چيای گەوھ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
68962
ھ شتا ئئامادە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
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عەزﯾز //لەE

10457
پەڕتوووکی ژمارە7 :
ی لە پ شداا
ﯾەک خواپەرستی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201201
1281822486
64106
نييە
شتا ئامادە ە
ھش
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ﯾەک خ
خواپەرستی لە پ شدا
ەمەد فيصل ح
نوسەر :ش خ محە
حافظ
وەرگ عبدالحميد عمر کرﯾم برززنجی-عبدالووالی عەبدول ەحيم علی ققزلچی
default/filess/yaktaperstty.rar
http://www.ssarezh.com//web/sites/d
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
بااشووری کورددستان
و ت:
م
ی پەڕتووک :ئااﯾين و ئاتەﯾزم
جﯚری
10458
پەڕتوووکی ژمارە8 :
ﯾەک دەدەﯾن س وەردەگرﯾن
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
66526
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ی ،دانا
زەندی

10459
پەڕتوووکی ژمارە9 :
دەربارەی س کس  -بەررگی 1
سار و وە م د
ﯾەک مليﯚن پرس
dipedia.org//?q=201305
5151034167
78559
http:///www.kurd
ی پی دی ئ ف :ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی
ەمال
ی :سﯚزان جە
وەرگ انی
ەڕتووک
تاﯾبەتمەنندﯾيەکانی پە
و ت:
ستان
باشوووری کوردس
ە ﯾەتی
ەڕتووک :کﯚمە
جﯚری پە
زمان  -ش وەزار :ک .بباشوور

10460
پەڕتوووکی ژمارە0 :
ھەزار ھە وژژە
ﯾەک ھە وژە و ھ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6202255317
70258
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
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ەندی بە ھرەەنگی
سەمە
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
بااشووری کورددستان
و ت:
مندا ن
ی پەڕتووک :م
جﯚری
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
10461
پەڕتوووکی ژمارە1 :
نەی پيرۆز
ﯾەکانە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22214411519169
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
غی
نووسينی :فازل قەرەداغ
ەمی ئەم کت ببە لە سا ی  2006ب وکرراوەتەوە
چاپی ﯾەکە
سەرچاوە :ما پەڕی کت ببخانەی کورددی
دﯾيەکانی پەڕتتووک
تاﯾبەتمەند
و ت:
باشوووری کوردستان
جﯚری پەڕتتووک :رۆمان
شوور
زمان  -ش وەزار :ک .باش
10462
پەڕتوووکی ژمارە2 :
ﯾەکتاپەرستی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
65809
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
الغ
دامەزرراوەی ئەلبەال

10463
پەڕتوووکی ژمارە3 :
ﯾەکتاپەرستی ب 1ـ2
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
65847
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ەزﯾز
دولمەجيد عە
ی ،ش خ عەبد
زندانی

10464
پەڕتوووکی ژمارە4 :
رتن
ﯾەکگر
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201111
1061827576
62823
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
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ی قازی نووری
نووسيننی :قودسی
وەرگ اننی :ئەمين گگەردﯾالنی
ش :ش روان مموحسين
و نەک ش
ی ئاراس 20 07 -
دەزگای
تاﯾبەتم
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
و ت:
ستان
شووری کوردس
باش
دا ن
جﯚری پەڕتووک :مند
زمان  -ش وەزار :ک  .باشوور
10465
پەڕتوووکی ژمارە5 :
وان ئيسالمييبوون و نەتتەوەﯾيبوندا
سالمی لە ن و
رتووی ئيس
ﯾەکگر
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201107
7182056426
60455
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
ختيار عەبدولل ەحمان
نوسەر :بەخ
2008
سل مانی 8
ەپ دانی کادﯾرران 280 :
جيرەی گەشە
ژمارەی زنج
سەبارەت بە
ەن )روژھات( س
سەرچاوە :تﯚمار کی تاﯾﯾبەت بﯚ کوردﯾپ دﯾا لەالﯾ ن
17
7:36:15 201
ی ئيسالمی(( لە11-7-18 :
)ﯾەکگرتووی
تاﯾبەتمەند
دﯾيەکانی پەڕتتووک
باشوووری کوردستان
و ت:
ی
جﯚری پەڕتتووک :رامياری
شوور
زمان  -ش وەزار :ک .باش
جﯚری پەڕتتووک :ئاﯾين و ئاتەﯾزم
10466
پەڕتوووکی ژمارە6 :
قع و ناخی جەماوەردا
ستان لە واق
الميی کوردس
رتوی ئيسال
ﯾەکگر
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
66298
ھ شتا ئئامادە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ەکر عەلی
ئەبوبە

10467
پەڕتوووکی ژمارە7 :
ستان ،دو ن  ،ئەم ۆ و سبەی!
مانيی کوردس
ەتی نيشتم
ﯾەکيە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201110
0041203466
62204
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
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ئەزمونی سيااسيمدا  -عاررف کەرﯾم
چەند و ستتگەﯾەک لە ئە
ستﯚکھﯚ م 2009 -
دﯾيەکانی پەڕتتووک
تاﯾبەتمەند
دەرەوەە
و ت:
ی
جﯚری پەڕتتووک :رامياری
شوور
زمان  -ش وەزار :ک .باش
10468
پەڕتوووکی ژمارە8 :
ەن ؟
ێ وا مل ئە
ت بەرەو کوێ
ﯾەک تتی سﯚﭬيەت
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
66202
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ەرﯾم
مەدی مەال کە
محەم

10469
پەڕتوووکی ژمارە9 :
ﯾەک تتی نووسەرران پ وﯾستيييەکی م ژوووﯾيە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101235136
65164
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
م جاف
عومەرر عبدولکەرﯾم
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ھەمەجﯚرە
ی پەڕتووک :ھ
جﯚری
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
بااشووری کورددستان
و ت:
10470
پەڕتوووکی ژمارە0 :
وە
چی بەسەررھات ب2،1؟ :ل کﯚ ينەو
ﯾەک تتی نووسەررانی کورد چ
dipedia.org//?q=201206
6101651496
68595
http:///www.kurd
ھ شتاا ئامادە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ە سەعيد حەسەن
حەمە

10471
پەڕتوووکی ژمارە1 :
شﯚڕش...
ش
وەی
ستپ کردنەو
ستان :دامەزرراندن و دەس
ﯾەک تتی نيشتماننيی کوردس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
69999
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
حمان عومەر
سەرووەر عبدول ەحم
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10472
پەڕتوووکی ژمارە2 :
ﯾەک تتيی نووسەرانی کورد لقی ھەول ر لە دامەزرراندنەوە تا ئ ستا
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201310
0281937528
88137
ە
شتا ئامادە نييە
ھش
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ەرھادی
عەبدول ەحمان فە
ی پەڕتووک
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی
و ت:
بباشووری کورردستان
ھەمەجﯚرە
ی پەڕتووک :ھ
جﯚری
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک

10473
پەڕتوووکی ژمارە3 :
د کە پ ی ناﯾﯾە سەر روووی مانگ
ﯾەکەم ئادەميزاد
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
67158
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ەد زەکی
ئەحمە
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
و ت:
بااشووری کورددستان
ھەمەجﯚرە
ی پەڕتووک :ھ
جﯚری
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
10474
پەڕتوووکی ژمارە4 :
ستاندا
زانست لە کوردس
ت
شەی
ەزارەی س ييەمی گەش
ﯾەکەم خولی ھە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
66502
نييە
شتا ئامادە ە
ھش
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ەر
ی سل مانی //ليژنەی ئاماددەکردنی ر بە
زانکﯚی

10475
پەڕتوووکی ژمارە5 :
ی منا ن
ما لەباخچەی
ﯾەکەم رۆژی ئيم
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6202255317
70326
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
و/خەببات عارف مەحمود
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
و ت:
بااشووری کورددستان
مندا ن
ی پەڕتووک :م
جﯚری
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ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
10476
پەڕتوووکی ژمارە6 :
ﯾەکەم شەوی نااو گﯚڕ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201308
8031559188
89317
ە
شتا ئامادە نييە
ھش
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ض القرني
عائض
وەرگ انی :سە ح ستار
ەتمەندﯾيەکانی
تاﯾبە
ی پەڕتووک
ھەمەجﯚرە
ی پەڕتووک :ھ
جﯚری
ک .باشوور
ن  -ش وەزار :ک
زمان

10477
پەڕتوووکی ژمارە7 :
ستان
ەوە د .کوردس
لە ھﯚلەندﯾيە
ەرگ انی ە
ی رووت ،وە
گی تﯚ ،بيتيی
ﯾەکەم فەرھەنگ
ی دەزگای ئئاراس2007،83 ،ل.
موکرﯾانی،ھەول ر :چاپخانەی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201105
5061137055
57504
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
گ
پەڕتوووک  -فەرھەنگ
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی پەڕتووک
ی پەڕتووک :ففەرھەنگ
جﯚری
10478
پەڕتوووکی ژمارە8 :
کانی د م
ﯾەکەمين ترپە ئاشقانەﯾيەکا
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22214412419504
ئاممادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
فروغ ففەروغزاد
ی
ەکر قەرەداغی
ئەبوبە
200
ی وەرگ انی سل مانی 06
خانەی
ی کت بخانەی کوردی
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
و ت:
بااشووری کورددستان
ەدەبی
ی پەڕتووک :ئە
جﯚری
10479
پەڕتوووکی ژمارە9 :
ﯾەکەمين ترپەی عاشقانەﯾييەکانی د م

ﻻﭘەڕە
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http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
69519
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
مرانی سە ح
شاپورر ،کاميار /عوم
حی

10480
پەڕتوووکی ژمارە0 :
چيرۆک
ەوﯾستی :چ
ﯾەکەمين خﯚشە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
68466
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
فالدم ر

10481
پەڕتوووکی ژمارە1 :
سترای ژ داار)
کﯚر بﯚ ئﯚرک س
ﯾەکەمين خەﯾاڵ )س سکﯚ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201011
12209535910812
ی پی دی ئ ف :ھ شتا ئاماادە نييە
فاﯾلی
ی
دانانی :زۆززک قەرەداغی
ژمارەی بالووکراوە79 :
دﯾزاﯾنی بەرگ :حەميد ررەزا ئازموودە
ساالر
ر
ی الپەڕەکان :کاروان
ڕ کخستنی
چاپخانە :ئااراس ھەول ر
1
تيراژ1000 :
ەم 20008
چاپی ﯾەکە
 2008حکومەتی ھەر می کورردستان
2
ژمارەی سپپاردن 2501 :سا ی
تاﯾبەتمەند
دﯾيەکانی پەڕتتووک
باشوووری کوردستان
و ت:
شوور
زمان  -ش وەزار :ک .باش
10482
پەڕتوووکی ژمارە2 :
ھونەری مﯚد رن
چاوەکانی ھو
ﯾەکەمين سەرچ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22214412019362
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
جەنسن
ھا .و .ج
ن سەعيدﯾان
سەﯾوان
2006
ی موکرﯾانی 6
دەزگای
تاﯾبەتم
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
و ت:
ستان
شووری کوردس
باش
جﯚری پەڕتووک :ھوونەری
زمان  -ش وەزار :ک  .باشوور
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10483
پەڕتوووکی ژمارە3 :
ﯾەکەمين سەرک شی ئەق
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201308
8152103048
89157
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
فراس سەوواح
وەرگ انی لە عەرەبييەووە :نەوزادی موھەندﯾس
2013
دﯾيەکانی پەڕتتووک
تاﯾبەتمەند
باشوووری کوردستان
و ت:
جﯚری پەڕتتووک :ئەفساانە
شوور
زمان  -ش وەزار :ک .باش
10484
پەڕتوووکی ژمارە4 :
ستا
ﯾەکەمين مامﯚس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
69530
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ئيتماتﯚﯚف ،جەنگيز

10485
پەڕتوووکی ژمارە5 :
ەرمەنييەکان
ن
مە کوژﯾی ئە
ﯚست  -دەرربارەی کﯚمە
ﯾەکەمين ھﯚلﯚکﯚ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201312
2271242338
87053
ﯾە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ت فيسک
رۆبەرت
ەبدو
وەرگ انی نەجمەدﯾﯾن فەق عە
2012
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
تاﯾبەتم
و ت:
شووری کوردستان
باش
جﯚری پەڕتووک :م ژژوو
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
10486
پەڕتوووکی ژمارە6 :
ﯾەکەمين و دواﯾيين رزگاری
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
2270207562
20030
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
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نووسەر
ج .کرﯾشناممورتی
وەرگ
سەعيد س
سەﯾدی
ەڕەکان
ژمارەی الپە
256
پ
سا ی چاپ
2009
پ
نﯚرەی چاپ
ﯾەکەم
دﯾزاﯾنی بەرگ
سفی
حەميدە ﯾوس
کەتەلﯚگ
فەلسەفە
ەوەی موکرﯾاننی
سەرچاوە :ما پەڕی دەززگای تو ژﯾنەووە و ب وکردنە
دﯾيەکانی پەڕتتووک
تاﯾبەتمەند
و ت:
باشوووری کوردستان
ەفە
جﯚری پەڕتتووک :فەلسە
شوور
زمان  -ش وەزار :ک .باش
10487
پەڕتوووکی ژمارە7 :
وردی 26/9/1999
ە فيلمی کو
يﭭا ی کورتە
ﯾەکەمين ﭬيستيﭭ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
67392
ھ شتا ئاممادە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ی
وەزارەەتی رۆشنبيری

10488
پەڕتوووکی ژمارە8 :
ﯾە مااز گﯚنای
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22214410518822
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
کەرﯾم عارف
م
نووسين و ئامادەکردن و وەرگ انی؛ حەمە
مانی چاپکراوه
ەمی سل ی
لەالﯾەن ﯾانەی قە ە
ن
 200دا
ئەم کت بە للە سا ی 06
تاﯾبەتمەند
دﯾيەکانی پەڕتتووک
و ت:
باشوووری کوردستان
جﯚری پەڕتتووک :ل کﯚ يننەوە
شوور
زمان  -ش وەزار :ک .باش
10489
پەڕتوووکی ژمارە9 :
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ەابلﯚ جيھانيەكان
http://www.kurdipedia.org/?q=20140331004007100171
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
ئاكﯚ عەبدو -رۆشنبيرى-ھەول ر2011-

پەڕتووکی ژمارە10490 :
ەارﯾخى حكمدارانى بابان لە كوردستان
http://www.kurdipedia.org/?q=20140331004007100188
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
حسين حزنى موكرﯾانى---

پەڕتووکی ژمارە10491 :
ەۆمارﯾەەمەن  - 8 -كوردستانيپەرەكراو
http://www.kurdipedia.org/?q=20140331004007100282
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
كەرﯾم زەند2008---

پەڕتووکی ژمارە10492 :
ەﯾشك ك لەسەر زمانى دانيشەوانى كﯚنى كوردستان
http://www.kurdipedia.org/?q=20140331004007100320
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
د.كوردسەان موكرﯾانى-و.رۆشنبيرى-ھەول ر1999-

پەڕتووکی ژمارە10493 :
ە كسە داناﭬبەرا گﯚەارا رەخنەﯾى ر بازﯾن ئەدەبى دا
http://www.kurdipedia.org/?q=20140331004007100291
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
ئەمين عەبدولقادر-ھاوار-دھﯚك2008-

پەڕتووکی ژمارە10494 :
ەەقەلالﯾەكى د سﯚزانە بﯚ لە ناو بردنى نەخو ندەوارى لە كوردستانا و ..كﯚمەلى زانسەى
لە سل مانى
http://www.kurdipedia.org/?q=20140331004007100356
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:

ﻻﭘەڕە
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م-دارالجاحﭫ-بەغداد-
غەفووور ميرزا كەرﯾم

10495
پەڕتوووکی ژمارە5 :
راق وەكو
ستانى ع ق
وندا كوردس
ك گەراﯾى و دەولەەى ننەەەوەﯾى للە چەرخى بەجيھانيبوو
ەەنيك
نمووننە
dipedia.org//?q=201403
3310040079
93157
http:///www.kurd
ھ شتا ئامادە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
20
س-ھەول ر008-
ح مال عمر عييسی-ئاراس
د.صالح

10496
پەڕتوووکی ژمارە6 :
Dîwanî Ma
amosta Qa
ane'e
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201211
1201952076
69456
ئامادەەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
 Koch
]her Bê rkar [Caucher Biirkar
January 26, 2003
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی پەڕتووک
ھە بەست
ی پەڕتووک :ھ
جﯚری
ک .باشوور ت .التين
زمان  -ش وەزار :ک
10497
پەڕتوووکی ژمارە7 :
Kitêbîî yekem Bo
o Polî yeke
emî seretay
yî Be tîpî latînî
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201211
1192234276
66611
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
Nûsîn u amadekird
dinî: Kerîm Danişyar
Sw
wîd – 2007
دﯾيەکانی پەڕتتووک
تاﯾبەتمەند
و ت:
دەرەوەە
جﯚری پەڕتتووک :پەروەرردە
التين
ن
شوور ت.
زمان  -ش وەزار :ک .باش
10498
پەڕتوووکی ژمارە8 :
Qise u Le
etifeyen B
Behlule Diw
wane
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201403
3310040079
93222
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
---

ﻻﭘەڕە
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10499
پەڕتوووکی ژمارە9 :
Xom
m.. Ew wex
xtey ballind
!dem
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22214410818937
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ŞÊRKO BÊKES
14
47 rûper ،H
Helbest
2004 ،Nefel
تاﯾبەتمە
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
و ت:
دەررەوە
ە بەست
جﯚری پەڕتووک :ھە
زمان  -ش وەزار :ک ..باشوور ت .التين
10500
پەڕتوووکی ژمارە0 :
خەون
10خ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201112
2231023266
63478
ئامادەەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
سەبرری سل ﭭانی
ک 2008 -
دھﯚک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی پەڕتووک
بااشووری کورددستان
و ت:
ھە بەست
ی پەڕتووک :ھ
جﯚری
ک .باکوور
زمان  -ش وەزار :ک
10501
پەڕتوووکی ژمارە1 :
ھان
2پەند ژ جيھ
2000
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201207
7111348517
71992
ئامادەەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
سﯚز پ ندرۆﯾی
کرن :جگەرس
ەﭬکرن و کﯚمک
بەرھە
2005
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
بااشووری کورددستان
و ت:
ھەمەجﯚرە
ی پەڕتووک :ھ
جﯚری
ک .باکوور
زمان  -ش وەزار :ک
10502
پەڕتوووکی ژمارە2 :
Dicttionnaire k
kurde-Kurd
dish dictionary

ﻻﭘەڕە
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http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201207
7181318117
72047
ئاماددەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
Autthor:Joyce B
Blau
ی پەڕتووک
ەتمەندﯾيەکانی
تاﯾبە
دەرەوە
و ت:
ی پەڕتووک :فەرھەنگ
جﯚری
ن  -ش وەزار :فرەزمان
زمان

10503
پەڕتوووکی ژمارە3 :
200
ھەکاری06 ،
ئارماننج /ھﯚزان ،،سەبرﯾە ھ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201109
9181502036
61827
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
وەشانن ن ئ کەتيا نﭭﭭ سەر ن کوررد  -دھوک
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
بااشووری کورددستان
و ت:
دھﯚک
شارەەکان:
ک .باکوور
زمان  -ش وەزار :ک
10504
پەڕتوووکی ژمارە4 :
ئارﯾاناا سينور ن دوور
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201109
9181502046
61849
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
2
خەلەف2007 ،
مەسعود خ
ەر ن کورد  -ددھوک
وەشان ن ئ کەتيا نﭭ سە
دﯾيەکانی پەڕتتووک
تاﯾبەتمەند
باشوووری کوردستان
و ت:
شارەکان:
ک
دھﯚک
ەست
جﯚری پەڕتتووک :ھە بە
زمان  -ش وەزار :ک .باککوور
10505
پەڕتوووکی ژمارە5 :
ندنا بەندەمان  /ھزرﭬان2005 ،
ئازراند
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201109
9181502026
61785
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی

ﻻﭘەڕە
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وەشان ن ئ کەتيا نﭭ سەر ن کورد  -دھوک
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی پەڕتووک
باشووری کوردستان
و ت:
دھﯚک
شارەکان:
زمان  -ش وەزار :ک .باکوور
پەڕتووکی ژمارە10506 :
ئاس  /ت کست ن ئەدەبی ،خالد حس ن2010 ،
http://www.kurdipedia.org/?q=2011091815020761935
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
وەشان ن ئ کەتيا نﭭ سەر ن کورد  -دھوک
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی پەڕتووک
باشووری کوردستان
و ت:
دھﯚک
شارەکان:
زمان  -ش وەزار :ک .باکوور
پەڕتووکی ژمارە10507 :
ئاقل ھەﭬپارێ مرۆﭬاھي  -بەرگ 1
http://www.kurdipedia.org/?q=2012071118444972000
ئامادەﯾە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
خالد سادنی
ﭬەگﯚھازتن ژ ئەلفاب يا التينی :ئەﭬراز حس ن
2008
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی پەڕتووک
باشووری کوردستان
و ت:
جﯚری پەڕتووک :ھەمەجﯚرە
زمان  -ش وەزار :ک .باکوور
پەڕتووکی ژمارە10508 :
ئالي دی ﯾ پرێ
http://www.kurdipedia.org/?q=2011091821135561960
فاﯾلی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
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شکی
نﭭ سەر  :تتەحسين ناﭬش
سەر ن کورد  -دھوک
ژ وەشان ن ئ کەتيا نﭭ س
سەعيد( سەباارەت بە
لەالﯾەن )روژھات س
ن
سەرچاوە :تﯚمار کی تاﯾﯾبەت بﯚ کوردﯾپ دﯾا
21:08:58 2011
2
ە-9-18 :
)ئالي دی ﯾ پرێ( لە
تاﯾبەتمەند
دﯾيەکانی پەڕتتووک
و ت:
باشوووری کوردستان
جﯚری پەڕتتووک :رۆمان
زمان  -ش وەزار :ک .باککوور
10509
پەڕتوووکی ژمارە9 :
ی
ی ﯾ ن کوردی
ئامير ن موزﯾکی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201207
7111819177
71999
ئامادەەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
صراللـە پور
علی اصغر نص
دانانا ع
وەرگ رران :مەسعودد خالد گولی
2005
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
بااشووری کورددستان
و ت:
ھونەری
ی پەڕتووک :ھ
جﯚری
ک .باکوور
زمان  -ش وەزار :ک
10510
پەڕتوووکی ژمارە0 :
ئاواز ن خامەﯾی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201109
9181502046
61850
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ی2007 ،
ن ،نعمت اللــە حامد نھ لی
ل کﯚلين
وەشانن ن ئ کەتيا نﭭﭭ سەر ن کوررد  -دھوک
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
و ت:
بااشووری کورددستان
دھﯚک
شارەەکان:
ی پەڕتووک :ل کﯚ ينەوە
جﯚری
ک .باکوور
زمان  -ش وەزار :ک
10511
پەڕتوووکی ژمارە1 :
ھنی دھ لت
کا کو ماسييي ن خوە ت ھن
ەزن  -ک ليک
ئاﭬامە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22023181413606
ی پی دی ئ ف :ھ شتا ئاماادە نييە
فاﯾلی
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ھاتە نﭭيسين ،پاشی
ھەتا  2003ھ
سﯚسيﯚلﯚژی ددﯾرۆکی ﯾە ژ ساال  1998ھ
رۆمانەکا س
ھاتە جاپکرن و وەەشاندن.
ە
ساال 2004
ال
مانيي ،
ب ر کا وەزارەتا رەوشەننبيری ل سل م
ی ﯾە ،ژ قەباررێ مەزن .دەربارێ خورراگگرﯾيا مللـەت کوردە
رۆمان ب ر نﭭيسا التينی
ەت ن
ەولدان ن بوھژژﯾن و گوھﯚرﯾﯾنا دﯾمﯚگرافيييا دەﭬەرێ ژ ئئال حکوومە
بەرانبەر ھە
سەرەکە دە "فەرمان
عيراق ن ب در ژﯾيا دﯾرۆککا نوو .پرسا ککوردی تەڤ د کەساتييا س
يرەت،
ل ،خەون ،غير
ەل تژی ئەﭬيين ،برﯾن ،تﯚل
يەکا سادە بە
بت ،کەساتييە
الو" دﯾار دبت
ەر ،مرن
س ،نەخواندەواری ،ر نجبە
شەر ،ئاشتتی ،ژﯾان ،غووربەت ،ھوندابوون ،س کس
دﯾبوون.
ئەﭬجار زﯾند
لەالﯾەن )روژھات( س
ن
سەرچاوە :تﯚمار کی تاﯾﯾبەت بﯚ کوردﯾپ دﯾا
سەبارەت بە
22:11
ت( لە1:23 2010-12-20 :
ماسيي ن خوە ت ھنی دھ لت
)ئاﭬامەزن  -ک ليکا کو ما
دﯾيەکانی پەڕتتووک
تاﯾبەتمەند
و ت:
باشوووری کوردستان
زمان  -ش وەزار :ک .باککوور
10512
پەڕتوووکی ژمارە2 :
دا
ەرخوﯾن(ی د
ئاﯾدوللﯚژﯾا د ھﯚزاان ن )جەگە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201207
7130042376
67645
ئاممادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
مەرنی
نەوزادد عەبدو بام
2007
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
و ت:
بااشووری کورددستان
ەدەبی
ی پەڕتووک :ئە
جﯚری
ک .باکوور
زمان  -ش وەزار :ک
10513
پەڕتوووکی ژمارە3 :
ەبی
ک ژ سەربﯚراا وی ﯾا ئەدە
ى و ئالييەک
مان سەبرى
ئﯚسم
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201202
2091224546
64216
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
نووسەرر :کﯚﭬان خانککی
ەول ر 2011
سا ی دەرچوون :ھە
يای کوردی
سەرچاوە :ئەکادﯾميا
تاﯾبەتم
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
و ت:
ستان
شووری کوردس
باش
جﯚری پەڕتووک :ئەددەبی
زمان  -ش وەزار :ک ..باکوور
10514
پەڕتوووکی ژمارە4 :

ﻻﭘەڕە

2809

http://www.kurdipedia.org

ى
ەم ت کوردى
ئيدﯾە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
67003
ئامادەەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ی
ى ،سادق بەھادﯾن ئام دی
ئام دى
٢٠٠٥
٢
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی پەڕتووک
بااشووری کورددستان
و ت:
مانەوانی
ی پەڕتووک :زم
جﯚری
ک .باکوور
زمان  -ش وەزار :ک
10515
پەڕتوووکی ژمارە5 :
ئ زدﯾااتی جﭭاک ،سەمبول ،رﯾتو ل و مييت
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201110
0102323136
62283
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
زدﯾانە ژ الﯾ د.خاانا
ە
ميت ن ئ
ک ،سەمبول ،رﯾتو ل و م
پەرتوکەکە ل سەر جﭭاک
سەر کوﭬان خاانکی وەرگ راﯾە ژ ئەلف و ب ﯾا
ی ﭬە ھاتيە نﭭﭭ سين ،نﭭ س
ئومەرخالی
ئەلف و ب ﯾا عەرەبی،
التينی بو ئە
لەالﯾەن )روژھات( س
ن
سەرچاوە :تﯚمار کی تاﯾﯾبەت بﯚ کوردﯾپ دﯾا
سەبارەت بە )ئ زدﯾاتی
ەمبول ،رﯾتو ل و ميت( لە-2-11 :
13:01:12 2012
2
جﭭاک ،سە
دﯾيەکانی پەڕتتووک
تاﯾبەتمەند
و ت:
دەرەوەە
جﯚری پەڕتتووک :ئاﯾين و ئاتەﯾزم
زمان  -ش وەزار :ک .باککوور
10516
پەڕتوووکی ژمارە6 :
ک
ئ ﭭارﯾﯾيەکا کەسک
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201112
2311513186
63599
ھ شتا ئامادە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ترﯾفە دۆۆسکی
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
تاﯾبەتمە
و ت:
ستان
شووری کوردس
باش
ە بەست
جﯚری پەڕتووک :ھە
زمان  -ش وەزار :ک ..باکوور

10517
پەڕتوووکی ژمارە7 :
ئەدەبب زارۆکا
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dipedia.org//?q=201011
11512414610727
http:///www.kurd
ی پی دی ئ ف :ھ شتا ئاماادە نييە
فاﯾلی
ى :محەمەد عەبدو ئام دى
ل کﯚ ينەوەى
دﯾزاﯾنى بەرگ :باز ر گراافيک
مﯚنتاژ :بازﯾاان جەالل
چاپخانە :ش
شﭭان -سل ماانى
1
تيراژ1500 :
ەم2005 :
چاپى ﯾەکە
 1دﯾنار
نرخ1،250 :
کوردستان
حکومەتی ھەر می کو
ی
(20
ژمارەی سپپاردن ) (875سا ی )005
تاﯾبەتمەند
دﯾيەکانی پەڕتتووک
و ت:
باشوووری کوردستان
زمان  -ش وەزار :ک .باککوور
10518
پەڕتوووکی ژمارە8 :
ی
ەگ ئەرزی
ێ و بەکر بە
ئەرزێ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201305
5242222297
78475
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
سکی
محەمەد ئەمين دۆس
دھﯚک 2002 -
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
تاﯾبەتمە
و ت:
ستان
شووری کوردس
باش
ە بەست
جﯚری پەڕتووک :ھە
زمان  -ش وەزار :ک ..باکوور
10519
پەڕتوووکی ژمارە9 :
م
ئەز ئااﯾشە شانم
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201011
12311001010847
ی پی دی ئ ف :ھ شتا ئاماادە نييە
فاﯾلی
ش -حيلمى ئئاکيﯚڵ
ن :زەﯾنەب ﯾاش
ئامادەکاران
نووسينەوەى نﯚتەکان :کاوە فەق
ى
ڕﯾزبەندکردننى مەقام و
پ داچوونەوەەی نﯚتەکان :د .محەمەد زازا
پ داچوونەوەەی زمانی :ممەز وم
دۆغان
ن
ن :مەز وم دۆۆغان ،بوار نوررەدﯾن
پەراو ز دانان
وەرگ انی ژﯾاننامە بﯚ کررمانجی خوارروو :بوار نورەددﯾن
ژمارەى بالوکراوە83 :
دﯾزاﯾنى بەرگ :حەميد ررەزا ئازموودە
ساالر
ر
ى الپەڕەکان :کاروان
ڕ کخستنى
چاپخانە :ئااراس ھەول ر
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تيراژ1000 :
چاپى ﯾەکەم2009 :
ژمارەی سپاردن1371 :ی سا ی  2009وەزارەتی رۆشنبيری
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی پەڕتووک
باشووری کوردستان
و ت:
زمان  -ش وەزار :ک .باکوور
پەڕتووکی ژمارە10520 :
ئەز و ئاگر
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514968398
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
ھزرﭬان عەبدو
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی پەڕتووک
باشووری کوردستان
و ت:
جﯚری پەڕتووک :ئەدەبی
زمان  -ش وەزار :ک .باکوور
پەڕتووکی ژمارە10521 :
ئەز و تو ب دﯾتنەکا دی /ناجی تاھا بەرواری ،ھەلبەست2010 ،
http://www.kurdipedia.org/?q=2011091815020661919
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
وەشان ن ئ کەتيا نﭭ سەر ن کورد  -دھوک
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی پەڕتووک
و
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10522
پەڕتوووکی ژمارە2 :
ەھ لن
ئەز و دەالل :من ب تەن نە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201111
1021014466
62706
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ی ھرۆری
سدقی
ی ئاراس 20 08 -
دەزگای
تاﯾبەتم
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
و ت:
ستان
شووری کوردس
باش
جﯚری پەڕتووک :رۆممان
زمان  -ش وەزار :ک  .باکوور
10523
پەڕتوووکی ژمارە3 :
ی2006 ،
عيل مصگفی
ێ د ھەمب زا ھەناس ن تە دا /چيرۆۆک ،اسماع
ئەزێ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201109
9181502026
61794
شتا ئامادە نيييە
ھش
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
وەشانن ن ئ کەتيا نﭭﭭ سەر ن کوررد  -دھوک
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
بااشووری کورددستان
و ت:
دھﯚک
شارەەکان:
ک .باکوور
زمان  -ش وەزار :ک
10524
پەڕتوووکی ژمارە4 :
200
ب باالﯾی06 ،
سانەﯾا ستراان ن بندەستتي  /نجيب
ئەفس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201109
9181502026
61806
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
وەشانن ن ئ کەتيا نﭭﭭ سەر ن کوررد  -دھوک
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
و ت:
بااشووری کورددستان
دھﯚک
شارەەکان:
ک .باکوور
زمان  -ش وەزار :ک
10525
پەڕتوووکی ژمارە5 :
ئەلفبب يا کوردی ببﯚ پﯚال ئ ک بنەڕەت
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201403
3090016263
34530
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
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٢
شازدێ ٢٠١٣ -
چاپا ش
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
تاﯾبەتم
و ت:
ستان
شووری کوردس
باش
دن
جﯚری پەڕتووک :پ ۆۆگرامی خو ند
زمان  -ش وەزار :ک  .باکوور

10526
پەڕتوووکی ژمارە6 :
ن چ دکەﯾن؟!
ئەم ببﯚچی کت بان
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201109
9181502056
61871
ئامادەەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
2
حەمەد2008 ،
ەنگ ش خ مح
ھوشە
وەشانن ن ئ کەتيا نﭭﭭ سەر ن کوررد  -دھوک
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
بااشووری کورددستان
و ت:
دھﯚک
شارەەکان:
جﯚری
ی پەڕتووک :وتار و دﯾمانە
ک .باکوور
زمان  -ش وەزار :ک
10527
پەڕتوووکی ژمارە7 :
ئەنفالکرنا بەھدﯾﯾنان  -بەرگ 3
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201207
7111832146
66441
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
عەلی بەندی
2008
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
تاﯾبەتم
ستان
شووری کوردس
باش
و ت:
جﯚری پەڕتووک :ئەننفال و ھە ەببجە
زمان  -ش وەزار :ک  .باکوور
10528
پەڕتوووکی ژمارە8 :
ی ،ھوزان2010 ،
ن سل ﭭانەی
خانما ھەن  /حەسەن
ئەو خ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201109
9181502066
61913
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
وەشانن ن ئ کەتيا نﭭﭭ سەر ن کوررد  -دھوک
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تاﯾبەتمەندﯾيەکانی پەڕتووک
باشووری کوردستان
و ت:
دھﯚک
شارەکان:
زمان  -ش وەزار :ک .باکوور
پەڕتووکی ژمارە10529 :
ئەو زەالم دگەل خﯚ ل ک جودا /شانﯚ ،سيار تەمەر2006 ،
http://www.kurdipedia.org/?q=2011091815020361813
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
وەشان ن ئ کەتيا نﭭ سەر ن کورد  -دھوک
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی پەڕتووک
باشووری کوردستان
و ت:
دھﯚک
شارەکان:
زمان  -ش وەزار :ک .باکوور
پەڕتووکی ژمارە10530 :
ئەو شەﭬا قەد ژبير ناکەم
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514968252
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
نافع ئاکرەﯾی
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی پەڕتووک
باشووری کوردستان
و ت:
جﯚری پەڕتووک :ئەدەبی
زمان  -ش وەزار :ک .باکوور
پەڕتووکی ژمارە10531 :
ئەوێ دژی ھەميا /کورتەچيرۆک ،صبيح محەمەد حسن2005 ،
http://www.kurdipedia.org/?q=2011091815020161774
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
وەشان ن ئ کەتيا نﭭ سەر ن کورد  -دھوک
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی پەڕتووک
باشووری کوردستان
و ت:
دھﯚک
شارەکان:
زمان  -ش وەزار :ک .باکوور
پەڕتووکی ژمارە10532 :
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ئەو ن ﯾاھودی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201101
1032251552
21906
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
ی شانو  -وەررگ راو
جور  :دەقی
نووسەر  :ل سينگ
ەعيد
ە ئنگليزﯾەوە  :روژھات سە
وەرگ ران لە
ەر 20 :
ژمارەی الپە
قەبارە: A4
شان  :لە سە
جوری وەش
ەر ئنترن ت
لەالﯾەن )و ک پ دﯾا( سەبارەت بە )ئەو ن
ن
سەرچاوە :تﯚمار کی تاﯾﯾبەت بﯚ کوردﯾپ دﯾا
22:46:22 2
ە2011-1-3 :
ﯾاھودی( لە
تاﯾبەتمەند
دﯾيەکانی پەڕتتووک
و ت:
باشوووری کوردستان
جﯚری پەڕتتووک :شانﯚ
زمان  -ش وەزار :ک .باککوور
10533
پەڕتوووکی ژمارە3 :
ن
ئەڤ ژی دئاخفن
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201109
9181502066
61916
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
دەمھات د رکين0 ،
2010
وەشانن ن ئ کەتيا نﭭﭭ سەر ن کوررد  -دھوک
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
بااشووری کورددستان
و ت:
دھﯚک
شارەەکان:
ی پەڕتووک :ھ
جﯚری
ھە بەست
ک .باکوور
زمان  -ش وەزار :ک
10534
پەڕتوووکی ژمارە4 :
فی2008 ،
 /ھﯚزان ،فييصل مصگف
ن و ستران/
ئەﭬين
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201109
9181502056
61863
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
وەشانن ن ئ کەتيا نﭭﭭ سەر ن کوررد  -دھوک
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
و ت:
بااشووری کورددستان
دھﯚک
شارەەکان:
ک .باکوور
زمان  -ش وەزار :ک
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10535
پەڕتوووکی ژمارە5 :
ت
ن و شەوات
ئەﭬين
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201111
1141302346
62944
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ی ھرۆری
سدقی
ی ئاراس 20 08 -
دەزگای
تاﯾبەتم
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
و ت:
ستان
شووری کوردس
باش
جﯚری پەڕتووک :رۆممان
زمان  -ش وەزار :ک  .باکوور
10536
پەڕتوووکی ژمارە6 :
ەست ،گيب دەشتانی2005 ،
مرن /ھەلبە
ن ،خەم و م
ئەﭬين
dipedia.org//?q=201109
9181502026
61791
http:///www.kurd
ھ شتا ئاماادە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
وەشانن ن ئ کەتيا نﭭﭭ سەر ن کوررد  -دھوک
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
بااشووری کورددستان
و ت:
دھﯚک
شارەەکان:
ک .باکوور
زمان  -ش وەزار :ک
10537
پەڕتوووکی ژمارە7 :
کيم ))2010- 1948
ن عەبدلحەک
ئەﭬەﯾە سەگﭭان
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201303
3132043008
80219
ھ شتا ئامادە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
سواری
ەد سەليم س
بەرھەﭬﭬکرن :محەمە
2011
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
تاﯾبەتم
و ت:
ستان
شووری کوردس
باش
بلﯚگرافيا
جﯚری پەڕتووک :بيبل
زمان  -ش وەزار :ک  .باکوور
10538
پەڕتوووکی ژمارە8 :
20
ئەی رۆژ نەچە ئااﭬا /پەخشاان ،سەالم باالﯾی 005
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201109
9181502016
61760
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ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
وەشان ن ئ کەتيا نﭭ سەر ن کورد  -دھوک
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی پەڕتووک
باشووری کوردستان
و ت:
دھﯚک
شارەکان:
زمان  -ش وەزار :ک .باکوور
پەڕتووکی ژمارە10539 :
الشواف ...الليلە االخيرە /و :سامی الحاج ،چيرۆک2009 ،
http://www.kurdipedia.org/?q=2011091815020661902
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
وەشان ن ئ کەتيا نﭭ سەر ن کورد  -دھوک
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی پەڕتووک
باشووری کوردستان
و ت:
دھﯚک
شارەکان:
زمان  -ش وەزار :ک .باکوور
پەڕتووکی ژمارە10540 :
باب منﯚ /محەمەد سليم سياری ،کورتە چيرۆک2010 ،
http://www.kurdipedia.org/?q=2011091815020661911
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
وەشان ن ئ کەتيا نﭭ سەر ن کورد  -دھوک
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی پەڕتووک
باشووری کوردستان
و ت:
دھﯚک
شارەکان:
زمان  -ش وەزار :ک .باکوور
پەڕتووکی ژمارە10541 :
باخورە /محسن عەبدول ەحمان ،رۆمان2009 ،
http://www.kurdipedia.org/?q=2011091815020661907
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
وەشان ن ئ کەتيا نﭭ سەر ن کورد  -دھوک
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی پەڕتووک
باشووری کوردستان
و ت:
دھﯚک
شارەکان:
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ک .باکوور
زمان  -ش وەزار :ک
10542
پەڕتوووکی ژمارە2 :
شتی
ک زەرادەشت
باخﯚررە ،بالﯚرەﯾ ن سروودەک
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201112
2261549116
63526
ئاماددەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
سين عەبدول ەحمان
موحس
2009
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
بااشووری کورددستان
و ت:
ی پەڕتووک :رۆۆمان
جﯚری
ک .باکوور
زمان  -ش وەزار :ک
10543
پەڕتوووکی ژمارە3 :
ەرﯾاﯾ
بارکرن بەرەف دە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22214411119046
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
نوسينی؛ ززەکەرﯾا تامر
يتﯚ
وەرگ انی؛ د .عارف حيت
ەمی ئەم کت ببە لە سا ی 2000دا لە ددھﯚک ب وکراوەتەوە
چاپی ﯾەکە
دﯾيەکانی پەڕتتووک
تاﯾبەتمەند
و ت:
باشوووری کوردستان
شارەکان:
ک
دھﯚک
ک
جﯚری پەڕتتووک :چيرۆک
زمان  -ش وەزار :ک .باککوور
10544
پەڕتوووکی ژمارە4 :
ەند چيرۆک ن دن
ێ دﯾنا و چە
باژ رێ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201109
9181502056
61862
ئاماد ەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
کارﯾکاتﯚرە چيرۆک ،ت لی سا ح2008 ،،
وەشانن ن ئ کەتيا نﭭﭭ سەر ن کوررد  -دھوک
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
بااشووری کورددستان
و ت:
دھﯚک
شارەەکان:
چيرۆک
ی پەڕتووک :چ
جﯚری
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ک .باکوور
زمان  -ش وەزار :ک
10545
پەڕتوووکی ژمارە5 :
دى نا بەند
وانا ئەحمەد
ى كوردا سەرجەمى دﯾو
باغى
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201403
3310040079
93342
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ك1998-
دھﯚك
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
و ت:
بااشووری کورددستان
ک .باکوور
زمان  -ش وەزار :ک
ھە بەست
ی پەڕتووک :ھ
جﯚری
10546
پەڕتوووکی ژمارە6 :
شکا ئ ک
ستان  -پش
ەﯾ ن کوردس
بالندە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201401
1080013238
86779
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ھين
عيل تاھا شاھ
ئيسماع
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
تاﯾبەتمە
ستان
شووری کوردس
باش
و ت:
ەمەجﯚرە
جﯚری پەڕتووک :ھە
زمان  -ش وەزار :ک ..باکوور

10547
پەڕتوووکی ژمارە7 :
کا شەکرێ
بالولک
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201109
9181502036
61817
ئامادەەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ک ،حەسەن سل ﭭانی06 ،
چيرۆک
200
وەشانن ن ئ کەتيا نﭭﭭ سەر ن کوررد  -دھوک
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
بااشووری کورددستان
و ت:
دھﯚک
شارەەکان:
چيرۆک
ی پەڕتووک :چ
جﯚری
ک .باکوور
زمان  -ش وەزار :ک
10548
پەڕتوووکی ژمارە8 :
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باکورێ دل /ھﯚزان ،دلشا ﯾوسف2006 ،
http://www.kurdipedia.org/?q=2011091815020361828
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
وەشان ن ئ کەتيا نﭭ سەر ن کورد  -دھوک
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی پەڕتووک
باشووری کوردستان
و ت:
دھﯚک
شارەکان:
زمان  -ش وەزار :ک .باکوور
پەڕتووکی ژمارە10549 :
باکورێ ھەلبەست  /ھەلبەست ،ئارژەن ئاری2007 ،
http://www.kurdipedia.org/?q=2011091815020461844
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
وەشان ن ئ کەتيا نﭭ سەر ن کورد  -دھوک
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی پەڕتووک
باشووری کوردستان
و ت:
دھﯚک
شارەکان:
زمان  -ش وەزار :ک .باکوور
پەڕتووکی ژمارە10550 :
برج ن ب دوتنگ :ميتﯚلﯚژی ـ دﯾرۆک
http://www.kurdipedia.org/?q=2014033100400793387
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
فەﯾسەڵ داغلی
دھﯚک2007-
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی پەڕتووک
باشووری کوردستان
و ت:
زمان  -ش وەزار :ک .باکوور
جﯚری پەڕتووک :کلتوور
پەڕتووکی ژمارە10551 :
برج ن ب دەنگي
http://www.kurdipedia.org/?q=2012082022571472333
فاﯾلی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
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غلی
نﭭيسين :ففەﯾسەل داغل
شﭭان ئەحمەد تەﯾب
ن
التينی:
ن ژ ئەلفاب يا ال
ﭬەگوھازتن
2007
دﯾيەکانی پەڕتتووک
تاﯾبەتمەند
و ت:
باشوووری کوردستان
جﯚری پەڕتتووک :م ژوو
زمان  -ش وەزار :ک .باککوور
10552
پەڕتوووکی ژمارە2 :
بزاﭬا سياسی ل کوردستان 192 7/1908
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22214410018656
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ی
عەلی تەتەر ن روەﯾی
چاپ و وەشانی سپپي ز 2002
تاﯾبەتم
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
و ت:
ستان
شووری کوردس
باش
جﯚری پەڕتووک :م ژژوو
زمان  -ش وەزار :ک  .باکوور
10553
پەڕتوووکی ژمارە3 :
بليجان /رۆمان ،پەروﯾز جيھاانی2006 ،
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201109
9181502036
61822
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
وەشانن ن ئ کەتيا نﭭﭭ سەر ن کوررد  -دھوک
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
بااشووری کورددستان
و ت:
دھﯚک
شارەەکان:
ک .باکوور
زمان  -ش وەزار :ک
10554
پەڕتوووکی ژمارە4 :
وردﯾ
ﭭيساندنا کو
ھ ن راستنﭭ
بنگەھ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201201
1180941116
63885
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
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عارف ز رەﭬﭬان
گولی
ی
تينی -:مسعوود خالد
تن ژ تيپ ن التي
ﭬەگوھاستن
پ و وەشان
سپير ز ﯾا چاپ
دەزگەھا س
چاپا ئ کی 2002
دﯾيەکانی پەڕتتووک
تاﯾبەتمەند
و ت:
باشوووری کوردستان
جﯚری پەڕتتووک :زمانەووانی
زمان  -ش وەزار :ک .باککوور
10555
پەڕتوووکی ژمارە5 :
کوردستان
فيا گشتی و جوگرافيا ک
بنەماﯾ ن جوگراف
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201212
2231502006
66913
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
نەشوان شوککری ھرۆری
دانانا :نە
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
تاﯾبەتم
و ت:
ستان
شووری کوردس
باش
جﯚری پەڕتووک :جووگرافيا
زمان  -ش وەزار :ک  .باکوور

10556
پەڕتوووکی ژمارە6 :
الﯾ
دﯾوان ن )مهال
ﭬبهرا عهروووزا کوردی و فارسی د
شناسی دناﭬ
وردﯾهکا ک ش
بهراو
نمونه
شيرازی( وهک نم
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201402
2162118042
25301
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
خورشيد عەبدولال
د
دانانا :حەلليما
وەشانخاننە :دەزگەھا سپير ز ﯾا چاپ و وەشان
شان  – 349 :ساال 2011
ژمارە وەش
ھﯚک
چاپخانەﯾا :خانی – دھﯚ

جزﯾری و حافز
ی

تاﯾبەتمەند
دﯾيەکانی پەڕڕتووک
تان
و ت:
باشوووری کوردستا
ئەدەبی
بی
جﯚری پەڕڕتووک:
زمان  -ش وەزار :ک .باکوور
10557
پەڕتوووکی ژمارە7 :
ە  -بەقا دبن بيرێ دا
ی ناو چا ەکە
بﯚقی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201211
1211944466
66713
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ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ن تر سلت
ئا ﭭين
ی:
وەرگ ان ژ فارسی
مەد
مانجيا ژ ری :نەجيبە ئەحم
بﯚ کرم
د سا ح
مانجيا ژۆری:ززوبەﯾدا سەﯾد
بﯚ کرم
٢٠٠٣
٢

ئاماددەﯾە

ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
و ت:
بااشووری کورددستان
مندا ن
ی پەڕتووک :م
جﯚری
ک .باکوور
زمان  -ش وەزار :ک
10558
پەڕتوووکی ژمارە8 :
ستەفا 2004
بياﭬ خواندن  /ﭬەکﯚلين ،جەالل مس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201109
9181502006
61739
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
وەشانن ن ئ کەتيا نﭭﭭ سەر ن کوررد  -دھوک
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
بااشووری کورددستان
و ت:
دھﯚک
شارەەکان:
ک .باکوور
زمان  -ش وەزار :ک
10559
پەڕتوووکی ژمارە9 :
قەدەرێ
بيرا ق
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22214411519178
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
نوسينی؛ ممەھمەد ئوزوون
لەالﯾەن دەزگای چاپ و پەخشی ئاراسەوە
ن
 200دا
ئەم کت بە للە سا ی 04
ەوە
ب وکراوەتە
دﯾيەکانی پەڕتتووک
تاﯾبەتمەند
و ت:
باشوووری کوردستان
جﯚری پەڕتتووک :رۆمان
زمان  -ش وەزار :ک .باککوور
10560
پەڕتوووکی ژمارە0 :
وﯾدا
ی و مالباتا و
ەجي جندی
دەرحەقا حە
بيرانيين ن من – د
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201209
9242136092
25111
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
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حەجی جەوارری
بەرھەﭬﭬکرن :فرﯾدا ح
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
تاﯾبەتم
و ت:
ستان
شووری کوردس
باش
جﯚری پەڕتووک :ﯾادداشت
زمان  -ش وەزار :ک  .باکوور

10561
پەڕتوووکی ژمارە1 :
ت2008 ،
خوەش /سييروان قچﯚ ،ھەلبەست
بيرھااتن ن سەرخ
dipedia.org//?q=201109
9181502056
61879
http:///www.kurd
ھ شتا ئاممادە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
وەشانن ن ئ کەتيا نﭭﭭ سەر ن کوررد  -دھوک
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
و ت:
بااشووری کورددستان
دھﯚک
شارەەکان:
ک .باکوور
زمان  -ش وەزار :ک
10562
پەڕتوووکی ژمارە2 :
201
ەلبەست10 ،
ن تاری ،ھە
ە سوومەر /پەﯾالەکا دن
بيلگە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201109
9181502076
61923
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
وەشانن ن ئ کەتيا نﭭﭭ سەر ن کوررد  -دھوک
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
و ت:
بااشووری کورددستان
دھﯚک
شارەەکان:
ک .باکوور
زمان  -ش وەزار :ک
10563
پەڕتوووکی ژمارە3 :
ست2010 ،
د ،ھەلبەس
ەحری رشيد
ب دەررا روﯾس /بە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201109
9181502076
61930
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
وەشانن ن ئ کەتيا نﭭﭭ سەر ن کوررد  -دھوک
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
بااشووری کورددستان
و ت:
دھﯚک
شارەەکان:
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زمان  -ش وەزار :ک .باکوور
پەڕتووکی ژمارە10564 :
ب ھنشک
http://www.kurdipedia.org/?q=2011091815020361826
ئامادەﯾە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
محەمەد حەسەن بناﭬی2006 ،
وەشان ن ئ کەتيا نﭭ سەر ن کورد  -دھوک
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی پەڕتووک
باشووری کوردستان
و ت:
دھﯚک
شارەکان:
جﯚری پەڕتووک :کلتوور
زمان  -ش وەزار :ک .باکوور
پەڕتووکی ژمارە10565 :
بەر ب دەق خﯚمالی /دەق و شرۆﭬەکرن
http://www.kurdipedia.org/?q=2011091815020161768
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
ئيبراھيم ئەحمەد سمﯚ2005 ،
وەشان ن ئ کەتيا نﭭ سەر ن کورد  -دھوک
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی پەڕتووک
باشووری کوردستان
و ت:
دھﯚک
شارەکان:
جﯚری پەڕتووک :ئەدەبی
زمان  -ش وەزار :ک .باکوور
پەڕتووکی ژمارە10566 :
بەرپەرەک وندا ژ ژﯾانناما سەليم ئەسمەرێ /چيرۆک ،انور محەمەد طاھر 2004
http://www.kurdipedia.org/?q=2011091815020061744
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
وەشان ن ئ کەتيا نﭭ سەر ن کورد  -دھوک
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی پەڕتووک
باشووری کوردستان
و ت:
دھﯚک
شارەکان:
زمان  -ش وەزار :ک .باکوور
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10567
پەڕتوووکی ژمارە7 :
صيص عابد
بەرص
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201111
1280919026
63032
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
فەق تتەﯾران
بالﭬکرنا :عەبدول ەقييب ﯾوسف
تاﯾبەتمە
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
و ت:
ستان
شووری کوردس
باش
ە بەست
جﯚری پەڕتووک :ھە
زمان  -ش وەزار :ک ..باکوور
10568
پەڕتوووکی ژمارە8 :
ی
شتينەبووﯾی
ەرەکی دەش
ﯚتيي ن کﯚچە
بەرگﯚ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201109
9181502036
61837
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
ن2006 ،
ل تاھا شاھين
ئيسماعيل
ەر ن کورد  -ددھوک
وەشان ن ئ کەتيا نﭭ سە
دﯾيەکانی پەڕتتووک
تاﯾبەتمەند
باشوووری کوردستان
و ت:
شارەکان:
ک
دھﯚک
ەست
جﯚری پەڕتتووک :ھە بە
زمان  -ش وەزار :ک .باککوور
10569
پەڕتوووکی ژمارە9 :
و پاشا
بەشو
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201205
5281453326
64927
ئامادەەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
مەمدووح عەدوان
ھر
وەرگ انی :ئەنوەر محەمەد تاھ
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی پەڕتووک
شانﯚ
ی پەڕتووک :ش
جﯚری
ک .باکوور
زمان  -ش وەزار :ک
10570
پەڕتوووکی ژمارە0 :
وان2008 ،
ست ،دﯾا جو
ەر /ھەلبەس
بەندە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201109
9181502056
61866
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ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
وەشانن ن ئ کەتيا نﭭﭭ سەر ن کوررد  -دھوک
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
و ت:
بااشووری کورددستان
دھﯚک
شارەەکان:
ک .باکوور
زمان  -ش وەزار :ک
10571
پەڕتوووکی ژمارە1 :
بەﯾتا سيسەبان  /ھزرﭬان2007 ،،
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201109
9181502046
61851
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
وەشانن ن ئ کەتيا نﭭﭭ سەر ن کوررد  -دھوک
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
و ت:
بااشووری کورددستان
دھﯚک
شارەەکان:
ک .باکوور
زمان  -ش وەزار :ک
10572
پەڕتوووکی ژمارە2 :
بەﯾت ن کوردی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201309
9101023478
88824
ی پی دی ئ ف :ھ شتا ئاماادە نييە
فاﯾلی
دولال
محەمەد عەبد
کﯚمکرن :مح
چاپا :ﯾەک 2002 -
دن ،ت دا
ھاتينە ﭬەھاند
ەندﯾن بابەت ن جﯚراوجﯚر ھ
ی نە ل دۆر چە
ژمارەﯾەکا ببەﯾت ن کوردی
دەباری دﯾتنا وی ﯾا تاﯾبەت
ی
کورد ھاتينە دﯾارکرن ز
د
گەلەک ژ ککەﭬنەباوەر ن مللەت
دۆزان.
ن
ەندﯾن بابەت و ھزر و
ھەمبەر چە
تاﯾبەتمەند
دﯾيەکانی پەڕتتووک
و ت:
باشوووری کوردستان
ەست
جﯚری پەڕتتووک :ھە بە
زمان  -ش وەزار :ک .باککوور
10573
پەڕتوووکی ژمارە3 :
ەﭬەرا بەھدﯾنان
وﯾخوازا کورردی دا ل دە
ێ د ھﯚزانا نو
وکسيزم و ت گەھ وێ
پارادو
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201109
9181502046
61840
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
20
ت خابوور006 ،
ﭬەکﯚليين ،عسمەت
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وەشانن ن ئ کەتيا نﭭﭭ سەر ن کوررد  -دھوک
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
بااشووری کورددستان
و ت:
دھﯚک
شارەەکان:
ەدەبی
ی پەڕتووک :ئە
جﯚری
ک .باکوور
زمان  -ش وەزار :ک
10574
پەڕتوووکی ژمارە4 :
پارزﯾنن ھيﭭيا
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
68396
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ە
ەبرﯾە
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
و ت:
بااشووری کورددستان
ەدەبی
ی پەڕتووک :ئە
جﯚری
ک .باکوور
زمان  -ش وەزار :ک
10575
پەڕتوووکی ژمارە5 :
پانورااما 2011
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201201
1221148026
63975
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ت سەعيد
کردن  :روژھات
ئامادەکر
جور  :م ژوو
الپەر 8 :
ش وەزار  :بادﯾنی
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
تاﯾبەتم
ستان
شووری کوردس
باش
و ت:
جﯚری پەڕتووک :م ژژوو
زمان  -ش وەزار :ک  .باکوور
10576
پەڕتوووکی ژمارە6 :
ﭭانی ،ل کﯚللين2008 ،
صەبری سل ﭭ
پاﯾيزا پەﯾﭭان /ص
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201109
9181502056
61880
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
وەشانن ن ئ کەتيا نﭭﭭ سەر ن کوررد  -دھوک
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
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باشووری کوردستان
و ت:
دھﯚک
شارەکان:
زمان  -ش وەزار :ک .باکوور
پەڕتووکی ژمارە10577 :
پاﯾيزا چيای
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122214410418800
ئامادەﯾە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
نووسينی :عارف حيتﯚ
ئەم کت بە لە سا ی 2004دا ب وکراوەتەوە
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی پەڕتووک
باشووری کوردستان
و ت:
جﯚری پەڕتووک :ھە بەست
زمان  -ش وەزار :ک .باکوور
پەڕتووکی ژمارە10578 :
پاﯾيزەکا شين
http://www.kurdipedia.org/?q=2011091815020561870
ئامادەﯾە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
ترﯾفە دۆسکی2008 ،
وەشان ن ئ کەتيا نﭭ سەر ن کورد  -دھوک
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی پەڕتووک
باشووری کوردستان
و ت:
دھﯚک
شارەکان:
جﯚری پەڕتووک :ھە بەست
زمان  -ش وەزار :ک .باکوور
پەڕتووکی ژمارە10579 :
پرا ئارتا ﯾان بھاﯾ گران /ئەنوەر محەمەد تاھر ،س شانﯚگەرﯾ ن وەرگ رای2008 ،
http://www.kurdipedia.org/?q=2011091815020561877
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
وەشان ن ئ کەتيا نﭭ سەر ن کورد  -دھوک
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی پەڕتووک
باشووری کوردستان
و ت:
دھﯚک
شارەکان:
زمان  -ش وەزار :ک .باکوور
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10580
پەڕتوووکی ژمارە0 :
ک2010 ،
ماعيل ھاجانی ،چيروک
غەرن /ئسم
ول ژی لەغ
ک ن ستەنبو
پشيک
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201109
9181502076
61939
شتا ئامادە نيييە
ھش
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
وەشانن ن ئ کەتيا نﭭﭭ سەر ن کوررد  -دھوک
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
بااشووری کورددستان
و ت:
دھﯚک
شارەەکان:
ک .باکوور
زمان  -ش وەزار :ک
10581
پەڕتوووکی ژمارە1 :
پالنا ژژﯾر
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6202255317
70449
ی پی دی ئ ف :ھ شتا ئاماادە نييە
فاﯾلی
ی
جاھيدا بيری
2002
ھەولدان
ﯾە گﯚتن ،ت دا ھ
ەﭬن ھاتی ە
ەکا ئامير ن کە
چيرۆکەکە بﯚ زارۆکان ،ل دۆر ژمارەﯾە
بەلنگاز و
ز
ە کرن ژ بﯚ دﯾاارکرنا وێ جاووازﯾ ﯾا کو د ناﭬبەرا دﯾتنا تەخا
ﯾا ھاتی ﯾە
دەولەمەنداان دا ھەی.
دﯾيەکانی پەڕتتووک
تاﯾبەتمەند
و ت:
باشوووری کوردستان
جﯚری پەڕتتووک :مندا ن
زمان  -ش وەزار :ک .باککوور
10582
پەڕتوووکی ژمارە2 :
پوستتە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201403
3310040079
93922
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
جەميل
ل محەمەد ش الزی
ك2004-
دھﯚك
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
چيرۆک
ی پەڕتووک :چ
جﯚری
و ت:
بااشووری کورددستان
ک .باکوور
زمان  -ش وەزار :ک
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10583
پەڕتوووکی ژمارە3 :
گندە چييە؟
پ وپاگ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201205
5240021366
64869
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
عەبدولخالق
عەلی ع
دھﯚک 2001 -
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
تاﯾبەتمە
و ت:
ستان
شووری کوردس
باش
ەمەجﯚرە
جﯚری پەڕتووک :ھە
زمان  -ش وەزار :ک ..باکوور
10584
پەڕتوووکی ژمارە4 :
چونەﭬەک ل م ژووﯾا بارززان ١٩١٤ - ١٨٢٠
پ داچ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201306
6070003127
78342
ئاماادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
نﭭيسيين :مەال ئەﯾووب
٢٠٠٧
٢
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی پەڕتووک
بااشووری کورددستان
و ت:
ی پەڕتووک :م ژوو
جﯚری
ک .باکوور
زمان  -ش وەزار :ک
10585
پەڕتوووکی ژمارە5 :
ھروری،
سەر ھندەک بەلگەنامەﯾﯾ ن تاﯾبەت ب کوردانﭭە /ﭬەکﯚلين ،د .صالح ھ
چوونەک لسە
پ داچ
2
2006
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201109
9181502026
61811
ھ شتا ئامادە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
وەشانن ن ئ کەتيا نﭭﭭ سەر ن کوررد  -دھوک
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
بااشووری کورددستان
و ت:
دھﯚک
شارەەکان:
ک .باکوور
زمان  -ش وەزار :ک
10586
پەڕتوووکی ژمارە6 :
ەش
پ ال رە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201109
9181502066
61908
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ئامادەﯾە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
ھشيار ر کانی ،ژ بيرەوەرﯾ ن پ شمەرگەﯾەکی2009 ،
وەشان ن ئ کەتيا نﭭ سەر ن کورد  -دھوک
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی پەڕتووک
باشووری کوردستان
و ت:
دھﯚک
شارەکان:
جﯚری پەڕتووک :ﯾاداشت
زمان  -ش وەزار :ک .باکوور
پەڕتووکی ژمارە10587 :
پ ل ن رەخنەﯾی /رەخنە ،نعمت اللـە حامد نھ لی 2005
http://www.kurdipedia.org/?q=2011091815020161766
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
وەشان ن ئ کەتيا نﭭ سەر ن کورد  -دھوک
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی پەڕتووک
باشووری کوردستان
و ت:
دھﯚک
شارەکان:
زمان  -ش وەزار :ک .باکوور
پەڕتووکی ژمارە10588 :
پەرتوکا پەندان
http://www.kurdipedia.org/?q=2011092222313562061
ئامادەﯾە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
پەرتوکا پەندان
پەرتوکا پەندان بەشەکە ژ پەرتوکا پيورزا ئاﯾن ن ﯾاھودﯾەت و مەسيحيەت  ،ژ پەند ن سل مان پ غەمبەری
)س( پ ک دھ ن.
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی پەڕتووک
باشووری کوردستان
و ت:
جﯚری پەڕتووک :ئاﯾين و ئاتەﯾزم
زمان  -ش وەزار :ک .باکوور
پەڕتووکی ژمارە10589 :
پەرتەوکرنا گونەھان
http://www.kurdipedia.org/?q=2011091815020461859
ئامادەﯾە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
محسن عەبدول ەحمان2008 ،
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وەشانن ن ئ کەتيا نﭭﭭ سەر ن کوررد  -دھوک
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
بااشووری کورددستان
و ت:
دھﯚک
شارەەکان:
چيرۆک
ی پەڕتووک :چ
جﯚری
ک .باکوور
زمان  -ش وەزار :ک
10590
پەڕتوووکی ژمارە0 :
دﯾن ئ زدﯾان  -بەرگی دوھەم
پەرن ژ ئەدەب د
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201110
00614501219859
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
جندی رەشﯚ
ی
خەليل
کﯚمکرن و ﭬﭬەکﯚ ين؛ د .خ
شانی سپي ززەوە ب وکراوەەتەوە
لەالﯾەن چاپ و وەش
ن
 200دا
ئەم کت بە للە سا ی 04
تاﯾبەتمەند
دﯾيەکانی پەڕتتووک
و ت:
باشوووری کوردستان
ی
جﯚری پەڕتتووک :ئەدەبی
زمان  -ش وەزار :ک .باککوور
10591
پەڕتوووکی ژمارە1 :
دﯾن ئ زدﯾان  -بەرگ ئ ک
پەرن ژ ئەدەب د
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201110
0061448166
62229
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ن و ﭬەکﯚلين
کﯚم کرن
شﯚ
د .خەلييل جندی رەش
دھﯚک 2004 -
تاﯾبەتم
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
ستان
شووری کوردس
باش
و ت:
جﯚری پەڕتووک :ئەددەبی
زمان  -ش وەزار :ک  .باکوور
10592
پەڕتوووکی ژمارە2 :
ی
پەستت ن بازنەﯾی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22214410418794
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
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نووسينی :د .عارف حيتتﯚ
ەمی ئەم کت ببە لە سا ی 2001دا لە ددھﯚک ب وکراوەتەوە
چاپی ﯾەکە
دﯾيەکانی پەڕتتووک
تاﯾبەتمەند
و ت:
باشوووری کوردستان
ەست
جﯚری پەڕتتووک :ھە بە
زمان  -ش وەزار :ک .باککوور
10593
پەڕتوووکی ژمارە3 :
فا2006 ،
پەل ن عشق  /ھﯚزان ،دربااس مستەف
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201109
9181502036
61814
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
وەشانن ن ئ کەتيا نﭭﭭ سەر ن کوررد  -دھوک
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
و ت:
بااشووری کورددستان
دھﯚک
شارەەکان:
ک .باکوور
زمان  -ش وەزار :ک
10594
پەڕتوووکی ژمارە4 :
گشتی
ی
ەوێ ناﭬخوﯾ ئنستتيوتتا )دھﯚک( بو رەوشەنببيرﯾا
پەﯾرە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201303
3091717498
82521
ئامادەﯾە
ە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
شتی
شەنبيرﯾا گش
پەﯾرەووێ ناﭬخوﯾ ئنستتيوتا )ددھﯚک(بو رەوش
:d
چاوەdigc.info
سەرچ
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی پەڕتووک
بااشووری کورددستان
و ت:
ی پەڕتووک :پررۆگرام
جﯚری
ک .باکوور
زمان  -ش وەزار :ک
10595
پەڕتوووکی ژمارە5 :
پەﯾﭭا بەرزە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201201
1281045146
64076
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
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م
عەلی سەليم
ھەلز عە
دھﯚک 2012 -
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
تاﯾبەتمە
ستان
شووری کوردس
باش
و ت:
ە بەست
جﯚری پەڕتووک :ھە
زمان  -ش وەزار :ک ..باکوور
10596
پەڕتوووکی ژمارە6 :
2005
2
ولتان،
ەدەبی ،عبدالخالق سو
ە /ﭬەکﯚلين ن رەخنا ئە
پەﯾﭭ ن ب پەردە
dipedia.org//?q=201109
9181502016
61771
http:///www.kurd
ھ شتا ئامادە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
وەشانن ن ئ کەتيا نﭭﭭ سەر ن کوررد  -دھوک
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
و ت:
بااشووری کورددستان
دھﯚک
شارەەکان:
ک .باکوور
زمان  -ش وەزار :ک
10597
پەڕتوووکی ژمارە7 :
ترسا ب ددان
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201109
9181502056
61878
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
2008
سف ،رۆمان8 ،
حەليم ﯾوس
ەر ن کورد  -ددھوک
وەشان ن ئ کەتيا نﭭ سە
دﯾيەکانی پەڕتتووک
تاﯾبەتمەند
و ت:
باشوووری کوردستان
شارەکان:
ک
دھﯚک
جﯚری پەڕتتووک :رۆمان
زمان  -ش وەزار :ک .باککوور
10598
پەڕتوووکی ژمارە8 :
ست2008 ،
مەرێ لەعل  ،ھەلبەس
توافا ﯾارێ /عەم
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201109
9181502056
61888
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
وەشانن ن ئ کەتيا نﭭﭭ سەر ن کوررد  -دھوک
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
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بااشووری کورددستان
و ت:
دھﯚک
شارەەکان:
ک .باکوور
زمان  -ش وەزار :ک
10599
پەڕتوووکی ژمارە9 :
2005
2
ﯚﭬلی،
سەلمان کﯚ
ەلبەست ،س
شي ن و بەر ت نە من /ھە
تير ژ کﭭانا دوەش
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201109
9181502026
61781
ئامادە نييە
ە
ھ شتا
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
وەشانن ن ئ کەتيا نﭭﭭ سەر ن کوررد  -دھوک
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
بااشووری کورددستان
و ت:
دھﯚک
شارەەکان:
ک .باکوور
زمان  -ش وەزار :ک
10600
پەڕتوووکی ژمارە0 :
تيرورکرنا حەز ن ب مراد
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201202
2041337476
64169
ی پی دی ئ ف :ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی
ی ﯾا دووێ ﯾا ھوزانا
پەرتوکا ئازاد بوسەلی
وەشان ن پەرتوکخانا فەرھەنگ  -زاخو
تاﯾبەتمە
ەندﯾيەکانی پپەڕتووک
شووری کوردس
باش
و ت:
ستان
ە بەست
جﯚری پپەڕتووک :ھە
زمان  -ش وەزار :ک .باکوور
10601
پەڕتوووکی ژمارە1 :
تيﯚرا و ژەﯾی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201109
9181502056
61889
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
د .عاررف حيتﯚ ،ﭬەککﯚلين2008 ،
وەشانن ن ئ کەتيا نﭭﭭ سەر ن کوررد  -دھوک
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
بااشووری کورددستان
و ت:
دھﯚک
شارەەکان:
ک .باکوور
زمان  -ش وەزار :ک
ەدەبی
ی پەڕتووک :ئە
جﯚری
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پەڕتووکی ژمارە10602 :
ت کست دناﭬبەرا گﯚتارا رەخنەﯾی و ر باز ن ئەدەبی دا
http://www.kurdipedia.org/?q=2011091815020561869
ئامادەﯾە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
ئەمين عبدالقادر2008 ،
وەشان ن ئ کەتيا نﭭ سەر ن کورد  -دھوک
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی پەڕتووک
باشووری کوردستان
و ت:
دھﯚک
شارەکان:
جﯚری پەڕتووک :ئەدەبی
زمان  -ش وەزار :ک .باکوور
پەڕتووکی ژمارە10603 :
ت کست ن ئەدەبی
http://www.kurdipedia.org/?q=2011091815020561876
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
خالد حس ن2008 ،
وەشان ن ئ کەتيا نﭭ سەر ن کورد  -دھوک
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی پەڕتووک
باشووری کوردستان
و ت:
دھﯚک
شارەکان:
زمان  -ش وەزار :ک .باکوور
پەڕتووکی ژمارە10604 :
تەفسيرا سورەتا )القصص)
http://www.kurdipedia.org/?q=2011090722450761044
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
نووسەر  :تحسين ئيبراھيم دوسکی
زاراڤ  :بادﯾنی
دھوک  -کوردستان
سەرچاوە :تﯚمار کی تاﯾبەت بﯚ کوردﯾپ دﯾا لەالﯾەن )ن چيرﭬان( سەبارەت بە )تەفسيرا سورەتا )القصص(
لە22:16:15 2011-9-7 :
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی پەڕتووک
باشووری کوردستان
و ت:
جﯚری پەڕتووک :ئاﯾين و ئاتەﯾزم
زمان  -ش وەزار :ک .باکوور
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10605
پەڕتوووکی ژمارە5 :
تا القصص
سيرا سورەتا
تەفس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201201
1262312066
64042
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
م دوسکی
سين ئيبراھيم
ئامادەەکرن  :تەحس
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
بااشووری کورددستان
و ت:
دھﯚک
شارەەکان:
م
ی پەڕتووک :ئااﯾين و ئاتەﯾزم
جﯚری
ک .باکوور
زمان  -ش وەزار :ک
10606
پەڕتوووکی ژمارە6 :
ستان
تەنھس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201109
9222237596
62063
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
تەنھستتان
نﭭ سەرر  :کەمال سل ﭭانی
ھەلبەست
جور  :ھ
تاﯾبەتمە
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
و ت:
ستان
شووری کوردس
باش
ە بەست
جﯚری پەڕتووک :ھە
زمان  -ش وەزار :ک ..باکوور
10607
پەڕتوووکی ژمارە7 :
ھونەرمەنداا بەرزە
کەرا کورد ،ھ
تەﭬنک
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201109
9181502026
61798
ئاماددەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
سعود خالد گوولی2006 ،
ﭬەکﯚلييــن ،و :مەس
وەشانن ن ئ کەتيا نﭭﭭ سەر ن کوررد  -دھوک
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
و ت:
بااشووری کورددستان
دھﯚک
شارەەکان:
ی پەڕتووک :ل کﯚ ينەوە
جﯚری
ک .باکوور
زمان  -ش وەزار :ک
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پەڕتووکی ژمارە10608 :
تەکنيکا ﭬەگ ران د کورتەچيرۆک ن )فازل عومەری( دا /ﭬەکﯚلين ،نەفيسا ئيسماعيل
2005
http://www.kurdipedia.org/?q=2011091815020061754
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
وەشان ن ئ کەتيا نﭭ سەر ن کورد  -دھوک
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی پەڕتووک
باشووری کوردستان
و ت:
دھﯚک
شارەکان:
زمان  -ش وەزار :ک .باکوور
پەڕتووکی ژمارە10609 :
جاک در دا و ھەلوەشاندن /ﭬەکﯚلين ،د .فازل عمرـ 2005
http://www.kurdipedia.org/?q=2011091815020161764
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
وەشان ن ئ کەتيا نﭭ سەر ن کورد  -دھوک
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی پەڕتووک
باشووری کوردستان
و ت:
دھﯚک
شارەکان:
زمان  -ش وەزار :ک .باکوور
پەڕتووکی ژمارە10610 :
جگەرخو ن
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122214410618858
ئامادەﯾە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
ﭬەگوھاستن و بەرھەﭬکرن؛ ھەﭬاڵ زاخﯚﯾی
ئەم کت بە لە سا ی  2004دا لەالﯾەن چاپ و وەشانی سپي زەوە ب وکراوەتەوە
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی پەڕتووک
باشووری کوردستان
و ت:
جﯚری پەڕتووک :ھە بەست
زمان  -ش وەزار :ک .باکوور
پەڕتووکی ژمارە10611 :
جواھر المبدعين /مناقشات ادبية ،اسماعيل بادی2005 ،
http://www.kurdipedia.org/?q=2011091815020161779
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
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وەشانن ن ئ کەتيا نﭭﭭ سەر ن کوررد  -دھوک
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
بااشووری کورددستان
و ت:
دھﯚک
شارەەکان:
ک .باکوور
زمان  -ش وەزار :ک
10612
پەڕتوووکی ژمارە2 :
ێ ئامادەﯾی
رافيا دوازدێ
جوگر
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201201
1221615056
63981
ئامادەەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
مادەﯾی
جوگرافيا دوازێ ئام
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
و ت:
بااشووری کورددستان
جوگرافيا
ی پەڕتووک :ج
جﯚری
ک .باکوور
زمان  -ش وەزار :ک
10613
پەڕتوووکی ژمارە3 :
رنا خەونان
جيھاننا شروﭬەکر
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201201
1281717396
64090
ی پی دی ئ ف :ھ شتا ئئامادە نييە
فاﯾلی
خەونان
شروﭬەکرنا خە
جيھانا ش
شيالنی
ن :محەمەد آننور تەوفيق ش
وەرگ ران
زاراڤ  :بادﯾنی
بەرگ  :بەﯾار جەميل
ل
چاپا ئ ک 2011 :
تاﯾبەتمە
ەندﯾيەکانی پپەڕتووک
ستان
شووری کوردس
باش
و ت:
جﯚری پپەڕتووک :ھە مەجﯚرە
زمان  -ش وەزار :ک .باکوور
10614
پەڕتوووکی ژمارە4 :
ک
ستەﯾ ن فروک
جەس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201101
1041942002
22034
شتا ئامادە نيييە
ھش
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ەحمان ت دا ھەنە ،ل ساال 2010ێ ێ ژ
ن
عەبدول
کومەککا کورتە چيرووک ن نﭭ سەرر و چيروکنﭭ س محسن ع
ﯾە.
قەبارێ ناﭬنجی ە
ێ
سەر ن کورد – تاﯾ دھوک ﭬە ھاتيە چاپکرن.ژ
الﯾ ئ کەتيا نﭭ س
ەﯾ ن فروک( لە-1-4 :
سەبارەت بە )جەستە
ت
ەالﯾەن )روژھاات(
ی تاﯾبەت بﯚ کوردﯾپ دﯾا لە
چاوە :تﯚمار کی
سەرچ

ﻻﭘەڕە

2841

http://www.kurdipedia.org

17:44:47 2011
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی پەڕتووک
باشووری کوردستان
و ت:
دھﯚک
شارەکان:
زمان  -ش وەزار :ک .باکوور
پەڕتووکی ژمارە10615 :
جەمسەرێ سي  /کورتە چيرۆک ،خالد صالح 2005
http://www.kurdipedia.org/?q=2011091815020161759
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
وەشان ن ئ کەتيا نﭭ سەر ن کورد  -دھوک
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی پەڕتووک
باشووری کوردستان
و ت:
دھﯚک
شارەکان:
زمان  -ش وەزار :ک .باکوور
پەڕتووکی ژمارە10616 :
جەھنەم وارێ پەش مانان
http://www.kurdipedia.org/?q=2012012818155764094
ئامادەﯾە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
جەھنەم وارێ پەش مانان
نﭭ سەر  :تەحسين ئيبراھيم دوسکی
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی پەڕتووک
باشووری کوردستان
و ت:
جﯚری پەڕتووک :ئاﯾين و ئاتەﯾزم
زمان  -ش وەزار :ک .باکوور
پەڕتووکی ژمارە10617 :
چاپەمەني ت رەوشــەنبير ت دەﭬــەرا بەھدﯾنــان ) /(2000-1935بيــبلوگرافيا ،وصفی
حسن رد نی2006 ،
http://www.kurdipedia.org/?q=2011091815020261799
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
وەشان ن ئ کەتيا نﭭ سەر ن کورد  -دھوک
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی پەڕتووک
باشووری کوردستان
و ت:
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دھﯚک
شارەەکان:
ک .باکوور
زمان  -ش وەزار :ک
10618
پەڕتوووکی ژمارە8 :
ی2005 ،
ەست ،شە مال ئاکرەﯾی
ﭭيت /ھەلبە
چاخ رۆژ دپەﯾﭭ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201109
9181502026
61786
ھ شتا ئامادە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
وەشانن ن ئ کەتيا نﭭﭭ سەر ن کوررد  -دھوک
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
بااشووری کورددستان
و ت:
دھﯚک
شارەەکان:
ک .باکوور
زمان  -ش وەزار :ک
10619
پەڕتوووکی ژمارە9 :
چاﭬ سيتاﭬک
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201109
9181502046
61843
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
200
تەحسين نناﭬشکی07 ،
ەر ن کورد  -ددھوک
وەشان ن ئ کەتيا نﭭ سە
دﯾيەکانی پەڕتتووک
تاﯾبەتمەند
و ت:
باشوووری کوردستان
شارەکان:
ک
دھﯚک
جﯚری پەڕتتووک :رۆمان
زمان  -ش وەزار :ک .باککوور
10620
پەڕتوووکی ژمارە0 :
دی 1867 - 1799
ودێ باﯾەزﯾد
ەال مەحموو
حيکاﯾەت د مە
چل ح
dipedia.org//?q=201110
0241921556
62541
http:///www.kurd
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
ستينە سەر ر نﭭيسا نوی و فەرھەنگﯚک بﯚ چ کرﯾيە
دی ﭬەگوھاس
رەشيد فند
دەزگای ئارراس 2004 -
دﯾيەکانی پەڕتتووک
تاﯾبەتمەند
و ت:
باشوووری کوردستان
ک
جﯚری پەڕتتووک :چيرۆک
زمان  -ش وەزار :ک .باککوور
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10621
پەڕتوووکی ژمارە1 :
ۆژێ
ن بەرەڤ رۆ
چوون
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
69177
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
د شەفيق
عەگيد
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
و ت:
بااشووری کورددستان
چيرۆک
ی پەڕتووک :چ
جﯚری
ک .باکوور
زمان  -ش وەزار :ک
10622
پەڕتوووکی ژمارە2 :
وکان
ەری بو زارو
ک ن جادوگە
چيروک
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22209070318482
ی پی دی ئ ف :ھ شتا ئاماادە نييە
فاﯾلی
ﭬە ھاتيە وەرگ ران بو
حەجی جەحفەر ە
ی
سەرێ کورد
ێ
پەرتوکەکا ززاروکانە ژ الﯾ نﭭ
ەر ن کورد  /تااﯾ
ی ،ژ الﯾ ئ کەتيا نﭭ سە
سەر زمان کوردﯾ ژ ززمان عەرەبی
دانن ژ فلکلوررێ
شت چيروک ن جادوگەرا ت د
دن .ت دا ھەش
ھاتيە وەشاند
دھوک ﭬە ھ
روسی.
سەبارەت بە
لەالﯾەن )روژھات( س
ن
سەرچاوە :تﯚمار کی تاﯾﯾبەت بﯚ کوردﯾپ دﯾا
لە21:57:37 2010-12-21 :
جادوگەری بوو زاروکان( :
)چيروک ن ج
دﯾيەکانی پەڕتتووک
تاﯾبەتمەند
و ت:
باشوووری کوردستان
زمان  -ش وەزار :ک .باککوور
10623
پەڕتوووکی ژمارە3 :
ک ن رەوشتتی
چيروک
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201109
9241847216
62075
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
پەرتوککا  :چيروک ن رەوشتی
بەرھە
ەﭬکرن  :عابد جميل
ن – زاخو
چاپخانا  :کوردستان
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی پەڕتووک
بااشووری کورددستان
و ت:
چيرۆک
ی پەڕتووک :چ
جﯚری
ک .باکوور
زمان  -ش وەزار :ک
10624
پەڕتوووکی ژمارە4 :
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حجی جعفر2010 ،
ی
ک ،و:
ۆکان /چيرۆک
ەری بﯚ زارۆ
ک ن جادوگە
چيرۆک
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201109
9181502086
61945
ھ شتتا ئامادە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
وەشانن ن ئ کەتيا نﭭﭭ سەر ن کوررد  -دھوک
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
بااشووری کورددستان
و ت:
دھﯚک
شارەەکان:
ک .باکوور
زمان  -ش وەزار :ک
10625
پەڕتوووکی ژمارە5 :
ک ن ميلل ن کوردى
چيرۆک
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201011
11710170510752
ی پی دی ئ ف :ھ شتا ئاماادە نييە
فاﯾلی
شيالزى
ى
کﯚمکرن و ببەرھەﭬکرن :جەميل محەمەد
دﯾزاﯾنى بەرگ :حەميد ررەزا ئازموودە
مﯚنتاژ :بوارر نورەدﯾن
مانى
شﭭان  -سل م
چاپخانە :ش
1
تيراژ1500 :
ەم 2005
چاپى ﯾەکە
نرخ 2500 :دﯾنار
ی
(20
ژمارەی سپپاردن ) (910سا ی )005
حکومەتی ھەر می
کوردستا
تاﯾبەتمەند
دﯾيەکانی پەڕتتووک
و ت:
باشوووری کوردستان
زمان  -ش وەزار :ک .باککوور
10626
پەڕتوووکی ژمارە6 :
20
ک :لوقمان ئاسھی008 ،
ی /چيرۆک
ی بﯚ ئنگليزﯾی
ک ن وەرگ رای ژ کوردی
چيرۆک
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201109
9181502056
61873
ھ شتا ئامادە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
وەشانن ن ئ کەتيا نﭭﭭ سەر ن کوررد  -دھوک
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
بااشووری کورددستان
و ت:
دھﯚک
شارەەکان:
ک .باکوور
زمان  -ش وەزار :ک
10627
پەڕتوووکی ژمارە7 :
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چيرۆک ن کورمانجی )بەرھەﭬﯚکا نامە و چ رۆک ن کورمانجی)
http://www.kurdipedia.org/?q=2012082321242758993
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
ئال کساندەر ژابا
ﭬەژاندن :جانکورد
ﭬەگﯚھازتن ژ ئەلفاب يا التينی :ئەﭬراز حس ن
٢٠٠٨
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی پەڕتووک
باشووری کوردستان
و ت:
جﯚری پەڕتووک :ئەدەبی
زمان  -ش وەزار :ک .باکوور
پەڕتووکی ژمارە10628 :
چيﭭانﯚک ژ ھەمی دنياﯾ ؛ چيﭭانﯚک ت خواردن و ﭬەخوارن
http://www.kurdipedia.org/?q=2013060113193078392
ئامادەﯾە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
وەرگ ان ژ ئەلمانی :حەجی جەعفەر
٢٠٠٧
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی پەڕتووک
باشووری کوردستان
و ت:
جﯚری پەڕتووک :ھەمەجﯚرە
زمان  -ش وەزار :ک .باکوور
پەڕتووکی ژمارە10629 :
چيﭭانﯚکا گاﯾ سﯚر
http://www.kurdipedia.org/?q=2011091815020361820
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
جەميل محەمەد ش الزی2006 ،
وەشان ن ئ کەتيا نﭭ سەر ن کورد  -دھوک
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی پەڕتووک
باشووری کوردستان
و ت:
دھﯚک
شارەکان:
جﯚری پەڕتووک :کلتوور
زمان  -ش وەزار :ک .باکوور
پەڕتووکی ژمارە10630 :
چەستەﯾ ن فرۆک /چيرۆک ،محسن عبد الرحمن2010 ،
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http://www.kurdipedia.org/?q=2011091815020861947
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
وەشان ن ئ کەتيا نﭭ سەر ن کورد  -دھوک
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی پەڕتووک
باشووری کوردستان
و ت:
دھﯚک
شارەکان:
زمان  -ش وەزار :ک .باکوور
پەڕتووکی ژمارە10631 :
چەند ئاورەک ل زمان کوردی
http://www.kurdipedia.org/?q=2013060213543878371
ئامادەﯾە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
فازڵ عومەر
٢٠٠٤
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی پەڕتووک
باشووری کوردستان
و ت:
جﯚری پەڕتووک :زمانەوانی
زمان  -ش وەزار :ک .باکوور
پەڕتووکی ژمارە10632 :
چەند بابەت و ل کﯚلين ن زمانی
http://www.kurdipedia.org/?q=2011091815020661897
ئامادەﯾە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
عبدالوھاب خالد ،ﭬەکﯚلين2009 ،
وەشان ن ئ کەتيا نﭭ سەر ن کورد  -دھوک
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی پەڕتووک
باشووری کوردستان
و ت:
دھﯚک
شارەکان:
جﯚری پەڕتووک :زمانەوانی
زمان  -ش وەزار :ک .باکوور
پەڕتووکی ژمارە10633 :
چەند بابەت ن دﯾروکی د سترانا دﯾروکی ﯾا کوردی دا
http://www.kurdipedia.org/?q=2010112311015010848
فاﯾلی پی دی ئ ف :ھ شتا ئامادە نييە
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ھروری  /زانکوﯾا دھوک -کوليژا پەروردا بننيات
پ داچوون و ئامادەکردن ::د.سەالح ھ
سل مانی
ەم 2004 :س
چاپی ﯾەکە
ناﭬەروک
دى
ت سترانا دﯾروککى ﯾا کور ى
بابەت ئ ک :سەبارەت
ى
سترانا
1847-182دس
بابەت دوووێ:بزاﭬا مير ببەدرخانى 21
دﯾروکى دا
دﯾروکى دا بابەت چوارى:
ى
سترانا
 1855-185دس
بابەت سيي :بزاﭬا ئ زدﯾﯾن ش رى 54
عەلي بەگگ دسترانا ددﯾروکى دا
سترانەکا دﯾرووکى دا
شاراني د س
ج :شەرێ ش
بابەت پ نج
ەش :روﯾدان ن دەﭬەرا باددﯾنان )1919ز( دسترانا دﯾرروکى دا
بابەت شە
191دسترانا ددﯾروکى دا
مەحمودى ﯾا ساال 19
ى
ەفت :بزاﭬا ش خ
بابەت ھە
ەشت :سمکﯚﯚﯾ شکاک و سترانا دﯾرووکى
بابەت ھە
دﯾروکى
ى
سترانا
س ن پاشا و س
ھ :کﯚر حس
بابەت نەھ
ەند ستران ن دى ﯾ ن دﯾروککى
پاشکو :چە
تاﯾبەتمەند
دﯾيەکانی پەڕتتووک
و ت:
باشوووری کوردستان
زمان  -ش وەزار :ک .باککوور
10634
پەڕتوووکی ژمارە4 :
کوردی
ۆژنامەﭬانيا ک
د بەرپەرەک ژ دﯾرۆکا رۆ
چەند
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201102
2171004253
34200
ی پی دی ئ ف :ھ شتا ئاماادە نييە
فاﯾلی
نﭭيسەر مووسەدەق تﯚﭬﭬی
ستان"ﭬە
کوردی دکەت ل رۆۆژناما "کوردس
ی
مەﭬانيا
ی دﯾروکا رۆژنام
ئەڤ پەرتوووکە بەحسی
ستن.
ﭬارا ھاوار کو ژ الﯾ مالباتا بەدرخانيا ھااتيە دەرئ خس
و ھەتا گﯚﭬا
ەت کو د
ھەر د ﭬ پەرتوک دا ،بەحسی دەەرچونا ژمارا ئ ک ﯾا گﯚﭬارا "پەﯾﭫ" دکە
 1ھاتيە چاپ و بەالﭬکرن.
ساال 1980
چەند رۆژنامە و گﯚﭬار ن
ھەر د ﭬی بەرھەم رۆۆژنامەگەرﯾا ککوردﯾدا ،ئيماژژە ب ناﭬ چە
دی ھاتيە ککرن.
ﯾامن ر
سەرچاوە :ما پەڕی پەﯾا
تاﯾبەتمەند
دﯾيەکانی پەڕتتووک
باشوووری کوردستان
و ت:
زمان  -ش وەزار :ک .باککوور
10635
پەڕتوووکی ژمارە5 :
ى2011 ،
ەدەق توﭬى
ەرى ،موسە
 /رۆژنامەگە
د بەرپەرەک ژ رۆژنامەﭬاانيا کوردى/
چەند
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201109
9181502086
61954
ھ شتا ئامادە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
وەشانن ن ئ کەتيا نﭭﭭ سەر ن کوررد  -دھوک
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
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باشووری کوردستان
و ت:
دھﯚک
شارەکان:
زمان  -ش وەزار :ک .باکوور
پەڕتووکی ژمارە10636 :
چەند خواندنەک ش وەکاری /ﭬەکﯚلين ،ستار علی 2005
http://www.kurdipedia.org/?q=2011091815020061745
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
وەشان ن ئ کەتيا نﭭ سەر ن کورد  -دھوک
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی پەڕتووک
باشووری کوردستان
و ت:
دھﯚک
شارەکان:
زمان  -ش وەزار :ک .باکوور
پەڕتووکی ژمارە10637 :
چەند ر يەک بﯚ دەقی /ﭬەکﯚلين ،صبيح محەمەد حسن 2004
http://www.kurdipedia.org/?q=2011091815020061743
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
وەشان ن ئ کەتيا نﭭ سەر ن کورد  -دھوک
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی پەڕتووک
باشووری کوردستان
و ت:
دھﯚک
شارەکان:
زمان  -ش وەزار :ک .باکوور
پەڕتووکی ژمارە10638 :
چەند ست ر ن گەش د ئەسمان ھەلبەستا نوو ﯾا کوردی دە
http://www.kurdipedia.org/?q=2011091815020561882
ئامادەﯾە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
خەليل دھﯚکی ،ﭬەکﯚلين2008 ،
وەشان ن ئ کەتيا نﭭ سەر ن کورد  -دھوک
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی پەڕتووک
باشووری کوردستان
و ت:
دھﯚک
شارەکان:
جﯚری پەڕتووک :ئەدەبی
زمان  -ش وەزار :ک .باکوور
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پەڕتووکی ژمارە10639 :
چەند شاعيرەﯾەک دھەر ما بەھدﯾناندا
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514967935
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
نافع
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی پەڕتووک
باشووری کوردستان
و ت:
زمان  -ش وەزار :ک .باکوور
جﯚری پەڕتووک :ئەدەبی
پەڕتووکی ژمارە10640 :
چەند گولەک بﯚ ﯾارا من /سەلمان ش خ مەمی ،ھەلبەست2010 ،
http://www.kurdipedia.org/?q=2011091815020761921
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
وەشان ن ئ کەتيا نﭭ سەر ن کورد  -دھوک
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی پەڕتووک
باشووری کوردستان
و ت:
دھﯚک
شارەکان:
زمان  -ش وەزار :ک .باکوور
پەڕتووکی ژمارە10641 :
چەند الﯾەنەك ژ دﯾروكا ئيسالم ﯾاسياسى ﭬەخوندنەكا سەرخوبو پەرتوكا ھادى
ئەلعەلەوى
http://www.kurdipedia.org/?q=2014033100400794544
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
و.جەمال عەبدو ئاكرەﯾى
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی پەڕتووک
باشووری کوردستان
و ت:
زمان  -ش وەزار :ک .باکوور
جﯚری پەڕتووک :ئاﯾين و ئاتەﯾزم
پەڕتووکی ژمارە10642 :
چەند ھزر ن رەوشەنبيری /گﯚتار ،ناجی تاھا بەرواری2008 ،
http://www.kurdipedia.org/?q=2011091815020461855
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
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وەشانن ن ئ کەتيا نﭭﭭ سەر ن کوررد  -دھوک
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
بااشووری کورددستان
و ت:
دھﯚک
شارەەکان:
ک .باکوور
زمان  -ش وەزار :ک
10643
پەڕتوووکی ژمارە3 :
ێ کوردی دا
ک د چيرۆک ن فولکلﯚرێ
د ﭬەکﯚلينەک
چەند
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201011
12410255110864
ی پی دی ئ ف :ھ شتا ئاماادە نييە
فاﯾلی
ی
ەمەد ش الزی
جميل محە
چاپا ک ددھوک 2004
ناﭬەروک:
دﯾاری
پەﯾﭭەک
چيرۆک ن کوردی ﯾ ن مللی
ک
ھەلسەنگاندنەک بو خوواندنەکا رەخننەﯾی بو شرووﭬەکرنا
)پروپ(ی
ی
ی ﯾا
ل دوﯾﭫ ر ببازا مورفولوژی
للی ﯾ ن کورددی دا
دورھ لی د چيرۆک ن ملل
کلﯚرێ کوردی دا
چيرۆک ن فولکل
رۆلى چافرەەﯾ د ناڤ چ
َ
ەرکری و شرووﭬەکرنەک موورفولوژی
س چيﭭاننﯚک ن ھەﭬبە
مللی لبن ر بازا موورفولوژی ﭬە..
ی
شروﭬەکرنا چيروکا )کــوورکــ ســل ( ﯾــا
چيرۆکا فولکلﯚﯚری دا ؟
بوچی مھاننە )مەرج( د چ
تاﯾبەتمەند
دﯾيەکانی پەڕتتووک
و ت:
باشوووری کوردستان
زمان  -ش وەزار :ک .باککوور
10644
پەڕتوووکی ژمارە4 :
ى
د ﯾاداشت ن پپژﯾشکەکى
چەند
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
68562
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
نافع ئااکرەﯾی
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی پەڕتووک
بااشووری کورددستان
و ت:
چيرۆک
ی پەڕتووک :چ
جﯚری
ک .باکوور
زمان  -ش وەزار :ک
10645
پەڕتوووکی ژمارە5 :
لکلﯚری)
چيرۆک ن فولک
ەتا کوردا )چ
حيکاﯾﯾەت د جمعە
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http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201306
6301402528
89742
ئاما دەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
بەرھە
ەﭬکرن :حەجيي جندی
٢٠٠٦
٢
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
بااشووری کورددستان
و ت:
چيرۆک
ی پەڕتووک :چ
جﯚری
ک .باکوور
زمان  -ش وەزار :ک
10646
پەڕتوووکی ژمارە6 :
بوون
ح جبو
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201109
9181502056
61868
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
سين ،ت کستت ن ئەدەبی2008 ،
ئەحمەد ﯾاس
ەر ن کورد  -ددھوک
وەشان ن ئ کەتيا نﭭ سە
دﯾيەکانی پەڕتتووک
تاﯾبەتمەند
باشوووری کوردستان
و ت:
شارەکان:
ک
دھﯚک
ی
جﯚری پەڕتتووک :ئەدەبی
زمان  -ش وەزار :ک .باککوور
10647
پەڕتوووکی ژمارە7 :
حەجيي جندی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201111
1132236266
62928
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
جەواری
ی
ەجی
کرنا :فرﯾدا حە
ئامادەکر
ی ئاراس 20 08 -
دەزگای
تاﯾبەتم
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
ستان
شووری کوردس
باش
و ت:
جﯚری پەڕتووک :ئەددەبی
زمان  -ش وەزار :ک  .باکوور
10648
پەڕتوووکی ژمارە8 :
م
ک و سينەم
حەمک
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201201
1142323206
63834
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
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حەمک و سينەم
نﭭ سەرر  :قادر قەچاخ
2010
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
تاﯾبەتمە
و ت:
ستان
شووری کوردس
باش
ە بەست
جﯚری پەڕتووک :ھە
زمان  -ش وەزار :ک ..باکوور
10649
پەڕتوووکی ژمارە9 :
ک توﭬی
حەمک
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201305
5282300107
78416
ئامادەەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
مەسععود کتانی
٢٠٠٠
٢
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی پەڕتووک
بااشووری کورددستان
و ت:
ی پەڕتووک :ککلتوور
جﯚری
ک .باکوور
زمان  -ش وەزار :ک
10650
پەڕتوووکی ژمارە0 :
رانوک نامەﯾ ن ئەﭬيندارران
حەﯾر
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201109
9181502036
61818
ئامادەەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
2006
ب عەبدو 6 ،
ئەدﯾب
وەشانن ن ئ کەتيا نﭭﭭ سەر ن کوررد  -دھوک
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
بااشووری کورددستان
و ت:
دھﯚک
شارەەکان:
جﯚری
ی پەڕتووک :ککلتوور
ک .باکوور
زمان  -ش وەزار :ک
10651
پەڕتوووکی ژمارە1 :
رانﯚک
حەﯾر
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201309
9121455198
88802
ی پی دی ئ ف :ھ شتا ئاماادە نييە
فاﯾلی

ﻻﭘەڕە

2853

http://www.kurdipedia.org

ێ خەﯾات
عەبدولعەزﯾزێ
کﯚمکرن :ع
چاپا :ﯾەک 2002 -
زمان ئەﭬيين ﯾە ،ﯾ کو ل دەم ن بەری نھو ئەﭬﭬينداران دەرب ﯾن پ
).
ئەﭬين کو دبيتە )حەﯾرانﯚک )
ن
کﯚﭬان و گاززندەﯾ ن خﯚ ژ دەردێ

دکر ژ خەم و

دﯾيەکانی پەڕتتووک
تاﯾبەتمەند
باشوووری کوردستان
و ت:
جﯚری پەڕتتووک :کلتوورر
زمان  -ش وەزار :ک .باککوور
10652
پەڕتوووکی ژمارە2 :
رانﯚک :ژ توررێ زارگﯚتنا کوردان
حەﯾر
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
67437
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ماعيل بادى
ئيسم
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
بااشووری کورددستان
و ت:
ی پەڕتووک :ککلتوور
جﯚری
ک .باکوور
زمان  -ش وەزار :ک
10653
پەڕتوووکی ژمارە3 :
ن
ی مامﯚستاﯾ س يەمين
خانی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201109
9181502026
61809
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
شەرەف006 ،
مەم ش
20
وەشانن ن ئ کەتيا نﭭﭭ سەر ن کوررد  -دھوک
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
بااشووری کورددستان
و ت:
دھﯚک
شارەەکان:
ک .باکوور
زمان  -ش وەزار :ک
10654
پەڕتوووکی ژمارە4 :
دن و ر زماناا کوردی بﯚ پﯚال شەش بنەڕەت
خواند
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201403
3040013323
33718
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
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...
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
تاﯾبەتم
و ت:
ستان
شووری کوردس
باش
دن
جﯚری پەڕتووک :پ ۆۆگرامی خو ند
زمان  -ش وەزار :ک  .باکوور

10655
پەڕتوووکی ژمارە5 :
200
ق حامد 04
سيکرن  /چييرۆک ،صدﯾق
دنگەھا برس
خواند
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201109
9181502006
61741
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
وەشانن ن ئ کەتيا نﭭﭭ سەر ن کوررد  -دھوک
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
و ت:
بااشووری کورددستان
دھﯚک
شارەەکان:
ک .باکوور
زمان  -ش وەزار :ک
10656
پەڕتوووکی ژمارە6 :
سەرھاتي ن د رﯾن
چەک زان؛ س
سين و کﯚچ
خﯚناس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201305
5310002367
78401
ئاماددەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
مو
شوکری خەم
تارق ش
٢٠٠٨
٢
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
بااشووری کورددستان
و ت:
ی پەڕتووک :ککلتوور
جﯚری
ک .باکوور
زمان  -ش وەزار :ک
10657
پەڕتوووکی ژمارە7 :
وﭬاني
ن کان ﯾا دلو
خ زان
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201109
9260931546
62102
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
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عەلی
عەبدولخالق ع
دلﭭين ع
ەندﯾيەکانی پپەڕتووک
تاﯾبەتمە
و ت:
ستان
شووری کوردس
باش
جﯚری پپەڕتووک :کﯚممە ﯾەتی
زمان  -ش وەزار :ک ..باکوور

10658
پەڕتوووکی ژمارە8 :
2010
د مزوری0 ،
ەست ،ئەلند
ﯾبی /ھەلبە
خەرﯾب
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201109
9181502076
61941
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
وەشانن ن ئ کەتيا نﭭﭭ سەر ن کوررد  -دھوک
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
و ت:
بااشووری کورددستان
دھﯚک
شارەەکان:
ک .باکوور
زمان  -ش وەزار :ک
10659
پەڕتوووکی ژمارە9 :
ن  -سەرھاتتي ن کەﭬن
خەون
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201306
6021209257
78375
ئامادەەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ەﭬکرن :تارق شوکری خەممﯚ
بەرھە
٢٠٠٦
٢
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
بااشووری کورددستان
و ت:
ی پەڕتووک :ککلتوور
جﯚری
ک .باکوور
زمان  -ش وەزار :ک
10660
پەڕتوووکی ژمارە0 :
2004
2
ھەلبەست ،روخوش زﯾﭭار
خەونن ن تازی /ھ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201109
9181502006
61737
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
وەشانن ن ئ کەتيا نﭭﭭ سەر ن کوررد  -دھوک
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
بااشووری کورددستان
و ت:
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دھﯚک
شارەکان:
زمان  -ش وەزار :ک .باکوور
پەڕتووکی ژمارە10661 :
خەون ن شوﯾم /ھەلبەست ،دەﯾکا دالياﯾ 2010 ،
http://www.kurdipedia.org/?q=2011091815020861943
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
وەشان ن ئ کەتيا نﭭ سەر ن کورد  -دھوک
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی پەڕتووک
باشووری کوردستان
و ت:
دھﯚک
شارەکان:
زمان  -ش وەزار :ک .باکوور
پەڕتووکی ژمارە10662 :
خەون ن ھەالوﯾستی /سەلوا گولی ،ھەلبەست2010 ،
http://www.kurdipedia.org/?q=2011091815020761928
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
وەشان ن ئ کەتيا نﭭ سەر ن کورد  -دھوک
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی پەڕتووک
باشووری کوردستان
و ت:
دھﯚک
شارەکان:
زمان  -ش وەزار :ک .باکوور
پەڕتووکی ژمارە10663 :
خەونەکا ئەمرﯾکی ،چيرۆک ن عزﯾز نسين /و :خيری بوزانی2006 ،
http://www.kurdipedia.org/?q=2011091815020261807
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
وەشان ن ئ کەتيا نﭭ سەر ن کورد  -دھوک
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی پەڕتووک
باشووری کوردستان
و ت:
دھﯚک
شارەکان:
زمان  -ش وەزار :ک .باکوور
پەڕتووکی ژمارە10664 :
خەونەکا کيﭭی /ھەلبەست ،دەﯾکا دالياﯾ 2008 ،
http://www.kurdipedia.org/?q=2011091815020461857
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ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
وەشانن ن ئ کەتيا نﭭﭭ سەر ن کوررد  -دھوک
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
و ت:
بااشووری کورددستان
دھﯚک
شارەەکان:
ک .باکوور
زمان  -ش وەزار :ک
10665
پەڕتوووکی ژمارە5 :
گەھ ن دەمييدا
د بازگ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201111
1191221124
44004
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ئامينا زککری
20
ی ئاراس 009 -
دەزگای
تاﯾبەتمە
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
و ت:
ستان
شووری کوردس
باش
ە بەست
جﯚری پەڕتووک :ھە
زمان  -ش وەزار :ک ..باکوور
10666
پەڕتوووکی ژمارە6 :
دەستيەکە ژژنان
ی دە سەرد
د فﯚللکلﯚرا کوردی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22702075619887
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
نووسەر
رۆھات
وەرگ
ی
ئازاد عەبدوولعەزﯾز مزوﯾری
ەڕەکان
ژمارەی الپە
186
پ
سا ی چاپ
2006
کەتەلﯚگ
ھزر و کولتووور
موکرﯾانی
ن
ەوەی
سەرچاوە :ما پەڕی دەززگای تو ژﯾنەووە و ب وکردنە
دﯾيەکانی پەڕتتووک
تاﯾبەتمەند
باشوووری کوردستان
و ت:
جﯚری پەڕتتووک :کلتوورر
زمان  -ش وەزار :ک .باککوور
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10667
پەڕتوووکی ژمارە7 :
ی سالڤ ل بن
ل پ غەمبەری خﯚشتﭭی
د گەل
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201201
1191015586
63893
مادەﯾە
ئام
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
سالڤ ل بن
ل پ غەمبەری خﯚشتﭭی س
د گەل
م دۆسکی
سين ئيبراھيم
تەحس
ەمبەری
ەالﯾەن )روژھاات سەعيد( سەبارەت بە )د گەل پ غە
ی تاﯾبەت بﯚ کوردﯾپ دﯾا لە
چاوە :تﯚمار کی
سەرچ
8:57:43
3 2012-1-19
خﯚشتتﭭی سالڤ ل بن( لە9 :
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
بااشووری کورددستان
و ت:
م
ی پەڕتووک :ئااﯾين و ئاتەﯾزم
جﯚری
ک .باکوور
زمان  -ش وەزار :ک
10668
پەڕتوووکی ژمارە8 :
ست2010 ،
ی ،ھەلبەس
ەدﯾب چەلکی
چل ئاواز/ئە
دارا چ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201109
9181502076
61922
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
وەشانن ن ئ کەتيا نﭭﭭ سەر ن کوررد  -دھوک
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
بااشووری کورددستان
و ت:
دھﯚک
شارەەکان:
ک .باکوور
زمان  -ش وەزار :ک
10669
پەڕتوووکی ژمارە9 :
ھنارێ
دارا ھ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201208
8232158287
72373
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ﯾەشار کەمال
ستيە
سامی الحاج ژ التيننی ﭬەگوھاس
راﯾە
جەوەری ژ تورککی وەرگ ە
فرات ج
٢٠٠٥
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
تاﯾبەتم
و ت:
ستان
شووری کوردس
باش
جﯚری پەڕتووک :رۆممان
زمان  -ش وەزار :ک  .باکوور
10670
پەڕتوووکی ژمارە0 :
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وک
داستتانا ل دانا گاززخانا کەرکو
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
2270207562
20034
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
نووسەر
حەسەن
وەسفی ح
ەڕەکان
ژمارەی الپە
94
پ
سا ی چاپ
2010
پ
نﯚرەی چاپ
ﯾەکەم
دﯾزاﯾنی بەرگ
ق
ھﯚگر سدﯾق
کەتەلﯚگ
م ژوو
ەوەی موکرﯾاننی
سەرچاوە :ما پەڕی دەززگای تو ژﯾنەووە و ب وکردنە
دﯾيەکانی پەڕتتووک
تاﯾبەتمەند
و ت:
باشوووری کوردستان
جﯚری پەڕتتووک :م ژوو
زمان  -ش وەزار :ک .باککوور
10671
پەڕتوووکی ژمارە1 :
سەک ب تتن
ھی ﯾ ن کەس
دالەھ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201109
9181502046
61854
ئامادەەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
20
د .عاررف حيتو007 ،
وەشانن ن ئ کەتيا نﭭﭭ سەر ن کوررد  -دھوک
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
بااشووری کورددستان
و ت:
دھﯚک
شارەەکان:
ی پەڕتووک :چ
جﯚری
چيرۆک
ک .باکوور
زمان  -ش وەزار :ک
10672
پەڕتوووکی ژمارە2 :
20
ەرواری010 ،
ۆشەنبيری دا /گﯚتار ،نناجی گە بە
ب و گﯚتارا رۆ
داھ ننان د ئەدەب
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201109
9181502086
61948
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
وەشانن ن ئ کەتيا نﭭﭭ سەر ن کوررد  -دھوک
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تاﯾبەتمەندﯾيەکانی پەڕتووک
باشووری کوردستان
و ت:
دھﯚک
شارەکان:
زمان  -ش وەزار :ک .باکوور
پەڕتووکی ژمارە10673 :
داوﯾا شــەڕﭬانەکی /رۆمان ،عصمت محەمەد بدل 2005
http://www.kurdipedia.org/?q=2011091815020161765
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
وەشان ن ئ کەتيا نﭭ سەر ن کورد  -دھوک
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی پەڕتووک
باشووری کوردستان
و ت:
دھﯚک
شارەکان:
زمان  -ش وەزار :ک .باکوور
پەڕتووکی ژمارە10674 :
دراسات نقدﯾة عن االدب الکوردی /مقاالت لنخبة من النقاد ،دراسة2010 ،
http://www.kurdipedia.org/?q=2011091815020761926
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
وەشان ن ئ کەتيا نﭭ سەر ن کورد  -دھوک
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی پەڕتووک
باشووری کوردستان
و ت:
دھﯚک
شارەکان:
زمان  -ش وەزار :ک .باکوور
پەڕتووکی ژمارە10675 :
دگەل چرکان
http://www.kurdipedia.org/?q=2012022709031064312
ئامادەﯾە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
مستەفا حس ن
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی پەڕتووک
باشووری کوردستان
و ت:
جﯚری پەڕتووک :ھە بەست
زمان  -ش وەزار :ک .باکوور
پەڕتووکی ژمارە10676 :
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2010
2
ست،
ەرگەر :بدل ررﭬو،ھەلبەس
صنوبر -/وە
دم الص
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201109
9181502076
61932
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
وەشانن ن ئ کەتيا نﭭﭭ سەر ن کوررد  -دھوک
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
بااشووری کورددستان
و ت:
دھﯚک
شارەەکان:
ک .باکوور
زمان  -ش وەزار :ک
10677
پەڕتوووکی ژمارە7 :
م
دمدم
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201111
1082213066
62862
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
حەجي جندی
ی ئاراس 20 07 -
دەزگای
تاﯾبەتم
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
ستان
شووری کوردس
باش
و ت:
جﯚری پەڕتووک :ئەددەبی
زمان  -ش وەزار :ک  .باکوور
10678
پەڕتوووکی ژمارە8 :
دﯾق حامد 2005
ەوەری ،صد
ک د سەربﯚڕڕان دا /بيرە
دھﯚک
dipedia.org//?q=201109
9181502016
61763
http:///www.kurd
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
وەشانن ن ئ کەتيا نﭭﭭ سەر ن کوررد  -دھوک
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
بااشووری کورددستان
و ت:
دھﯚک
شارەەکان:
ک .باکوور
زمان  -ش وەزار :ک
10679
پەڕتوووکی ژمارە9 :
در2005 ،
مين عبدالقاد
ﭬيبوون ﯾاخييبوون /ئەمي
چەمک ن ھاﭬ
دوو چ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201109
9181502026
61787
ھ شتا ئامادە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
وەشانن ن ئ کەتيا نﭭﭭ سەر ن کوررد  -دھوک
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تاﯾبەتمەندﯾيەکانی پەڕتووک
باشووری کوردستان
و ت:
دھﯚک
شارەکان:
زمان  -ش وەزار :ک .باکوور
پەڕتووکی ژمارە10680 :
دوﯾماھی سال ن ژﯾانا مستەفا بارزانی
http://www.kurdipedia.org/?q=2012121118422474301
ئامادەﯾە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
دوﯾماھی سال ن ژﯾانا مستەفا بارزانی
باليوز  :دﯾﭭيد کورن
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی پەڕتووک
باشووری کوردستان
و ت:
جﯚری پەڕتووک :م ژوو
زمان  -ش وەزار :ک .باکوور
پەڕتووکی ژمارە10681 :
دۆسييا بارزانی د سندۆقا پيالﯾی ﯾا ستالينی دا
http://www.kurdipedia.org/?q=2011091815020461841
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
ﭬەکﯚلين ،وەزﯾرێ عەشﯚ2006 ،
وەشان ن ئ کەتيا نﭭ سەر ن کورد  -دھوک
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی پەڕتووک
باشووری کوردستان
و ت:
دھﯚک
شارەکان:
جﯚری پەڕتووک :م ژوو
زمان  -ش وەزار :ک .باکوور
پەڕتووکی ژمارە10682 :
دﯾاردا مرنا زمانان
http://www.kurdipedia.org/?q=2011091815020761940
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
فەرھاد حاجی2010 ،
وەشان ن ئ کەتيا نﭭ سەر ن کورد  -دھوک
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی پەڕتووک
باشووری کوردستان
و ت:
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مانەوانی
ی پەڕتووک :زم
جﯚری
ک .باکوور
زمان  -ش وەزار :ک
10683
پەڕتوووکی ژمارە3 :
خالتی ﯾ ببرﯾفکانی
ەمسەدﯾن قوتب ئەخ
دﯾدارێ ﯾار  -دﯾواانا ش خ شە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22214410518838
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
ی
ش خ شەممسەدﯾن قووتب
ئەخالتی ﯾ برﯾفکاننی
ی؛ زاھيد برﯾﯾفکانی
کﯚکردنەوە و ئامادەکردنی
پەخشی ئاراسەوە
ی
لەالﯾەن دەزگای چاپ و
ن
 200دا
ئەم کت بە للە سا ی 02
ەوە
ب وکراوەتە
تاﯾبەتمەند
دﯾيەکانی پەڕتتووک
باشوووری کوردستان
و ت:
ەست
جﯚری پەڕتتووک :ھە بە
زمان  -ش وەزار :ک .باککوور
10684
پەڕتوووکی ژمارە4 :
ک و زانست ن قﯚرئان
دﯾرۆک
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201109
9222227136
62060
ئامادەەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
کائيل طاھر
نﭭ سيين  :ناﯾف مک
جور  :ئاﯾنی
بابەت  :ئيسالم
ی م رگ
چاوە  :مالپەری
سەرچ
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی پەڕتووک
و ت:
بااشووری کورددستان
م
ی پەڕتووک :ئااﯾين و ئاتەﯾزم
جﯚری
ک .باکوور
زمان  -ش وەزار :ک
10685
پەڕتوووکی ژمارە5 :
ک وزانست ن قورئان
دﯾرۆک
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201201
1262309326
64039
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ميکائيل طاھرر
ناﯾف م
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی پەڕتووک
و ت:
بااشووری کورددستان
م
ی پەڕتووک :ئااﯾين و ئاتەﯾزم
جﯚری
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زمان  -ش وەزار :ک .باکوور
پەڕتووکی ژمارە10686 :
دﯾمەن ن پەچنی /چيرۆک ،کيﭭی عارف2005 ،
http://www.kurdipedia.org/?q=2011091815020161780
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
وەشان ن ئ کەتيا نﭭ سەر ن کورد  -دھوک
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی پەڕتووک
باشووری کوردستان
و ت:
دھﯚک
شارەکان:
زمان  -ش وەزار :ک .باکوور
پەڕتووکی ژمارە10687 :
دﯾوانا خەباتکەر دلحزﯾن فندکا بھتان
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514968746
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
نعمەتو ى ش خ محەمەد فندەکى
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی پەڕتووک
باشووری کوردستان
و ت:
جﯚری پەڕتووک :چيرۆک
زمان  -ش وەزار :ک .باکوور
پەڕتووکی ژمارە10688 :
دﯾوانا سەردائی
http://www.kurdipedia.org/?q=2012022709063664317
ئامادەﯾە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
تەحسين ئيبراھيم دوسکی
وەشان ن ئ کەتيا نﭭ سەر ن کورد  -تاﯾ دھوک
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی پەڕتووک
باشووری کوردستان
و ت:
جﯚری پەڕتووک :ھە بەست
زمان  -ش وەزار :ک .باکوور
پەڕتووکی ژمارە10689 :
دﯾوانا ش خ مەمدوح برﯾفکانی
http://www.kurdipedia.org/?q=2011102422454962550
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ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
ڤ و ئامادەکرﯾﯾە بو چاپ
زاھد برﯾفکاانی ،بەرھەڤ
دەزگای ئارراس 2002 -
دﯾيەکانی پەڕتتووک
تاﯾبەتمەند
و ت:
باشوووری کوردستان
ەست
جﯚری پەڕتتووک :ھە بە
زمان  -ش وەزار :ک .باککوور
10690
پەڕتوووکی ژمارە0 :
کانی
دﯾن برﯾفکا
دﯾواناا ش خ نورەد
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201110
0242251426
62552
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
ڤ و ئامادەکرﯾﯾە بو چاپ
زاھد برﯾفکاانی ،بەرھەڤ
دەزگای ئارراس 2002 -
دﯾيەکانی پەڕتتووک
تاﯾبەتمەند
و ت:
باشوووری کوردستان
ەست
جﯚری پەڕتتووک :ھە بە
زمان  -ش وەزار :ک .باککوور
10691
پەڕتوووکی ژمارە1 :
ی  -بەرگ ئ ک
ل مشەختی
دﯾواناا مەال خەليل
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201309
9091336478
88834
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
ل مشەختی
ت :مەال خەليل
ھەلبەست
ەختی  -کامەران ئيبراھيم مشەختی
ئامادەکرن :نەوزاد مەال خەليل مشە
چاپا :ئ ک 2012 -
دﯾيەکانی پەڕتتووک
تاﯾبەتمەند
و ت:
باشوووری کوردستان
ەست
جﯚری پەڕتتووک :ھە بە
زمان  -ش وەزار :ک .باککوور
10692
پەڕتوووکی ژمارە2 :
زﯾری
دﯾواناا مەالﯾ جز
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22214410718916
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
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سکی
ن؛ تەحسين ئيبراھيم دۆس
بەرھەﭬکرن
الﯾەن چاپ و وەشانی سپپي زەوە ب وککراوەتەوە
ئەم پەڕتووککە لە سا ی  2005دا لەال
سەرچاوە :ما پەڕی کت ببخانەی کورددی
دﯾيەکانی پەڕتتووک
تاﯾبەتمەند
و ت:
باشوووری کوردستان
ەست
جﯚری پەڕتتووک :ھە بە
زمان  -ش وەزار :ک .باککوور
10693
پەڕتوووکی ژمارە3 :
دﯾوان ن بﯚتانی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201109
9181502056
61883
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
سەبری بﯚتانی ،ھەلبە ست2008 ،
ەر ن کورد  -ددھوک
وەشان ن ئ کەتيا نﭭ سە
دﯾيەکانی پەڕتتووک
تاﯾبەتمەند
و ت:
باشوووری کوردستان
شارەکان:
ک
دھﯚک
ەست
جﯚری پەڕتتووک :ھە بە
زمان  -ش وەزار :ک .باککوور
10694
پەڕتوووکی ژمارە4 :
ﭬەک ژ دەرﯾاا فﯚلکلﯚرى
دەراﭬ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
68493
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
عەبدوولعەزﯾز1 /ک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی پەڕتووک
و ت:
بااشووری کورددستان
ی پەڕتووک :ککلتوور
جﯚری
ک .باکوور
زمان  -ش وەزار :ک
10695
پەڕتوووکی ژمارە5 :
ﭬەک ژ رەخنن
دەراﭬ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201109
9181502086
61944
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
2
ت اللـە حامد ننھ لی2010 ،
نعمت
وەشانن ن ئ کەتيا نﭭﭭ سەر ن کوررد  -دھوک
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ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
بااشووری کورددستان
و ت:
دھﯚک
شارەەکان:
جﯚری
ی پەڕتووک :ل کﯚ ينەوە
ک .باکوور
زمان  -ش وەزار :ک
10696
پەڕتوووکی ژمارە6 :
ەمارى
ەھ ئەژدە
دەرگە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6202255317
70698
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
و/لەتييف ن رەوەﯾى
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
و ت:
بااشووری کورددستان
مندا ن
ی پەڕتووک :م
جﯚری
ک .باکوور
زمان  -ش وەزار :ک
10697
پەڕتوووکی ژمارە7 :
دەستتان
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201111
1082217196
62863
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ف رﯾک ئووسﭫ
20
ی ئاراس 007 -
دەزگای
تاﯾبەتمە
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
ستان
شووری کوردس
باش
و ت:
ە بەست
جﯚری پەڕتووک :ھە
زمان  -ش وەزار :ک ..باکوور
10698
پەڕتوووکی ژمارە8 :
ێ
دەستتھەالتا چارێ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6032243056
65019
ھ شتا ئامادە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
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دەستھە
ەالتا چارێ
بامەرنی
ی
حمان
ن  :عەبدول ەح
نﭭ سين
ەرەبی
ف و ب ﯾا عە
زمان  :ککوردی  -ئەلف
ﭬەکولين  -روژژنامەﭬانی
جور  :ﭬە
 80الپەر
الپەر 0 :
د ر  -ژمارە 2
وەشان ن گوﭬارا چاﭬد
تاﯾبەتمە
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
و ت:
ستان
شووری کوردس
باش
جﯚری پەڕتووک :راگگەﯾاندن
زمان  -ش وەزار :ک ..باکوور
10699
پەڕتوووکی ژمارە9 :
2010
ھەلبەست ،،عبد العزﯾزز ھاجانى0 ،
دەشتتا دوبان /ھ
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20110
0918150208
86195
3
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
وەشانن ن ئ کەتيا نﭭﭭ سەر ن کوررد  -دھوک
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
بااشووری کورددستان
و ت:
دھﯚک
شارەەکان:
ک .باکوور
زمان  -ش وەزار :ک
10700
پەڕتوووکی ژمارە0 :
ی2005 ،
ەبدول ەحماان بامەرنی
ەھي  /ھەلبەست ،عە
ەرا ب گونە
دەفتە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201109
9181502026
61789
شتا ئامادە نيييە
ھش
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
وەشانن ن ئ کەتيا نﭭﭭ سەر ن کوررد  -دھوک
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
و ت:
بااشووری کورددستان
دھﯚک
شارەەکان:
ک .باکوور
زمان  -ش وەزار :ک
10701
پەڕتوووکی ژمارە1 :
2005
جی جعفر 5
مللی ،و :حج
چيﭭانﯚک ن م
ن باخﭭن /چ
دەما ھ شتا گياننەوەر دشيان
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201109
9181502016
61767
ھ شتا ئاماادە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
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وەشان ن ئ کەتيا نﭭ سەر ن کورد  -دھوک
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی پەڕتووک
باشووری کوردستان
و ت:
دھﯚک
شارەکان:
زمان  -ش وەزار :ک .باکوور
پەڕتووکی ژمارە10702 :
دەم پﭭدانک دپەقن /کن چيرۆک ،صالح غازی2010 ،
http://www.kurdipedia.org/?q=2011091815020861950
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
وەشان ن ئ کەتيا نﭭ سەر ن کورد  -دھوک
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی پەڕتووک
باشووری کوردستان
و ت:
دھﯚک
شارەکان:
زمان  -ش وەزار :ک .باکوور
پەڕتووکی ژمارە10703 :
دەم نيچە ب خﯚ دب ژﯾت /و :سا ح ﯾوسف سﯚفی ،ﭬەکﯚلين 2010
http://www.kurdipedia.org/?q=2011091815020661910
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
وەشان ن ئ کەتيا نﭭ سەر ن کورد  -دھوک
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی پەڕتووک
باشووری کوردستان
و ت:
دھﯚک
شارەکان:
زمان  -ش وەزار :ک .باکوور
پەڕتووکی ژمارە10704 :
دەنگ و ھە نگفتن /ئازاد دارتاش ،خوﯾندن ن رەخنەﯾی2009 ،
http://www.kurdipedia.org/?q=2011091815020661901
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
وەشان ن ئ کەتيا نﭭ سەر ن کورد  -دھوک
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی پەڕتووک
باشووری کوردستان
و ت:
دھﯚک
شارەکان:
زمان  -ش وەزار :ک .باکوور
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پەڕتووکی ژمارە10705 :
دەولەت و عشقەکا کەﭬنار /ھەلبەست ،دەﯾکا دالياﯾ 2005 ،
http://www.kurdipedia.org/?q=2011091815020261783
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
وەشان ن ئ کەتيا نﭭ سەر ن کورد  -دھوک
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی پەڕتووک
باشووری کوردستان
و ت:
دھﯚک
شارەکان:
زمان  -ش وەزار :ک .باکوور
پەڕتووکی ژمارە10706 :
دەڤ چ نا بھيسن!
http://www.kurdipedia.org/?q=2011091815020361838
ئامادەﯾە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
ت لی سا ح موسا2006 ،
وەشان ن ئ کەتيا نﭭ سەر ن کورد  -دھوک
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی پەڕتووک
باشووری کوردستان
و ت:
دھﯚک
شارەکان:
جﯚری پەڕتووک :چيرۆک
زمان  -ش وەزار :ک .باکوور
پەڕتووکی ژمارە10707 :
دەﭬەرا بارزان
http://www.kurdipedia.org/?q=2012052516212964879
ئامادەﯾە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
ھاشم ش روانی
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی پەڕتووک
باشووری کوردستان
و ت:
جﯚری پەڕتووک :ھەمەجﯚرە
زمان  -ش وەزار :ک .باکوور
پەڕتووکی ژمارە10708 :
دەە خەون /کﯚمەکا ھەلبەستﭭانان ،ھەلبەست2008 ،
http://www.kurdipedia.org/?q=2011091815020561874
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ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
وەشان ن ئ کەتيا نﭭ سەر ن کورد  -دھوک
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی پەڕتووک
باشووری کوردستان
و ت:
دھﯚک
شارەکان:
زمان  -ش وەزار :ک .باکوور
پەڕتووکی ژمارە10709 :
راپرسين و راوەرگرتن
http://www.kurdipedia.org/?q=2011091815020561875
ئامادەﯾە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
موسلم بات لی ،ﭬەکﯚلين2008 ،
وەشان ن ئ کەتيا نﭭ سەر ن کورد  -دھوک
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی پەڕتووک
باشووری کوردستان
و ت:
دھﯚک
شارەکان:
جﯚری پەڕتووک :ل کﯚ ينەوە
زمان  -ش وەزار :ک .باکوور
پەڕتووکی ژمارە10710 :
راستی و تاالن ،صبحی مراد2005 ،
http://www.kurdipedia.org/?q=2011091815020261788
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
وەشان ن ئ کەتيا نﭭ سەر ن کورد  -دھوک
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی پەڕتووک
باشووری کوردستان
و ت:
دھﯚک
شارەکان:
زمان  -ش وەزار :ک .باکوور
پەڕتووکی ژمارە10711 :
راگەھاندنا دوﯾماھي ﯾا لژنا ﭬەکولين ن روﯾدان ن پار زگەھا دھوک
http://www.kurdipedia.org/?q=2012031212394064397
ئامادەﯾە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
راگەھاندنا دوﯾماھي ﯾا لژنا ﭬەکولين ن روﯾدان ن پار زگەھا دھوک
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی پەڕتووک
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بااشووری کورددستان
و ت:
ە گەنامەﯾی
ی پەڕتووک :بە
جﯚری
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
10712
پەڕتوووکی ژمارە2 :
سلم بات لی2006 ،
ەکﯚلين ،مس
ن و گوھﯚرﯾﯾن و پيﭭانا ززانستی /ﭬە
ەە و پ ناسين
گشتی ،ت گە
راﯾا گ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201109
9181502026
61796
شتا ئامادە نيييە
ھش
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
وەشانن ن ئ کەتيا نﭭﭭ سەر ن کوررد  -دھوک
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
بااشووری کورددستان
و ت:
دھﯚک
شارەەکان:
ک .باکوور
زمان  -ش وەزار :ک
10713
پەڕتوووکی ژمارە3 :
ھەشت د حەفتي دا
روژا ھ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201201
1222306446
64003
ھ شتا ئامادە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ھەلبەست
جور  :ھ
حەبدالقەھار
نﭭ سەرر  :ھەلگورد ح
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
تاﯾبەتمە
ستان
شووری کوردس
باش
و ت:
ە بەست
جﯚری پەڕتووک :ھە
زمان  -ش وەزار :ک ..باکوور
10714
پەڕتوووکی ژمارە4 :
سمانيا
مەﭬانيا کورردی ل سەرردەم ئوس
روژنام
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201207
7242305297
72050
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
سمانيا
سەردەم ئوس
روژنامەﭬانياا کوردی ل س
سەعيد
ڕوژھات سە
دﯾيەکانی پەڕتتووک
تاﯾبەتمەند
ينەوە
جﯚری پەڕتتووک :ل کﯚ ين
زمان  -ش وەزار :ک .با کوور
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پەڕتووکی ژمارە10715 :
روستەم زال
http://www.kurdipedia.org/?q=2011091815020161757
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
د .عارف حيتﯚ
(چاپا دووێ( 2005
وەشان ن ئ کەتيا نﭭ سەر ن کورد  -دھوک
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی پەڕتووک
باشووری کوردستان
و ت:
دھﯚک
شارەکان:
زمان  -ش وەزار :ک .باکوور
جﯚری پەڕتووک :کلتوور
پەڕتووکی ژمارە10716 :
رۆژ ئاﭬا دبيت دا بھەل ت /ھەلبەست ،صدﯾق خالد ھرۆری2008 ،
http://www.kurdipedia.org/?q=2011091815020461861
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
وەشان ن ئ کەتيا نﭭ سەر ن کورد  -دھوک
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی پەڕتووک
باشووری کوردستان
و ت:
دھﯚک
شارەکان:
زمان  -ش وەزار :ک .باکوور
پەڕتووکی ژمارە10717 :
رۆژ /ھﯚزان ،ھشيار ر کانی2006 ،
http://www.kurdipedia.org/?q=2011091815020261803
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
وەشان ن ئ کەتيا نﭭ سەر ن کورد  -دھوک
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی پەڕتووک
باشووری کوردستان
و ت:
دھﯚک
شارەکان:
زمان  -ش وەزار :ک .باکوور
پەڕتووکی ژمارە10718 :
رۆژان ن ئەدەبياتا کوردی – چيکی2009 ،
http://www.kurdipedia.org/?q=2011091815020661899
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ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
وەشان ن ئ کەتيا نﭭ سەر ن کورد  -دھوک
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی پەڕتووک
باشووری کوردستان
و ت:
دھﯚک
شارەکان:
زمان  -ش وەزار :ک .باکوور
پەڕتووکی ژمارە10719 :
رۆژان ن ش تەکی
http://www.kurdipedia.org/?q=2011091815020461860
ئامادەﯾە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
ت کست ن ئەدەبی ،ادﯾب عبداللـە2008 ،
وەشان ن ئ کەتيا نﭭ سەر ن کورد  -دھوک
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی پەڕتووک
باشووری کوردستان
و ت:
دھﯚک
شارەکان:
جﯚری پەڕتووک :ھە بەست
زمان  -ش وەزار :ک .باکوور
پەڕتووکی ژمارە10720 :
رۆژناما کوردستان و شﯚڕشا رەوشەببيرى
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061012351265124
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
شەوکەت تاھير سندى
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی پەڕتووک
باشووری کوردستان
و ت:
جﯚری پەڕتووک :راگەﯾاندن
زمان  -ش وەزار :ک .باکوور
پەڕتووکی ژمارە10721 :
رۆژنامەﭬان؛ ھندەک پرنسيپ و بﯚچوون ن سەرەکی د وارێ رۆژنامەﭬاني
http://www.kurdipedia.org/?q=2013070522315789682
ئامادەﯾە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
ھەﭬال ناسر
٢٠٠٦
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تاﯾبەتمەندﯾيەکانی پەڕتووک
باشووری کوردستان
و ت:
جﯚری پەڕتووک :راگەﯾاندن
زمان  -ش وەزار :ک .باکوور
پەڕتووکی ژمارە10722 :
رۆژنامەﭬانيا کوردى د ناﭬبەرا بزاﭬا سياسى و رەوشەنبيرﯾدا
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061014505765236
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
ئيسماعيل بادى
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی پەڕتووک
باشووری کوردستان
و ت:
جﯚری پەڕتووک :راگەﯾاندن
زمان  -ش وەزار :ک .باکوور
پەڕتووکی ژمارە10723 :
رۆستەم زال /فولکلﯚر ،حاجي جندی2006 ،
http://www.kurdipedia.org/?q=2011091815020361835
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
وەشان ن ئ کەتيا نﭭ سەر ن کورد  -دھوک
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی پەڕتووک
باشووری کوردستان
و ت:
دھﯚک
شارەکان:
زمان  -ش وەزار :ک .باکوور
پەڕتووکی ژمارە10724 :
رۆمان ل دەﭬەرا بەھدﯾنان /ﭬەکﯚلين ،رەمەزان حەجی قادر2006 ،
http://www.kurdipedia.org/?q=2011091815020261795
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
وەشان ن ئ کەتيا نﭭ سەر ن کورد  -دھوک
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی پەڕتووک
باشووری کوردستان
و ت:
دھﯚک
شارەکان:
زمان  -ش وەزار :ک .باکوور
پەڕتووکی ژمارە10725 :
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201
ەکولين10 ،
ر باز ن ئەدەبيات  /ھ ﭭی ببەرواری ،ﭬە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201109
9181502076
61934
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
وەشانن ن ئ کەتيا نﭭﭭ سەر ن کوررد  -دھوک
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
بااشووری کورددستان
و ت:
دھﯚک
شارەەکان:
ک .باکوور
زمان  -ش وەزار :ک
10726
پەڕتوووکی ژمارە6 :
ھا دھوک
ر بەررێ پار زگەھ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201202
2012019086
64156
ئامادەەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ل بادی
ەدەق تﯚﭬی و ئيسماعيل
ەﭬکرن :موسە
بەرھە
2010
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
و ت:
بااشووری کورددستان
ھەمەجﯚرە
ی پەڕتووک :ھ
جﯚری
ک .باکوور
زمان  -ش وەزار :ک
10727
پەڕتوووکی ژمارە7 :
دھﯚک
ک
دن ل پار ززگەھا
ر بەررێ دەزگەھ ن راگەھاند
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201205
5190740386
64766
ھ شتا ئامادە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
عەبدولکەرﯾم فندی
م
کرن :ھەکار ع
بەرھەﭬک
2012
تاﯾبەتمە
ەندﯾيەکانی پەڕتووک
و ت:
ستان
شووری کوردس
باش
گەﯾاندن
جﯚری پپەڕتووک :راگە
زمان  -ش وەزار :ک ..باکوور
10728
پەڕتوووکی ژمارە8 :
ر زمانا فەرمی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201311
1102015278
87954
ھ شتا ئامادە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
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عەلی خورشييد
غازی ع
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
تاﯾبەتم
و ت:
ستان
شووری کوردس
باش
جﯚری پەڕتووک :زماانەوانی
زمان  -ش وەزار :ک  .باکوور

10729
پەڕتوووکی ژمارە9 :
ھەڤ برکرى
ڤ
کرمانجى :ﯾا ژۆرى و ژ رى ﯾا
ر زمانا کوردى ،ک
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
67061
ھ شتا ئاممادە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ق بەھائەدﯾن ئام دى
سادق
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
و ت:
بااشووری کورددستان
مانەوانی
ی پەڕتووک :زم
جﯚری
ک .باکوور
زمان  -ش وەزار :ک
10730
پەڕتوووکی ژمارە0 :
ر زمانا کوردی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201307
7052147138
89685
ئامادەەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ھيم رەمەزان ززاخوﯾی
ئيبراھ
٢٠٠٨
٢
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
بااشووری کورددستان
و ت:
مانەوانی
ی پەڕتووک :زم
جﯚری
ک .باکوور
زمان  -ش وەزار :ک
10731
پەڕتوووکی ژمارە1 :
چيرۆک ن فوللکلﯚری
ک شەﭬ ؛ کﯚمەکا چ
رەشک
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201305
5242203328
83014
ئاما دەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
2
مەد حەسەن بناﭬی2005 ،
محەم
وەشانن ن ئ کەتيا نﭭﭭ سەر ن کوررد  -دھوک
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
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بااشووری کورددستان
و ت:
دھﯚک
شارەەکان:
جﯚری
ی پەڕتووک :ککلتوور
ک .باکوور
زمان  -ش وەزار :ک
10732
پەڕتوووکی ژمارە2 :
شەنبيرێ نەتەوەﯾی
رەوش
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201211
1112052037
73659
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ن ئەﭬرﯾکی
مرادخان
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
تاﯾبەتمە
و ت:
ستان
شووری کوردس
باش
ەمەجﯚرە
جﯚری پەڕتووک :ھە
زمان  -ش وەزار :ک ..باکوور

10733
پەڕتوووکی ژمارە3 :
کﯚلين ،ھزررﭬان عبداللــە 2005
شﯚپ  /ﭬەک
ک ن جيھانا ئااشتی و ئاش
زارۆک
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201109
9181502016
61762
شتا ئامادە نيييە
ھش
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
وەشانن ن ئ کەتيا نﭭﭭ سەر ن کوررد  -دھوک
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
بااشووری کورددستان
و ت:
دھﯚک
شارەەکان:
ک .باکوور
زمان  -ش وەزار :ک
10734
پەڕتوووکی ژمارە4 :
د( دا
د د کﯚﭬارا ))رۆژی کورد
زمان و ئەدەب و م ژووا کورد
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201109
9181502056
61884
ئامادەﯾە
ئا
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ی جەعفەر ،ﭬﭬەکﯚلين2008 ،
حەجی
وەشانن ن ئ کەتيا نﭭﭭ سەر ن کوررد  -دھوک
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
بااشووری کورددستان
و ت:
دھﯚک
شارەەکان:
ی پەڕتووک :ل کﯚ ينەوە
جﯚری
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ک .باکوور
زمان  -ش وەزار :ک
10735
پەڕتوووکی ژمارە5 :
ﯚال حەفت بنەڕت
کوردی بﯚ پﯚ
زمان و ئەدەب ک
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201403
3081031429
93040
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ليژنەک ژ وەەزارەتا پەروەرددێ
دانانا :لي
٢
ج – ٢٠١٢
چاپا پ نج
چاپخانا المستقبل – لبنان
تاﯾبەتم
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
و ت:
ستان
شووری کوردس
باش
دن
جﯚری پەڕتووک :پ ۆۆگرامی خو ند
زمان  -ش وەزار :ک  .باکوور
10736
پەڕتوووکی ژمارە6 :
ﯚال دەھ ئئامادەﯾی
کوردی بﯚ پﯚ
زمان و ئەدەب ک
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201403
3081035219
93041
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ليژنەک ژ وەەزارەتا پەروەرددێ
دانانا :لي
ک – ٢٠١١
چاپا ئيک
چاپخانا المستقبل – لبنان
تاﯾبەتم
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
و ت:
ستان
شووری کوردس
باش
دن
جﯚری پەڕتووک :پ ۆۆگرامی خو ند
زمان  -ش وەزار :ک  .باکوور
10737
پەڕتوووکی ژمارە7 :
ﯚال ھەشت بنەڕت
کوردی بﯚ پﯚ
زمان و ئەدەب ک
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201402
2221001502
28110
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ليژنەک ژ وەەزارەتا پەروەرددێ
دانانا :لي
ج – 2013
چاپا پ نج
چاپخانا المستقبل – لبنان
تاﯾبەتم
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
ستان
شووری کوردس
باش
و ت:
دن
جﯚری پەڕتووک :پ ۆۆگرامی خو ند
زمان  -ش وەزار :ک  .باکوور
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پەڕتووکی ژمارە10738 :
زمان و زمانﭭانى
http://www.kurdipedia.org/?q=2014033100400796063
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
عەبدولوەھاب خاليد موسا
دھوك2005-
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی پەڕتووک
باشووری کوردستان
و ت:
جﯚری پەڕتووک :زمانەوانی
زمان  -ش وەزار :ک .باکوور
پەڕتووکی ژمارە10739 :
زمان و زمانﭭانی /عبدالوھاب خالد2005 ،
http://www.kurdipedia.org/?q=2011091815020261790
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
وەشان ن ئ کەتيا نﭭ سەر ن کورد  -دھوک
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی پەڕتووک
باشووری کوردستان
و ت:
دھﯚک
شارەکان:
زمان  -ش وەزار :ک .باکوور
پەڕتووکی ژمارە10740 :
زمان رەخنەﯾا چيرۆکا ھونەرﯾيا کوردی )کت ب ن رەخنەﯾی وەکو نموونە( ٢٠٠٦ - ١٩٧٣
http://www.kurdipedia.org/?q=2013070423044689696
ئامادەﯾە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
نەفيسا ئيسماعيل حاجی
٢٠٠٨
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی پەڕتووک
باشووری کوردستان
و ت:
جﯚری پەڕتووک :ئەدەبی
زمان  -ش وەزار :ک .باکوور
پەڕتووکی ژمارە10741 :
زمان نەتەوەﯾی د تەﭬگەرا رزگارﯾخوازا کوردﯾدا
http://www.kurdipedia.org/?q=2013060212383378374
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ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ت مووسا ﯾوووسف
ەﭬکرن :خەالت
بەرھە
٢٠٠٧
٢

ئاما دەﯾە

ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
بااشووری کورددستان
و ت:
مانەوانی
ی پەڕتووک :زم
جﯚری
ک .باکوور
زمان  -ش وەزار :ک
10742
پەڕتوووکی ژمارە2 :
جﭭين2005 ،
ھەلبەست ،،عزﯾز خەمج
زﯾنداننا بچوﯾک /ھ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201109
9181502026
61792
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
وەشانن ن ئ کەتيا نﭭﭭ سەر ن کوررد  -دھوک
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
بااشووری کورددستان
و ت:
دھﯚک
شارەەکان:
ک .باکوور
زمان  -ش وەزار :ک
10743
پەڕتوووکی ژمارە3 :
ز مارر ن چيای
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201211
1202008276
69380
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ن سندی
بەدرخان
٢٠٠٣
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
تاﯾبەتمە
و ت:
ستان
شووری کوردس
باش
ە بەست
جﯚری پەڕتووک :ھە
زمان  -ش وەزار :ک ..باکوور
10744
پەڕتوووکی ژمارە4 :
ژ ئاواز ن جواني
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201109
9181502026
61810
ئامادەەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ی2006 ،
ناجی تەھا بەرواری
وەشانن ن ئ کەتيا نﭭﭭ سەر ن کوررد  -دھوک
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ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
بااشووری کورددستان
و ت:
دھﯚک
شارەەکان:
ی پەڕتووک :ھ
جﯚری
ھە بەست
ک .باکوور
زمان  -ش وەزار :ک
10745
پەڕتوووکی ژمارە5 :
کەﭬن
ﭬينا چراﯾ ن ک
ژ ئەﭬ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
67684
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
عەبدوول ەحمان
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
و ت:
بااشووری کورددستان
ەدەبی
ی پەڕتووک :ئە
جﯚری
ک .باکوور
زمان  -ش وەزار :ک
10746
پەڕتوووکی ژمارە6 :
ژ بﯚ ر نﭭيسەکا چ تر
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201109
9181502046
61858
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
ھا شاھين2008 ،
ﭬەکﯚلين ،ئئيسماعيل تاھ
ەر ن کورد  -ددھوک
وەشان ن ئ کەتيا نﭭ سە
دﯾيەکانی پەڕتتووک
تاﯾبەتمەند
باشوووری کوردستان
و ت:
شارەکان:
ک
دھﯚک
ی
جﯚری پەڕتتووک :ئەدەبی
زمان  -ش وەزار :ک .باککوور
10747
پەڕتوووکی ژمارە7 :
20
ی ﯾ ن فلکلﯚرری /جميل محەمەد ش الزی005 ،
رۆک ن مللی
ژ چير
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201109
9181502016
61778
تا ئامادە نييە
ھ شتا
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
وەشانن ن ئ کەتيا نﭭﭭ سەر ن کوررد  -دھوک
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
بااشووری کورددستان
و ت:
دھﯚک
شارەەکان:
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ک .باکوور
زمان  -ش وەزار :ک
10748
پەڕتوووکی ژمارە8 :
شتر
شی ﯾا خوش
ژ خوش
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22214410818955
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
نووسينی :ئيسماعيل ممستەفا
پەخشی ئاراسەوە
ی
لەالﯾەن دەزگای چاپ و
ن
 200دا
ئەم کت بە للە سا ی 04
ەوە
ب وکراوەتە
تاﯾبەتمەند
دﯾيەکانی پەڕتتووک
و ت:
باشوووری کوردستان
ک
جﯚری پەڕتتووک :چيرۆک
زمان  -ش وەزار :ک .باککوور
10749
پەڕتوووکی ژمارە9 :
ەتا دەستپ ک
ستپ ک ھە
ژ دەس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
21922305813056
ی پی دی
فاﯾلی
ئامادەﯾە
ئ ف:
ﭬی
ەرتوک ب ی
سەبری سل ﭭانەی ﯾە بابەت پە
ی
پەرتوکەکا ررەوشەنبيرێ کورد
سار ن تاﯾبەت دەربارێ ھزرر ،فەلسەفە،
رەنگی ﯾە،پپرتووک ژ ھەژمارەکا نﭭيس
ھەروەسان دەربارێ رەخنە و زمانی ژی .ھەژی
مﯚد رنيزم و پﯚستمﯚد رننيزم ﯾە ،ھ
ﭭيسکار ن کوورد تاﯾ دھﯚﯚک ﯾە،
وەشان ن ئ کەتييا نﭭ
ن
گﯚتن ﯾە ککو پرتووک ژ ززنجيرا
خەلەفی ﯾە.
ی
سعوود
دﯾزاﯾن و دەەرھ نانا وێ ژ ئال ھەلبەستﭭان مەس
سەبارەت بە )ژ
لەالﯾەن )روژھات( س
ن
سەرچاوە :تﯚمار کی تاﯾﯾبەت بﯚ کوردﯾپ دﯾا
22:20:05
تپ ک ( لە5 2010-12-19 :
دەستپ ک ھەتا دەستپ
دﯾيەکانی پەڕتتووک
تاﯾبەتمەند
باشوووری کوردستان
و ت:
جﯚرە
جﯚری پەڕتتووک :ھەمەج
زمان  -ش وەزار :ک .باککوور
10750
پەڕتوووکی ژمارە0 :
وشت و تيتالل ن کوردەواارى
ژ رەو
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201011
11814480810779
ی پی دی ئ ف :ھ شتا ئاماادە نييە
فاﯾلی
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بناﭬى
ى
حەسەن
ن :محەمەد ح
بەرھەﭬکرن
گ :مرﯾەم موتتەقيان
داڕشتن و دﯾزاﯾنى بەرگ
چاپخانە :وەەزارەتى پەرووەردە -ھەول ر
1
تيراژ1000 :
ەم 2006
چاپى ﯾەکە
نرخ 3000 :دﯾنار
کوردستان
حکومەتی ھەر می کو
ی
(20
ژمارەی سپپاردن ) (600سا ی )006
تاﯾبەتمەند
دﯾيەکانی پەڕتتووک
و ت:
باشوووری کوردستان
زمان  -ش وەزار :ک .باککوور
10751
پەڕتوووکی ژمارە1 :
200
کﯚلين گﯚتار  ،ناجی گە بەرواری 05
کوردی /ﭬەک
وشەنبيرﯾا کو
ژ رەو
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201109
9181502016
61761
نييە
ھ شتتا ئامادە ە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
وەشانن ن ئ کەتيا نﭭﭭ سەر ن کوررد  -دھوک
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
بااشووری کورددستان
و ت:
دھﯚک
شارەەکان:
ک .باکوور
زمان  -ش وەزار :ک
10752
پەڕتوووکی ژمارە2 :
دی
کلورێ کورد
ژ فولک
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201110
0252140586
62562
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
سادق بەھادﯾن ئاام دی
ق
ەرکرنا:
خ ﭬەکرن و ب سەر و بە
دەزگای ئارراس 2002 -
دﯾيەکانی پەڕتتووک
تاﯾبەتمەند
باشوووری کوردستان
و ت:
جﯚری پەڕتتووک :کلتوورر
زمان  -ش وەزار :ک .باککوور
10753
پەڕتوووکی ژمارە3 :
سا2005 ،
ەلبەست ،ررەمەزان عيس
خودان  /ھە
ژ فەللسەفا بەرخ
dipedia.org//?q=201109
9181502016
61773
http:///www.kurd
ھ شتا ئئامادە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
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وەشان ن ئ کەتيا نﭭ سەر ن کورد  -دھوک
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی پەڕتووک
باشووری کوردستان
و ت:
دھﯚک
شارەکان:
زمان  -ش وەزار :ک .باکوور
پەڕتووکی ژمارە10754 :
ژان ت ھوزانەکا ھار
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514969152
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
سەبيح محەمەد
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی پەڕتووک
باشووری کوردستان
و ت:
جﯚری پەڕتووک :چيرۆک
زمان  -ش وەزار :ک .باکوور
پەڕتووکی ژمارە10755 :
ژان ن سيناھي  /رۆمان ،تحسين ناﭬشکی 2005
http://www.kurdipedia.org/?q=2011091815020061746
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
وەشان ن ئ کەتيا نﭭ سەر ن کورد  -دھوک
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی پەڕتووک
باشووری کوردستان
و ت:
دھﯚک
شارەکان:
زمان  -ش وەزار :ک .باکوور
پەڕتووکی ژمارە10756 :
ژن ل بەر سيبەرا ئيسالم
http://www.kurdipedia.org/?q=2012012023405563932
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
تەحسين ئيبراھيم دوسکی
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی پەڕتووک
باشووری کوردستان
و ت:
جﯚری پەڕتووک :ئاﯾين و ئاتەﯾزم
زمان  -ش وەزار :ک .باکوور
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10757
پەڕتوووکی ژمارە7 :
ژﯾانا ببەختەوەر
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201011
13011315411147
ھ شتاا ئامادە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
شەمﯚ
ينی عەرەب ش
نووسين
ی پەڕتووک
مەندﯾيەکانی
تاﯾبەتم
و ت:
شوو
سﯚﭬيەتی پ ش
س
ک .باکوور
زمان  -ش وەزار :ک

10758
پەڕتوووکی ژمارە8 :
ﯚخەت د حەﯾرانﯚکان دا
سالﯚ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201109
9181502056
61890
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ل محەمەد ش الزی ،ﭬەکﯚﯚلين2008 ،
جەميل
وەشانن ن ئ کەتيا نﭭﭭ سەر ن کوررد  -دھوک
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
بااشووری کورددستان
و ت:
ەدەبی
ی پەڕتووک :ئە
جﯚری
ک .باکوور
زمان  -ش وەزار :ک
10759
پەڕتوووکی ژمارە9 :
2009
ﭬەکﯚلينان9 ،
کﯚمەلەکا ﭬ
د قانات کورردۆ /توسن رەشيد ،ک
سەرێ کورد
سالياا زانا و نﭭيس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201109
9181502066
61905
شتا ئامادە نيييە
ھش
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
وەشانن ن ئ کەتيا نﭭﭭ سەر ن کوررد  -دھوک
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
بااشووری کورددستان
و ت:
دھﯚک
شارەەکان:
ک .باکوور
زمان  -ش وەزار :ک
10760
پەڕتوووکی ژمارە0 :
و
ساکو
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201109
9181502056
61894
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ھ شتا ئامادە نييە

فاﯾلی پی دی ئ ف:
نەوزاد مزوری
2008
وەشان ن ئ کەتيا نﭭ سەر ن کورد  -دھوک
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی پەڕتووک
باشووری کوردستان
و ت:
دھﯚک
شارەکان:
جﯚری پەڕتووک :چيرۆک
زمان  -ش وەزار :ک .باکوور

پەڕتووکی ژمارە10761 :
ساکﯚ
http://www.kurdipedia.org/?q=2012010823142763732
ئامادەﯾە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
نەوزاد مزوری
2008
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی پەڕتووک
باشووری کوردستان
و ت:
جﯚری پەڕتووک :چيرۆک
زمان  -ش وەزار :ک .باکوور
پەڕتووکی ژمارە10762 :
سپيھستان /کورتە چيرۆک ،خالد صالح2008 ،
http://www.kurdipedia.org/?q=2011091815020561867
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
وەشان ن ئ کەتيا نﭭ سەر ن کورد  -دھوک
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی پەڕتووک
باشووری کوردستان
و ت:
دھﯚک
شارەکان:
زمان  -ش وەزار :ک .باکوور
پەڕتووکی ژمارە10763 :
ستافک ن ئەﭬرو و دوھی /شەمال ئاکرەﯾی ،ھەلبەست2010 ،
http://www.kurdipedia.org/?q=2011091815020661918
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
وەشان ن ئ کەتيا نﭭ سەر ن کورد  -دھوک
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ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
بااشووری کورددستان
و ت:
دھﯚک
شارەەکان:
ک .باکوور
زمان  -ش وەزار :ک
10764
پەڕتوووکی ژمارە4 :
ستران و ﯾارﯾ ت بچووکان
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201011
11710201310755
ی پی دی ئ ف :ھ شتا ئاماادە نييە
فاﯾلی
جەعفەر
ى :حەجى ج
ئامادەکردنى
دﯾزاﯾنى بەرگ :مرﯾەم مموتەقيان
مﯚنتاژ :بوارر نورەدﯾن
چاپخانە :ش
شﭭان سل ماننى
تيراژ500 :
ەم 2005
چاپى ﯾەکە
نرخ 4000 :دﯾنار
حکومەتی ھەر می کوردستان
ی
(200
سپاردن ) ( 1008سا ی )05
ژمارەی سپ
تاﯾبەتمەند
دﯾيەکانی پەڕتتووک
و ت:
باشوووری کوردستان
زمان  -ش وەزار :ک .باککوور
10765
پەڕتوووکی ژمارە5 :
ﯚمە ئ ک
ستران ت شاھ و دﯾالنا کﯚ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
67367
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ەد عەبدو زەروو
ئەحمە
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
و ت:
بااشووری کورددستان
ی پەڕتووک :ککلتوور
جﯚری
ک .باکوور
زمان  -ش وەزار :ک
10766
پەڕتوووکی ژمارە6 :
ستران ن ھەﭬند و ﭬين
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22214412919662
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
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ف حيتﯚ
د .عارف
2005
دھﯚک 5
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
تاﯾبەتمە
ستان
شووری کوردس
باش
و ت:
ھﯚک
دھ
شارەکاان:
دا ن
جﯚری پەڕتووک :مند
زمان  -ش وەزار :ک ..باکوور
10767
پەڕتوووکی ژمارە7 :
200
مستەفا07 ،
ۆک ،جەالل م
التی /چيرۆ
د ن رۆژھەال
سرود
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201109
9181502046
61848
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
وەشانن ن ئ کەتيا نﭭﭭ سەر ن کوررد  -دھوک
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
بااشووری کورددستان
و ت:
دھﯚک
شارەەکان:
ک .باکوور
زمان  -ش وەزار :ک
10768
پەڕتوووکی ژمارە8 :
سنورر ن دﯾنەک
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201202
2270902286
64311
ئامادەەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
سنور ن دﯾنەک
ن محمد باقر
ھلبين
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
و ت:
بااشووری کورددستان
ھە بەست
ی پەڕتووک :ھ
جﯚری
ک .باکوور
زمان  -ش وەزار :ک
10769
پەڕتوووکی ژمارە9 :
سنورر ن ﭬەکری
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201109
9181502056
61886
ئامادەەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
چاﭬپ کەفتن2008 ،
ماعيل بادی ،چ
ئيسم
وەشانن ن ئ کەتيا نﭭﭭ سەر ن کوررد  -دھوک
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
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بااشووری کورددستان
و ت:
دھﯚک
شارەەکان:
جﯚری
ی پەڕتووک :وتار و دﯾمانە
ک .باکوور
زمان  -ش وەزار :ک
10770
پەڕتوووکی ژمارە0 :
ﭬا من
ە برﯾنا شەﭬ
سورە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201109
9181502046
61846
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
ی2007 ،
سەلوا گولی
ەر ن کورد  -ددھوک
وەشان ن ئ کەتيا نﭭ سە
دﯾيەکانی پەڕتتووک
تاﯾبەتمەند
باشوووری کوردستان
و ت:
شارەکان:
ک
دھﯚک
ەست
جﯚری پەڕتتووک :ھە بە
زمان  -ش وەزار :ک .باککوور
10771
پەڕتوووکی ژمارە1 :
کرات
سيال دﯾموک
سوس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
2280941002
20082
شتا ئامادە نيييە
ھش
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
باس ژ م ژوو و ققوﯾناغ ن
سين ،ت دا س
ﭬە ھاتيە نﭭ س
سن عومەر ە
ی ﯾە ژ الﯾ ننﭭ سەر ھەس
پەرتوککەکا سياسی
ھاتينە ر ز
دەربازبوونا سوسياال دﯾموکرات دکەت ،و ل ددوﯾماھي پاررت ن سوسيال دﯾموکرات ل جيھان ھ
ە.
کرن .پپەرتوک ژ قەببارا ناﭬنجی ﯾە
بﯚ
)پەڕتووکی سوسيال دﯾموکرات( ﯚ
ی
د( سەبارەت بە
چاوە :نامەﯾەککی بەڕ ز )رۆژژھات سەعيد
سەرچ
کوردﯾپپ دﯾا لە 2010-12-22
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی پەڕتووک
بااشووری کورددستان
و ت:
ی پەڕتووک :راامياری
جﯚری
ک .باکوور
زمان  -ش وەزار :ک
10772
پەڕتوووکی ژمارە2 :
سﯚتننگەھـ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201109
9181502006
61750
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
2
محەمەد 2005
بلند م
وەشانن ن ئ کەتيا نﭭﭭ سەر ن کوررد  -دھوک
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ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
بااشووری کورددستان
و ت:
دھﯚک
شارەەکان:
جﯚری
ی پەڕتووک :رۆۆمان
ک .باکوور
زمان  -ش وەزار :ک
10773
پەڕتوووکی ژمارە3 :
ی
ی  -سﯚمەری
مەری -کوردی  /کوردی
سﯚم
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201108
8282201025
58692
ی پی دی ئ ف :ھ شتا ئاماادە نييە
فاﯾلی
ەلی و سولەﯾﯾمان ﯾ درم
ی :مام عە
ئامادەکردنی
دﯾيەکانی پەڕتتووک
تاﯾبەتمەند
و ت:
کوردستان
ن
ی
باکووری
ەنگ
جﯚری پەڕتتووک :فەرھە
زمان  -ش وەزار :ک .باککوور

10774
پەڕتوووکی ژمارە4 :
عمر 2005
ک ،د .فازل ع
ﯚش ز مارری /چيرۆک
سياپﯚ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201109
9181502006
61751
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
وەشانن ن ئ کەتيا نﭭﭭ سەر ن کوررد  -دھوک
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
و ت:
بااشووری کورددستان
دھﯚک
شارەەکان:
ک .باکوور
زمان  -ش وەزار :ک
10775
پەڕتوووکی ژمارە5 :
را سليﭭی
سيفر
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201112
2091644076
63185
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
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ی
ی سل ﭭانەﯾی
سەبری
2009
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
تاﯾبەتم
ستان
شووری کوردس
باش
و ت:
جﯚری پەڕتووک :رۆممان
زمان  -ش وەزار :ک  .باکوور
10776
پەڕتوووکی ژمارە6 :
2009
صابر عبيد 9
د .محەمەد ص
سيميياو الخگاب الشعری ،د
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201109
9181502066
61898
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
وەشانن ن ئ کەتيا نﭭﭭ سەر ن کوررد  -دھوک
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
و ت:
بااشووری کورددستان
دھﯚک
شارەەکان:
ک .باکوور
زمان  -ش وەزار :ک
10777
پەڕتوووکی ژمارە7 :
بﯚ سينارﯾﯚﯾ
مفاوەرگرتن ژ بابەت ن ئەدەبی ﯚ
سينارﯾﯚ؛ ﭬەکﯚليينەک لدۆر م
dipedia.org//?q=201306
6021400597
78370
http:///www.kurd
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
نﭭيسيينا :محەمەد خەﯾری
خالد گولی
ی :مەسعود خ
وەرگ ان ژ فارسی
٢٠٠٧
٢
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
بااشووری کورددستان
و ت:
سينارﯾﯚ
ی پەڕتووک :س
جﯚری
ک .باکوور
زمان  -ش وەزار :ک
10778
پەڕتوووکی ژمارە8 :
ی
س شانﯚگەری
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201109
9181502086
61946
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ی2010 ،
شانﯚ ،ژارۆ دھﯚکی
وەشانن ن ئ کەتيا نﭭﭭ سەر ن کوررد  -دھوک

ﻻﭘەڕە

2893

http://www.kurdipedia.org

تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی پەڕتووک
بااشووری کورددستان
و ت:
دھﯚک
شارەەکان:
ی پەڕتووک :ش
جﯚری
شانﯚ
ک .باکوور
زمان  -ش وەزار :ک
10779
پەڕتوووکی ژمارە9 :
20
ەکﯚلين008 ،
ەﯾی( /فازل عەمەر ،ﭬە
رەبەندی ﯾا بەردەوام)ززمان چامە
س ھر
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201109
9181502056
61893
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
وەشانن ن ئ کەتيا نﭭﭭ سەر ن کوررد  -دھوک
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
بااشووری کورددستان
و ت:
دھﯚک
شارەەکان:
ک .باکوور
زمان  -ش وەزار :ک
10780
پەڕتوووکی ژمارە0 :
ی و حەواﯾ
سەرھاتيا ئادەمی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201201
1281715116
64089
ی پی دی ئ ف :ھ شتا ئاماادە نييە
فاﯾلی
کومکرن و ئئامادەکرن  :ممحەمەد ئەنوور تەوفيق شييالنی
زاراڤ  :بادﯾﯾنی
بەرگ  :بەﯾﯾار جەميل
چاپا ئ ک 2010 :
چاپا دووێ 2011 :
دﯾيەکانی پەڕتتووک
تاﯾبەتمەند
باشوووری کوردستان
و ت:
زمان  -ش وەزار :ک .باککوور
جﯚری پەڕتتووک :ئەفساانە
10781
پەڕتوووکی ژمارە1 :
ەت ن بﯚرﯾن
ەمبەرو مللە
سەرھاتي ن پ غە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201201
1281816126
64095
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
سەرھ
ھاتي ن پ غەمببەرو مللەت ن بﯚرﯾن
ەر  :تەحسين
نﭭ سە
ن ئيبراھيم دوسکی
زاراڤ  :بادﯾنی

ﻻﭘەڕە

2894

http://www.kurdipedia.org

http://www.sarezh.com/web/sites/default/files/anbia.rar
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی پەڕتووک
باشووری کوردستان
و ت:
جﯚری پەڕتووک :ئاﯾين و ئاتەﯾزم
زمان  -ش وەزار :ک .باکوور
پەڕتووکی ژمارە10782 :
سەرھلدان ل چياﯾ ن کوردستان
http://www.kurdipedia.org/?q=2013070611232489677
ئامادەﯾە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
ﯾورگن روث
وەرگ ان ژ ئە مانی :محەمەد ژۆری
٢٠٠٥
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی پەڕتووک
باشووری کوردستان
و ت:
جﯚری پەڕتووک :م ژوو
زمان  -ش وەزار :ک .باکوور
پەڕتووکی ژمارە10783 :
سەرۆک کورد مستەفا بارزانی ))1979 - 1903
http://www.kurdipedia.org/?q=2012010812125663706
ئامادەﯾە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
ک ک نﭭيسار
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی پەڕتووک
جﯚری پەڕتووک :رامياری
زمان  -ش وەزار :ک .باکوور
پەڕتووکی ژمارە10784 :
سەعدو ئاﭬدەل )س .دلژان( شاعر و پ شمەرگە و شەھيد ،ژﯾان و بەرھەم
http://www.kurdipedia.org/?q=2012071121540972006
ئامادەﯾە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
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ن :اسماعيل بادی
بەرھەﭬکرن
200
دھﯚک 02 -
تاﯾبەتمەند ﯾيەکانی پەڕتتووک
کوردستان
ن
باشووری
و ت:
جﯚری پەڕتتووک :ھە بەست
زمان  -ش ووەزار :ک .باککوور
10785
پەڕتوووکی ژمارە5 :
وی
ی و کت با و
عيدێ نورسی
سەع
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201307
7061118318
89679
ئامادەەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
م دۆسکی
سين ئيبراھيم
تەحس
٢٠٠٥
٢
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
بااشووری کورددستان
و ت:
م
ی پەڕتووک :ئااﯾين و ئاتەﯾزم
جﯚری
ک .باکوور
زمان  -ش وەزار :ک
10786
پەڕتوووکی ژمارە6 :
سھی2006 ،
ھەلبەست ،لقمان ئاس
وا ھ ش بەالليسکە /ھ
سەلو
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201109
9181502036
61821
ھ شتا ئامادە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
وەشانن ن ئ کەتيا نﭭﭭ سەر ن کوررد  -دھوک
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
بااشووری کورددستان
و ت:
دھﯚک
شارەەکان:
ک .باکوور
زمان  -ش وەزار :ک
10787
پەڕتوووکی ژمارە7 :
وداسەری
سەو
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201109
9181502066
61914
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
سندوری ،ھووزان2010 ،
خالد س
وەشانن ن ئ کەتيا نﭭﭭ سەر ن کوررد  -دھوک
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
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بااشووری کورددستان
و ت:
دھﯚک
شارەەکان:
ی پەڕتووک :ھ
جﯚری
ھە بەست
ک .باکوور
زمان  -ش وەزار :ک
10788
پەڕتوووکی ژمارە8 :
سەﯾ ھ ژا /و :ئەحمەدێ زەرۆ ،چيرۆۆک2010 ،
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201109
9181502076
61925
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
وەشانن ن ئ کەتيا نﭭﭭ سەر ن کوررد  -دھوک
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
بااشووری کورددستان
و ت:
دھﯚک
شارەەکان:
ک .باکوور
زمان  -ش وەزار :ک
10789
پەڕتوووکی ژمارە9 :
وکراسی
گ ی و دﯾمو
ەوانی ،کارگ
شارە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22702075619845
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
نووسەر
ی
شەرﯾف سندی
سەردار ش
2007
ەوەی موکرﯾاننی
سەرچاوە :ما پەڕی دەززگای تو ژﯾنەووە و ب وکردنە
دﯾيەکانی پەڕتتووک
تاﯾبەتمەند
باشوووری کوردستان
و ت:
ی
جﯚری پەڕتتووک :رامياری
زمان  -ش وەزار :ک .باککوور
10790
پەڕتوووکی ژمارە0 :
و نالبەندێ ببچوﯾک
دێ مەزن بو
ى ـ ژنالبەند
ر ن بامەرنى
شاعر
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201302
2142150137
75785
ی پی دی ئ ف :ھ شتا ئاماادە نييە
فاﯾلی
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عەبدول ەحما ن بامەرنی
نﭭ سەر  :ع
شاعر ن بامەرنى ـ ژنالببەندێ مەزن بو نالبەندێ بچوﯾک
سەنتەرێ ﭬەکولينان ﯾ سەروکاتتييا زانکوﯾا دھووک
2011
نووسەر
ر
سەرچاوە :مالپەری تاﯾببەتی
دﯾيەکانی پەڕتتووک
تاﯾبەتمەند
و ت:
باشوووری کوردستان
جﯚری پەڕتتووک :ل کﯚ يننەوە
زمان  -ش وەزار :ک .باککوور
10791
پەڕتوووکی ژمارە1 :
2
ﯚلين2008 ،
ەمەر ،ﭬەکﯚ
ﯚ /...سيار تە
شانﯚ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201109
9181502056
61891
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
وەشانن ن ئ کەتيا نﭭﭭ سەر ن کوررد  -دھوک
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
بااشووری کورددستان
و ت:
دھﯚک
شارەەکان:
ک .باکوور
زمان  -ش وەزار :ک
10792
پەڕتوووکی ژمارە2 :
ﯚﯾا ھەﭬچەرخ و چەند دﯾتن /سيار تمر 2005
شانﯚ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201109
9181502006
61752
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
وەشانن ن ئ کەتيا نﭭﭭ سەر ن کوررد  -دھوک
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
بااشووری کورددستان
و ت:
دھﯚک
شارەەکان:
ک .باکوور
زمان  -ش وەزار :ک
10793
پەڕتوووکی ژمارە3 :
شالﯚکان
شمش
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201011
12209560810814
ی پی دی ئ ف :ھ شتا ئاماادە نييە
فاﯾلی

ﻻﭘەڕە
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ح
ن :خالد سالح
بەرھەﭬکرن
الزى
ال ،جەميل ش ال
مەد عەبدو ،
پ داچوونا زممانى :محەمە
ل ش الزى دەەﭬەرا قەدش
و نەﯾ ن رەننگين :جەميل
دارێ سال ھەشتيان
ش و سپى :بەرھەﭬکەر گگوندێ سپيند
و نەﯾ ن رەش
کرنى80 :
ژمارا بەالﭬک
َ
ر کخستنا بەرپەرا :کارو ان ساالر
ی :حەميد رەز ا ئازمودە
بەرگسازی
چاپخانە :ئااراس ھەول ر
 1دانە
تيراژ1000 :
م2009 :
چاپا ﯾەکەم
 (200وەزارەتا رەوشەنبيرﯾ
تنى ( 1368) :ﯾا ساال )09
سپارت
ژمارا
َ
تاﯾبەتمەند
دﯾيەکانی پەڕتتووک
و ت:
باشوووری کوردستان
زمان  -ش وەزار :ک .باککوور
10794
پەڕتوووکی ژمارە4 :
ب
حيل و تەعرﯾب
ەتی ...تەرحي
شنگاال؛ کورداﯾە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201307
7122145098
89592
ئاماددەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
وەسففی حەسەن رد نی
٢٠٠٦
٢
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
بااشووری کورددستان
و ت:
ی پەڕتووک :دۆزی کورد
جﯚری
ک .باکوور
زمان  -ش وەزار :ک
10795
پەڕتوووکی ژمارە5 :
سعيد 2005
د
ەمەد
ک ،نزار محە
سپی /چيرۆک
شھيننا چياﯾ س
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201109
9181502016
61758
ھ شتا ئاممادە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
وەشانن ن ئ کەتيا نﭭﭭ سەر ن کوررد  -دھوک
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
بااشووری کورددستان
و ت:
دھﯚک
شارەەکان:
ک .باکوور
زمان  -ش وەزار :ک
10796
پەڕتوووکی ژمارە6 :
کون
شھيننا شەﭬبھو رک ن دل /ک

ﻻﭘەڕە
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http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201109
9181502076
61933
ھ شتا ئامادە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
وەشانن ن ئ کەتيا نﭭﭭ سەر ن کوررد  -دھوک
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
بااشووری کورددستان
و ت:
دھﯚک
شارەەکان:
ک .باکوور
زمان  -ش وەزار :ک
10797
پەڕتوووکی ژمارە7 :
شﭭانن کورد
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201011
13011334711148
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
شەمﯚ نووسرراوە.
ﯾەکەم روماانی کوردی ﯾﯾە .لە الﯾەن ننووسەری کوورد عەرەبی ش
سەبارەت بە )شﭭان
لەالﯾەن ) (rojhatس
ن
سەرچاوە :تﯚمار کی تاﯾﯾبەت بﯚ کوردﯾپ دﯾا
18:00:5
کورد( لە59 2011-2-2 :
تاﯾبەتمەند
دﯾيەکانی پەڕتتووک
و ت:
باشوووری کوردستان
جﯚری پەڕتتووک :رۆمان
زمان  -ش وەزار :ک .باککوور
10798
پەڕتوووکی ژمارە8 :
ن
ش ن بارزان
شﯚرش
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201109
9181502036
61832
ئامادەەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
حەﯾدەەر مەتينی6 ،
2006
وەشانن ن ئ کەتيا نﭭﭭ سەر ن کوررد  -دھوک
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
بااشووری کورددستان
و ت:
دھﯚک
شارەەکان:
ھە بەست
ی پەڕتووک :ھ
جﯚری
ک .باکوور
زمان  -ش وەزار :ک
10799
پەڕتوووکی ژمارە9 :
دﯾاتي )
س ئﯚال ئ زد
سوف وخاس
دﯾان )فيلﯚس
ش خ فەخرێ ئاد
dipedia.org//?q=201109
9101103276
61078
http:///www.kurd
ی پی دی ئ ف :ھ شتا ئاماادە نييە
فاﯾلی

ﻻﭘەڕە
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ژ وەشان ن -:دەستەﯾا ببلندا بنگەھ اللش 12
ن  -:ماال ئ زدﯾﯾان  -ئﯚلدنبوررک
بەرھەﭬکرن
عثمان
ن
تينی -:صالح جاسم
تن ژ پيت ن التي
ﭬەگوھاستن
2
م ھاﭬينا 2011
چاپا ﯾەکەم
شنگالی وەرگيراوە
ی
خەﯾری
لە فەﯾسبوووکی کاک خە
دﯾيەکانی پەڕتتووک
تاﯾبەتمەند
باشوووری کوردستان
و ت:
جﯚری پەڕتتووک :ئاﯾين و ئاتەﯾزم
زمان  -ش وەزار :ک .باککوور
10800
پەڕتوووکی ژمارە0 :
م فرۆش
ش لم
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201109
9172314416
61723
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
کوردی
ی
ەمەد تاھير ژ فارسی ﯾ ت کرﯾنە
ئەنوەر محە
دەزگای ئارراس 2004 -
تاﯾبەتمەند
دﯾيەکانی پەڕتتووک
و ت:
باشوووری کوردستان
جﯚری پەڕتتووک :مندا ن
زمان  -ش وەزار :ک .باککوور
10801
پەڕتوووکی ژمارە1 :
بياﭬ ھوزان
وری و پراکتييک؛ ﭬەکﯚليينەکە د ﭬ
ش وازگەری؛ تيو
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201307
7131533198
89580
ئامادەەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ھ لی
ەتو حامد نھ
نيعمە
٢٠٠٧
٢

دا

ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
بااشووری کورددستان
و ت:
ەدەبی
ی پەڕتووک :ئە
جﯚری
ک .باکوور
زمان  -ش وەزار :ک
10802
پەڕتوووکی ژمارە2 :
ی
ەﭬپەﯾﭭينی ررۆژنامەﭬانی
ش وازەکانی ھە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22214412719606
ئاماددەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ن دونه
سوزان

ﻻﭘەڕە
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بەدرەددﯾن سالح /ففاتيمە حوس ن پەناھی
ھەول ر 2001
ی کت بخانەی کوردی
چاوە :ما پەڕی
سەرچ
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
بااشووری کورددستان
و ت:
ی پەڕتووک :رااگەﯾاندن
جﯚری
ک .باکوور
زمان  -ش وەزار :ک
10803
پەڕتوووکی ژمارە3 :
ونا وان
ی و چەوانيا بەرھنگاربو
شەرێ پارتيزانی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201211
1250917217
73880
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ەسەن
يد سەليم حە
خورشيد
٢٠٠٠
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
تاﯾبەتم
و ت:
ستان
شووری کوردس
باش
سەربازی
جﯚری پەڕتووک :سە
زمان  -ش وەزار :ک  .باکوور
10804
پەڕتوووکی ژمارە4 :
ﭬا دوماھي
شەﭬ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201202
2232058356
64298
ئامادەەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ل مستەفا
جەالل
ک 2007 -
دھوک
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
بااشووری کورددستان
و ت:
چيرۆک
ی پەڕتووک :چ
جﯚری
ک .باکوور
زمان  -ش وەزار :ک
10805
پەڕتوووکی ژمارە5 :
سليمان ھاجانی2006 ،
ن
عيل
ۆک ،اسماع
ﭬا فرﯾشتە ررەﭬين /چيرۆ
شەﭬ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201109
9181502026
61800
شتا ئامادە نيييە
ھش
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
وەشانن ن ئ کەتيا نﭭﭭ سەر ن کوررد  -دھوک

ﻻﭘەڕە
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ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
بااشووری کورددستان
و ت:
دھﯚک
شارەەکان:
ک .باکوور
زمان  -ش وەزار :ک
10806
پەڕتوووکی ژمارە6 :
ﭬب ر
شەﭬ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201011
12209525510811
ی پی دی ئ ف :ھ شتا ئاماادە نييە
فاﯾلی
ناﭬ پەرتوووک  :شەﭬبب ر
سم ئﯚسمان
ن :سالە جاس
بەرھەﭬکرن
الزی
جەميل ش ی
ەد ئابدو ه ،ج
پ دەچوونا ززمان :مھەمە
ی :ھەميد رەز ا ئازموودە
بەرگسازی
ساالر
ی :کاروان س
رووپەلسازی
کرن 80 :
ژمارا بەالﭬک
چاپخانە :ئااراس
 1دانە.
تيراژ1000 :
م2008 :
چاپا ﯾەکەم
ەر ما کوردستتان
ﯾا ھکومەتا ھە
ساال  2008ا
ژمارا سپارددن  2500 :س
چاپکرن.
ن
ھاتيە
خانەﯾا ئاراس ھ
ل سەر ئەررک وەشانخ
دﯾيەکانی پەڕتتووک
تاﯾبەتمەند
و ت:
باشوووری کوردستان
زمان  -ش وەزار :ک .باککوور
10807
پەڕتوووکی ژمارە7 :
ﭬی2005 ،
ست ،بەﯾار باﭬ
و /ھەلبەس
ﭬ ن ب خەو
شەﭬ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201109
9181502026
61784
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
وەشانن ن ئ کەتيا نﭭﭭ سەر ن کوررد  -دھوک
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
بااشووری کورددستان
و ت:
دھﯚک
شارەەکان:
ک .باکوور
زمان  -ش وەزار :ک
10808
پەڕتوووکی ژمارە8 :
سەن ئيبراھييم2006 ،
ۆمان ،حەس
ﭬ ن سار /رۆ
شەﭬ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201109
9181502036
61815
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی

ﻻﭘەڕە
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وەشان ن ئ کەتيا نﭭ سەر ن کورد  -دھوک
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی پەڕتووک
باشووری کوردستان
و ت:
دھﯚک
شارەکان:
زمان  -ش وەزار :ک .باکوور
پەڕتووکی ژمارە10809 :
شەﭬەکا ب نﭭ ژ
http://www.kurdipedia.org/?q=2011091815020461839
ئامادەﯾە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
الﯾق جەمال کور مەی2006 ،
وەشان ن ئ کەتيا نﭭ سەر ن کورد  -دھوک
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی پەڕتووک
باشووری کوردستان
و ت:
دھﯚک
شارەکان:
جﯚری پەڕتووک :ھە بەست
زمان  -ش وەزار :ک .باکوور
پەڕتووکی ژمارە10810 :
عشق د بەھشتەکا ﯾوتوبياﯾی دا /ھەلبەست ،مصگفی سليم2005 ،
http://www.kurdipedia.org/?q=2011091815020261793
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
وەشان ن ئ کەتيا نﭭ سەر ن کورد  -دھوک
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی پەڕتووک
باشووری کوردستان
و ت:
دھﯚک
شارەکان:
زمان  -ش وەزار :ک .باکوور
پەڕتووکی ژمارە10811 :
عشق د خلوەگەھا مرن دا
http://www.kurdipedia.org/?q=2011122617133419224
ئامادەﯾە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
ئاشتی گەرماﭬی
دھﯚک 2007 -
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی پەڕتووک

ﻻﭘەڕە
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باشووری کوردستان
و ت:
جﯚری پەڕتووک :ھە بەست
زمان  -ش وەزار :ک .باکوور
پەڕتووکی ژمارە10812 :
عشق ل ژ ر پرا چينودێ
http://www.kurdipedia.org/?q=2011091815020261804
ئامادەﯾە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
بلند محەمەد2006 ،
وەشان ن ئ کەتيا نﭭ سەر ن کورد  -دھوک
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی پەڕتووک
باشووری کوردستان
و ت:
دھﯚک
شارەکان:
جﯚری پەڕتووک :ھە بەست
زمان  -ش وەزار :ک .باکوور
پەڕتووکی ژمارە10813 :
عيراقا خﯚشەﭬى
http://www.kurdipedia.org/?q=2014033100400796960
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
خالد حس ن
بەغداد1986-
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی پەڕتووک
ئ اق
و ت:
زمان  -ش وەزار :ک .باکوور
جﯚری پەڕتووک :ھەمەجﯚرە
پەڕتووکی ژمارە10814 :
عيسا دەال :ژﯾان و ھندەک سەرھاتيت زاناﯾی کورد
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514969646
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
مەعسوم
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی پەڕتووک
ئەرمەنستان
و ت:
جﯚری پەڕتووک :ھەمەجﯚرە
زمان  -ش وەزار :ک .باکوور

ﻻﭘەڕە
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10815
پەڕتوووکی ژمارە5 :
ەشتی ﯾە
ەک زەرادە
شقا مە چراﯾە
عەش
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201109
9181502036
61833
ئاماددەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ئسماعيل مستەفاا2006 ،
وەشانن ن ئ کەتيا نﭭﭭ سەر ن کوررد  -دھوک
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
بااشووری کورددستان
و ت:
دھﯚک
شارەەکان:
چيرۆک
ی پەڕتووک :چ
جﯚری
ک .باکوور
زمان  -ش وەزار :ک
10816
پەڕتوووکی ژمارە6 :
ت2010 ،
دا /ھزرﭬان ،ھەلبەست
فرﯾن د بەنجەر د
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201109
9181502066
61917
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
وەشانن ن ئ کەتيا نﭭﭭ سەر ن کوررد  -دھوک
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
بااشووری کورددستان
و ت:
دھﯚک
شارەەکان:
ک .باکوور
زمان  -ش وەزار :ک
10817
پەڕتوووکی ژمارە7 :
جا
فﯚلکللﯚرا کورمانج
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201111
1081707316
62850
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ەمين عەﭬدال
حەجي جندی و ئە
ی ئاراس 20 08 -
دەزگای
تاﯾبەتم
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
و ت:
ستان
شووری کوردس
باش
جﯚری پەڕتووک :کلتتوور
زمان  -ش وەزار :ک  .باکوور
10818
پەڕتوووکی ژمارە8 :
کوردی
ی
يزی -
سفﯚرد بﯚ زاڕۆکان ئينگليز
ھەنگا ئوکس
فەرھ

ﻻﭘەڕە
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http://www.kurdipedia.org/?q=2013070800171189658
ئامادەﯾە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
ئيﭭلين گو د سميث
وەرگ ران :ئيسماعيل عەلی دۆسکی
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی پەڕتووک
باشووری کوردستان
و ت:
جﯚری پەڕتووک :فەرھەنگ
زمان  -ش وەزار :ک .باکوور
پەڕتووکی ژمارە10819 :
فەرھەنگا گﯚتن ن پ شييان
http://www.kurdipedia.org/?q=2013060113513778388
ئامادەﯾە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
دانانا :چيا مازی
ئەﭬراز حس ن ژ ئەلفاب يا التينی ﭬەگوھازتييە
٢٠٠٦
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی پەڕتووک
باشووری کوردستان
و ت:
جﯚری پەڕتووک :کلتوور
زمان  -ش وەزار :ک .باکوور
پەڕتووکی ژمارە10820 :
فەرھەنگا مامﯚستای بﯚ قﯚناغا سەرەتاﯾی )کوردی -عەرەبی)
http://www.kurdipedia.org/?q=2011050611370457451
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
دانانا عەبدولستار فەتاح حەسەن و ئەنوەر محەمەد تاھير
ھەول ر :چاپخانەی وەزارەتی پەروەردە632 ،2000 ،ل.
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی پەڕتووک
باشووری کوردستان
و ت:
جﯚری پەڕتووک :فەرھەنگ
زمان  -ش وەزار :ک .باکوور
پەڕتووکی ژمارە10821 :
فەرھەنگا مەرگ و ژی
http://www.kurdipedia.org/?q=2011102200494062474
ئامادەﯾە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
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ختی
ەليل مشەخت
مەال خە
ی ئاراس 20 06 -
دەزگای
تاﯾبەتم
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
ستان
شووری کوردس
باش
و ت:
جﯚری پەڕتووک :فەرھەنگ
زمان  -ش وەزار :ک  .باکوور
10822
پەڕتوووکی ژمارە2 :
ھەنگا ناﭬ ت کوردی
فەرھ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201112
2041525516
63101
ئامادەەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ەفا مزوری
مستە
2005
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی پەڕتووک
بااشووری کورددستان
و ت:
ەرھەنگ
ی پەڕتووک :فە
جﯚری
ک .باکوور
زمان  -ش وەزار :ک
10823
پەڕتوووکی ژمارە3 :
ھەنگا ھيزار
فەرھ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201202
2270908106
64319
ئامادەەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ی
مسعوود خالد گولی
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی پەڕتووک
بااشووری کورددستان
و ت:
ەرھەنگ
ی پەڕتووک :فە
جﯚری
ک .باکوور
زمان  -ش وەزار :ک
10824
پەڕتوووکی ژمارە4 :
زی)
بی  -ئينگليز
دی  -عەرەبی
سپی )کورد
ھەنگا کانيا س
فەرھ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201211
1182355127
70399
ئاامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
حامد عەلی
مراد ح
٢٠٠٨
٢
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
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باشووری کوردستان
و ت:
جﯚری پەڕتووک :فەرھەنگ
زمان  -ش وەزار :ک .باکوور
پەڕتووکی ژمارە10825 :
فەرھەنگا کالسيک ن کورد /مەسعود خالد گولی ،ﭬەکﯚلين2009 ،
http://www.kurdipedia.org/?q=2011091815020661895
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
وەشان ن ئ کەتيا نﭭ سەر ن کورد  -دھوک
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی پەڕتووک
باشووری کوردستان
و ت:
دھﯚک
شارەکان:
زمان  -ش وەزار :ک .باکوور
پەڕتووکی ژمارە10826 :
فەرھەنگا کەپر ﯾاو نەدار
http://www.kurdipedia.org/?q=2014010820141586764
ئامادەﯾە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
موئەﯾەد تەﯾب
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی پەڕتووک
باشووری کوردستان
و ت:
جﯚری پەڕتووک :فەرھەنگ
زمان  -ش وەزار :ک .باکوور
پەڕتووکی ژمارە10827 :
فەقي تيران
http://www.kurdipedia.org/?q=2011102421515162544
ئامادەﯾە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
بەرصيص عابيد
بالﭬکرنا :عەبدول ەقيب ﯾوسف
دەزگای ئاراس 2001 -
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی پەڕتووک
باشووری کوردستان
و ت:
جﯚری پەڕتووک :ھە بەست
زمان  -ش وەزار :ک .باکوور
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پەڕتووکی ژمارە10828 :
قصص من بالد النرجس ،حسن سليﭭانی )الطبعة الثانية( 2005
http://www.kurdipedia.org/?q=2011091815020061747
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
وەشان ن ئ کەتيا نﭭ سەر ن کورد  -دھوک
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی پەڕتووک
باشووری کوردستان
و ت:
دھﯚک
شارەکان:
زمان  -ش وەزار :ک .باکوور
پەڕتووکی ژمارە10829 :
قەدەرا من
http://www.kurdipedia.org/?q=2011091815020361825
ئامادەﯾە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
سەلمان ش خ مەمی2006 ،
وەشان ن ئ کەتيا نﭭ سەر ن کورد  -دھوک
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی پەڕتووک
باشووری کوردستان
و ت:
دھﯚک
شارەکان:
جﯚری پەڕتووک :ھە بەست
زمان  -ش وەزار :ک .باکوور
پەڕتووکی ژمارە10830 :
قەفتەك ژ ھﯚزان ت نا بەندى
http://www.kurdipedia.org/?q=2014033100400797190
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
سەعيد دﯾرەشى
بەغداد1982-
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی پەڕتووک
ئ اق
و ت:
جﯚری پەڕتووک :ھە بەست
زمان  -ش وەزار :ک .باکوور
پەڕتووکی ژمارە10831 :
قەفتەکا ستران ن فﯚلکلﯚرى ل دەﭬەرا بادﯾنان
http://www.kurdipedia.org/?q=2010111911122710784
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ی پی دی ئ ف :ھ شتا ئاماادە نييە
فاﯾلی
ەر
حجى جەعفە
کﯚمکرن :ح
ژمارەى بالووکراوە42 :
دﯾزاﯾنى بەرگ :مرﯾەم مموتەقيان
ساالر
ر
ى الپەڕەکان :کاروان
ڕ کخستنى
چاپخانە :ئااراس ھەول ر
1
تيراژ1000 :
ەم 2007
چاپى ﯾەکە
 (2007حکومەتی ھەر می کورردستان
2
ژمارەی سپپاردن ) (37س
سا ی )
تاﯾبەتمەند
دﯾيەکانی پەڕتتووک
و ت:
باشوووری کوردستان
زمان  -ش وەزار :ک .باککوور
10832
پەڕتوووکی ژمارە2 :
وێ ...ئام ر ن وێ ...زماان
ەرەسە ن و
وارﯾ ؛ جﯚر ن وێ ...كە
سازﯾا كوردەو
كارس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201403
3310040079
97217
ھ شتا ئامادە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
بەكر ع
عەبدولكەرﯾم كﯚﭬلى
ھەول ر2004-

وێ

تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی پەڕتووک
بااشووری کورددستان
و ت:
ی پەڕتووک :ککلتوور
جﯚری
ک .باکوور
زمان  -ش وەزار :ک
10833
پەڕتوووکی ژمارە3 :
گازﯾياا ھوزانﭭانا
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201201
1211036506
63943
ئامادەەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
حس ن
خالد ح
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
و ت:
بااشووری کورددستان
ھە بەست
ی پەڕتووک :ھ
جﯚری
ک .باکوور
زمان  -ش وەزار :ک
10834
پەڕتوووکی ژمارە4 :
گرنژﯾﯾن
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201112
2162146146
63332
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ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی

ە
ئامادەﯾە
نﭭ سەرر  :نيھاد ئورەەماری
ەال ئام دﯾ
ژ وەشان ن رادﯾوﯾا کە
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
تاﯾبەتم
و ت:
ستان
شووری کوردس
باش
دا ن
جﯚری پەڕتووک :مند
زمان  -ش وەزار :ک  .باکوور

10835
پەڕتوووکی ژمارە5 :
گوتارر ن من
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201207
7262330517
72051
ە
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
گوتار ن من
سەعيد
نﭭ سەرر  :روژھات س
تاﯾبەتمە
ەندﯾيەکانی پپەڕتووک
و ت:
ستان
شووری کوردس
باش
ی ب وکراوەکاان
جﯚری پپەڕتووک :کﯚی
زمان  -ش وەزار :ک .باشوور
10836
پەڕتوووکی ژمارە6 :
ڤ
ستان و شەڤ
گولس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201201
1112140426
63790
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
حەسەن سل ﭭانی
دھﯚک 2000 -
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
تاﯾبەتم
ستان
شووری کوردس
باش
و ت:
جﯚری پەڕتووک :رۆممان
زمان  -ش وەزار :ک  .باکوور
10837
پەڕتوووکی ژمارە7 :
ح2006 ،
ی /خالد صالح
گولوللکا ئالﯚزﯾای
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201109
9181502026
61801
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
وەشانن ن ئ کەتيا نﭭﭭ سەر ن کوررد  -دھوک
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تاﯾبەتمەندﯾيەکانی پەڕتووک
باشووری کوردستان
و ت:
دھﯚک
شارەکان:
زمان  -ش وەزار :ک .باکوور
پەڕتووکی ژمارە10838 :
گوندێ بوسەل
http://www.kurdipedia.org/?q=2013082621014689096
ئامادەﯾە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
سەعيد عەبدول ەحمان گولی
حەميد مەحمود ب تاسی
٢٠٠٩
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی پەڕتووک
باشووری کوردستان
و ت:
جﯚری پەڕتووک :ھەمەجﯚرە
زمان  -ش وەزار :ک .باکوور
پەڕتووکی ژمارە10839 :
گوندێ ک ستە؛ دەﭬەرا بەرواری ژۆری
http://www.kurdipedia.org/?q=2013070907570289624
ئامادەﯾە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
بەرھەﭬکرن :کﯚمەال پاراستنا کەلتوورێ کوردستان  -زاخو
٢٠٠٨
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی پەڕتووک
باشووری کوردستان
و ت:
جﯚری پەڕتووک :کلتوور
زمان  -ش وەزار :ک .باکوور
پەڕتووکی ژمارە10840 :
گﯚتار ن رەخنەﯾی /کﯚمەلە وتار ،ھﯚشەنگ ش خ محەمەد 2005
http://www.kurdipedia.org/?q=2011091815020061748
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
وەشان ن ئ کەتيا نﭭ سەر ن کورد  -دھوک
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی پەڕتووک
باشووری کوردستان
و ت:
دھﯚک
شارەکان:

ﻻﭘەڕە

2913

http://www.kurdipedia.org

ک .باکوور
زمان  -ش وەزار :ک
10841
پەڕتوووکی ژمارە1 :
گﯚتن و جﭭاک
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201209
9122307323
32748
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ەلی
ە محەمەد عە
عائيشە
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
تاﯾبەتمە
و ت:
ستان
شووری کوردس
باش
ەمەجﯚرە
جﯚری پەڕتووک :ھە
زمان  -ش وەزار :ک ..باکوور

10842
پەڕتوووکی ژمارە2 :
گﯚتن و چﭭاک
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201111
1061500366
62806
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ەلی
ە محەمەد عە
عائيشە
20
ی ئاراس 006 -
دەزگای
تاﯾبەتمە
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
و ت:
ستان
شووری کوردس
باش
ەمەجﯚرە
جﯚری پەڕتووک :ھە
زمان  -ش وەزار :ک ..باکوور
10843
پەڕتوووکی ژمارە3 :
چيای شنگاالی
گﯚتن ت مەزنان و ئيدﯾﯚم ل چ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201011
10721264010611
ی پی دی ئ ف :ھ شتا ئاماادە نييە
فاﯾلی
دو عەلی
مﯚستا )عەبد
کەلەپووری کوردە و مام
ی
ی
کت ب کی نوو ی ئنستيوتی
ەندەکان کردوووە.
شەنگالی(( کﯚی کردووەەتەوەو شيکرردنەوەی بﯚ پە
ەی )شﭭان( لە
ئەم کت بە ،لە  206الپەڕڕەی قەوارە گگەورە پ کد ت و لە چاپخانە
ئنستيتيوت "سەنتەری
ت
وکراوەکانی
ی
چاپ کراوەو ژژمارە 105ی ب
سل مانی چ
می
برﯾتييە لە ) (1637پەندو ئيدﯾﯚم
ە
دھﯚک"ی ووەرگرتووە .ناووەڕۆکی ئەم کت بە،
شنگال و زارگﯚﯚتنی ھەموو پ کھاتەکانی ئەو ناوچەﯾە ،کە لەپەراو ززی
ناوچەی ش
کراوە.
ە
ماژەﯾان پ
ەندەکان ،ئام
شدا ،ھﯚکارو ککاتی وتنی پە
پەندەکانيش
کراوە کە
ە
لە "دەستپپ ک"دا ،باس لە بيرۆکەی کﯚکردنەوەی ئەم پەندو ئييدﯾﯚمانە
شنگالی(
دو عەلی ش
شەنگال )عەبد
کی ناوچەی ش
سا ی 1985داوو لە گوند ی
چﯚن لە س
ئەوەی کە لەو
ی
ستووە و ئەم پەندە بووەتە ھﯚی
لە زاری پيررەم رد کەوە پپەند کی بيس
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سەردەمەوە دەست بە کﯚکردنەوەی ئەم بەشە لە فﯚلکلﯚری ناوچەکە بکات ،بە م
لەبەرئەوەی لەو سەردەمەدا کردنی کار کی لەم ش وەﯾە ،لەگەل ک رووەوە
ئەستەم بووە ،نەﯾتوانيوە لەکاتی خﯚﯾدا بە ئەنجامی بگەﯾەن ت .
سەرەڕای ئەوەی کە لەڕووی زاراوەوە ،پەند و ئيدﯾﯚمەکان تاﯾبەت بە ناوچەی
شنگالن ،بە م لەڕووی ناوەرۆک و ھەستی ژﯾانی ھەمەالﯾەنەوە ،دەرب ی ژﯾانی
کوردەوارﯾن ،تەنانەت ھاوش وەی ئەم پەند و ئيدﯾﯚمانە ،لەزارەکانی دﯾکەی
کرمانجی ژووروو ،تەنانەت خوارووشدا بەدی دەکر ن ،کە ل رەدا بە چەند نموونەک
بەراوردﯾان دەکەﯾن :
1ئاگری بن کاﯾەﯾە) .ل)9ھەمان ئەم پەندە لە کت بی )پەژن و گﯚتن ت کوردی ،حەجی جەعفەر ،سپير ز،
 ،2006ل(12دا بەم ش وەﯾە ھاتووە )ئاگری بن کاﯾەﯾە( کە تەنيا لە تيپی )ڕ(دا
جياوازن و ئەميان قە ەوە و ئەوﯾان سادەﯾە.
2ئاشی نەزانا خودی دگ ی .ل17لە کت بی )پەندی پ شينان ،ش خ محەمەدی خال  ،چاپی چوارەم ،سل مانی،
چاپخانەی شﭭان ،2007 ،ل(18دا ئەم پەندە بەم ش وەﯾە ھاتووە )ئاشی نەزان خوا
ئەﯾگ ت( کە تەنيا ش وەزارەکەﯾان جياوازە ،ئەگەرنا ،چوون ﯾەکن.
3برا براﯾە ،بازار جوداﯾە .ل27لە کت بی )فەرھەنگا گﯚتن ن پ شينان ،چيا مازی ،گﯚڕﯾنی لە التينييەوە :ئەﭬراز
حس ن ،سپير ز ،دھﯚک ،2006 ،ل(129دا بەم ش وە ھاتووە )برا براﯾە ،بازاڕ
جووداﯾە ،مناملە جووداﯾە( .ھەمان ئەم پەندە لە )پەندی پ شينان ...سەرچاوەی
پ شوو ،ل(96دا ھاتووە )برا براﯾە ،بازاڕ جياﯾە).
4خوەدی چيا دبينی بەرفی لی دبارﯾنی) .ل)59لە کت بی )پەندی پ شينان ...سەرچاوەی پ شوو ،ل(170دا بەم ش وەﯾە ھاتووە
)خوا تا ک و نەبين بەفری ت ناکا( و ھيچ جياوازﯾيەکيان نييە .
ھەر ئەم پەندە لە کت بی )زەڕﯾنە و سيمينە -کﯚمە ک ت کستی ناوچەی
کرماشان /بەرگی ﯾەکەم :پەند و ئيدﯾﯚم ،عەباس جەليليان ،ئنستيوتی کەلەپووری
کورد ،2009 ،ل(82دا ،بەم ش وەﯾە ھاتووە )خوا خەر ناسی ،شاخ وە پی ن ا( کە
لەڕووی داڕشتنەوە لەﯾەک ناچن ،بە م بﯚ ﯾەک مەبەست بەکارد ن.
5نە گەلەکی ش رﯾن بە خەلک تە بخوی ،نە گەلەکی تەعل بە خەلک تە باﭬ ژی.)ل) 200
لە کت بی )زەڕﯾنە و سيمينە ...سەرچاوەی پ شوو ،ل(219دا بەم ش وەﯾە ھاتووە
)نە ئەوقەرە شيرﯾن بوو ،قوتد بيەن -نە ئەوقەرە تييەڵ ،تفد بکەن( کە تەنيا
ش وەزارەکەﯾان جياوازی ھەﯾە ،ئەگەرنا چوونيەکن.
پ وﯾستە ئەمەش ب ين کە ل کچوون لە ن وان ت کستە فﯚلکلﯚرﯾييەکاندا ،لەالﯾەک
ﯾەکبوونی زمان و فەرھەنگی ھەموو ناوچە و پ کھاتەکانی گەلی کورد
دەسەلم نن ،لەالﯾەکی دﯾکەشەوە بﯚ ستانداردکردنی زمانی کوردی ،باﯾەخی
تەواوﯾان دەب ت..
سەرچاوە :بوار نورەدﯾن  -ما پەڕی کوردستانی نوێ
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی پەڕتووک
باشووری کوردستان
و ت:
جﯚری پەڕتووک :کلتوور
زمان  -ش وەزار :ک .باکوور
پەڕتووکی ژمارە10844 :
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گﯚﭬەندا ژﯾن  /ھﯚزان ،د .خيری نعمو ش خانی2008 ،
http://www.kurdipedia.org/?q=2011091815020561864
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
وەشان ن ئ کەتيا نﭭ سەر ن کورد  -دھوک
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی پەڕتووک
باشووری کوردستان
و ت:
دھﯚک
شارەکان:
زمان  -ش وەزار :ک .باکوور
پەڕتووکی ژمارە10845 :
گەر تو مابای /ھﯚزان ،سەلمان ش خ مەمی2007 ،
http://www.kurdipedia.org/?q=2011091815020461852
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
وەشان ن ئ کەتيا نﭭ سەر ن کورد  -دھوک
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی پەڕتووک
باشووری کوردستان
و ت:
دھﯚک
شارەکان:
زمان  -ش وەزار :ک .باکوور
پەڕتووکی ژمارە10846 :
گەرﯾانەک د ناڤ باغ ئەدەب کوردی دا ،رەشيد فندی 2005
http://www.kurdipedia.org/?q=2011091815020061749
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
وەشان ن ئ کەتيا نﭭ سەر ن کورد  -دھوک
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی پەڕتووک
باشووری کوردستان
و ت:
دھﯚک
شارەکان:
زمان  -ش وەزار :ک .باکوور
پەڕتووکی ژمارە10847 :
گەنجينا پەﯾﭭ ن ئاﭬ ستاﯾی
http://www.kurdipedia.org/?q=2013060113370378389
ئامادەﯾە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
وەرگ ان و بەرھەﭬکردن و پ شگﯚتن :فازڵ عومەر
٢٠٠٨
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ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
بااشووری کورددستان
و ت:
م
ی پەڕتووک :ئااﯾين و ئاتەﯾزم
جﯚری
ک .باکوور
زمان  -ش وەزار :ک
10848
پەڕتوووکی ژمارە8 :
جينەﯾا زمان کوردی  -ببەشی 1
گەنج
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201210
0140858282
24098
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
سن رەشيد
سەرپەررشتييا :تﯚس
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
تاﯾبەتم
و ت:
ستان
شووری کوردس
باش
جﯚری پەڕتووک :زماانەوانی
زمان  -ش وەزار :ک  .باکوور

10849
پەڕتوووکی ژمارە9 :
گەڕﯾاان ل باب ببەرزە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22214411619229
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
نووسينی :ئەنوەر محەممەد تاھير
لەالﯾەن دەزگای چاپ و پەخشی ئاراسەوە
ن
 200دا
ئەم کت بە للە سا ی 01
ەوە
ب وکراوەتە
سەرچاوە :ما پەڕی کت ببخانەی کورددی
دﯾيەکانی پەڕتتووک
تاﯾبەتمەند
و ت:
باشوووری کوردستان
جﯚری پەڕتتووک :رۆمان
زمان  -ش وەزار :ک .باککوور
10850
پەڕتوووکی ژمارە0 :
گەڕﯾاان لە دﯾف ببەختەوەرﯾ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22702075619904
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
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نووسەر
لورد ئاووﯾبﯚﯚری
وەرگ
جگەرسﯚز پ ندرۆﯾی
ژمارەی الپە
ەڕەکان
198
پ
سا ی چاپ
2006
کەتەلﯚگ
سياسەت
سەرچاوە :ما پەڕی دەززگای تو ژﯾنەووە و ب وکردنە
ەوەی موکرﯾاننی
دﯾيەکانی پەڕتتووک
تاﯾبەتمەند
باشوووری کوردستان
و ت:
جﯚرە
جﯚری پەڕتتووک :ھەمەج
زمان  -ش وەزار :ک .باککوور
10851
پەڕتوووکی ژمارە1 :
ﯚدە
گەڕﯾاانەکا ب ھﯚ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201109
9181502046
61845
ئامادەەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ل2007 ،
سا ئيسماعيل
نەفيس
وەشانن ن ئ کەتيا نﭭﭭ سەر ن کوررد  -دھوک
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
بااشووری کورددستان
و ت:
دھﯚک
شارەەکان:
ی پەڕتووک :چ
جﯚری
چيرۆک
ک .باکوور
زمان  -ش وەزار :ک
10852
پەڕتوووکی ژمارە2 :
سﭭ ن وان
ل بەرر ت ھنا بەرس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201101
1041940302
22032
شتا ئامادە نيييە
ھش
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ﭬە ھاتيە
تاﯾ دھوک ە
کەتيا نﭭ سەر ن کورد – ﯾ
پەرتوککەکا لقمان ئااسھی ﯾە ل ساال  2010ێ ژ الﯾ ئ ک
ھەنە ئەو ن ل ھژمار ن گووﭬارا پەﯾﭫ دا ھاتين
کەتيا ناﭬبری ھ
ن ،ت دا ھژماررەکا دﯾدار ن ئەندام ن ئ کە
چاپکرن
ڤ کرن.
بەالڤ
ەالﯾەن )روژھاات سەعيد( سەبارەت بە )ل بەر ت ھنا
ی تاﯾبەت بﯚ کوردﯾپ دﯾا لە
چاوە :تﯚمار کی
سەرچ
17:43:29
بەرسﭭﭭ ن وان( لە9 2011-1-4 :
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
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باشووری کوردستان
و ت:
دھﯚک
شارەکان:
زمان  -ش وەزار :ک .باکوور
پەڕتووکی ژمارە10853 :
ل بەر ت ھنا بەرسﭭ ن وە /کﯚمەلە دﯾدار،لقمان ئاسيھی2010 ،
http://www.kurdipedia.org/?q=2011091815020761938
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
وەشان ن ئ کەتيا نﭭ سەر ن کورد  -دھوک
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی پەڕتووک
باشووری کوردستان
و ت:
دھﯚک
شارەکان:
زمان  -ش وەزار :ک .باکوور
پەڕتووکی ژمارە10854 :
ل بەرسفکا مە بەفر باری /محسن قوچان ،ھﯚزان2009 ،
http://www.kurdipedia.org/?q=2011091815020661900
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
وەشان ن ئ کەتيا نﭭ سەر ن کورد  -دھوک
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی پەڕتووک
باشووری کوردستان
و ت:
دھﯚک
شارەکان:
زمان  -ش وەزار :ک .باکوور
پەڕتووکی ژمارە10855 :
الﭬژا کەﭬنەوارەک خەمبار
http://www.kurdipedia.org/?q=2011061911355260322
ئامادەﯾە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
نووسەر  :گولنار عەلی
جور  :ھەلبەست
زاراڤ  :بادﯾنی
وەشان  :ﯾەک تيی نووسەرانی کورد  -دھوک
شار  :دھوک
سەرچاوە :تﯚمار کی تاﯾبەت بﯚ کوردﯾپ دﯾا لەالﯾەن )روژھات( سەبارەت بە )الﭬژا کەﭬنەوارەک
لە11:17:01 2011-6-19 :

خەمبار(

تاﯾبەتمەندﯾيەکانی پەڕتووک
باشووری کوردستان
و ت:
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دھﯚک
شارەەکان:
ھە بەست
ی پەڕتووک :ھ
جﯚری
ک .باکوور
زمان  -ش وەزار :ک
10856
پەڕتوووکی ژمارە6 :
201
ن ناﭬشکی  ،رۆمان10 ،
ێ /تەحسين
الﯾ دی ﯾ پرێ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201109
9181502076
61929
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
وەشانن ن ئ کەتيا نﭭﭭ سەر ن کوررد  -دھوک
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
بااشووری کورددستان
و ت:
دھﯚک
شارەەکان:
ک .باکوور
زمان  -ش وەزار :ک
10857
پەڕتوووکی ژمارە7 :
ی بﯚتانی
ھﯚزانا سەبری
الﯾ ھونەری و ناﭬەرۆکا ھﯚ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201205
5141402286
64729
ھ شتا ئامادە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
محەمەد
ە حەسەن مح
حەمدﯾە
ھەول ر 2012 -
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
تاﯾبەتم
ستان
شووری کوردس
باش
و ت:
جﯚری پەڕتووک :ئەددەبی
زمان  -ش وەزار :ک  .باکوور
10858
پەڕتوووکی ژمارە8 :
200
ەﯾی ،سەالم باالﯾی 04
واندن ن و ژە
کستان /خو
دەرازﯾنکا ت ک
لبەر د
dipedia.org//?q=201109
9181502006
61740
http:///www.kurd
نييە
ھ شتتا ئامادە ە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
وەشانن ن ئ کەتيا نﭭﭭ سەر ن کوررد  -دھوک
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
و ت:
بااشووری کورددستان
دھﯚک
شارەەکان:
ک .باکوور
زمان  -ش وەزار :ک
10859
پەڕتوووکی ژمارە9 :

ﻻﭘەڕە

2920

http://www.kurdipedia.org

ل کﯚلين ن و ژەﯾی /کومەکا نﭭيسەر ن کورد ،ﭬەکﯚلين2010 ،
http://www.kurdipedia.org/?q=2011091815020761927
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
وەشان ن ئ کەتيا نﭭ سەر ن کورد  -دھوک
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی پەڕتووک
باشووری کوردستان
و ت:
دھﯚک
شارەکان:
زمان  -ش وەزار :ک .باکوور
پەڕتووکی ژمارە10860 :
لەش شەﭬ
http://www.kurdipedia.org/?q=2011091815020461853
ئامادەﯾە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
سەالم با ﯾی2007 ،
وەشان ن ئ کەتيا نﭭ سەر ن کورد  -دھوک
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی پەڕتووک
باشووری کوردستان
و ت:
دھﯚک
شارەکان:
جﯚری پەڕتووک :ھە بەست
زمان  -ش وەزار :ک .باکوور
پەڕتووکی ژمارە10861 :
لەعلی خانا گوﭬەﯾى
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514967828
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
مستەفا نورى
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی پەڕتووک
باشووری کوردستان
و ت:
جﯚری پەڕتووک :چيرۆک
زمان  -ش وەزار :ک .باکوور
پەڕتووکی ژمارە10862 :
لەعليخانا گﯚﭬەﯾی /چيرۆک ،مصگفی بامەرنی2006 ،
http://www.kurdipedia.org/?q=2011091815020361823
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
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وەشان ن ئ کەتيا نﭭ سەر ن کورد  -دھوک
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی پەڕتووک
باشووری کوردستان
و ت:
دھﯚک
شارەکان:
زمان  -ش وەزار :ک .باکوور
پەڕتووکی ژمارە10863 :
ما بعد العرض /ﭬە کولين ،سيار تمر2010 ،
http://www.kurdipedia.org/?q=2011091815020861952
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
وەشان ن ئ کەتيا نﭭ سەر ن کورد  -دھوک
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی پەڕتووک
باشووری کوردستان
و ت:
دھﯚک
شارەکان:
زمان  -ش وەزار :ک .باکوور
پەڕتووکی ژمارە10864 :
مالباتا بەدرخانيان /د.صالح محەمەد سليم محمود ھروری،،دﯾروک2010 ،
http://www.kurdipedia.org/?q=2011091815020761936
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
وەشان ن ئ کەتيا نﭭ سەر ن کورد  -دھوک
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی پەڕتووک
باشووری کوردستان
و ت:
دھﯚک
شارەکان:
زمان  -ش وەزار :ک .باکوور
پەڕتووکی ژمارە10865 :
ماﯾکروباﯾولوژی
http://www.kurdipedia.org/?q=2013120319122387464
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
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جەميل
ل
ی :دﯾان
ن ژ ئينگليزی
وەرگ ان
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
تاﯾبەتم
و ت:
ستان
شووری کوردس
باش
ست
جﯚری پەڕتووک :زانس
زمان  -ش وەزار :ک  .باکوور

10866
پەڕتوووکی ژمارە6 :
مرن د قشلەﯾا پاادشاھی داا
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201109
9181502036
61819
ئامادەەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
سين عەبدول ەحمان2006 ،
موحس
وەشانن ن ئ کەتيا نﭭﭭ سەر ن کوررد  -دھوک
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
بااشووری کورددستان
و ت:
دھﯚک
شارەەکان:
ی پەڕتووک :چ
جﯚری
چيرۆک
ک .باکوور
زمان  -ش وەزار :ک
10867
پەڕتوووکی ژمارە7 :
ﯾرۆک
مرۆﭬ بەری دﯾر
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22214411419158
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
ل ئيپشتاﯾن
سام و ئيپرﯾل
نوسينی؛ س
سکی
وەرگ انی لە عەرەبيەوەە؛ تەحسين ئيبراھيم دۆس
شانی سپي ززەوە ب وکراوەەتەوە
لەالﯾەن چاپ و وەش
ن
 200دا
ئەم کت بە للە سا ی 04
تاﯾبەتمەند
دﯾيەکانی پەڕتتووک
و ت:
باشوووری کوردستان
جﯚری پەڕتتووک :م ژوو
زمان  -ش وەزار :ک .باککوور
10868
پەڕتوووکی ژمارە8 :
ما
مرﯾەم
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201112
2091649276
63186
ی پی دی ئ ف :ھ شتا ئاماادە نييە
فاﯾلی
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سل ﭭانەﯾی
سەبری س
ی ،ب زمان
کجەژنەک ژ زەمانەک دی

20
کوردی 007

دﯾيەکانی پەڕتتووک
تاﯾبەتمەند
و ت:
باشوووری کوردستان
جﯚری پەڕتتووک :رۆمان
زمان  -ش وەزار :ک .باککوور
10869
پەڕتوووکی ژمارە9 :
ی
مزگيننيا ﯾوحەننای
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201201
1291202526
64119
ئامادەەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
؟
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
م
ی پەڕتووک :ئااﯾين و ئاتەﯾزم
جﯚری
ک .باکوور
زمان  -ش وەزار :ک
10870
پەڕتوووکی ژمارە0 :
و دخون
ک ئ ک و دوو
مشک
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201203
3111357046
64394
ئامادەەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ک ئ ک و دوو ددخون
مشک
خ ری بوزانی
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
بااشووری کورددستان
و ت:
چيرۆک
ی پەڕتووک :چ
جﯚری
ک .باکوور
زمان  -ش وەزار :ک
10871
پەڕتوووکی ژمارە1 :
کردستان نموذجا
ن
عراق  -اقلييم
عليھا في الع
ق المتنازع ع
کلة المناطق
مشک
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201203
3111344346
64391
ئئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
روژھات
ت وﯾسی خالد
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی پەڕتووک
بااشووری کورددستان
و ت:
ی پەڕتووک :دۆزی کورد
جﯚری
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زمان  -ش وەزار :عەرەبی
پەڕتووکی ژمارە10872 :
مقاالت نقدﯾە /مجموعە نقاد2006 ،
http://www.kurdipedia.org/?q=2011091815020361836
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
وەشان ن ئ کەتيا نﭭ سەر ن کورد  -دھوک
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی پەڕتووک
باشووری کوردستان
و ت:
دھﯚک
شارەکان:
زمان  -ش وەزار :ک .باکوور
پەڕتووکی ژمارە10873 :
من بير يا شەﭬ ن سپی کرﯾە
http://www.kurdipedia.org/?q=2013053022504378403
ئامادەﯾە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
تﯚسن رەشيد
٢٠٠٥
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی پەڕتووک
باشووری کوردستان
و ت:
جﯚری پەڕتووک :چيرۆک
زمان  -ش وەزار :ک .باکوور
پەڕتووکی ژمارە10874 :
من نەﭬ ت ژ لەش تە ببارم
http://www.kurdipedia.org/?q=2011091815020561892
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
بەﯾار زاوﯾتەی ،ھﯚزان2008 ،
وەشان ن ئ کەتيا نﭭ سەر ن کورد  -دھوک
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی پەڕتووک
باشووری کوردستان
و ت:
جﯚری پەڕتووک :ھە بەست
زمان  -ش وەزار :ک .باکوور
پەڕتووکی ژمارە10875 :
ميتﯚلﯚجيا د ت کست ن ئﯚال ئ زدﯾان دا
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http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201211
1182331357
73799
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
خەالت الياس باعەرردی
٢٠٠٨
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
تاﯾبەتم
و ت:
ستان
شووری کوردس
باش
جﯚری پەڕتووک :ئاﯾيين و ئاتەﯾزم
زمان  -ش وەزار :ک  .باکوور
10876
پەڕتوووکی ژمارە6 :
حاجی 2005
ی
 /چيرۆک ن ززارۆکان ،د .عبدی
ی و کەﭬﯚک/
م ری
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201109
9181502006
61755
ھ شتا ئاممادە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
وەشانن ن ئ کەتيا نﭭﭭ سەر ن کوررد  -دھوک
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
بااشووری کورددستان
و ت:
دھﯚک
شارەەکان:
ک .باکوور
زمان  -ش وەزار :ک
10877
پەڕتوووکی ژمارە7 :
دراماﯾ
ﯾ
کولينەکا دﯾررۆکی د باژ ررﭬانی ،کولتتور و
م زۆپپﯚتاميا؛ ﭬەک
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201306
6081418557
78337
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
سن ئوسمان
موحس
٢٠٠٨
٢

دا

ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
بااشووری کورددستان
و ت:
ی پەڕتووک :ککلتوور
جﯚری
ک .باکوور
زمان  -ش وەزار :ک
10878
پەڕتوووکی ژمارە8 :
200
و ئاﯾدﯾﯚلﯚجيياﯾ  /د .فازل عمر05 ،
زرکرن تاکو
م م تتيکس ،ژ ھز
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201109
9181502016
61769
ھ شتتا ئامادە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
وەشانن ن ئ کەتيا نﭭﭭ سەر ن کوررد  -دھوک
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تاﯾبەتمەندﯾيەکانی پەڕتووک
باشووری کوردستان
و ت:
دھﯚک
شارەکان:
زمان  -ش وەزار :ک .باکوور
پەڕتووکی ژمارە10879 :
م ياتييا ژنان ،خواندنەک د)ئ ﭭارﯾيەکا کەسک(دا ﯾا ترﯾفە دۆسکی
http://www.kurdipedia.org/?q=2011123115094763598
ئامادەﯾە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
ھﯚشەنگ ش خ محەمەد
2005
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی پەڕتووک
جﯚری پەڕتووک :ئەدەبی
زمان  -ش وەزار :ک .باکوور
پەڕتووکی ژمارە10880 :
مەحمود ئ زدی
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122214412619562
ئامادەﯾە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
سەعيد خود دا عەلﯚ /قادر حەسەن عيدۆ
چاپ و وەشانی سپي ز 2004
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی پەڕتووک
باشووری کوردستان
و ت:
جﯚری پەڕتووک :ﯾاداشت
زمان  -ش وەزار :ک .باکوور
پەڕتووکی ژمارە10881 :
مەستيا سەرکەفتن ل ئامەدێ
http://www.kurdipedia.org/?q=2012041115144464473
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
وەشانخانا روناھى چەند چيرۆکيضن چيرۆکنﭭيس اسماعيل سليمان ھاجانى ب تيپ ن التينى چاپکرن
ل رۆژا  11ئادارێ ئەڤ پەرتوک کەتە ناڤ دەست ن خوەندەﭬانان ل باکورێ کوردستان
سەرچاوە :تﯚمار کی تاﯾبەت بﯚ کوردﯾپ دﯾا لەالﯾەن )اسماعيل سل مان ھاجانى( سەبارەت بە )چاپکرانا
کومەال چيرۆکان ب ناﭬ مەستيا سەرکەفتن ل ئامەدێ ب تيپ ن التينى ﯾا چيرۆکنﭭيس اسماعيل
سل مان ھاجانى( لە15:58:53 2012-4-6 :
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی پەڕتووک
جﯚری پەڕتووک :چيرۆک
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زمان  -ش وەزار :ک .باکوور ت .التين
پەڕتووکی ژمارە10882 :
مەسحەفا رەش
http://www.kurdipedia.org/?q=20081216151728794
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
کت بی پيرۆزی ﯾەزﯾدﯾيەکانە.
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی پەڕتووک
جﯚری پەڕتووک :ئاﯾين و ئاتەﯾزم
زمان  -ش وەزار :ک .باکوور
پەڕتووکی ژمارە10883 :
مەشا بﯚکان
http://www.kurdipedia.org/?q=2011091815020261812
ئامادەﯾە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
ھيﭭی بەرواری2006 ،
وەشان ن ئ کەتيا نﭭ سەر ن کورد  -دھوک
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی پەڕتووک
باشووری کوردستان
و ت:
دھﯚک
شارەکان:
جﯚری پەڕتووک :ھە بەست
زمان  -ش وەزار :ک .باکوور
پەڕتووکی ژمارە10884 :
مەم و زﯾن
http://www.kurdipedia.org/?q=2013060621320078344
ئامادەﯾە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
ئەحمەدێ خان
بەرھەﭬکرن :تەحسين ئيبراھيم دۆسکی
٢٠٠٥
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی پەڕتووک
باشووری کوردستان
و ت:
جﯚری پەڕتووک :ھە بەست
زمان  -ش وەزار :ک .باکوور
پەڕتووکی ژمارە10885 :
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مەم و زﯾن
dipedia.org//?q=201306
6081422278
83052
http:///www.kurd
ھ شتا ئامادە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ﭬکرن :داود مرراد خەتاری
بەرھەﭬک
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
تاﯾبەتمە
و ت:
ستان
شووری کوردس
باش
ە بەست
جﯚری پەڕتووک :ھە
زمان  -ش وەزار :ک ..باکوور

10886
پەڕتوووکی ژمارە6 :
ەوﯾدا مەالﯾ باتەﯾى
مەولە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
65781
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ق بەھائەدﯾن ئام دى
سادق
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
بااشووری کورددستان
و ت:
ەدەبی
ی پەڕتووک :ئە
جﯚری
ک .باکوور
زمان  -ش وەزار :ک
10887
پەڕتوووکی ژمارە7 :
ک2008 ،
کورتەچيرۆک
ن /ئيسماعييل سل مان ھاجانی ،ک
مەﯾدانا کووچکان
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201109
9181502056
61881
شتا ئامادە نيييە
ھش
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
وەشانن ن ئ کەتيا نﭭﭭ سەر ن کوررد  -دھوک
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
بااشووری کورددستان
و ت:
دھﯚک
شارەەکان:
ک .باکوور
زمان  -ش وەزار :ک
10888
پەڕتوووکی ژمارە8 :
نامەﯾﯾەک ژ پ ل ن دەرﯾا ئەﭬينن
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201109
9221213486
62046
شتا ئامادە نيييە
ھش
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
مکی2010 ،
ن ئدرﯾس د مک
شﭭان
وەشانن ن پەرتوکخانا فەرھەنگ
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ەالﯾەن )ن چيررﭬان( سەبارەەت بە )وەشان ن پەرتوکخانا
ی تاﯾبەت بﯚ کوردﯾپ دﯾا لە
چاوە :تﯚمار کی
سەرچ
ەنگ( لە11:55::52 2011-9-22 :
فەرھە
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی پەڕتووک
و ت:
بااشووری کورددستان
ک .باکوور
زمان  -ش وەزار :ک
10889
پەڕتوووکی ژمارە9 :
ناﭬ من سﯚرە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22214411619240
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
ک
نووسينی :ئﯚرھان پامﯚک
وەرگ انی لە تورکييەوە ؛ مستەفا ئاﯾﯾدﯾﯚغان
شانی سپي ززەوە ب وکراوەەتەوە
لەالﯾەن چاپ و وەش
ن
 200دا
ئەم کت بە للە سا ی 03
سەرچاوە :ما پەڕی کت ببخانەی کورددی
دﯾيەکانی پەڕتتووک
تاﯾبەتمەند
و ت:
باشوووری کوردستان
جﯚری پەڕتتووک :رۆمان
زمان  -ش وەزار :ک .باککوور
10890
پەڕتوووکی ژمارە0 :
فازل عمر2005 ،
گەری /د .فا
نژﯾارگ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201109
9181502016
61775
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
وەشانن ن ئ کەتيا نﭭﭭ سەر ن کوررد  -دھوک
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
بااشووری کورددستان
و ت:
دھﯚک
شارەەکان:
ک .باکوور
زمان  -ش وەزار :ک
10891
پەڕتوووکی ژمارە1 :
ن
ن ئيزﯾدﯾيان
نفيژﯾن
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
65728
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ى د وانە
شەرففەدﯾن ميرەلى
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
م
ی پەڕتووک :ئااﯾين و ئاتەﯾزم
جﯚری
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زمان  -ش وەزار :ک .باکوور
پەڕتووکی ژمارە10892 :
نھ نيي ن خامەی
http://www.kurdipedia.org/?q=2011062109285060326
ئامادەﯾە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
نووسەر  -سەبری سالح نھ لی
وەشان  :ﯾەک تيی نوسەرانی کورد  -دھوک
سەرچاوە :تﯚمار کی تاﯾبەت بﯚ کوردﯾپ دﯾا لەالﯾەن )روژھات( سەبارەت بە )نھ نيي ن خامەﯾی( لە-21 :
8:56:54 2011-6
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی پەڕتووک
باشووری کوردستان
و ت:
دھﯚک
شارەکان:
جﯚری پەڕتووک :ھە بەست
زمان  -ش وەزار :ک .باکوور
پەڕتووکی ژمارە10893 :
نﭭستن د چاﭬ ن ن رگزێ دا /ھەلبەست ،بەشير مزوﯾری2005 ،
http://www.kurdipedia.org/?q=2011091815020161772
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
وەشان ن ئ کەتيا نﭭ سەر ن کورد  -دھوک
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی پەڕتووک
باشووری کوردستان
و ت:
دھﯚک
شارەکان:
زمان  -ش وەزار :ک .باکوور
پەڕتووکی ژمارە10894 :
نﭭ ژا سپ دێ ﯾا دناليت
http://www.kurdipedia.org/?q=2011090809163761046
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
نﭭ ژا سپ دێ ﯾا دناليت
جور  :ئيسالم
تاﯾپی دوسيە  :ورد 2003
ش وەزار  :بادﯾنی
نووسەر  :جەمال کوچەر
سەرچاوە :تﯚمار کی تاﯾبەت بﯚ کوردﯾپ دﯾا لەالﯾەن )ن چيرﭬان( سەبارەت بە )نﭭ ژا سپ دێ ﯾا دناليت( لە:
22:15:09 2011-9-7
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تاﯾبەتمەندﯾيەکانی پەڕتووک
باشووری کوردستان
و ت:
جﯚری پەڕتووک :ئاﯾين و ئاتەﯾزم
زمان  -ش وەزار :ک .باکوور
پەڕتووکی ژمارە10895 :
نﭭ ژەک مەستانە ل دۆر گونبەدا جزﯾری /ﭬەکﯚلين ،د .فازل عومەر 2004
http://www.kurdipedia.org/?q=2011091815020061736
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
وەشان ن ئ کەتيا نﭭ سەر ن کورد  -دھوک
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی پەڕتووک
باشووری کوردستان
و ت:
دھﯚک
شارەکان:
زمان  -ش وەزار :ک .باکوور
پەڕتووکی ژمارە10896 :
نﭭ ژەکا باران  /ھﯚزان ،ھەﭬال فندی2006 ،
http://www.kurdipedia.org/?q=2011091815020261802
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
وەشان ن ئ کەتيا نﭭ سەر ن کورد  -دھوک
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی پەڕتووک
باشووری کوردستان
و ت:
دھﯚک
شارەکان:
زمان  -ش وەزار :ک .باکوور
پەڕتووکی ژمارە10897 :
نﭭ سين د ناﭬبەرا نﭭيسەر ن خوداوەند و ل گەڕﯾان ل ئازادﯾ  /ﭬەکﯚلين ،ھﯚشەنگ ش خ
محەمەد2005 ،
http://www.kurdipedia.org/?q=2011091815020161777
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
وەشان ن ئ کەتيا نﭭ سەر ن کورد  -دھوک
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی پەڕتووک
باشووری کوردستان
و ت:
دھﯚک
شارەکان:
زمان  -ش وەزار :ک .باکوور
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10898
پەڕتوووکی ژمارە8 :
سينا ھەوال رۆژنامەﭬاننی
نﭭ س
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201110
0142245186
62367
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
نﭭ سيننا ھەوال روژژنامەﭬانی
بامەرنی
ی
حمان
نﭭ سەرر  :عەبدوررەح
وەشان  :روژناما چاﭬﭬد ر
20
چاپ  :ددھوک 010 -
تاﯾبەتم
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
و ت:
شووری کوردس
باش
ستان
جﯚری پەڕتووک :راگگەﯾاندن
زمان  -ش وەزار :ک  .باکوور
10899
پەڕتوووکی ژمارە9 :
ھەلبەست2010 ،
،
/ئەحمەدێ شوش  ،ھ
ەﭬال نە/ !..
نە ھە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201109
9181502066
61920
ھ شتا ئاممادە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
وەشانن ن ئ کەتيا نﭭﭭ سەر ن کوررد  -دھوک
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
بااشووری کورددستان
و ت:
دھﯚک
شارەەکان:
ک .باکوور
زمان  -ش وەزار :ک
10900
پەڕتوووکی ژمارە0 :
ش و نيگار
نەخش
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201308
8262135428
89093
ئامادەەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
شاھين
ماعيل تاھا ش
ئيسم
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
و ت:
بااشووری کورددستان
ھەمەجﯚرە
ی پەڕتووک :ھ
جﯚری
ک .باکوور
زمان  -ش وەزار :ک
10901
پەڕتوووکی ژمارە1 :
ھاواررا دﯾجلەﯾ  -جلدێ 1
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22214411419164
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ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
نووسينی :مەھمەد ئوززون
پەخشی ئاراسەوە
ی
لەالﯾەن دەزگای چاپ و
ن
 200دا
ئەم کت بە للە سا ی 04
ەوە
ب وکراوەتە
تاﯾبەتمەند
دﯾيەکانی پەڕتتووک
و ت:
باشوووری کوردستان
جﯚری پەڕتتووک :رۆمان
زمان  -ش وەزار :ک .باککوور
10902
پەڕتوووکی ژمارە2 :
ھاواررا دﯾجلەﯾ  -جلدێ 2
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201110
0302144296
62663
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
نووسينی :مەھمەد ئوززون
پەخشی ئاراسەوە
ی
لەالﯾەن دەزگای چاپ و
ن
 200دا
ئەم کت بە للە سا ی 04
ەوە
ب وکراوەتە
تاﯾبەتمەند
دﯾيەکانی پەڕتتووک
و ت:
باشوووری کوردستان
جﯚری پەڕتتووک :رۆمان
زمان  -ش وەزار :ک .باککوور
10903
پەڕتوووکی ژمارە3 :
ھزر و دﯾتن
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22214412219404
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ف حيتﯚ
د .عارف
دھﯚک 2004
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
تاﯾبەتم
ستان
شووری کوردس
باش
و ت:
جﯚری پەڕتووک :وتار و دﯾمانە
زمان  -ش وەزار :ک  .باکوور
10904
پەڕتوووکی ژمارە4 :
دا /رشيد فنندی2006 ،
ھزرﯾننەک د زمان کوردی د
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201109
9181502026
61808
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
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وەشانن ن ئ کەتيا نﭭﭭ سەر ن کوررد  -دھوک
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
بااشووری کورددستان
و ت:
دھﯚک
شارەەکان:
ک .باکوور
زمان  -ش وەزار :ک
10905
پەڕتوووکی ژمارە5 :
رەت
ھسر
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201111
1082153306
62861
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ف رﯾک ئووسﭫ
20
ی ئاراس 007 -
دەزگای
تاﯾبەتمە
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
ستان
شووری کوردس
باش
و ت:
ە بەست
جﯚری پەڕتووک :ھە
زمان  -ش وەزار :ک ..باکوور
10906
پەڕتوووکی ژمارە6 :
ەتا ساال ٢٠٠٠ێ
ستپ ک ھە
ھوزاننا نوﯾخازی ل دەﭬەرا باادﯾنان ژ دەس
dipedia.org//?q=201306
6042259467
78357
http:///www.kurd
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
دانان :ئەبو عوبەﯾد عەبدو زﯾاب
٢٠٠٥
٢
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
و ت:
بااشووری کورددستان
ەدەبی
ی پەڕتووک :ئە
جﯚری
ک .باکوور
زمان  -ش وەزار :ک
10907
پەڕتوووکی ژمارە7 :
ەرێ پەﯾﭭين
ھونە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22214412319441
ئامادەەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
کﯚمە ک نووسەر
ی
سﯚز پ ندرۆﯾی
جگەرس
سپي ز 2005
چاپ و وەشانی س
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تاﯾبەتمەندﯾيەکانی پەڕتووک
باشووری کوردستان
و ت:
جﯚری پەڕتووک :زمانەوانی
زمان  -ش وەزار :ک .باکوور
پەڕتووکی ژمارە10908 :
ھيزار د وەرچەرخانا دا
http://www.kurdipedia.org/?q=2013112514225492683
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
ھيزار د وەرچەرخانا دا
ڕومانەکا کوردی ﯾە ژ الﯾ سندس نھ لی ﭬە ھاتيە نﭭ سين
نﭭ سەر  :سندس نھ لی
الپەر 274 :
بەرگ  :نەجمەددﯾن بيری
ش وەزار  :بادﯾنی
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی پەڕتووک
باشووری کوردستان
و ت:
جﯚری پەڕتووک :رۆمان
زمان  -ش وەزار :ک .باشوور
پەڕتووکی ژمارە10909 :
ھﯚزان بﯚ دەالل  /ھﯚزان ،خالد حسين2006 ،
http://www.kurdipedia.org/?q=2011091815020361816
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
وەشان ن ئ کەتيا نﭭ سەر ن کورد  -دھوک
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی پەڕتووک
باشووری کوردستان
و ت:
دھﯚک
شارەکان:
زمان  -ش وەزار :ک .باکوور
پەڕتووکی ژمارە10910 :
ھﯚزانا بەرگری ل سەردەم شﯚرەشا گوالن ١٩٩١ - ١٩٧٦
http://www.kurdipedia.org/?q=2013082621114489095
ئامادەﯾە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
بەﯾان ئەحمەد حس ن
٢٠٠٧
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی پەڕتووک
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بااشووری کورددستان
و ت:
ەدەبی
ی پەڕتووک :ئە
جﯚری
ک .باکوور
زمان  -ش وەزار :ک
10911
پەڕتوووکی ژمارە1 :
ن؟
ش بنﭭيسين
ەرێ نﭭيسينن چاوا باش
ھﯚنە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201111
1022053136
62715
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
سﯚز پ ندرۆﯾی
جگەرس
ی ئاراس 20 05 -
دەزگای
تاﯾبەتم
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
و ت:
ستان
شووری کوردس
باش
جﯚری پەڕتووک :ئەددەبی
زمان  -ش وەزار :ک  .باکوور
10912
پەڕتوووکی ژمارە2 :
ستر
ھس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201210
0131522102
24213
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
تﯚسن رەشيد
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
تاﯾبەتم
و ت:
ستان
شووری کوردس
باش
جﯚری پەڕتووک :چييرۆک
زمان  -ش وەزار :ک  .باکوور

10913
پەڕتوووکی ژمارە3 :
201
ست ،د .عارااف حيتﯚ10 ،
ھەپاررەﯾ ن باران  /ھەلبەس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201109
9181502086
61942
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
وەشانن ن ئ کەتيا نﭭﭭ سەر ن کوررد  -دھوک
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
بااشووری کورددستان
و ت:
دھﯚک
شارەەکان:
ک .باکوور
زمان  -ش وەزار :ک

ﻻﭘەڕە

2937

http://www.kurdipedia.org

پەڕتووکی ژمارە10914 :
ھەژدە چيﭭانﯚک ن گورگا /چيرۆک ،ب :محەمەد عبداللـە)چاپا دووێ( 2005
http://www.kurdipedia.org/?q=2011091815020161756
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
وەشان ن ئ کەتيا نﭭ سەر ن کورد  -دھوک
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی پەڕتووک
باشووری کوردستان
و ت:
دھﯚک
شارەکان:
زمان  -ش وەزار :ک .باکوور
پەڕتووکی ژمارە10915 :
ھەلبەست ن رەنگين
http://www.kurdipedia.org/?q=2011091815020261797
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
و :تەنگەزارێ مارﯾنی2006 ،
وەشان ن ئ کەتيا نﭭ سەر ن کورد  -دھوک
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی پەڕتووک
باشووری کوردستان
و ت:
دھﯚک
شارەکان:
جﯚری پەڕتووک :ھە بەست
زمان  -ش وەزار :ک .باکوور
پەڕتووکی ژمارە10916 :
ھەلوەسەﯾ ن زﯾن
http://www.kurdipedia.org/?q=2011091815020661906
ئامادەﯾە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
د .عارف حيتﯚ ،شعر2009 ،
وەشان ن ئ کەتيا نﭭ سەر ن کورد  -دھوک
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی پەڕتووک
باشووری کوردستان
و ت:
دھﯚک
شارەکان:
جﯚری پەڕتووک :ھە بەست
زمان  -ش وەزار :ک .باکوور
پەڕتووکی ژمارە10917 :
ھەلکولينا زمانی /ﭬەکﯚلين ،د .فازل عمر2008 ،
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http://www.kurdipedia.org/?q=2011091815020461856
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
وەشان ن ئ کەتيا نﭭ سەر ن کورد  -دھوک
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی پەڕتووک
باشووری کوردستان
و ت:
دھﯚک
شارەکان:
زمان  -ش وەزار :ک .باکوور
پەڕتووکی ژمارە10918 :
ھەلەبچە /ھەلبەست ،سەﯾداﯾ کەلەش2007 ،
http://www.kurdipedia.org/?q=2011091815020461842
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
وەشان ن ئ کەتيا نﭭ سەر ن کورد  -دھوک
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی پەڕتووک
باشووری کوردستان
و ت:
دھﯚک
شارەکان:
زمان  -ش وەزار :ک .باکوور
پەڕتووکی ژمارە10919 :
ھەناسەک د پەرستگەھا شعرێ دا /خواندن ن و ژەﯾی ،سەالم باالﯾی2006 ،
http://www.kurdipedia.org/?q=2011091815020361831
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
وەشان ن ئ کەتيا نﭭ سەر ن کورد  -دھوک
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی پەڕتووک
باشووری کوردستان
و ت:
دھﯚک
شارەکان:
زمان  -ش وەزار :ک .باکوور
پەڕتووکی ژمارە10920 :
ھەناسەﯾ ن شعری
http://www.kurdipedia.org/?q=2011091815020661915
فاﯾلی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە

ﻻﭘەڕە

2939

http://www.kurdipedia.org

حمان بامەرن
عەبدول ەح
2010
ەر ن کورد  -ددھوک
وەشان ن ئ کەتيا نﭭ سە
دﯾيەکانی پەڕتتووک
تاﯾبەتمەند
و ت:
باشوووری کوردستان
شارەکان:
ک
دھﯚک
ەست
جﯚری پەڕتتووک :ھە بە
زمان  -ش وەزار :ک .باککوور
10921
پەڕتوووکی ژمارە1 :
ھدﯾنان
ە کى ل بەھ
دەک کەﭬنە باوەڕ ت خە
ھەند
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
65851
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ى جەعفر
حجى
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
و ت:
بااشووری کورددستان
ی پەڕتووک :ککلتوور
جﯚری
ک .باکوور
زمان  -ش وەزار :ک
10922
پەڕتوووکی ژمارە2 :
ی
وەغەرێ بای
ھەﭬو
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201401
1061418588
86796
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
ی ﯾاسين
نﭭ سەر :ممحەمەد عەلی
ژ چاپکرﯾ ن :وەزارەتا رەووشەنبيری و الوان
زنجيرا بەالﭬﭬکرﯾ ن ئ کەتييا نﭭ سکار ن کورد
دﯾيەکانی پەڕتتووک
تاﯾبەتمەند
و ت:
باشوووری کوردستان
ەست
جﯚری پەڕتتووک :ھە بە
زمان  -ش وەزار :ک .باککوور
10923
پەڕتوووکی ژمارە3 :
وران دھينم
و بيرا خوە ل گەف ن گو
ھەکو
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201107
7182104106
60456
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ھەکو بيرا خوە ل گگەف ن گوران دھينم
ەر  :شﭭان گگەرماﭬی
نووسە
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زاراڤ  :بادﯾنی
وەشانەکانی ﯾەک تيی نووسەرانی کورد  -دھوک
سەرچاوە :تﯚمار کی تاﯾبەت بﯚ کوردﯾپ دﯾا لەالﯾەن )روژھات( سەبارەت بە )ھەکو بيرا خوە ل گەف ن
گوران دھينم( لە17:33:10 2011-7-18 :
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی پەڕتووک
باشووری کوردستان
و ت:
دھﯚک
شارەکان:
جﯚری پەڕتووک :ھە بەست
زمان  -ش وەزار :ک .باکوور
پەڕتووکی ژمارە10924 :
وارێ من ...ﯾارا من....
http://www.kurdipedia.org/?q=2014033100400799421
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
فەوزی ئەتروشی
ھەول ر2001-
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی پەڕتووک
باشووری کوردستان
و ت:
جﯚری پەڕتووک :ھەمەجﯚرە
زمان  -ش وەزار :ک .باکوور
پەڕتووکی ژمارە10925 :
وەرزێ ئەﭬين  /نﯚﭬل ت ،ﯾونس احمد2006 ،
http://www.kurdipedia.org/?q=2011091815020261805
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
وەشان ن ئ کەتيا نﭭ سەر ن کورد  -دھوک
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی پەڕتووک
باشووری کوردستان
و ت:
دھﯚک
شارەکان:
زمان  -ش وەزار :ک .باکوور
پەڕتووکی ژمارە10926 :
وەرنە ئەﭬين
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061016514968385
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
سەلمان
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تاﯾبەتمەندﯾيەکانی پەڕتووک
باشووری کوردستان
و ت:
جﯚری پەڕتووک :ئەدەبی
زمان  -ش وەزار :ک .باکوور
پەڕتووکی ژمارە10927 :
وەغەرەک د نھ ني ن دەقی دا /رەخنە و ﭬەکﯚلين ،ﯾاسرێ حەسەنی 2004
http://www.kurdipedia.org/?q=2011091815020061738
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
وەشان ن ئ کەتيا نﭭ سەر ن کورد  -دھوک
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی پەڕتووک
باشووری کوردستان
و ت:
دھﯚک
شارەکان:
زمان  -ش وەزار :ک .باکوور
پەڕتووکی ژمارە10928 :
وەغەرەک ل ناڤ پ ربەس َت ن زمان کوردی)کرمانجی(  /فاچل عمر ،زمانﭭانی2010 ،
http://www.kurdipedia.org/?q=2011091815020761924
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
وەشان ن ئ کەتيا نﭭ سەر ن کورد  -دھوک
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی پەڕتووک
باشووری کوردستان
و ت:
دھﯚک
شارەکان:
زمان  -ش وەزار :ک .باکوور
پەڕتووکی ژمارە10929 :
ﭬيان د دەمەک ژاندار دا /رۆمان ،محسن عەبدول ەحمان 2005
http://www.kurdipedia.org/?q=2011091815020061753
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
وەشان ن ئ کەتيا نﭭ سەر ن کورد  -دھوک
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی پەڕتووک
باشووری کوردستان
و ت:
دھﯚک
شارەکان:
زمان  -ش وەزار :ک .باکوور
پەڕتووکی ژمارە10930 :
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ﭬينما /ھەلبەست ،سعاد سل ﭭانی2010 ،
http://www.kurdipedia.org/?q=2011091815020861951
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
وەشان ن ئ کەتيا نﭭ سەر ن کورد  -دھوک
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی پەڕتووک
باشووری کوردستان
و ت:
دھﯚک
شارەکان:
زمان  -ش وەزار :ک .باکوور
پەڕتووکی ژمارە10931 :
ﭬەگەڕ /رۆمان ،شاھين بەکر سورەکلی2006 ،
http://www.kurdipedia.org/?q=2011091815020361824
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
وەشان ن ئ کەتيا نﭭ سەر ن کورد  -دھوک
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی پەڕتووک
باشووری کوردستان
و ت:
دھﯚک
شارەکان:
زمان  -ش وەزار :ک .باکوور
پەڕتووکی ژمارە10932 :
کاروانا رۆژنامەﭬانيا ل دەﭬەرا بەھدﯾنان
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061014505765237
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
ئيسماعيل بادى
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی پەڕتووک
باشووری کوردستان
و ت:
جﯚری پەڕتووک :راگەﯾاندن
زمان  -ش وەزار :ک .باکوور
پەڕتووکی ژمارە10933 :
کانی و روﯾبار
http://www.kurdipedia.org/?q=2012011510235763835
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
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نﭭ سەرر  :قادر قەچاخ
2006
تاﯾبەتمە
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
ستان
شووری کوردس
باش
و ت:
ە بەست
جﯚری پەڕتووک :ھە
زمان  -ش وەزار :ک ..باکوور
10934
پەڕتوووکی ژمارە4 :
رۆش
کچکا شخارتە فر
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201211
1181155387
70947
ە
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
ﯾستيان ئەندررسن
ن :ھانس کرﯾس
نﭭيسين
ن ژ فارسی :مەسعود خاللد گولی
وەرگ ان
ەجمەدﯾن بيرری
نيگار :نە
٢٠٠٦
تاﯾبەتمە
ەندﯾيەکانی پپەڕتووک
ستان
شووری کوردس
باش
و ت:
دا ن
جﯚری پپەڕتووک :مند
زمان  -ش وەزار :ک .باکوور
10935
پەڕتوووکی ژمارە5 :
ێ گەور
کم دێ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201109
9181502066
61909
ئامادەەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
سدﯾق
ق حامد ،رۆمان2009 ،
وەشانن ن ئ کەتيا نﭭﭭ سەر ن کوررد  -دھوک
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
بااشووری کورددستان
و ت:
دھﯚک
شارەەکان:
جﯚری
ی پەڕتووک :رۆۆمان
ک .باکوور
زمان  -ش وەزار :ک
10936
پەڕتوووکی ژمارە6 :
ڤ واتاﯾا تەوواو )گﯚﭬەرا بەھدﯾنان)
وازی بﯚ ھەڤ
کوت ن واتاﯾا ش و
dipedia.org//?q=201307
7092109528
89619
http:///www.kurd
ئامادەﯾە
ە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
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ەلی کوڕەمارکی
ئارا عە
٢٠٠٨
٢
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی پەڕتووک
بااشووری کورددستان
و ت:
مانەوانی
ی پەڕتووک :زم
جﯚری
ک .باکوور
زمان  -ش وەزار :ک
10937
پەڕتوووکی ژمارە7 :
صالح ،بيوگراافی2010 ،
نان /خالد ص
ﭬەرا بەھدﯾنا
وردی ل دەﭬ
ە چيرۆکا کو
کورتە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201109
9181502076
61931
ھ شتا ئامادە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
وەشانن ن ئ کەتيا نﭭﭭ سەر ن کوررد  -دھوک
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
و ت:
بااشووری کورددستان
دھﯚک
شارەەکان:
ک .باکوور
زمان  -ش وەزار :ک
10938
پەڕتوووکی ژمارە8 :
وردی
ن و زارﯾن کو
ەلکشافتنا ل بارا رﯾزمان
ە دﯾروکا ھە
کورتە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201101
1272104493
33051
ی پی دی ئ ف :ھ شتا ئاماادە نييە
فاﯾلی
ەرەبييەوە خاللدی محەمەددی.
قەناتی کورردۆ ،و /لە عە
1991-1975
لە چاپکراوەەکانی شاخ 5
ت53 ،1988 ،ل.
خانەی خەبات
شاخ :چاپخ
دﯾيەکانی پەڕتتووک
تاﯾبەتمەند
و ت:
باشوووری کوردستان
زمان  -ش وەزار :ک .باککوور
10939
پەڕتوووکی ژمارە9 :
وردی
ن و زار ن کو
ەلشکافتنا ل بارا ر زمان
ە دﯾرۆکا ھە
کورتە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201205
5141238306
64721
ی پی دی ئ ف :ھ شتا ئاممادە نييە
فاﯾلی

ﻻﭘەڕە

2945

http://www.kurdipedia.org

کوردۆ
قەناتی کو
حەمەدی کرﯾﯾە کوردی
خالدێ مح
تاﯾبەتمەنندﯾيەکانی پەڕ
ەڕتووک
باشوووری کوردستتان
و ت:
ەوانی
ەڕتووک :زمانە
جﯚری پەڕ
باکوور
زمان  -ش وەزار :ک .با
10940
پەڕتوووکی ژمارە0 :
کرمانجی
کورد ل خوراسانن و پەندا ک
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201307
7102202298
89615
ئاماددەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
سا ح
ەﭬکرن و ﭬەژانندن :خالد س
بەرھە
٢٠٠٦
٢
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
بااشووری کورددستان
و ت:
ی پەڕتووک :ککلتوور
جﯚری
ک .باکوور
زمان  -ش وەزار :ک
10941
پەڕتوووکی ژمارە1 :
کورد و کوردستان 2
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20111
1215211304
44542
ئامادەﯾﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
نﭭيسيين :د رک کين
ينان
پاچﭭە
ەﯾا ژ ئنگليزی ::لەزگين ئاﭬﭬدرەھمانی
2008
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
بااشووری کورددستان
و ت:
ی پەڕتووک :م ژوو
جﯚری
ک .باکوور
زمان  -ش وەزار :ک
10942
پەڕتوووکی ژمارە2 :
نوزدێ
ێ
ەرخ
مانی ل نيﭭاا ئ ک ژ چە
ستانا ئوسم
کوردس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201309
9082320048
88842
ی پی دی ئ ف :ھ شتا ئاماادە نييە
فاﯾلی
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ەحمەد
دولسەمەد ئە
نﭭيسين :ککاميران عەبد
چاپا :ﯾەک 2002 -
دﯾيەکانی پەڕتتووک
تاﯾبەتمەند
باشوووری کوردستان
و ت:
جﯚری پەڕتتووک :م ژوو
زمان  -ش وەزار :ک .باککوور
10943
پەڕتوووکی ژمارە3 :
ەربلند
ێ زنارێ سە
کورێ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201111
1141300156
62943
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ی ھرۆری
سدقی
ی ئاراس 20 08 -
دەزگای
تاﯾبەتم
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
و ت:
ستان
شووری کوردس
باش
جﯚری پەڕتووک :رۆممان
زمان  -ش وەزار :ک  .باکوور
10944
پەڕتوووکی ژمارە4 :
کﯚﭬاررا چيا
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201306
6011441087
78386
ئامادەەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
خان سندی
بەدرخ
٢٠٠٨
٢
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی پەڕتووک
بااشووری کورددستان
و ت:
ی پەڕتووک :ککﯚی ب وکراوەەکان
جﯚری
ک .باکوور
زمان  -ش وەزار :ک
10945
پەڕتوووکی ژمارە5 :
ک دﯾرۆکی رەوشەنبيری
کﯚﭬاررا رۆناھی ...ﭬەکولينەک
dipedia.org//?q=201306
6020028117
78384
http:///www.kurd
ئاممادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ەددەق تﯚﭬی
موسە
٢٠٠٥
٢
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تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی پەڕتووک
بااشووری کورددستان
و ت:
ی پەڕتووک :رااگەﯾاندن
جﯚری
ک .باکوور
زمان  -ش وەزار :ک
10946
پەڕتوووکی ژمارە6 :
کيميااگەر
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201109
9181502066
61903
ئامادەەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
نﭭيسيين :پائﯚلﯚﯾ کﯚﯾيلﯚ
درەھمانی ،رۆۆمان2009 ،
و :د .للەزگين ئاﭬد
وەشانن ن ئ کەتيا نﭭﭭ سەر ن کوررد  -دھوک
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
و ت:
بااشووری کورددستان
دھﯚک
شارەەکان:
ی پەڕتووک :رۆۆمان
جﯚری
ک .باکوور
زمان  -ش وەزار :ک
10947
پەڕتوووکی ژمارە7 :
ک زا تتەڕا جوان
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201309
9091334378
88835
ی پی دی ئ ف :ھ شتا ئاماادە نييە
فاﯾلی
لی
سەلمان کﯚﭬلی
کﯚمکرن :س
ەبری
نيگار :ھوداا ئەحمەد سە
چاپا :ﯾەک 2002 -
مرۆﭬ کورد و
کﯚمەکا چيررۆک ن فولﯚکللﯚری نە بﯚ زاررۆکان ،دەرب ﯾﯾن ژ ھزره م
سان و شرﯾن ھاتينە
دورھ ل ووی ل دەم ن بﯚری دکەن ،ب زمانەک سﭭک و ئاس
دار ژتن.
تاﯾبەتمەند
دﯾيەکانی پەڕتتووک
و ت:
باشوووری کوردستان
جﯚری پەڕتتووک :مندا ن
زمان  -ش وەزار :ک .باککوور
10948
پەڕتوووکی ژمارە8 :
ست ،خەمگينن رەمﯚ2008 ،
ن /ھەلبەست
کەپەزێ خەونان
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201109
9181502056
61865
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
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وەشانن ن ئ کەتيا نﭭﭭ سەر ن کوررد  -دھوک
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
بااشووری کورددستان
و ت:
دھﯚک
شارەەکان:
ک .باکوور
زمان  -ش وەزار :ک
10949
پەڕتوووکی ژمارە9 :
ی خﯚتاندا نيييە
کەر للە و تەکەی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201208
8061542127
72066
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
نووسەرر
عەزﯾز ننەسين
وەرگ
ت
د ﯾەحيا خەتات
سەعيد
ی الپەڕەکان
ژمارەی
136
سا ی چاپ
2011
نﯚرەی چ
چاپ
ﯾەکەم
دﯾزاﯾنی
ی بەرگ
عەبدولجەبار
جيگير ع
گ
کەتەلﯚگ
ەت
سياسە
سەرچااوە :دەزگای مموکرﯾانی
تاﯾبەتم
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
و ت:
ستان
شووری کوردس
باش
جﯚری پەڕتووک :چييرۆک
زمان  -ش وەزار :ک  .باشوور
10950
پەڕتوووکی ژمارە0 :
دﯾرۆک دا
ساتيا ژن د د
کەس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201306
6301402508
89743
ئامادەەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ی بەرواری
ھيﭭی
٢٠٠٨
٢
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
بااشووری کورددستان
و ت:
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جﯚری پەڕتووک :ژنان
زمان  -ش وەزار :ک .باکوور
پەڕتووکی ژمارە10951 :
کەلتﯚر ..ناســيﯚناليزم و عەرەبکـرن /ﭬەکﯚلين ،عەبدال نوری2005 ،
http://www.kurdipedia.org/?q=2011091815020161770
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
وەشان ن ئ کەتيا نﭭ سەر ن کورد  -دھوک
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی پەڕتووک
باشووری کوردستان
و ت:
دھﯚک
شارەکان:
زمان  -ش وەزار :ک .باکوور
پەڕتووکی ژمارە10952 :
کەلھ ن ئاﭬا؛ کﯚمەکا ﭬەکﯚلين و ت کست ن کالسيکی
http://www.kurdipedia.org/?q=2013052921051278412
ئامادەﯾە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
سەعيد د رەشی
٢٠٠٥
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی پەڕتووک
باشووری کوردستان
و ت:
جﯚری پەڕتووک :ئەدەبی
زمان  -ش وەزار :ک .باکوور
پەڕتووکی ژمارە10953 :
کەﭬالەک روﯾس /ھەلبەست ،شوکری شەھباز2005 ،
http://www.kurdipedia.org/?q=2011091815020261782
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
وەشان ن ئ کەتيا نﭭ سەر ن کورد  -دھوک
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی پەڕتووک
باشووری کوردستان
و ت:
دھﯚک
شارەکان:
زمان  -ش وەزار :ک .باکوور
پەڕتووکی ژمارە10954 :
Adatên Kurdîstan
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http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201405
5052049347
76080
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
M. MA
AHMUT BEY
YAZÎDÎ
Deen Haag - H
Holland
تاﯾبەتم
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
و ت:
ستان
شووری کوردس
باش
جﯚری پەڕتووک :کلتتوور
التين
زمان  -ش وەزار :ک  .باکوور ت .ال
10955
پەڕتوووکی ژمارە5 :
Alfabe
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201309
9032113388
88951
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
Mehmeet Emin Bozzarslan
1980
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
تاﯾبەتم
دەەرەوە
و ت:
جﯚری پەڕتووک :زممانەوانی
التين
ک .باکوور ت .ال
زمان  -ش وەزار :ک
10956
پەڕتوووکی ژمارە6 :
A
Alfabeya k
kurdi
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201302
2221221408
82343
ئامادەەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
Alfabeya kurdi
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
مانەوانی
ی پەڕتووک :زم
جﯚری
ک .باکوور ت .التين
زمان  -ش وەزار :ک
10957
پەڕتوووکی ژمارە7 :
A
Alîfba Bona
a Zimane K
Kurdî Kurm
mancî
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201210
0022047257
73323
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
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...
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
تاﯾبەتم
دەەرەوە
:و ت
 زممانەوانی:جﯚری پەڕتووک
التين
 ال. باکوور ت.ک
 ک: ش وەزار- زمان

10958
8 :پەڕتوووکی ژمارە
Analiza Q
Qewlên êzîîdîya
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201202
2061320166
64185
 ھ شتا ئاماادە نييە:ی پی دی ئ ف
فاﯾلی
An
naliza Qewlê
ên êzîdîya
Nivisin Kovan xankki - Dr.xana
a omerxali
ên avesta
Wêşanê
B
Biha 14 Tl
Zim
man kurdi
دﯾيەکانی پەڕتتووک
تاﯾبەتمەند
:و ت
کوردستان
ن
ی
باکووری
ی
 ئەدەبی:جﯚری پەڕتتووک
التين
ن
. باککوور ت. ک: ش وەزار- زمان
10959
9 :پەڕتوووکی ژمارە
Ana
atomîya be
edena miro
ovan
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201207
7071300267
71846
 ئامادەﯾە:ی پی دی ئ ف
فاﯾلی
di ،li Kurdista
ana Bakûr ،Doç. Dr. Hü
üseyin Bektaaş di sala 19
961 an da
li hêla bajarê
ê Cewaxçurê
ê hatîye din
nê. ،gundêkii Kanireşê
w
û di Almanya Fede
eral da li seer ،Paş xwe
endina lîsê
derkett derwayê welat
ilmê pizîşkî xwend.
Di sala 19
990an fakûltê qedand û niha di neexweşxana zzanîngeha
Hannoverê da li ser bêşê cerrahi û ne
eqilkirina orrgananan we
ek doçent
dixebite.
تاﯾبەتمەند
دﯾيەکانی پەڕتتووک
کوردستان
ن
ی
باکووری
:و ت
ت
 زانست:جﯚری پەڕتتووک
التين
ن
. باککوور ت. ک: ش وەزار- زمان
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پەڕتوووکی ژمارە0 :
10960
Ansîklop
pediya Zaro
okan
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201308
8092154188
89213
ئامادەﯾﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
...
ی پەڕتووک
مەندﯾيەکانی
تاﯾبەتم
جﯚری پەڕتووک :منندا ن
التين
ک .باکوور ت .ال
زمان  -ش وەزار :ک

10961
پەڕتوووکی ژمارە1 :
BAKÛ
ÛRÊ HELBE
ESTÊ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201112
2202239076
63439
ئامادەەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
Antolojiya Helbesta Bakûr
Nivîskar: Arje
en Arî
Derh
hênana hun
nerî: Mesûd Xelef
Berrg: Rênas H
Hesen
Çapxane
e:HAWR-DUHOK
Tîraj: 750
Jimara
a sipardinê: 1242
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی پەڕتووک
بااشووری کورددستان
و ت:
ھە بەست
ی پەڕتووک :ھ
جﯚری
ک .باکوور ت .التين
زمان  -ش وەزار :ک
10962
پەڕتوووکی ژمارە2 :
Barza
anî Tevgera
a Azadîxaz
zîya Kurd - Berge Ye
ekem
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201111
1292219246
63042
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
Mesud
d Barzanî
2000
ەڕتووک
تاﯾبەتمەنندﯾيەکانی پە
و ت:
باشوووری کوردستتان
ەڕتووک :رامياری
جﯚری پەڕ
زمان  -ش وەزار :ک .بباکوور ت .التيين
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10963
پەڕتوووکی ژمارە3 :
Başû
ûrê Kurdistanê
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201112
2081550086
63161
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
HESENÊ METÊ
2002 ،Nefel
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
تاﯾبەتم
دەەرەوە
و ت:
ەشتنامە
جﯚری پەڕتووک :گە
التين
ک .باکوور ت .ال
زمان  -ش وەزار :ک
10964
پەڕتوووکی ژمارە4 :
Baxçeyê
ê zarokan; Stran û m
muzîka zaro
okan
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201309
9032051169
91470
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
Aram G
Gernas
Amed
2008
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
تاﯾبەتم
و ت:
ستان
باککووری کوردس
ندا ن
جﯚری پەڕتووک :مند
التين
ک .باکوور ت .ال
زمان  -ش وەزار :ک
10965
پەڕتوووکی ژمارە5 :
Bênder
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201201
1152108126
63864
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
Diya
a Ciwa
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
تاﯾبەتمە
و ت:
ستان
شووری کوردس
باش
ە بەست
جﯚری پەڕتووک :ھە
التين
زمان  -ش وەزار :ک ..باکوور ت .ال

10966
پەڕتوووکی ژمارە6 :
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Berba
ang Qedex
xe ye
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201112
2262001556
63538
 ئامادەﯾە:ی پی دی ئ ف
فاﯾلی
Arşe
evê Oskan
Deerhêner û ça
apa dîjîtal
Sîrwan H
Hecî Berko
Ji weşaanên Malperra Amûdê
He
ejmar: 33
www.am
mude.com
info@am
mude.com
parastî ne.
Hemû maafên çapê p
© Arşevê Osskan û Malpera Amûdê (11/2003
تاﯾبەتمەند
دﯾيەکانی پەڕتتووک
ەست
 ھە بە:جﯚری پەڕتتووک
التين
ن
. باککوور ت. ک: ش وەزار- زمان
10967
7 :پەڕتوووکی ژمارە
Be
erê gotin h
hebû
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201112
2061216406
63120
ە
ئامادەﯾە
:ی پی دی ئ ف
فاﯾلی
MU STAFA AYD
DOGAN
2002 ،Nefel
تاﯾبەتم
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
:و ت
دە رەوە
ەمەجﯚرە
 ھە:جﯚری پەڕتووک
التين
 ال. باکوور ت.  ک: ش وەزار- زمان
10968
8 :پەڕتوووکی ژمارە
Be
erxwedana
a Kurdên iranê
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201303
3121920268
82557
ئاماددەﯾە
:ی پی دی ئ ف
فاﯾلی
Berxweda
ana Kurdên iranê
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
 ل کﯚ ينەوە:ی پەڕتووک
جﯚری
 التين. باکوور ت.ک
 ک: ش وەزار- زمان
10969
9 :پەڕتوووکی ژمارە
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Berrzanî xwe nadê dest kesî
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201205
5251526546
64877
ئامادەەﯾە
:ی پی دی ئ ف
فاﯾلی
Niv s na: Ebulhesen Tefrşiyan
niv s na
We
erg ran
a Pşek y
peraw za :
şewke
et ş ex Yezzd n
uhastin ji t p n (Ereb
b
diyal kta
Vegu
kurmanciya j r :
Ebdulker m Fiind
kumpiyo
oter :
Derh nana huner
Hekar Fiind
apa k 2001
1000 dane ji v kit b hat ne ap
pkirin
apxana
a Hawar - D
Duhok
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی پەڕتووک
:و ت
بااشووری کورددستان
 ﯾااداشت:ی پەڕتووک
جﯚری
 التين. باکوور ت.ک
 ک: ش وەزار- زمان
10970
0 :پەڕتوووکی ژمارە
Bexçe
eyê Heywa
anan
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201309
9032104258
88952
ئامادەﯾﯾە
:ی پی دی ئ ف
فاﯾلی
...
ی پەڕتووک
مەندﯾيەکانی
تاﯾبەتم
 منندا ن:جﯚری پەڕتووک
التين
 ال. باکوور ت.ک
 ک: ش وەزار- زمان

10971
1 :پەڕتوووکی ژمارە
Bi xew
wna we pê
ênûsê dilorrînim
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201112
2081010066
63155
ە
ئامادەﯾە
:ی پی دی ئ ف
فاﯾلی
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E
EHMED HUS
SEYNÎ
2002 ،Nefel
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
تاﯾبەتم
دە رەوە
و ت:
ە بەست
جﯚری پەڕتووک :ھە
التين
زمان  -ش وەزار :ک  .باکوور ت .ال
10972
پەڕتوووکی ژمارە2 :
Bibliogrrafiya nivîssarên li ser zimanê k
kurdî
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201309
9031517528
88969
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
Çap
pa yekê
Amadekiirin: Newzad
d Hirorî
© 2 008 Newzad
d Hirorî
newzad
d@kulturnam
me.com
nh
hirori@hotm
mail.com
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی پە
ەڕتووک
ەڕتووک :بيبلﯚﯚگرافيا
جﯚری پە
زمان  -ش وەزار :ک .بباکوور ت .التيين
10973
پەڕتوووکی ژمارە3 :
Billîcan
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201112
2061647276
63127
ئامادەﯾﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
PERWÎZ CIIHANÎ
2002 ،Nefel
ی پەڕتووک
تاﯾبەتم
مەندﯾيەکانی
و ت:
دەەرەوە
جﯚری پەڕتووک :رۆۆمان
التين
ک .باکوور ت .ال
زمان  -ش وەزار :ک
10974
پەڕتوووکی ژمارە4 :
Bîn
nahî (Gota
ar û Lêkolîn
)n, Helbest û Hevpeyivîn
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201405
5211015497
76399
ئامادەﯾﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
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Daner: Dilawerê Z
Zengî.
Navê Pertûkê: Bîînahî.
Kombiyûteer: Şengo Du
umilî.
Derhêêner: Rodî Z
Zengî.
Çapxana Em
mîral.
Beyrût- Lib
bnan.
2010
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
تاﯾبەتم
لووبنان
و ت:
التين
ک .باکوور ت .ال
زمان  -ش وەزار :ک
ەدەبی
جﯚری پەڕتووک :ئە
10975
پەڕتوووکی ژمارە5 :
Bingehên
n rastnivîsa
andina kurrdiyê
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201112
2081601076
63166
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ARIF ZÊR
REVAN
2002 ،Nefel
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
تاﯾبەتم
دەەرەوە
و ت:
جﯚری پەڕتووک :زممانەوانی
التين
ک .باکوور ت .ال
زمان  -ش وەزار :ک
10976
پەڕتوووکی ژمارە6 :
Bîra qederê
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201112
2081557296
63164
ئامادەﯾﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
MEHMED UZUN
2002 ،Nefel
ی پەڕتووک
تاﯾبەتم
مەندﯾيەکانی
و ت:
دەەرەوە
جﯚری پەڕتووک :رۆۆمان
التين
ک .باکوور ت .ال
زمان  -ش وەزار :ک
10977
پەڕتوووکی ژمارە7 :
Bîranîn
nên Celade
et Bedirxan
n (1893-19
)951
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201405
5231424077
76443
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ئامادەﯾە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
Komkirin û Werguhêr: Dilawerê ZENGÎ
Derhêner û Kombiyûter: Rodî Zengî
)Çapa yekê (1997
Beyrût-Libnan
Çapxaneya Emîral
Çapa didiwan: 2010
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی پەڕتووک
لوبنان
و ت:
جﯚری پەڕتووک :ﯾاداشت
زمان  -ش وەزار :ک .باکوور ت .التين
پەڕتووکی ژمارە10978 :
)Bîranînên min Osman Sebrî (1905 – 1993
http://www.kurdipedia.org/?q=2012111922211466767
ئامادەﯾە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
Komkirin û pêşkêşkirina
Dilawerê ZENGÎ
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی پەڕتووک
جﯚری پەڕتووک :ﯾاداشت
زمان  -ش وەزار :ک .باکوور ت .التين
پەڕتووکی ژمارە10979 :
Bîranînin Serxweş
http://www.kurdipedia.org/?q=2012052122153564818
ئامادەﯾە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
Sîrwan Qiçço
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی پەڕتووک
جﯚری پەڕتووک :ھە بەست
زمان  -ش وەزار :ک .باکوور ت .التين
پەڕتووکی ژمارە10980 :
ÇEND RÛPEL JI DÎROKA GELÊ KURD
http://www.kurdipedia.org/?q=2013092112275988598
ئامادەﯾە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
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D
Dr. Kemal M
Mezher
Stockholm 1991
ی پەڕتووک
تاﯾبەتم
مەندﯾيەکانی
دەەرەوە
و ت:
جﯚری پەڕتووک :م ژوو
التين
ک .باکوور ت .ال
زمان  -ش وەزار :ک
10981
پەڕتوووکی ژمارە1 :
Çil ç
çarîn
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201308
8092255339
92109
ھ شتا ئامادە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
Arjjen Arî
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
تاﯾبەتم
جﯚری پەڕتووک :ھە
ە بەست
التين
زمان  -ش وەزار :ک  .باکوور ت .ال

10982
پەڕتوووکی ژمارە2 :
Çîyayê A
Agirî
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201309
9030014068
88973
ئامادەﯾﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
Yeşar K
Kemal
1990
ی پەڕتووک
مەندﯾيەکانی
تاﯾبەتم
و ت:
دەەرەوە
جﯚری پەڕتووک :رۆۆمان
التين
ک .باکوور ت .ال
زمان  -ش وەزار :ک
10983
پەڕتوووکی ژمارە3 :
Çiy
yayê Kurm
mênc û Tev
vgera Murû
ûdan
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201405
5232258477
76447
ئاماددەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
Roger Le
escot
Weşaanên Komella Jinên Kurrdistanê li Sw
wêdê
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Ç
Çapa yekê: 1993 Stockkholm
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی پەڕتووک
دەرەوە
و ت:
ک .باکوور ت .التين
زمان  -ش وەزار :ک
ی پەڕتووک :م ژوو
جﯚری
10984
پەڕتوووکی ژمارە4 :
Compûterra ber dilê
ê min
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201112
2081545226
63159
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ME
EHMÛD LEW
WENDÎ
2002 ،Nefel
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
تاﯾبەتم
دە رەوە
و ت:
ەمەجﯚرە
جﯚری پەڕتووک :ھە
التين
زمان  -ش وەزار :ک  .باکوور ت .ال
10985
پەڕتوووکی ژمارە5 :
DAL
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201309
9211237138
88595
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
Şêrko Bêkes
Wergerrandin: Xalid
d Xalid
1989
تاﯾبەتم
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
و ت:
دە رەوە
ە بەست
جﯚری پەڕتووک :ھە
التين
زمان  -ش وەزار :ک  .باکوور ت .ال
10986
پەڕتوووکی ژمارە6 :
Dara g
gozê
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201112
2081559016
63165
ئامادەﯾﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
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SERDAR R
ROŞAN
2002 ،Nefel
ی پەڕتووک
تاﯾبەتم
مەندﯾيەکانی
دەەرەوە
و ت:
چيرۆک
جﯚری پەڕتووک :چي
التين
ک .باکوور ت .ال
زمان  -ش وەزار :ک
10987
پەڕتوووکی ژمارە7 :
Dara Hinarê
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201309
9022307269
92148
ئامادەﯾﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
Yeşar K
Kemal
1998
ی پەڕتووک
مەندﯾيەکانی
تاﯾبەتم
و ت:
دەەرەوە
جﯚری پەڕتووک :رۆۆمان
التين
ک .باکوور ت .ال
زمان  -ش وەزار :ک
10988
پەڕتوووکی ژمارە8 :
Dara S
Sêvê
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201308
8092234438
89208
ھ شتاا ئامادە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
Mûrad Dildar
ی پەڕتووک
تاﯾبەتم
مەندﯾيەکانی
جﯚری پەڕتووک :منندا ن
التين
ک .باکوور ت .ال
زمان  -ش وەزار :ک

10989
پەڕتوووکی ژمارە9 :
Dê û Dêmarî
http:///www.kurdip
pedia.org/?q
q=2014052
2300455310
00578
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
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Egîdê Xudo
Ro
oman
Ji tîpên kirrîlîkî: Nacî K
Kutlay
Weşşanên NûDE
EM: 7
Çapa Yekeem: trêvan 1986
Çap
pa duwem: Stockholm 1995
مەندﯾيەکانی
تاﯾبەتم
ی پەڕتووک
و ت:
د ەرەوە
ی پەڕتووک :رۆۆمان
جﯚری
ک .باکوور ت .التين
زمان  -ش وەزار :ک
10990
پەڕتوووکی ژمارە0 :
Dengê Ruh
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201211
1192225506
66748
ئامادەەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
Abdullah Occalan
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی پەڕتووک :راامياری
جﯚری
ک .باکوور ت .التين
زمان  -ش وەزار :ک
10991
پەڕتوووکی ژمارە1 :
DEQÊ DA
ADGEHÎKIRINA PÊŞEWA
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201205
5241140276
64870
ئاممادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
...
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ھەمەجﯚرە
ی پەڕتووک :ھ
جﯚری
ک .باکوور ت .التين
زمان  -ش وەزار :ک
10992
پەڕتوووکی ژمارە2 :
Derge
ehê Jîn û E
Evînê
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201211
1212003206
65519
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
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Kon
nê Reş
2003
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
تاﯾبەتم
جﯚری پەڕتووک :ھە
ە بەست
التين
زمان  -ش وەزار :ک  .باکوور ت .ال

10993
پەڕتوووکی ژمارە3 :
DER
RSÊN SERÎÎETÊ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201309
9161241258
88756
ئامادەﯾﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
DR
R. KAMIRAN
N ALÎ BEDIR
R-XAN
KITÊBXANA H
HAWARÊ HE
EJMAR
12
ÇAPXA
ANA TEREQII ŞAM
1938
ی پەڕتووک
مەندﯾيەکانی
تاﯾبەتم
و ت:
سوورﯾا
س
ئاتەﯾزم
م
جﯚری پەڕتووک :ئاﯾﯾين و
التين
ک .باکوور ت .ال
زمان  -ش وەزار :ک
10994
پەڕتوووکی ژمارە4 :
Dersên
n Zmanê K
Kurdî
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201309
9032057498
88953
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
Baran
n (Kamal Bu
)urkay
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
تاﯾبەتم
جﯚری پەڕتووک :زممانەوانی
التين
ک .باکوور ت .ال
زمان  -ش وەزار :ک

10995
پەڕتوووکی ژمارە5 :
Derrsên Zuwenê Kurdi-Z
Zazaki û So
oniki
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201308
8092156438
89212
ھ شتا ئامادە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
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...
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
تاﯾبەتم
جﯚری پەڕتووک :زممانەوانی
التين
ک .باکوور ت .ال
زمان  -ش وەزار :ک

10996
پەڕتوووکی ژمارە6 :
D
Dêrsîm De
estan
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201311
1171731108
87788
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
Adîl Duran
1996
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
تاﯾبەتم
دە رەوە
و ت:
ە بەست
جﯚری پەڕتووک :ھە
التين
زمان  -ش وەزار :ک  .باکوور ت .ال
10997
پەڕتوووکی ژمارە7 :
destana e
evînê
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201308
8092255329
92104
ھ شتاا ئامادە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
D
Dilzad
A. Ramazan T
Turgut
مەندﯾيەکانی
تاﯾبەتم
ی پەڕتووک
ەدەبی
جﯚری پەڕتووک :ئە
التين
ک .باکوور ت .ال
زمان  -ش وەزار :ک

10998
پەڕتوووکی ژمارە8 :
D
Destanên K
Kurdî
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201308
8091119598
89219
ھ شتاا ئامادە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
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Hogir B
Berbir
ی پەڕتووک
مەندﯾيەکانی
تاﯾبەتم
ەفسانە
جﯚری پەڕتووک :ئە
التين
ک .باکوور ت .ال
زمان  -ش وەزار :ک

10999
پەڕتوووکی ژمارە9 :
DESTEYEK
KE HELBES
STAN
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201211
1211952106
66678
ئامادەەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
Cîhan Roj
Pûşper 2003
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی پەڕتووک
ھە بەست
ی پەڕتووک :ھ
جﯚری
زمان  -ش وەزار :ک
ک .باکوور ت .التين
11000
پەڕتوووکی ژمارە0 :
Destp
pêka Xwen
ndinê
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201405
5122324037
76277
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
K
Kameran Be
edirxan
Parîs
I97I
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
تاﯾبەتم
دە رەوە
و ت:
ەمەجﯚرە
جﯚری پەڕتووک :ھە
التين
زمان  -ش وەزار :ک  .باکوور ت .ال
11001
پەڕتوووکی ژمارە1 :
Destpê
êka zimanê
ê me
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201302
2241207198
80613
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
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Haydar Diljjen & Sabîha Otlu
S
Stockholm - 2008
تاﯾبەتم
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
و ت:
دەەرەوە
جﯚری پەڕتووک :زممانەوانی
التين
ک .باکوور ت .ال
زمان  -ش وەزار :ک
11002
پەڕتوووکی ژمارە2 :
Di Folk
klora Kurdîî De - Serdestiyeke JJinan
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201312
2012257018
87512
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
Roha
at Alakom
Perg
gala rûpelan
n: Nedîm Da
agdeviren
Peergala bergê
ê: NÛdem
Wêne
eya Bergê: Dame
D
Curdee (Gespard Drouville,
Voya ge en Perse
e Pendant
les annes 18
812 et 1813
3. St. Peters burg 1819, Tome 2).
IISBN: 91-88
8592-03-0
تاﯾبەتمەند
دﯾيەکانی پەڕتتووک
جﯚری پەڕتتووک :کلتوورر
التين
ن
زمان  -ش وەزار :ک .باککوور ت.
و ت:
دەرەوەە
11003
پەڕتوووکی ژمارە3 :
Dîdarê Yar:
Y
Dîwan
na Şêx Şem
mseddînê Qutbê Exla
atî yê Birîffkanî
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201110
0242258566
62553
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
خالتی ﯾ بررﯾفکانی
دﯾدارێ ﯾار ::دﯾوانا ش خ شەمسەدﯾن قوتب ئەخ
ڤ و ئامادەکرﯾﯾە بو چاپ
زاھد برﯾفکاانی ،بەرھەڤ
دەزگای ئارراس 2002 -
دﯾيەکانی پەڕتتووک
تاﯾبەتمەند
و ت:
باشوووری کوردستان
ەست
جﯚری پەڕتتووک :ھە بە
التين
ن
زمان  -ش وەزار :ک .باککوور ت.
11004
پەڕتوووکی ژمارە4 :
Dim
mdim
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http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201011
13011293211146
ھ شتتا ئامادە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ەمﯚ
ی عەرەب شە
ی بەناوبانگی
رۆمانی
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
و ت :سﯚﭬيەتی پ شوو

11005
پەڕتوووکی ژمارە5 :
Dîroka kellepora mîrrnişîniya Botan
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201211
1192227296
66671
ئاماددەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
K
Komkirin û a
amadekirin: Mele Xelefê
ê Bafî
Veguhe
estina tîpan: Dilawerê Z
Zengî
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی پەڕتووک
ی پەڕتووک :ککلتوور
جﯚری
ک .باکوور ت .التين
زمان  -ش وەزار :ک
11006
پەڕتوووکی ژمارە6 :
Dîtin û B
Bîrhanînên
n Min
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201311
1171630568
87792
ئامادەﯾﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
Hesen H
Hişyar
1993
ی پەڕتووک
مەندﯾيەکانی
تاﯾبەتم
جﯚری پەڕتووک :ﯾادداشت
التين
ک .باکوور ت .ال
زمان  -ش وەزار :ک

11007
پەڕتوووکی ژمارە7 :
Dîîwan
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201111
1072224036
62844
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
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MELAYÊ CIZÎRÎ
Transkrîîpsiyon
ARIF ZÊREVA
Aras
H
Hewlêr
2007
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
تاﯾبەتمە
و ت:
ستان
شووری کوردس
باش
ە بەست
جﯚری پەڕتووک :ھە
التين
زمان  -ش وەزار :ک ..باکوور ت .ال
11008
پەڕتوووکی ژمارە8 :
D
Dîwan - Um
mîd Dermîrhan
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201309
9191406138
88677
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
Umîd Derm
mîrhan
2010
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
تاﯾبەتم
توررکيا
و ت:
ە بەست
جﯚری پەڕتووک :ھە
التين
زمان  -ش وەزار :ک  .باکوور ت .ال
11009
پەڕتوووکی ژمارە9 :
D
Dîwan Gullzara Xemllandî
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201311
1171903588
87787
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
Mele M
Mustefayê H
Hilêlîyê
2012
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
تاﯾبەتم
دە رەوە
و ت:
ە بەست
جﯚری پەڕتووک :ھە
التين
زمان  -ش وەزار :ک  .باکوور ت .ال
11010
پەڕتوووکی ژمارە0 :
Dîwana Feqîye Tey
yran
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201308
8092255329
92101
ھ شتا ئامادە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی

ﻻﭘەڕە

2969

http://www.kurdipedia.org

Seîd Dêreşî
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
تاﯾبەتم
ە بەست
 ھە:جﯚری پەڕتووک
التين
 ال. باکوور ت.  ک: ش وەزار- زمان

11011
1 :پەڕتوووکی ژمارە
DÎWANA MELA EHM
MEDÊ HEYD
DERÎ (MET
TN Û LÊKOLÎN)
dipedia.org//?q=201304
4282253477
78720
http:///www.kurd
ئامادەﯾە
ە
:ی پی دی ئ ف
فاﯾلی
Önder BEY
YTER
10711007
Şêwirm
mend
Alk. D
Doç. Dr. Abd
durrahman Adak
Mêrdîn 2013
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
بااکووری کوردس
:و ت
ستان
ھە بەست
 ھ:ی پەڕتووک
جﯚری
 التين. باکوور ت.ک
 ک: ش وەزار- زمان
11012
2 :پەڕتوووکی ژمارە
Dîwana
a Melayê C
Cizîrî
http:///www.kurdip
pedia.org/?q
q=2014052
2022090310
00565
ە
ئامادەﯾە
:ی پی دی ئ ف
فاﯾلی
W
Werger:
Zeynela
abidin KAYA
A, M.Emin N
NAROZi
WEŞAN
NÊN ROJA N
NÛ - 20
Cêrga Klasikên Ed
debiyata Kurdi— 4
D
Döbelnsgatan 16 B
1 13 58 Sttockholm/Sw
weden
Tel: 08/3
328251
ÇiriyaPaşşinl987
Stocckholm
ISB
BN 91 7672
2 021 7
تاﯾبەتمە
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
:و ت
دەررەوە
ە بەست
 ھە:جﯚری پەڕتووک
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زمان  -ش وەزار :ک .باکوور ت .التين
پەڕتووکی ژمارە11013 :
Dosêya Leyla Zana
http://www.kurdipedia.org/?q=2013030917361482523
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
Dosêya Leyla Zana
فەرھاد ئەحم
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی پەڕتووک
جﯚری پەڕتووک :دۆزی کورد
زمان  -ش وەزار :ک .باکوور ت .التين
پەڕتووکی ژمارە11014 :
Dozexa sipî
http://www.kurdipedia.org/?q=2012022117122664276
ئامادەﯾە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
Hesen îbrahîm
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی پەڕتووک
باشووری کوردستان
و ت:
جﯚری پەڕتووک :رۆمان
زمان  -ش وەزار :ک .باکوور ت .التين
پەڕتووکی ژمارە11015 :
Dr. Qasimlo banga aştî û azadiyê
http://www.kurdipedia.org/?q=2011092914203662160
ئامادەﯾە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
Berhevkar: Şehab Xalidî
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی پەڕتووک
جﯚری پەڕتووک :دۆزی کورد
زمان  -ش وەزار :ک .باکوور ت .التين
پەڕتووکی ژمارە11016 :
!Eger Hûn Nebûna Zilimkar! Ez jî Nedibûm Niviskar
http://www.kurdipedia.org/?q=2013080922015989211
فاﯾلی پی دی ئ ف :ھ شتا ئامادە نييە
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G
Gulgîn G. Bo
ozarslan
پەڕتووک
ەندﯾيەکانی پە
تاﯾبەتمە
پەڕتووک :ھەممەجﯚرە
جﯚری پە
زمان  -ش وەزار :ک .باکوور ت .التتين

11017
پەڕتوووکی ژمارە7 :
Elenda E
Evine
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201202
2121729376
64234
ئامادەەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
Wergeran: Anahata H
Hemo
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رۆۆژئاوای کوردس
و ت:
ستان
ھە بەست
ی پەڕتووک :ھ
جﯚری
ک .باکوور ت .التين
زمان  -ش وەزار :ک
11018
پەڕتوووکی ژمارە8 :
Elfa
abêya Kurd
dî & Binge
ehên grame
era Kurdm
mancî
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201112
2061222576
63121
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
CELADET
T ALÎ BEDIR
R-XAN
2002 ،Nefel
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
تاﯾبەتم
دەەرەوە
و ت:
مانەوانی
جﯚری پەڕتووک :زما
التين
ک .باکوور ت .ال
زمان  -ش وەزار :ک
11019
پەڕتوووکی ژمارە9 :
Elfúbéy N
Niwé
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201109
9261241206
62104
ئامادەﯾﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
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Íbrah
hím Emín Ba
alldar
Bo púllí yekemí se
eretayí
مەندﯾيەکانی
تاﯾبەتم
ی پەڕتووک
ەروەردە
 پە:جﯚری پەڕتووک
 ال. باکوور ت.ک
 ک: ش وەزار- زمان
التين

11020
0 :پەڕتوووکی ژمارە
Ep
pîlog
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201403
3310040079
93203
 ئامادەﯾە:ی پی دی ئ ف
فاﯾلی
Hessenê Metê
ave
esta I EDEB
BİYAT: 73 I 14 Epilog
ah Keskin
Hesen
ng Mete Edtttor: Abdulla
Dizayna
D
Berrge: Ahmet Naci Fırat
h û Mizanpa
Tashth
aj: Avesta
ekem: 1998
8, Stockholm
m, Nûdem
Çapa Ye
Çapa Du
uwem: 2000
0, Stenbol
Çap
p: Berdan M
Matbaacılık
Hejm
mara Çapg: Du hezar
© Hesene Me
etS-Avesta
Ji xeynî danasine
d
bey
yî destura n
nivtskar û w
weşanxane
bi tu away! naye
e koptkirin
NMskar,, ji bo maji ttelifi e çapa
a duyemîn
a ve kitebe
k
"ae\ü neke darın"" xwestiye
A
AVESTA BAS
SIN YAYIN
RE
EKLAM TANIITIM MÛZtK
K DAĞITIM LTD. ŞTİ.
Meşrutiye
et Caddesi
Özbek tşhanı 136/4
B EYOĞLU / İİSTANBUL
T
Tel: (0212) 2
251 71 39
Fakks: (0212) 2
251 44 80
istasyon Caddesi,
C
K. İsmail Pasa
a 2. Sokal.
Abd
di Pasa Apt. Giriş Katı
OFIS / DİY
YARBAKIR
222 64 91
Tel-Fakks: (0412) 2
IISBN: 975-7
7112-82-8
تاﯾبەتمەند
دﯾيەکانی پەڕتتووک
:و ت
کوردستان
ن
ی
باکووری
ک
 چيرۆک:جﯚری پەڕتتووک
التين
ن
. باککوور ت. ک: ش وەزار- زمان
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پەڕتووکی ژمارە11021 :
ÊŞ
http://www.kurdipedia.org/?q=2011122620352063540
ئامادەﯾە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
Berken Bereh
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی پەڕتووک
جﯚری پەڕتووک :ھە بەست
زمان  -ش وەزار :ک .باکوور ت .التين
پەڕتووکی ژمارە11022 :
Evîna Qedexe
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11023
3 :پەڕتوووکی ژمارە
E
EZDA
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201312
2162034589
92738
ە
ئامادەﯾە
:ی پی دی ئ ف
فاﯾلی
Nviiskar: Azad Karimi
babet:: Chiroka Za
arokan
تاﯾبەتم
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
:و ت
ستان
شووری کوردس
باش
 چييرۆک:جﯚری پەڕتووک
التين
 ال. باکوور ت.  ک: ش وەزار- زمان
11024
4 :پەڕتوووکی ژمارە
yran
Feqiyê Tey
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201311
1252120538
87626
ھ شتا ئامادە نييە
:ی پی دی ئ ف
فاﯾلی
Beyyta dilî
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
تاﯾبەتم
ە بەست
 ھە:جﯚری پەڕتووک
التين
 ال. باکوور ت.  ک: ش وەزار- زمان

11025
5 :پەڕتوووکی ژمارە
FERHENG Ê PÎK ÊN KURDÎ
K
Û PÊŞGOTIN
P
EK LI SER RÊJE Û DE
EM ÊN PÎŞ
ŞKAN
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201307
7082211378
89631
مادەﯾە
ئام
:ی پی دی ئ ف
فاﯾلی
EREBÎ
KURDÎ – INGLÎZÎ - E
T
THE DICTIO
ONARY OF K
KURDISH VE
ERBS
ND PREFACE
E ABOUT TH
HE MOODS A
AND TENSE
ES OF
AN
THE VE
ERBS
KUR
RDISH – EN
NGLISH - AR
RABIC
2007
Îbrahîm Remezan Za
axoyî
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی پەڕتووک
:و ت
بااشووری کورددستان
فەرھەنگ
 فە:ی پەڕتووک
جﯚری
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 التين. باکوور ت.ک
 ک: ش وەزار- زمان
11026
6 :پەڕتوووکی ژمارە
Ferheng Kurdi u Tirki 2
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201309
9011334389
92142
ھ شتا ئامادە نييە
:ی پی دی ئ ف
فاﯾلی
Joyce
e Blau
1975
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
تاﯾبەتم
 فە:جﯚری پەڕتووک
ەرھەنگ
التين
 ال. باکوور ت.ک
 ک: ش وەزار- زمان

11027
7 :پەڕتوووکی ژمارە
F
Ferhenga D
Destî
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201309
9011315278
88994
 ئامادەﯾە:ی پی دی ئ ف
فاﯾلی
Ferhe
enga Destî fe
erhengeke "kurdî
"
bi kurdî" ya Umîd
d Demîrhan
n e û çapa
wê ya yek
kemîn di teb
baxa 2006'a
an de pêk haat. Lê wisa dixuye ku
ferhengsaz Umîd Demîrh
han hin kêmasiyên vê ç apê dîtine; pêwistî bi
û ve çapa
berfirrehkirin û se
ererastkirinê
ê dîtiye û lew
wre bi hin zzêdehiyên nû
duyem amade
a
kiriye
e. Çapa ferh
hengê ya du
uyem û berffireh ji aliyê
ê weşanên
Sewadê
ê ve di rezb
bera 2007'an
n de derket û tê de 16 000 peyv he
ene. Ji bo
xurtkirina wateyên pe
eyvan jî bi qasî
q
1600 go
otinên pêşiyyan hatine
bikaranîn
n. Di dawiya
a ferhengê de
d bîbliyogrrafyayeke niivîsarên li se
er zimanê
kurdî he
eye û wisa dixuye
d
ku nivîskarî piraniya çavkan
niyên ferhen
ngsaziyê li
ber çavan
ç
re derbas kirine. Her wiha ebada vê çap
pa berfireh jji ya kevn
mezinttir e û ji 496
6 rûpelan pê
êk tê. Taybe
etiya vê ferh
hengê ew e ku di nav
kurdên ba
akur de ferh
henga kurdî bi kurdî ya yekem e.
Hetanî rojja îroyîn di nav kurdên bakur de tu
u kesî dest n
neavêtibû
ferheng
geke netewe
eyî. Lê di tebaxa 2006'a
an de ferhen
nga yekem a kurdî bi
kurdî ya bi navê Ferrhenga Desttî ji aliyê zim
man-nas Um
mîd Demîrha
an ve hate
am
madekirin û jij weşanên Nûbiharê
N
de
erket. Piştî kku ev çap qe
ediya û di
bazarê de nema, ça
apa wê ya duyem
d
a berfireh jî di n
nav weşanên
n Sewadê
de d
derket (Rezb
ber2007).
تاﯾبەتمەند
دﯾيەکانی پەڕتتووک
:و ت
دەرەوەە
ەنگ
 فەرھە:جﯚری پەڕتتووک
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التين
ن
زمان  -ش وەزار :ک .باککوور ت.
11028
پەڕتوووکی ژمارە8 :
Ferhenga Kamêran
n; Kurdî- K
Kurdî
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201309
9011302338
88996
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
D
Danan
Kam êran Silêma
an Botî
2006
تاﯾبەتم
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
و ت:
ستان
شووری کوردس
باش
جﯚری پەڕتووک :فەرھەنگ
التين
زمان  -ش وەزار :ک  .باکوور ت .ال
11029
پەڕتوووکی ژمارە9 :
Tlrkî
Ferheng
ga Khurdî T
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201405
5052106147
76081
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
N
Nivîsar: MUS
SA ANTER
Nêzîkî 1100
00 peyvan
Elfebeya
a zimanê Kh
hurdî û rêbe
erya xwendiina ferhengê
ê, li talyai
ferhengê bii kurti hatiye
e çapkirin
دﯾيەکانی پەڕتتووک
تاﯾبەتمەند
ەنگ
جﯚری پەڕتتووک :فەرھە
التين
ن
زمان  -ش وەزار :ک .باککوور ت.
تورکيا
و ت:
ی
زمان  -ش وەزار :تورکی
11030
پەڕتوووکی ژمارە0 :
Ferheng
ga Kurdî - Rûsî
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201110
0122149396
62330
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
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Tarîx
xa nivîsandiin û çapkirin
na ferhengê
ên (qamûsên
n) kurdî girê
êdayiye bi
tarîxa hîînbûna (fêrb
bûna) ziman
nê kurdan ra
a; ew wisa jjî gîrêdayîye
e bi tarîxa
ko
omkirin û çapkirina nimû
ûnên folklorrî û lîtêratûrra wan ra.
ku nivîsv
vanên ferhen
ng û gramattîkên kurdî уên
у ewlin ، Веrê lazime
e ez bêjim
hela hê
ê paşî nîvê qurna
q
XVII Şaîrê
Ş
kurdpe
erwer ،kurd
d bi xwe Ьûn. Mesele
Ahmedê
ê Xanî ferhe
enga kurdî-е
еrеbî (Nobarr) bona zaru
uên kurdan hînî (fêrî)
çêkirîb
bû. ،zimane
e erebî bin
 روس- ی کوردی
فەرھەنگی
سی
)قامووس ن( کوردی گر داﯾيە ب تتارﯾخا
س
ساندن ئوو چا پکرنا فەرھەننگ ن
تارﯾخا نﭭيس
ھينبوونا )فف ربوونا( زمان کوردان ر; ئەو وسا ژی گير داﯾيە ب تارﯾخا کﯚمکررن ئوو
. توورا وان ر
چاپکرنا نمووون ن فﯚلکلﯚرری ئوو ليت راتو
کوردی ن ئەوولن کورد
ەرھەنگ ئوو گراماتيک ن کو
 کو ننﭭيسﭭان ن فە،ئەز ب ژم
رێ الزمە ئە
شی نيﭭ قوورنا خﭫ شاﯾررێ کوردپەروەەر
ھەال ھ پاش
 ھ، مەسەلە..ب خوە ون
()ف ری
رببی )نﯚبار( بﯚنا زارو ن کورددان ھينی ف-ەنگا کوردی
خانی فەرھە
ئاھمەدێ خ
. چ کررﯾبوو،زمانە ئەرەببی بن
СЛОВАРЬ
КУРДСКО--РУССКИЙ С
Исстория курд
дской лекси
икографии теснейшим
м образом ссвязана с
с истори
ией собиран
ния и издан
ния ،истор
рией изучен
ния курдско
ого языка
курд
дских фоль
ьклорных и литературн
ных текстовв. Авторами первых
курд
дско-иноязычных слов
варей и гра
амматик кур
рдского язы
ыка были
"курд
ды. Ещё во второй пол
ловине XVIII в. велики м курдским
м поэтомпросветтителем Ахм
меде Хани был
б
составл
лен курдскко-арабский
й словарь
предна
азначенный
й для обуче
ения курдск
ких детей аарабскому ،(Нобар)
языку
у. Рукопись словаря Аххмеде Хани
и была издаана дважды
ы. Первое
литера
атором и фи
илологом ،издание оссуществлен
но курдским
м ученым
посвящ
щенном ،Юсуфом
Ю
Зиа эддином Халиди
Х
в его
о интересн
ном труде
второе издание Лекокком
Л
в ،языку и литературе
л
курдского на рода1
сборникее курдских ттекстов...
مەد(ەوە بﯚ ئنتتەرن ت ئامادەەکراوە
ئەم پەڕتووککە لەالﯾەن ) چاالک محەم
تاﯾبەتمەند
دﯾيەکانی پەڕتتووک
ەنگ
 فەرھە:جﯚری پەڕتتووک
التين
ن
. باککوور ت. ک: ش وەزار- زمان
11031
1 :پەڕتوووکی ژمارە
Fêrîkê Ûsiv Sûrettsûfê
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201308
8092255339
92107
 ھ شتا ئاماادە نييە:ی پی دی ئ ف
فاﯾلی
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(Cilda 2 He
elbest Kurtççirok Laoırdi u Piyes 197
) 71-1984
u Berhem
Hemu
تاﯾبەتمەند
دﯾيەکانی پەڕتتووک
ەست
جﯚری پەڕتتووک :ھە بە
التين
ن
زمان  -ش وەزار :ک .باککوور ت.

11032
پەڕتوووکی ژمارە2 :
fiIitu Gu
uIzar
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6202255317
70686
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
seyid xan kuriJ
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
مندا ن
ی پەڕتووک :م
جﯚری
ک .باکوور ت .التين
زمان  -ش وەزار :ک
11033
پەڕتوووکی ژمارە3 :
Filîtê Q
Quto
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201112
2081538356
63157
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
S
SALIHÊ KEVIIRBIRÎ
2002 ،Nefel
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
تاﯾبەتمە
دەررەوە
و ت:
جﯚری پەڕتووک :کﯚممە ناسی
التين
زمان  -ش وەزار :ک ..باکوور ت .ال
11034
پەڕتوووکی ژمارە4 :
Folklo
or û jinên kurd
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201112
2051340016
63115
ئامادەﯾﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
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2002 ،Nefel
ی پەڕتووک
تاﯾبەتم
مەندﯾيەکانی
و ت:
دەەرەوە
جﯚری پەڕتووک :کللتوور
التين
ک .باکوور ت .ال
زمان  -ش وەزار :ک

11035
پەڕتوووکی ژمارە5 :
Gard
diyan
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201112
2071631296
63146
ئامادەﯾﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
BÛBÊ ESER
2002 ،Nefel
مەندﯾيەکانی
ی پەڕتووک
تاﯾبەتم
و ت:
دەەرەوە
جﯚری پەڕتووک :رۆۆمان
التين
ک .باکوور ت .ال
زمان  -ش وەزار :ک
11036
پەڕتوووکی ژمارە6 :
Gaziyek
k ji cergê A
Asya
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201112
2071627496
63145
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
XELÎL DU
UHOKÎ
2002 ،Nefel
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
تاﯾبەتم
دە رەوە
و ت:
ە بەست
جﯚری پەڕتووک :ھە
التين
زمان  -ش وەزار :ک  .باکوور ت .ال
11037
پەڕتوووکی ژمارە7 :
Girtî
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201405
5132358587
76294
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
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Firrat Cewerî
© Weşanên NÛDEM
Pergala berrg û rûpelan
n: NÛDEM
Wêneyya bergê: Gh
hazizadeh
Fotoyê F. Cewerî: Arif Zêrevan
ISBN: 91 8
88592-12 x Navnîşan
5 77 Jarfalla
Termov. 52. 2tr. 175
a-Sweden
Teel û Fax: 8-5
58356468
تاﯾبەتمەند
دﯾيەکانی پەڕتتووک
ک
جﯚری پەڕتتووک :چيرۆک
و ت:
دەرەوەە
التين
ن
زمان  -ش وەزار :ک .باککوور ت.
11038
پەڕتوووکی ژمارە8 :
Guldex
xwîn
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201308
8092255339
92110
ھ شتاا ئامادە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
Ibrahim Sed
diyani
ی پەڕتووک
مەندﯾيەکانی
تاﯾبەتم
جﯚری پەڕتووک :منندا ن
التين
ک .باکوور ت .ال
زمان  -ش وەزار :ک

11039
پەڕتوووکی ژمارە9 :
Gurî
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201311
1171924428
87785
ئامادەﯾﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
Zinar Soran
APEC
1993
ی پەڕتووک
تاﯾبەتم
مەندﯾيەکانی
دەەرەوە
و ت:
چيرۆک
جﯚری پەڕتووک :چي
التين
ک .باکوور ت .ال
زمان  -ش وەزار :ک
11040
پەڕتوووکی ژمارە0 :
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KOYÎ
HACÎ QADIRÊ K
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201112
2051331486
63113
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
2004 ،Nefel
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
تاﯾبەتمە
دەررەوە
و ت:
ە بەست
جﯚری پەڕتووک :ھە
زمان  -ش وەزار :ک ..باشوور ت .التين

11041
پەڕتوووکی ژمارە1 :
HAWAR
R Cild 1, He
ejmar 1-23
3 (1932-19
)933
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201309
9152220048
88768
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
NÛDE
EM 34
Stockholm: 1998
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
تاﯾبەتمە
دەررەوە
و ت:
کان
ی ب وکراوەکا
جﯚری پەڕتووک :کﯚی
التين
زمان  -ش وەزار :ک ..باکوور ت .ال
11042
پەڕتوووکی ژمارە2 :
Hawara Dîcley
yê - 1
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201112
2081555436
63163
ئامادەﯾﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
MEHMED UZUN
2003 ،Nefel
ی پەڕتووک
تاﯾبەتم
مەندﯾيەکانی
و ت:
دەەرەوە
جﯚری پەڕتووک :رۆۆمان
التين
ک .باکوور ت .ال
زمان  -ش وەزار :ک
11043
پەڕتوووکی ژمارە3 :
HELBES
STINE MÎJJOKE
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201211
1212209466
64803
ئامادەەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
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2982

http://www.kurdipedia.org

EZÎZ XEMC
CIVÎN
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ھە بەست
ی پەڕتووک :ھ
جﯚری
ک .باکوور ت .التين
زمان  -ش وەزار :ک
11044
پەڕتوووکی ژمارە4 :
Helbestv
van û nivîse
evan
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201201
1202326046
63925
ئامادەﯾﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ەر  :ئوسمان سەبری
نﭭ سە
مەندﯾيەکانی
تاﯾبەتم
ی پەڕتووک
ەدەبی
جﯚری پەڕتووک :ئە
التين
ک .باکوور ت .ال
زمان  -ش وەزار :ک

11045
پەڕتوووکی ژمارە5 :
Hele
ebçe
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201112
2212101306
63454
ئامادەەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
Diw
wana Helbesttan 6
Nivîskarr: Seydayê Keleş
Derh
hênana hun
nerî: Mesûd Xelef
Berrg: Rênas H
Hesen
Çapxane: HAWAR-DU
UHOK
Tîraj: 750
Jimara
a sipardinê: 1244
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی پەڕتووک
و ت:
بااشووری کورددستان
ھە بەست
ی پەڕتووک :ھ
جﯚری
ک .باکوور ت .التين
زمان  -ش وەزار :ک
11046
پەڕتوووکی ژمارە6 :
Helo Ewropa
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201202
2211727156
64284
ئامادەەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
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Hesen îbirrahîm
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
بااشووری کورددستان
و ت:
ی پەڕتووک :رۆۆمان
جﯚری
ک .باکوور ت .التين
زمان  -ش وەزار :ک
11047
پەڕتوووکی ژمارە7 :
Hevalê
ê Çak
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201405
5201507097
76382
ھ شتاا ئامادە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
Osman Sebrî
ی پەڕتووک
تاﯾبەتم
مەندﯾيەکانی
ەدەبی
جﯚری پەڕتووک :ئە
التين
ک .باکوور ت .ال
زمان  -ش وەزار :ک

11048
پەڕتوووکی ژمارە8 :
He
evîyên Birîndar
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201308
8092255329
92106
ھ شتاا ئامادە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
Arşevê O
OSKAN
ی پەڕتووک
مەندﯾيەکانی
تاﯾبەتم
ەدەبی
جﯚری پەڕتووک :ئە
التين
ک .باکوور ت .ال
زمان  -ش وەزار :ک

11049
پەڕتوووکی ژمارە9 :
hindik-riindik
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201405
5141008167
76299
ھ شتا ئامادە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی

ﻻﭘەڕە
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Zinarê Xemo
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
تاﯾبەتم
ەمەجﯚرە
 ھە:جﯚری پەڕتووک
التين
 ال. باکوور ت.  ک: ش وەزار- زمان

11050
0 :پەڕتوووکی ژمارە
Hînkerê
ê Zimanê K
Kurdî
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201207
7071343017
71848
ھ شتا ئامادە نييە
:ی پی دی ئ ف
فاﯾلی
...
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
تاﯾبەتم
 زممانەوانی:جﯚری پەڕتووک
التين
 ال. باکوور ت.ک
 ک: ش وەزار- زمان

11051
1 :پەڕتوووکی ژمارە
Ji kûratiya x
xemên bê d
deng
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201312
2151555238
87229
 ئامادەﯾە:ی پی دی ئ ف
فاﯾلی
Şêrzad Zeyynelabidîn
© Şe
erzad Zeyneelabidîn * Ha
an-Grafik
Ji Weeşanên Han
n Çapa 1.
Berlîn/Kanûn-2010
Weşanên Han – 55
He
elbest– 23
or: Zeynel A
Abidîn Han
Edîto
Berg Dessign: Gazîn O
Onur Han
Wêne: A
Ali Zulfikar
Çap û Girêdan:
HAN--GRAFIK Verrlag & Werb
beagentur
Cranach
hstr. 62 121
157 Berlîn
Tel.: 00
0 49 (0) 30 4
47987052
Fax: 00
0 49 (0) 30 4
47987054
w
www.evra-kkitap.com
haan-grafik@h
hotmail.de
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ISBN:: 978-94040
0997-16-6
تاﯾبەتمەند
دﯾيەکانی پەڕتتووک
و ت:
دەرەوەە
ەست
جﯚری پەڕتتووک :ھە بە
التين
ن
زمان  -ش وەزار :ک .باککوور ت.
11052
پەڕتوووکی ژمارە2 :
Jl TEF
FSÎRA QUR
RANÊ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201405
5041012057
76064
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
KAM
MRAN BEDIR-XAN
PARIS
1971
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
تاﯾبەتم
دەررەوە
و ت:
جﯚری پەڕتووک :ئاﯾيين و ئاتەﯾزم
زمان  -ش وەزار :ک  .باکوور ت .س ﭬی
11053
پەڕتوووکی ژمارە3 :
KEÇA
A KURD ZE
ENGÊ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201405
5112033377
76259
ئامادەﯾﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
Cemşîd B
Bender
NU
UDEM
Ça
apa Yekem:: Stockholm 1997
تاﯾبەتم
ی پەڕتووک
مەندﯾيەکانی
چيرۆک
جﯚری پەڕتووک :چي
و ت:
دەەرەوە
التين
ک .باکوور ت .ال
زمان  -ش وەزار :ک
11054
پەڕتوووکی ژمارە4 :
Keje
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6202255317
70688
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
Aydin B
Bingol
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی پەڕتووک
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مندا ن
ی پەڕتووک :م
جﯚری
ک .باکوور ت .التين
زمان  -ش وەزار :ک
11055
پەڕتوووکی ژمارە5 :
KEN Û GIIRÎN
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201405
5111122077
76254
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
Berhev
vkar: Amed
d Tîgrîs, Rom
man Motkî
W
Wênekêş: N
N. Alkurdii
STOCKHO
OLM 1989
تاﯾبەتمەند
دﯾيەکانی پەڕتتووک
و ت:
دەرەوەە
جﯚری پەڕتتووک :کلتوورر
التين
ن
زمان  -ش وەزار :ک .باککوور ت.
11056
پەڕتوووکی ژمارە6 :
KE
EPEZ Ê XEW
WNA
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201106
6252229266
60337
ئامادەەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
X
XEMGÎNÊ RE
EMO
کەپەززێ خەونان
ەر  :خەمگين رەمو
نووسە
ن  :ﯾەک تيی نووسەرانی کورد
وەشان
ک  -بادﯾنی
دھوک
ە-6-25 :
)کەپەزێ خەونان( لە
ێ
سەبارەت بە
ت
ەالﯾەن )روژھاات(
ی تاﯾبەت بﯚ کوردﯾپ دﯾا لە
چاوە :تﯚمار کی
سەرچ
18:19:38 2011
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
و ت:
بااشووری کورددستان
چيرۆک
ی پەڕتووک :چ
جﯚری
ک .باکوور ت .التين
زمان  -ش وەزار :ک
11057
پەڕتوووکی ژمارە7 :
Kesk
kesor
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201405
5101446047
76246
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
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NUREDIN
N ZAZA
Weeşanên NUD
DEM: 6
Ça
apa Yekem : Stockholm
m 1995
تاﯾبەتم
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
و ت:
دە رەوە
ەمەجﯚرە
جﯚری پەڕتووک :ھە
التين
زمان  -ش وەزار :ک  .باکوور ت .ال
11058
پەڕتوووکی ژمارە8 :
Kevoka
a spî
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201112
2061643066
63126
ئامادەﯾﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
FIRAT CE
EWERÎ
2002 ،Nefel
ی پەڕتووک
تاﯾبەتم
مەندﯾيەکانی
و ت:
دەەرەوە
چيرۆک
جﯚری پەڕتووک :چي
التين
ک .باکوور ت .ال
زمان  -ش وەزار :ک
11059
پەڕتوووکی ژمارە9 :
Kez Xa
atun
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6202255317
70689
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
Murad G
Giwan
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
مندا ن
ی پەڕتووک :م
جﯚری
ک .باکوور ت .التين
زمان  -ش وەزار :ک
11060
پەڕتوووکی ژمارە0 :
KEZÎÎZER
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201211
1241052407
73850
ئامادەەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
KEMAL NECIM
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ھە بەست
ی پەڕتووک :ھ
جﯚری
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ک .باکوور ت .التين
زمان  -ش وەزار :ک
11061
پەڕتوووکی ژمارە1 :
K
KILAMEN C
CIMETA KU
URDA
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201405
5072126407
76168
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
PEŞXEBER U BERNV
VISARA TEK
KSTA YEN
HECÎÎYÊ CINDÎ
YEREAN
WEANXAN
NA LÎMÛŞ
2008
دﯾيەکانی پەڕتتووک
تاﯾبەتمەند
ەتی پ شوو
سﯚﭬيە
و ت:
جﯚری پەڕتتووک :کلتوورر
التين
ن
زمان  -ش وەزار :ک .باککوور ت.
11062
پەڕتوووکی ژمارە2 :
Kitê
êbî yekem Bo olî yeke
emî sereta
ayî Be tîpî latîn
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201112
2041726576
63106
ئئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
dinî :
Nûsîn u amadekird
Kerîm Daniişyar
Swîd – 2007
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی پەڕتووک
دەرەوە
و ت:
ەروەردە
ی پەڕتووک :پە
جﯚری
ک .باشوور ت .التين
زمان  -ش وەزار :ک
11063
پەڕتوووکی ژمارە3 :
Komara D
Demokratik
)k a Kurdisttan (mahabad
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201311
1122011199
92620
ئامادەﯾﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
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Kerim Hu
usami
1986
ی پەڕتووک
مەندﯾيەکانی
تاﯾبەتم
دەەرەوە
و ت:
جﯚری پەڕتووک :م ژوو
التين
ک .باکوور ت .ال
زمان  -ش وەزار :ک
11064
پەڕتوووکی ژمارە4 :
Kom
mxebata Za
aravên Tek
knîkî
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201401
1032136018
86869
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
A
Amded
2003
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
تاﯾبەتم
و ت:
ستان
باککووری کوردس
ەرھەنگ
جﯚری پەڕتووک :فە
زمان  -ش وەزار :فرەزمان
11065
پەڕتوووکی ژمارە5 :
KONFEDE
ERALÎZMA DEMOKRA
ATÎK
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201208
8160905236
65949
ئامادەﯾﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
Abdullah Ö
Öcalan
ی پەڕتووک
مەندﯾيەکانی
تاﯾبەتم
جﯚری پەڕتووک :راممياری
التين
ک .باکوور ت .ال
زمان  -ش وەزار :ک

11066
پەڕتوووکی ژمارە6 :
KTEB
BA ӘLbFBA
AJA KYRMA
ANÇI
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201309
9161138108
88757
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
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I Marog
gttlof, R. Dra
ambjan
1931
پەڕتووک
ەندﯾيەکانی پە
تاﯾبەتمە
ئەرممەنستان
و ت:
پەڕتووک :زماننەوانی
جﯚری پە
زمان  -ش وەزار :ک .باکوور ت .س ﭬی
11067
پەڕتوووکی ژمارە7 :
K
Kultur, Huner û Edeb
biyat
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201405
5070010267
76089
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
Firrat Cewerî
We
eşanên Nûde
em: 25 Kulttur, huner û edebiyat
Çapa Yekkem: Stockh
holm 1996
تاﯾبەتمەند
دﯾيەکانی پەڕتتووک
و ت:
دەرەووە
جﯚری پەڕتتووک :کلتووور
زمان  -ش وەزار :ک .با کوور
11068
پەڕتوووکی ژمارە8 :
Ku
urd - Mîno
oriskî
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201401
1120010228
86710
ئامادەەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
Mîno
oriskî
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی پەڕتووک :م ژوو
جﯚری
ک .باکوور ت .التين
زمان  -ش وەزار :ک
11069
پەڕتوووکی ژمارە9 :
Kurrdî 5 Kurm
mancî
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201402
2230115342
29238
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
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...
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
تاﯾبەتم
و ت:
ستان
باککووری کوردس
ندن
جﯚری پەڕتووک :پ ۆۆگرامی خو ند
التين
ک .باکوور ت .ال
زمان  -ش وەزار :ک

11070
پەڕتوووکی ژمارە0 :
Kurdî Kurma ncî, pirtûk
ka xwendin
n û hîndariiyê 2
dipedia.org//?q=201309
9190956108
88700
http:///www.kurd
ھ شتاا ئامادە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
Evdila
a Dirêj
2011, Berlin
ISBN: 97
78-3-981235
51-2-8
تاﯾبەتم
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
و ت:
دەەرەوە
ەروەردە
جﯚری پەڕتووک :پە
التين
ک .باکوور ت .ال
زمان  -ش وەزار :ک
11071
پەڕتوووکی ژمارە1 :
Ku
urdish-Eng
glish Dictio
onary - Ferrhanga Ku
urmancî-In
nglîzî
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201309
9011334389
92143
ھ شتتا ئامادە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
Michael L. C
Chyet
ی پەڕتووک
مەندﯾيەکانی
تاﯾبەتم
ەرھەنگ
ی پەڕتووک :فە
جﯚری
ک .باکوور ت .التين
زمان  -ش وەزار :ک

11072
پەڕتوووکی ژمارە2 :
KUR
RDISTAN - BINGEHA ŞARISTAN
NIYÊ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201202
2121730146
64235
ئاممادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
n: Goran Ca
andan
Berhevkirin
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ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ستان
رۆۆژئاوای کوردس
و ت:
ە گەنامەﯾی
ی پەڕتووک :بە
جﯚری
ک .باکوور ت .التين
زمان  -ش وەزار :ک
11073
پەڕتوووکی ژمارە3 :
Kurdistan
n û Kurd – Lêkolînek
k Siyasî û A
Aborî
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201311
1172033118
87779
ئامادەﯾﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
Dr. Abdû
ûrehman Qa
asimlo
1991
ی پەڕتووک
مەندﯾيەکانی
تاﯾبەتم
و ت:
دەەرەوە
جﯚری پەڕتووک :دۆۆزی کورد
التين
ک .باکوور ت .ال
زمان  -ش وەزار :ک
11074
پەڕتوووکی ژمارە4 :
Kurdiya Ş
Şirîn
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201311
1171918598
87786
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
Amad
dekar:
Zinar Sorran - B. Welatevîn
APEC
C 1992
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
تاﯾبەتم
دەەرەوە
و ت:
جﯚری پەڕتووک :زممانەوانی
التين
ک .باکوور ت .ال
زمان  -ش وەزار :ک
11075
پەڕتوووکی ژمارە5 :
Kurrdîzan - Rû
ûberkirina zaravên K
Kurdî
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201112
2222049406
63468
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
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FFêrgîn Melîkk Aykoç
Weşan
nên ÎNSTÎTÛ
ÛYA KURDÎ - 1996
ەندﯾيەکانی پپەڕتووک
تاﯾبەتمە
دەررەوە
و ت:
جﯚری پپەڕتووک :زما نەوانی
التين
زمان  -ش وەزار :ک ..باکوور ت .ال
11076
پەڕتوووکی ژمارە6 :
Kurê zinarê serb
bilind
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201112
2071633396
63147
ئامادەﯾﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
SIDQÎ HIIRORÎ
2002 ،Nefel
ی پەڕتووک
تاﯾبەتم
مەندﯾيەکانی
و ت:
دەەرەوە
جﯚری پەڕتووک :رۆۆمان
التين
ک .باکوور ت .ال
زمان  -ش وەزار :ک
11077
پەڕتوووکی ژمارە7 :
Kurm
manci
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201208
8282149085
53540
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
پرسی زاراوەی کوررمانجی
ی
ەسەر
کورد لە پارﯾس لە
د
ستيتوی
رۆژنامەی تتاﯾبەتی ئەنيس
دەرﯾدەکا.
چووە ،ژمارەککانی  1تا  49لەگەڵ بيبليووگرافيای
ھاوﯾنی سا ی  1987دەرچ
ژمارەی  1ھ
ژمارەکان.
دﯾيەکانی پەڕتتووک
تاﯾبەتمەند
و ت:
دەرەوەە
جﯚری پەڕتتووک :کﯚی ب وکراوەکان
التين
ن
زمان  -ش وەزار :ک .باککوور ت.
11078
پەڕتوووکی ژمارە8 :
Kurten erînek li hin beşên rrêzimana K
Kurdî
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201309
9112234288
88809
مادەﯾە
ئاما
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
HUSE
EIN MUHAMMED
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Weşşanên Taybe
et ên Kovarra Mehname
e: 13
Sal 2002
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
مانەوانی
ی پەڕتووک :زم
جﯚری
ک .باکوور ت .التين
زمان  -ش وەزار :ک
11079
پەڕتوووکی ژمارە9 :
Kurtîyek ji Mêjûwa Kurd û Kurdistan Ji Destpêkiriina Mêjûw
wê Tanî vê Rojê
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201205
5251049156
64875
مادەﯾە
ئام
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
Moheme
ed Emîn Zekkî Beg
Wergerr Dr. M. S. C
Cuma
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی پەڕتووک
ی پەڕتووک :م ژوو
جﯚری
ک .باکوور ت .التين
زمان  -ش وەزار :ک
11080
پەڕتوووکی ژمارە0 :
Labîrenta c
cinan
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201112
2081547396
63160
ئامادەﯾﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
HESENÊ METÊ
2002 ،Nefel
ی پەڕتووک
تاﯾبەتم
مەندﯾيەکانی
دەەرەوە
و ت:
جﯚری پەڕتووک :رۆۆمان
التين
ک .باکوور ت .ال
زمان  -ش وەزار :ک
11081
پەڕتوووکی ژمارە1 :
Lalişa Nû
ûranî
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201311
1241838258
87655
ئامادەﯾﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
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...
مەندﯾيەکانی
ی پەڕتووک
تاﯾبەتم
ئاتەﯾزم
م
جﯚری پەڕتووک :ئاﯾﯾين و
التين
ک .باکوور ت .ال
زمان  -ش وەزار :ک

11082
پەڕتوووکی ژمارە2 :
LI SER
R EKONOM
MIYÊ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201208
8160850207
72151
ئامادەەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ABDD
DULLAH OCA
ALAN
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی پەڕتووک :راامياری
جﯚری
ک .باکوور ت .التين
زمان  -ش وەزار :ک
11083
پەڕتوووکی ژمارە3 :
L I SER RÊB
BAZ Û REJÎÎMA HEQÎQ
QETÊ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201208
8160848396
65954
ئامادەﯾﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ABDD
DULLAH OC
CALAN
ی پەڕتووک
مەندﯾيەکانی
تاﯾبەتم
جﯚری پەڕتووک :راممياری
التين
ک .باکوور ت .ال
زمان  -ش وەزار :ک

11084
پەڕتوووکی ژمارە4 :
Mafn
name
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201109
92010241018768
ئامادەەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
mmed
Husein Muham
ی
ەنگا پەﯾﭭ ن دداوەری ﯾا کورردی-ئينگليزی
فەرھە
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ەرھەنگ
ی پەڕتووک :فە
جﯚری
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 التين. باکوور ت.ک
 ک: ش وەزار- زمان
11085
5 :پەڕتوووکی ژمارە
MANÎFEST
TOYA fARIS
STANIYA DEMOKRAT
D
ATÎK - LI RO
OJHILATA
A NAVÎN KR
RÎZA
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201208
8171024516
65386
 ئامادەﯾە:ی پی دی ئ ف
فاﯾلی
ABDULLAH
H OCALAN
ÇAREMÎN
PIRTÛKA Ç
LI ROJH
HILATA NAV
VÎN KRÎZA
fARISTANIY
YÊ Û ÇARES
SERIYA fARIISTANIYA
DEM
MOKRATÎK
WEfANÊN AKADEMIYA
A
A ZANISTÊN CIVAKÎ YA
A ABDULLAH
H OCALAN
تاﯾبەتمەند
دﯾيەکانی پەڕ تووک
ی
 رامياری:جﯚری پەڕتتووک
التين
ن
. باککوور ت. ک: ش وەزار- زمان
11086
6 :پەڕتوووکی ژمارە
Marrtînê Bexte
ewer
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201311
1101127118
87969
ھ شتاا ئامادە نييە
:ی پی دی ئ ف
فاﯾلی
Jan
n Dost
2013
ی پەڕتووک
مەندﯾيەکانی
تاﯾبەتم
:و ت
توورکيا
 رۆۆمان:جﯚری پەڕتووک
التين
 ال. باکوور ت.ک
 ک: ش وەزار- زمان
11087
7 :پەڕتوووکی ژمارە
Mehkûm
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201112
2081542056
63158
ئامادەﯾﯾە
:ی پی دی ئ ف
فاﯾلی
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M IHEMED ELLÎ KUT
2002 ،Nefel
تاﯾبەتم
ی پەڕتووک
مەندﯾيەکانی
دەەرەوە
و ت:
چيرۆک
جﯚری پەڕتووک :چي
التين
ک .باکوور ت .ال
زمان  -ش وەزار :ک
11088
پەڕتوووکی ژمارە8 :
virîn
Mê
êhvanê kev
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201405
5021429477
76044
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
A. S. P
Pûşkîn
A
Avesta
2013, Isttanbul
ISBN: 97
78-605-5279
9-58-5
تاﯾبەتم
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
و ت:
توررکيا
التين
ک .باکوور ت .ال
زمان  -ش وەزار :ک
زمان  -ش وەزار :ئيننگليزی
زمان  -ش وەزار :ئە مانی
ەڕەنسی
زمان  -ش وەزار :فەڕ
زمان  -ش وەزار :ئيتتالی
زمان  -ش وەزار :روووسی
جﯚری پەڕتووک :ئەددەبی
11089
پەڕتوووکی ژمارە9 :
MEHWÎ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201112
2040004156
63085
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
Dîwan
1
148 rûper ،H
Helbest
2007 ،Nefel
تاﯾبەتمە
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
و ت:
دەررەوە
ە بەست
جﯚری پەڕتووک :ھە
زمان  -ش وەزار :ک ..باشوور ت .التين

ﻻﭘەڕە
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پەڕتووکی ژمارە11090 :
Mêjûwa Dewlet Û Mîrnešînîyên Kurd Di Pêla Musulmantîyê De
http://www.kurdipedia.org/?q=2012052510511264876
ئامادەﯾە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
Bergê Duwem Ji Kurtîya Mêjûwa Kurd Û Kurdistan
Mohemed Emîn Zeki Beg
Werger Dr. M. S. Cuma
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی پەڕتووک
جﯚری پەڕتووک :م ژوو
زمان  -ش وەزار :ک .باکوور ت .التين
پەڕتووکی ژمارە11091 :
Memedê Zirav
http://www.kurdipedia.org/?q=2013090223045688975
ئامادەﯾە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
)(Kurd Memed
Nivîskar Yaşar Kemal
Wergêr Perwîz Cîhanî
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی پەڕتووک
جﯚری پەڕتووک :رۆمان
زمان  -ش وەزار :ک .باکوور ت .التين
پەڕتووکی ژمارە11092 :
Memo kew berda
http://www.kurdipedia.org/?q=2012022117244764279
ئامادەﯾە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
Hesen îbrahîm
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی پەڕتووک
باشووری کوردستان
و ت:
جﯚری پەڕتووک :رۆمان
زمان  -ش وەزار :ک .باکوور ت .التين
پەڕتووکی ژمارە11093 :
Meryema
http://www.kurdipedia.org/?q=2011120916365463184
ئامادەﯾە
فاﯾلی پی دی ئ ف:

ﻻﭘەڕە
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Sebrî Silêvanî
ی پەڕتووک
تاﯾبەتم
مەندﯾيەکانی
جﯚری پەڕتووک :رۆۆمان
التين
ک .باکوور ت .ال
زمان  -ش وەزار :ک

11094
پەڕتوووکی ژمارە4 :
MO
ODERNİTEY
YA DEMOK
KRATİK SER
RDEMA ŞO
OREŞA JİNÊ YE
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201208
8171048406
65384
ئامادەەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
Abdulla Occalan
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی پەڕتووک :ررامياری
جﯚری
ک .باکوور ت .التين
زمان  -ش وەزار :ک

11095
پەڕتوووکی ژمارە5 :
NA
ASÎNA RÊZIMANA KU
URDÎ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201309
9031545098
88964
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
*P
*Pirtûka Fêrkiirinê
Amadekirin
Mihemed. E. Elî
Dîîlan Elî
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
تاﯾبەتم
و ت:
ستان
رۆژژئاوای کوردس
جﯚری پەڕتووک :پەرروەردە
التين
ک .باکوور ت .ال
زمان  -ش وەزار :ک
11096
پەڕتوووکی ژمارە6 :
Nas
snama Şeh
hîdan
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201311
1171343248
87803
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی

ﻻﭘەڕە
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...
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
تاﯾبەتم
دەەرەوە
و ت:
جﯚری پەڕتووک :بيببلﯚگرافيا
التين
ک .باکوور ت .ال
زمان  -ش وەزار :ک

11097
پەڕتوووکی ژمارە7 :
N
Nasname y
yad Kurdistanê
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201304
4241038597
78746
ئامادەەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
Hawrê Q
Qendîl
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی پەڕتووک :دۆزی کورد
جﯚری
ک .باکوور ت .التين
زمان  -ش وەزار :ک
11098
پەڕتوووکی ژمارە8 :
Na
asnameya Kurdî li Sû
ûriya
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201401
1111415058
86724
ئامادەەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
Daner: M
Mehmûd ê S
Sebrî
Çapa ye
ekem, sal: 2
2011
Beyrût – Lib
bnan
Ça
apxaneya E
Emîral
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی پەڕتووک
لووبنان
و ت:
جﯚری
ی پەڕتووک :دۆزی کورد
زمان  -ش وەزار :ک
ک .باکوور ت .التين
11099
پەڕتوووکی ژمارە9 :
Nehc-ul E
Enam
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201405
5050008147
76070
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی

ﻻﭘەڕە
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Mele Xelîlê
ê Sêrtî
Stockholm
m 1988
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
تاﯾبەتم
دە رەوە
و ت:
ە بەست
جﯚری پەڕتووک :ھە
التين
زمان  -ش وەزار :ک  .باکوور ت .ال
11100
پەڕتوووکی ژمارە0 :
NUBUN
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201403
3310040079
93219
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
2005
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
زمان  -ش وەزار :ک
ک .باکوور ت .التين
11101
پەڕتوووکی ژمارە1 :
Panorama
a veşartin,, şînî û bîra
anîna çilro
ojiya koçkirina seyda
ayê nemir T
Tîrêj
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201405
5201616187
76386
ئاماادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
K
Komkirin û a
amadekirina Dilawerê ZENGÎ
Libnan–Be
eyrût
Ça
apxaneya E
Emîral
Çapa Yekkemîn
2004
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
لووبنان
و ت:
زمان  -ش وەزار :ک
ک .باکوور ت .التين
ی پەڕتووک :بييبلﯚگرافيا
جﯚری
11102
پەڕتوووکی ژمارە2 :
PARA
ASTINA GEL
LEKÎ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201201
1211522466
63962
ئامادەﯾﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی

ﻻﭘەڕە
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Abdullah o
ocalan
W
WEŞANÊN P
PAJK'ê
مەندﯾيەکانی
تاﯾبەتم
ی پەڕتووک
جﯚری پەڕتووک :راممياری
التين
ک .باکوور ت .ال
زمان  -ش وەزار :ک

11103
پەڕتوووکی ژمارە3 :
PARA
RASTINA RE
EWA
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201208
8171028017
72171
ئامادەﯾﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ABD
DULLAH OC
CALAN
ی پەڕتووک
مەندﯾيەکانی
تاﯾبەتم
جﯚری پەڕتووک :راممياری
التين
ک .باکوور ت .ال
زمان  -ش وەزار :ک

11104
پەڕتوووکی ژمارە4 :
Pere u Rovi
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6202255317
70690
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
Bilal G
Gorgu
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی پەڕتووک
مندا ن
ی پەڕتووک :م
جﯚری
ک .باکوور ت .التين
زمان  -ش وەزار :ک
11105
پەڕتوووکی ژمارە5 :
Pesn
nên Amedx
xanê
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201109
9181502056
61887
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی

ﻻﭘەڕە
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divltr
Henîff Yûsuf
Derhêênan: Mesûd
d Xelef
Çapxanee: HAWAR-D
DUHOK
Tîra
aj: 500
Jimaara sipardinê: 414
Çapa yekkem:2008 - Duhok
P
Pesnên Ame
edxanê
Henîff Yûsuf
en
nddivltr
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
تاﯾبەتمە
و ت:
ستان
شووری کوردس
باش
ە بەست
جﯚری پەڕتووک :ھە
التين
زمان  -ش وەزار :ک ..باکوور ت .ال
11106
پەڕتوووکی ژمارە6 :
pe
eten misek
ktiye
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201403
3310040079
93221
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
...

11107
پەڕتوووکی ژمارە7 :
PÎREM
MÊRD
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201112
2051328256
63112
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
2005 ،Nefel
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
تاﯾبەتمە
دەررەوە
و ت:
ە بەست
جﯚری پەڕتووک :ھە
زمان  -ش وەزار :ک ..باشوور ت .التين

11108
پەڕتوووکی ژمارە8 :
Piso
o Axa
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6202255317
70683
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
Bilal G
Gorgu

ﻻﭘەڕە
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ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
مندا ن
ی پەڕتووک :م
جﯚری
ک .باکوور ت .التين
زمان  -ش وەزار :ک
11109
پەڕتوووکی ژمارە9 :
Qe
edrî can (1911-1972) Çîrok, go
otar, helbe
est û wergu
uhêz
dipedia.org//?q=201405
5211155266
65265
http:///www.kurd
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
Komkirin û amadekir in: Dilawerê
ê Zengî
Derhêner û kombiyyûter: Royarr Zengî
Beeyrît- Libnan
n-2005
Çapxaneya Emîral.
ەندﯾيەکانی پە
تاﯾبەتمە
ەڕتووک
ەڕتووک :ئەدەەبی
جﯚری پە
تين
زمان  -ش وەزار :ک .باکوور ت .التي
لوبناان
و ت:
11110
پەڕتوووکی ژمارە0 :
QEW
WLÊ HEQÎQ
QETÊ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201310
0151928588
88308
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
K’EREMÊ
Ê ANQOSÎ
Dastan
na derheqa pirsgirikêd rewşa
r
dîn-bawariya Êzd
diyêd welatê
êd Sovêta
berê da
a Neşra 2.
T’İBÎLÎSÎÎ – GURCİST
TAN 2013
دﯾيەکانی پەڕتتووک
تاﯾبەتمەند
ەتی پ شوو
سﯚﭬيە
و ت:
جﯚری پەڕتتووک :ئاﯾين و ئاتەﯾزم
التين
ن
زمان  -ش وەزار :ک .باککوور ت.
11111
پەڕتوووکی ژمارە1 :
RAMAN Û HU
UNER
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201201
1202327436
63926
ئامادەەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
Heyder O
Omer
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی پەڕتووک
ەدەبی
ی پەڕتووک :ئە
جﯚری

ﻻﭘەڕە
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ک .باکوور ت .التين
زمان  -ش وەزار :ک
11112
پەڕتوووکی ژمارە2 :
Reş û spî
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201112
2060931386
63116
ئامادەﯾﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
IBRAHÎM S
SEYDO AYDO
OGAN
2002 ،Nefel
ی پەڕتووک
تاﯾبەتم
مەندﯾيەکانی
دەەرەوە
و ت:
جﯚری پەڕتووک :رۆۆمان
التين
ک .باکوور ت .ال
زمان  -ش وەزار :ک
11113
پەڕتوووکی ژمارە3 :
Rêzim
mana Kurm
mancî
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201302
2240924288
80617
ھ شتا ئامادە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
Bahoz Baran
2012
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
تاﯾبەتم
دەەرەوە
و ت:
جﯚری پەڕتووک :زممانەوانی
التين
ک .باکوور ت .ال
زمان  -ش وەزار :ک
11114
پەڕتوووکی ژمارە4 :
Rê
êzman a Ku
urdî Bo Xo
onax ên Am
madeyî Li d
dereveyî w
welatî - Berrgê 2
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201307
7052159528
89683
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
Îbraîm Remezan Za
axoyî
2009
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی پەڕتووک
بااشووری کورددستان
و ت:
مانەوانی
ی پەڕتووک :زم
جﯚری
ک .باکوور ت .التين
زمان  -ش وەزار :ک
11115
پەڕتوووکی ژمارە5 :

ﻻﭘەڕە
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Rêzmana Zmanê Z
Zurdî
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201309
9112227148
88810
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
K
Kameran Bed
dirxan
Paris - 1971
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
تاﯾبەتم
دەەرەوە
و ت:
جﯚری پەڕتووک :زممانەوانی
التين
ک .باکوور ت .ال
زمان  -ش وەزار :ک
11116
پەڕتوووکی ژمارە6 :
R
Rêzmanê K
Kurdî
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201306
6232325597
78277
ھ شتا ئامادە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
M
Mela Ehmedê Palo
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
تاﯾبەتم
جﯚری پەڕتووک :زممانەوانی
التين
ک .باکوور ت .ال
زمان  -ش وەزار :ک

11117
پەڕتوووکی ژمارە7 :
R
Robînzon K
Krûzo
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201405
5161629427
76334
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
Auteeur: Daniel Defoe
Éditeur: Însstîtûta kurdzzanîyê
Date & Lieu: 2012,, Wien
IS
SBN: 3 - 902
2185 - 22 - 30 - 9
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
تاﯾبەتم
دە رەوە
و ت:
ەمەجﯚرە
جﯚری پەڕتووک :ھە
ەڕەنسی
زمان  -ش وەزار :فەڕ
التين
زمان  -ش وەزار :ک  .باکوور ت .ال
11118
پەڕتوووکی ژمارە8 :

ﻻﭘەڕە

3007

http://www.kurdipedia.org

R
Ronahî, n°1-28
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201011
12916361111044
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
Auteur:
A
Celaadet Alî Bed
dir-Xan
Éditeu
ur: Sebat & Tereqi
Date & Lieu: 1942
2, Şam
تاﯾبەتمە
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
کوررد
نەتەوە:
کان
ی ب وکراوەکا
جﯚری پەڕتووک :کﯚی
زمان  -ش وەزار :فەڕڕەنسی
التين
زمان  -ش وەزار :ک ..باکوور ت .ال
و ت:
سووورﯾا
11119
پەڕتوووکی ژمارە9 :
Ro
onahîya Dîîrokê
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201204
4252044576
64628
ھ شتاا ئامادە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
Rohat Allakom
ی پەڕتووک
مەندﯾيەکانی
تاﯾبەتم
جﯚری پەڕتووک :م ژوو
التين
ک .باکوور ت .ال
زمان  -ش وەزار :ک

11120
پەڕتوووکی ژمارە0 :
Rubaiyat Omer Xey
yyam
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201309
9140903088
88790
ھ شتا ئامادە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
...
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
تاﯾبەتم
و ت:
ستان
باککووری کوردس
ە بەست
جﯚری پەڕتووک :ھە
التين
زمان  -ش وەزار :ک  .باکوور ت .ال

11121
پەڕتوووکی ژمارە1 :

ﻻﭘەڕە
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RÛPEL
LÊN BALKÊ
Ê JI DÎROK
KA GELÊ K
KURD
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201211
1232113267
73848
ئاماددەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
CELÎLÊ C
CELÎL
ÎNSTÎTÎT
TA KURDZA
ANÎYÊ
W
WIEN
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
دەرەوە
و ت:
ی پەڕتووک :م ژوو
جﯚری
زمان  -ش وەزار :ک
ک .باکوور ت .التين
11122
پەڕتوووکی ژمارە2 :
Rû
ûpelinên Elfabê
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201110
0122219136
62331
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
Bedir-Xan
C
Celadet Alî B
Şam ،1932
زمانی
ی
شام ھاتوتە چاپ کردن بﯚ ففيربوونی
ئەم پەڕتووککە لە سا ی  1932لە ش
ی ،لە زنجيرەەی ب وکراوەکانی ھاوار ژژمارە دووە.
کوردﯾيە و ببە پيتی التينی
مەد(ەوە بﯚ ئنتتەرن ت ئامادەەکراوە
ئەم پەڕتووککە لەالﯾەن ) چاالک محەم
تاﯾبەتمەند
دﯾيەکانی پەڕتتووک
و ت:
دەرەوەە
جﯚری پەڕتتووک :زمانەووانی
التين
ن
زمان  -ش وەزار :ک .باککوور ت.
11123
پەڕتوووکی ژمارە3 :
S
Sê bizin ên delîr û nettirs hema birçî
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201302
2241137198
80615
ئاماددەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
...
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
چيرۆک
ی پەڕتووک :چ
جﯚری
ک .باکوور ت .التين
زمان  -ش وەزار :ک
11124
پەڕتوووکی ژمارە4 :
Sê şev û sê
ê roj
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201112
2081553046
63162
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ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی

ئامادەﯾﯾە
QASO
LALEŞ Q
2002 ،Nefel
ی پەڕتووک
تاﯾبەتم
مەندﯾيەکانی
و ت:
دەەرەوە
جﯚری پەڕتووک :رۆۆمان
التين
ک .باکوور ت .ال
زمان  -ش وەزار :ک

11125
پەڕتوووکی ژمارە5 :
Şêrrgele
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201308
8092255329
92105
ھ شتاا ئامادە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
Arje
en Arî
ی پەڕتووک
مەندﯾيەکانی
تاﯾبەتم
ەدەبی
جﯚری پەڕتووک :ئە
التين
ک .باکوور ت .ال
زمان  -ش وەزار :ک

11126
پەڕتوووکی ژمارە6 :
Serhatiiyên ji Pey
ymana Kev
vin (Tewratt , Zebûr û Nivîsarên
n Pêxembe
)eran
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201312
2012313048
87509
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
2007
تاﯾبەتمەندﯾييەکانی پەڕتوووک
جﯚری پەڕتوووک :ئاﯾين و ئاتەﯾزم
زمان  -ش ووەزار :ک .باکووور ت .التين

11127
پەڕتوووکی ژمارە7 :
Serkomarrê Kurdista
anê li ber d
dadgeha Îranê
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201309
9032123118
88949
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
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Bedredîn
n Salih
2007
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
تاﯾبەتم
ستان
شووری کوردس
باش
و ت:
جﯚری پەڕتووک :م ژژوو
التين
زمان  -ش وەزار :ک  .باکوور ت .ال
11128
پەڕتوووکی ژمارە8 :
Şerrê
ên Sasûnê (1925 – 19
)937
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201211
1200014336
66550
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
Osman
n Sebrî
Komkkirin û amadekirin
Dilawerê Z
ZENGÎ
تاﯾبەتم
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
ەمەجﯚرە
جﯚری پەڕتووک :ھە
التين
زمان  -ش وەزار :ک  .باکوور ت .ال
و ت:
لوببنان
11129
پەڕتوووکی ژمارە9 :
Şevên p
pirag
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201202
2211724126
64278
ئامادەەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
Hesen Îbrrahîm
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
و ت:
بااشووری کورددستان
ی پەڕتووک :رۆۆمان
جﯚری
ک .باکوور ت .التين
زمان  -ش وەزار :ک
11130
پەڕتوووکی ژمارە0 :
Şevên
n sar
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201202
2211717316
64277
ئامادەەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
Hesen Îbrrahîm
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
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بااشووری کورددستان
و ت:
ی پەڕتووک :رۆۆمان
جﯚری
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
11131
پەڕتوووکی ژمارە1 :
Sewda
aliyê
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201202
2211727346
64285
ئامادەەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
Hesen îbrrahîm
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
و ت:
بااشووری کورددستان
چيرۆک
ی پەڕتووک :چ
جﯚری
ک .باکوور ت .التين
زمان  -ش وەزار :ک
11132
پەڕتوووکی ژمارە2 :
ŞÊX REZ
ZAY TALEB
BANÎ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201112
2051336226
63114
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
2004 ،Nefel
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
تاﯾبەتمە
دەررەوە
و ت:
ە بەست
جﯚری پەڕتووک :ھە
زمان  -ش وەزار :ک ..باشوور ت .التين

11133
پەڕتوووکی ژمارە3 :
Sêx
xiştîyên Kurmacî Xora
asan
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201301
1021918186
66626
ھ شتاا ئامادە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
Celîlê
ê Celîl
Gulî Şa
adkam
ی پەڕتووک
تاﯾبەتم
مەندﯾيەکانی
و ت:
دەەرەوە
جﯚری پەڕتووک :کللتوور
التين
ک .باکوور ت .ال
زمان  -ش وەزار :ک
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11134
پەڕتوووکی ژمارە4 :
Sîla
av Û Mêrên
n wê
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201202
2211725146
64280
ئامادەەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
Hesen îbrrahîm
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
و ت:
بااشووری کورددستان
ی پەڕتووک :رۆۆمان
جﯚری
ک .باکوور ت .التين
زمان  -ش وەزار :ک
11135
پەڕتوووکی ژمارە5 :
S
Silko
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6202255317
70685
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
Murad G
Giwan
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
مندا ن
ی پەڕتووک :م
جﯚری
ک .باکوور ت .التين
زمان  -ش وەزار :ک
11136
پەڕتوووکی ژمارە6 :
Siltanê F
Fîlan
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201309
9022259058
88976
ئامادەﯾﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
Yeşar K
Kemal
1998
ی پەڕتووک
مەندﯾيەکانی
تاﯾبەتم
و ت:
دەەرەوە
جﯚری پەڕتووک :رۆۆمان
التين
ک .باکوور ت .ال
زمان  -ش وەزار :ک
11137
پەڕتوووکی ژمارە7 :
Şîn û şadî
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201112
2061503336
63122
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
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SEBRÎ BO
OTANÎ
2002 ،Nefel
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
تاﯾبەتمە
ستان
شووری کوردس
باش
و ت:
ە بەست
جﯚری پەڕتووک :ھە
التين
زمان  -ش وەزار :ک ..باکوور ت .ال
11138
پەڕتوووکی ژمارە8 :
ŞIVANÊ-K
KURD-LEBERGER KU
URDE
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201405
5042228077
76069
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
EREB--ŞEMO
INSTITUT KURDE DE PARIS
1989
تاﯾبەتم
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
و ت:
دەەرەوە
جﯚری پەڕتووک :رۆممان
التين
ک .باکوور ت .ال
زمان  -ش وەزار :ک
ەڕەنسی
زمان  -ش وەزار :فەڕ
11139
پەڕتوووکی ژمارە9 :
Sivêttlana
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201202
2211726166
64282
ئامادەەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
Hesen îbrrahîm
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
بااشووری کورددستان
و ت:
ی پەڕتووک :رۆۆمان
جﯚری
ک .باکوور ت .التين
زمان  -ش وەزار :ک
11140
پەڕتوووکی ژمارە0 :
Şop
pa Xezalê Û Rojnivîsê
ên Pezkoviiyekî
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201202
2270905456
64316
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
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Hoşen
ng Osê
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
تاﯾبەتمە
و ت:
ستان
شووری کوردس
باش
ە بەست
جﯚری پەڕتووک :ھە
التين
زمان  -ش وەزار :ک ..باکوور ت .ال

11141
پەڕتوووکی ژمارە1 :
ŞOPÊN GEŞ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201205
5231604016
64864
ئامادەەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
B
Bîranînên Ge
erîla I
Amed
dekar
Şivan K
KAVÊ
Aynûr A
AMED
Doğan XE
EZNA
W
Weşanên Dibistana Wêje
e ya Sarya-B
Baran
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ھەمەجﯚرە
ی پەڕتووک :ھ
جﯚری
زمان  -ش وەزار :ک
ک .باکوور ت .التين
11142
پەڕتوووکی ژمارە2 :
Sorê Gulê
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201112
2061654516
63130
ئامادەﯾﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
SILÊMAN D
DEMIR
2002 ،Nefel
ی پەڕتووک
تاﯾبەتم
مەندﯾيەکانی
و ت:
دەەرەوە
جﯚری پەڕتووک :رۆۆمان
التين
ک .باکوور ت .ال
زمان  -ش وەزار :ک
11143
پەڕتوووکی ژمارە3 :
Şoreşv
vanekî sûrîî dûr
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201202
2270905186
64315
ئامادەەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
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Fethulla Hûseynî
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی پەڕتووک
باشووری کوردستان
و ت:
جﯚری پەڕتووک :ھە بەست
زمان  -ش وەزار :ک .باکوور ت .التين
پەڕتووکی ژمارە11144 :
Stran A-K
http://www.kurdipedia.org/?q=2013091915394088669
ئامادەﯾە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
...
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی پەڕتووک
جﯚری پەڕتووک :ھونەری
زمان  -ش وەزار :ک .باکوور ت .التين
پەڕتووکی ژمارە11145 :
Tevahîya Încîlê
http://www.kurdipedia.org/?q=2012012912052964121
ئامادەﯾە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
...
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی پەڕتووک
جﯚری پەڕتووک :ئاﯾين و ئاتەﯾزم
زمان  -ش وەزار :ک .باکوور ت .التين
پەڕتووکی ژمارە11146 :
Tewafa Yarê
http://www.kurdipedia.org/?q=2012011510533363844
ئامادەﯾە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
- Navê Helbestvan : Emerê Le`lê
- Derhênana hunerî : Mihemed Mela Hemdî
- Sala 2008
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی پەڕتووک
باشووری کوردستان
و ت:
جﯚری پەڕتووک :ھە بەست
زمان  -ش وەزار :ک .باکوور ت .التين
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11147
پەڕتوووکی ژمارە7 :
Tilurê Bêg
gane
q=2014050
http:///www.kurdip
pedia.org/?q
0322110110
00525
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
Çîrok
nê Alî
Redwan
W
WEŞANÊN W
WELAT
Stockholm 1991
مەندﯾيەکانی
تاﯾبەتم
ی پەڕتووک
ک .باکوور ت .التين
زمان  -ش وەزار :ک
و ت:
د ەرەوە
ی پەڕتووک :چ
جﯚری
چيرۆک
11148
پەڕتوووکی ژمارە8 :
Xeca be
erlînî
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201202
2211725476
64281
ئامادەەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
Hesen Îbrrahîm
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
و ت:
بااشووری کورددستان
ی پەڕتووک :رۆۆمان
جﯚری
ک .باکوور ت .التين
زمان  -ش وەزار :ک
11149
پەڕتوووکی ژمارە9 :
Xoy
ybûn - Civa
ata Serxwe
ebûna Kurd
dî 1927 - 1
1946
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201307
7270916108
89449
ئامادەﯾﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
Mihehm
medê Mele A
Ahmed
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
تاﯾبەتم
دەەرەوە
و ت:
جﯚری پەڕتووک :م ژوو
التين
ک .باکوور ت .ال
زمان  -ش وەزار :ک

11150
پەڕتوووکی ژمارە0 :
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X
Xwarinên K
Kurdî
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201311
1101117208
87971
ھ شتا ئامادە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
...
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
تاﯾبەتم
ەمەجﯚرە
جﯚری پەڕتووک :ھە
التين
زمان  -ش وەزار :ک  .باکوور ت .ال

11151
پەڕتوووکی ژمارە1 :
Xw
wendina K
Kurdî
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201307
7270910428
89450
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
Dr. Kam iran Alî Bed
dir-Xan
تاﯾبەتم
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
و ت:
دەەرەوە
جﯚری پەڕتووک :زممانەوانی
التين
ک .باکوور ت .ال
زمان  -ش وەزار :ک

11152
پەڕتوووکی ژمارە2 :
Zarê Z
Zêrîn
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201307
7270906538
89451
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
Arşek Baravi
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
تاﯾبەتم
جﯚری پەڕتووک :زممانەوانی
التين
ک .باکوور ت .ال
زمان  -ش وەزار :ک

11153
پەڕتوووکی ژمارە3 :
Zaye
enda Mê û Nêr
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201303
3020949168
80566
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
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Lêkolîn
nek di giram
mera zimanê
ê Kurdî de
K
Keça Kurd
Be
erlin 2001
دﯾيەکانی پەڕتتووک
تاﯾبەتمەند
و ت:
دەرەوەە
جﯚری پەڕتتووک :زمانەووانی
التين
ن
زمان  -ش وەزار :ک .باککوور ت.
11154
پەڕتوووکی ژمارە4 :
ZEMBÎLFIIROŞ
q=2014050
http:///www.kurdip
pedia.org/?q
0321540410
00524
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
RNAS
A. GER
ISB
BN 9176720
036-5
© A. GER
RNAS
weden
Prrinted in Sw
Stockholm 1995
مەندﯾيەکانی
تاﯾبەتم
ی پەڕتووک
ەدەبی
ی پەڕتووک :ئە
جﯚری
ک .باکوور ت .التين
زمان  -ش وەزار :ک
و ت:
د ەرەوە
11155
پەڕتوووکی ژمارە5 :
Zimanê
Z
ku
urdî - CÎNA
AV DI ZIMA
ANÊ KURD
DÎ DE
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201309
9032118078
88950
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
D
Deham Ebdu
ulfetah
2006
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
تاﯾبەتم
توررکيا
و ت:
جﯚری پەڕتووک :زممانەوانی
التين
ک .باکوور ت .ال
زمان  -ش وەزار :ک
11156
پەڕتوووکی ژمارە6 :
Zimanê K
Kurdî; Rêziiman
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201309
9112208188
88811
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
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Qanatê Kurdo
1981
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
تاﯾبەتم
دەەرەوە
و ت:
جﯚری پەڕتووک :زممانەوانی
التين
ک .باکوور ت .ال
زمان  -ش وەزار :ک
11157
پەڕتوووکی ژمارە7 :
Zindana P
Picuk
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201403
3310040079
93233
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
Eziz Xem
mcvin
Dihok--2006
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی پەڕتووک
بااشووری کورددستان
و ت:
ک .باکوور ت .التين
زمان  -ش وەزار :ک
ھەمەجﯚرە
ی پەڕتووک :ھ
جﯚری
11158
پەڕتوووکی ژمارە8 :
- Daneza
ana Gerûnî ya Mafên
ی مافی مررۆڤn Mirov
ی گەردوونيی
جاڕی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201112
2041616556
63104
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ئينيستيتوووی کورد لە پاارﯾس
دﯾيەکانی پەڕتتووک
تاﯾبەتمەند
و ت:
دەرەوە
ە
پرۆگرام
م
جﯚری پەڕتتووک:
شوور
زمان  -ش وەزار :ک .باش

11159
پەڕتوووکی ژمارە9 :
ف و بای ھﯚررامی
ئەلف
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201109
9052157166
60974
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
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پەرتووکی ھورگي نياو پولو ﯾەکەمو سەرەتاﯾی ککەرو بە
ی
فيرگەو ھﯚررامی ،ﯾەکەممين
جاری مال
ی ،پ ئا وەنييارە خنجيالنا ،کە ئيساڵ پ ﯾەکەم ج
دﯾاری سا ی تازو وەنەی
فيرکاری فيرگەکا ناووچەو
ی
فيرگەو فيروو وەنەی و نووﯾستەی با .ببە ھيواو ئانەﯾﯾە کە
شا ھورزا
شانەو وﯾشا وەراوەرو 'زواننی ئەڎاﯾی'ﯾش
چی بارۆ بە ئئەرکو سەرو ش
ھﯚرامانی چ
ھﯚرامی-
ی
ھامکات ئەڎا و تاتە
ی زاڕو و ئە ڎا و تاتەو زاڕو ەکا کەرا و ھ
و دەسياری
سﯚرانی( ﯾا فاارسی،
زوانی )کوردی  -س
ی
زوانەکی گررد روﯾو شان بە شانو واناو وانەو
ستەی
شا فيرگەنە فييری با ،فيرو وەنەی و نوﯾس
ھﯚڵ دا پا ببە پاو ئانەﯾە ککە زاڕو ەکيش
ھﯚراميشا کەرا.
مروﭬی و
ی
چە مافە بنەڕەتتيی و سەرەتاﯾيەکا
وەنەی 'زواننی ئەڎاﯾی' ،ھەم ﯾون ە
شيو چە
ی؛ پيسەو بەش
ەنگی و ھەم نيشانەو ماففی ﯾەکسانی
کو ەکو پارﯾﯾزﯾنای فەرھە
ەگەر گردﯾما ھەمنەتەوەﯾننمی،
نەتەوەی و پيسەو تاکو کومە گەو کووردستانی .ئە
نەتەوە ﯾا بييەﯾش ننييا ،ﯾا ئەگەر ھەن،
ە
چونکە
مشيو گردﯾﯾما مافی ﯾەککسانيما با ،چ
نە ﯾەکسانی بيمی .ئەگەر پيمانە پ وەنەو زوانی ،بييەی
مشيو گردﯾﯾما چە مافەنە
بنەما رﯾزمانيی و زوانەووانييەکی با ،ئئانە ھﯚرامی ھەم خاوەنو رﯾزمانيوی تووکمەﯾا و
ی ميانو قسەککەردەی روواننەی و نوﯾستتەﯾشەنە جياوازی نييا
ە کو ھﯚرامی
تەنانەت خە
ەکا
ەی ،خە کەککەش بەپاو بننەما رﯾزمانييە
سروشتو ھوررکﯚتەو زوانەکە
و ھەر بە س
قسی کەرو ،ئينە کاتيوەەنە زوانە کوردﯾيەکا تەرﯾەننە ئی دﯾاردە ﯾا بييەﯾش نيييا ﯾا فرە
شا
تەنانەت نوﯾسەری و روشنوﯾری و وانيارەکيش
ت
ھەن و
بە الوازی ئئامادەﯾيش ھ
نەﯾشا رزگار ککەرا.
رﯾزمانی زوانی روژانە
ی
ماﯾی
شا چە بيبنەم
بەتەمامی مەتاوا بە وﯾش
رﯾزمانی وانيا و ئەرەننياشا بو،
ی
ئانەﯾە کە
ە
خوبەخو بەبی
و
بەپ چەوانﯚ خە کو ھﯚراممانی
ەی و
ەی ،چ چە ﯾاننە و ميانو خاننەوادەﯾەنە ،چ چە نوﯾستە
بە پاو سرووشتو زوانەکە
ی ئەدەبی و راميارﯾی و ففەلسەفەﯾی و ئاﯾينييەنە ،بەپاو بنەما
قسەوباسی
سی کەرا.
رﯾزمانييەکان زوانی قس
شتيکەرا
نوﯾسەرا و سەرپەرش
ا
کارەکەو شمەی ئازﯾززی؛
و
سەو تەمامکەررﯾی
بەڕﯾزا ،پيس
ھﯚرامييەکا چە ھﯚﯚرامان و چە ببەرو
م
ساﯾت و گووﭬار و رونامە و کومە ە و نناوەندە
نای
کو ھورگي ی
ەمەنە ،خەرﯾک
ەنگامی ﯾەکە
ھﯚرامانی' ھە
ھﯚرامانييەننە' ،فيرگەو ھ
زاڕو ەکيما شان بە شانو
ی ،تاوەکو و
وەنەﯾا پ ھﯚرامی
ا
پەرتووکەکا قوناخو سەررەتاﯾی
ھﯚرامی بوانا و چی راوە ،ووردە وردە
ھەمان وانەی بە ھ
ن
وەنەی چە فيرگەنە ،ھا مکات
پەرتووکی
ی
ی ھﯚرامی با .ھەنگامی دووەمە ،ئەرەننيای
ی و نوﯾستەی
فيرو وەنەی
ەرتووکی
ەکا ئيسەی ،چونکە ئی پە
ﭫ(و پەرتووکە
تاﯾبەتينی پپيسەو ﯾاگەگگير )ئە تەناتيﭫ
ستو زانستی ببوارو وەنەو ئارروی
ەم چنی ئاست
شييەن و ھە
ھەم سەرددەمشا سەرش
مەی ئازﯾزﯾﯚ ،داوا چە گردو ئا ئازﯾزا،
سەکووەکا شم
چيگەنە راو س
مەگونجيا .چی بارۆ و چ
ەن ﯾا
فەرھەنگی ھﯚرامی ھە
ی
شا چنی زوان و
کە بە جورﯾﯾو چە جورەکاا سەروکارﯾش
شی( دەس ەەنگينينی ،ﯾا تتوان و ئامادەﯾﯾيشا پ
سەو )نيگارکيش
بوارە ھونەررﯾيەکانە پيس
ھورگي نای پەرتووکە کوردﯾيەکاتەرو ققوناخو سەرەتاﯾی پ ھﯚررامی ھەن ،ددەسو
ھامکاری پ ئی پروژە وﯾبەخشانە و سەربەخوووە زوانەوانييە ،درﯾژ کەرا ،ببە ھەر
نامو وﯾشاوە وە کرﯾاوە ﯾا چ ببە نامو
جورﯾو کە ووﯾشا پنەشا ووەشا چ کارەککيشا بە و
ەردەﯾيا بە زواانی
ی بارۆ ھيچ گگرفتيو نييا ،گررنگ خزمەتکە
)فيرگەو ھﯚﯚرامی(ۆ ،چی
چەو ھﯚرامانيييەنە )چە ئ رانەنە ،ﯾا
سيستەمو وەنەی ناوچ
و
چە
ھﯚرامی و سەپناﯾش چ
سەو مافی
ەرەتاﯾی مروﭬﭬی و ھەم پيس
عيراقەنە( ،ھەم پيسەوو مافيوی سە
بە
سﯚرانييەکی ە
ەکا تەرﯾو کورددستانی ،پ نموونەی س
ﯾەکسانی چەنی ناوچە
چە باکوورەنە ززازاﯾەکی خەرﯾکو
)سﯚرانی( موانا و کرماننجەکی بە )ککرمانجی( ،چ
ەر پاسە کە ککرمانجەکی ررا بە
ی' وﯾشا ،ھە
داواکاری وەەنەﯾەنی بە ''زوانی ئەڎاﯾی
وﯾشا مـڎا ،کرمانجی بووانا و بنوﯾسا و چە سيستتەمو پەروەردەەﯾەنە جيگير کەرا.
ئی فيرگەﯾە ،وەنەی و نوﯾستتەی و پارﯾزنای
ەمەنووە ،تەنييا ئامانجو ی
نەواچييا نە
ش ،بەشيوی گگﯚرە و
کە بە فﯚتياﯾش
ھەنگو ناوچەو ھﯚرامانيا ،ە
)زوانی ئەڎاﯾی( و فەرھ
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کوردی فﯚتيو .ھەر دژە-پاگەندە ﯾﯾا ھﯚ و شيوننای
ی
ەنگی
دۆ ەمەننو زوان و فەرھە
نوﯾستەی بە
ی
وەنەی و
ی
کارﯾيە و ئاژاوە دروسکەردەی دژو
راستی و ئئامانجو ئی کا
مروﭬی
ی
تييەکا
مافو مروﭬی و مافە بنەڕەتي
ی بەﯾاننامەو م
'زوانی ئەڎاﯾی' دژاﯾەتی
ەر
تاکی و چ پيسەو کومە ی ،ھە
مزانمی .ئييمەی ھﯚرامييچ پيسەو چ پيسەو ی
مانە کە بە زووانی 'زوانی ئئەڎاﯾی'
سەرو گو زەميننی ،مافو وﯾم
پيسەو گرددو مروﭬەکا س
ی و کاروبارو روژانەو وﯾما ببەرمی راوە ،ھەر کەسيو کە
سمی و بوانمی
وﯾما بنوﯾس
ەنە
سەو مروﭬی ھەن ،وە ی گرد چيوﯾوﯾە
ی مافە بنەڕەتتييەو ئيمە پيس
الرﯾش چی
ﯾيەکا وزو چيرو
دەنە نەتەوەﯾي
نگو جاڕنامەو مافو مروﭬی کەرو و پاگەند
مشيو جەنگ
شيو
ی ،کەواتە مش
ﯾەک نەتەوەنمی
گردﯾما سەربە ک
ما
پرسياری .پيسە واتما ،ئەگەر
کومەالﯾەتی ﯾەکسانما بو،
ی
راميارﯾی و ئابوورﯾی و
ی
گی و
گردﯾما ،ماففی فەرھەنگی
ەتەوە و ھاموو تيبييەی واتاش مەمەنو و جارﯾوتەر و بەجورﯾوتەر
ئەگەر نا ،نە
ە
سو
مو رژﯾمو بەعس
پلەدووﯾی ممروﭬەکا ،ھەرر ئانە کە ھيززی سەردە و
عيراقييەنە ﯾا ئاروو
ەی و بەعسييی سورﯾەﯾەننە بی و
مو ئيسالمی ئيرانی و کەمالی تورکييە
ساﯾەو رژﯾم
ەرﯾمو کوردستتانی ئازادﯾيەنە ،وﯾش
کتاتوری و ھە
سەردەمو عييراقو دماو دﯾک
ھەن ،چە س
دووبارە کەررووە.
بو ،ناچار
تيبينی :وەرو ئانەﯾە کە ﯾەکانيگيرﯾيو ميانو ئی پرووژەﯾە و پروژەککا تەرﯾەنە ،
سەو
ماما بەکاربەرردﯾنە ،کە دەس
ە ،ھەمان ھيم
ە ھﯚرامييەنە
الوازو )ڤ( چە
پ دەنگو ال
بەکارش بەرا .بە م پيسە بەرگنوو ،چە
ش
ی چە باشووورەنە
نوﯾسەرا گووﭬارو ھﯚرامانی
ھ ما )ﯟ( چە گگردو سيسيەمەکانە پشتييوانيش نييا ،ھەر
ە ئی پيتە/ھ
ئينتەرن تەنە
ی ،کە وﯾرﯾو پ
چە گردو شاررەزاﯾا و د سووزا زوانی ھﯚررامی کەرمی
چيگﯚ داوا چ
جياوازەکی کە تەنيا کووردی-
ی
ھﯚرامی بەتاﯾبەت پيتتە
ی
چارەسەرو گرفتو نوﯾستتەی
ی(ﯾەنە
چەپ پ راسی
پ
ەپی( و چ بە )التينی-
ە چ )ئارامی -راس پ چە
ھﯚرامييەنە
ھەنی ،کە
سانکاری و
مگيرتەی ئاس
شا بە وەروچەم
جيا و دروسش
سەرﯾوی گونج
ەراوە و چارەس
کورتی و بوواری ئينتەرن تتی بيزاوە.
ەورامان
سەرچاوە :ما پەڕی ھە
تاﯾبەتمەند
دﯾيەکانی پەڕتتووک
باشوووری کوردستان
و ت:
جﯚری پەڕتتووک :پەروەرردە
ەورامی
زمان  -ش وەزار :ک .ھە
11160
پەڕتوووکی ژمارە0 :
ق ئەبەدی
خات ن ش عرە ل من و عشق
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201202
2142159226
64238
ە
شتا ئامادە نييە
ھش
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
خالصی
اﯾرج خ
ی پەڕتووک
ەتمەندﯾيەکانی
تاﯾبە
ھە بەست
ی پەڕتووک :ھ
جﯚری
ک .لوڕی
ن  -ش وەزار :ک
زمان
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11161
پەڕتوووکی ژمارە1 :
گووراانييەﯾل وا
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201212
2142156317
74342
ئامادەەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
مەسععود قەنبەری
چاپەم
مەنی :سەعادەت کرماشاان
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی پەڕتووک
رۆۆژھە تی کووردستان
و ت:
ھە بەست
ی پەڕتووک :ھ
جﯚری
ک .لوڕی
زمان  -ش وەزار :ک
11162
پەڕتوووکی ژمارە2 :
ەواران
نەرمە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201309
9280934188
88486
ە
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
جەليل ئئاھەنگەرنژاد
ن
کرماشان
ەندﯾيەکانی پپەڕتووک
تاﯾبەتمە
ھە تی کورددستان
رۆژھ
و ت:
ە بەست
جﯚری پپەڕتووک :ھە
زمان  -ش وەزار :ک .لوڕی
11163
پەڕتوووکی ژمارە3 :
1s
st Int. Conff. on the E
EU, Turkey and the K
Kurds
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201309
9201345228
88640
ئاماددەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
KH
HRP
2005, Lon
ndon
ISBN: 1-900-175--878
ەتمەندﯾيەکانی
تاﯾبە
ی پەڕتووک
دەرەوە
و ت:
ی پەڕتووک :دۆزی کورد
جﯚری
ن  -ش وەزار :ئينگليزی
زمان
11164
پەڕتوووکی ژمارە4 :
25th Annive
ersary of the Halabja
a Massacre
e: Recogniition as a ttool to pre
event
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Geno
ocide
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201309
9221043428
88567
ئامادە ﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
U
UNPO
Nieuws poort
18 March 2
2013
Th
he Hague – the Netherrlands
ی
تاﯾبەتم
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
دەرەوە
و ت:
ەبجە
ەنفال و ھە ە
ی پەڕتووک :ئە
جﯚری
زمان  -ش وەزار :ئيينگليزی
11165
پەڕتوووکی ژمارە5 :
2nd Scientific World Kurrdish Cong
gress
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201302
2271022428
80605
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
OCTOBER
O
11-15 2012 • ERBIL, KU
URDISTAN
دﯾيەکانی پەڕتتووک
تاﯾبەتمەند
و ت:
باشوووری کوردستان
جﯚرە
جﯚری پەڕتتووک :ھەمەج
زمان  -ش وەزار :ئينگليززی

11166
پەڕتوووکی ژمارە6 :
2s
st Int. Conff. on the E
EU, Turkey and the K
Kurds
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201309
9201348559
92328
ئاماددەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
KH
HRP
2006, Lon
ndon
ISBN: 1-9001750
0991
ەتمەندﯾيەکانی
تاﯾبە
ی پەڕتووک
دەرەوە
و ت:
جﯚری
ی پەڕتووک :دۆزی کورد
ن  -ش وەزار :ئينگليزی
زمان
11167
پەڕتوووکی ژمارە7 :
3s
st Int. Conff. on the E
EU, Turkey and the K
Kurds
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http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201309
9201446209
92329
ئاماددەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
KH
HRP
2007, Lon
ndon
ISBN: 978--1-905592-1
15-9
ی پەڕتووک
ەتمەندﯾيەکانی
تاﯾبە
دەرەوە
و ت:
ی پەڕتووک :دۆزی کورد
جﯚری
ن  -ش وەزار :ئينگليزی
زمان
11168
پەڕتوووکی ژمارە8 :
4s
st Int. Conff. on the E
EU, Turkey and the K
Kurds
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201309
9201450009
92330
ئاماددەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
KH
HRP
2007, Lon
ndon
ISBN: 978--1-905592-2
22-7
ی پەڕتووک
ەتمەندﯾيەکانی
تاﯾبە
دەرەوە
و ت:
جﯚری
ی پەڕتووک :دۆزی کورد
ن  -ش وەزار :ئينگليزی
زمان
11169
پەڕتوووکی ژمارە9 :
A “Rev
volutionary
y” Kurdish Mullah fro
om Turkey
y: Mehmed
d Emin Boz
zarslan and
d His
Intellec
ctual Evolu
ution
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201202
2011256136
64153
ئامادەﯾە
ە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
or : Metin Y
Yuksel
Autho
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
دەرەوە
و ت:
ی پەڕتووک :ککﯚمە ناسی
جﯚری
زمان  -ش وەزار :ئيينگليزی
11170
پەڕتوووکی ژمارە0 :
A Bibliog
graphy of Kurdistan and the K
Kurds
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201309
9191350038
88680
ئاماادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
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Collected By Dr Jawad Mella
Kurdish Museum, Library and Archive- London 2010
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی پەڕتووک
دەرەوە
:و ت
بيبلﯚگراف
:جﯚری پەڕتووک
ﯾا
 ئينگليزی: ش وەزار- زمان
11171 :پەڕتووکی ژمارە
A Contrastive Analysis Between English and Kurdish Languages In Regard to
Grammatical Gender
http://www.kurdipedia.org/?q=2013091609300688759
ئامادەﯾە
:فاﯾلی پی دی ئ ف
By
Dana Kadir
SUPERVISED BY
ASSOCIATE PROFESSOR DR. PAULIN G. DJITE
University Of Western Sydney
Sydney/Australia
2005
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی پەڕتووک
دەرەوە
:و ت
 زمانەوانی:جﯚری پەڕتووک
 ئينگليزی: ش وەزار- زمان
11172 :پەڕتووکی ژمارە
A Contrastive Analysis Of Agreement In Standard English And Standard Kurdish
http://www.kurdipedia.org/?q=2013091523360588764
ئامادەﯾە
:فاﯾلی پی دی ئ ف
A THESIS
SUBMITTED TO THE COUNCIL OF THE
COLLEGE OF ARTS-SALAHADDIN
UNIVERSITY-ARBIL
IN PARTIAL FULFILMENT OF THE
REQUIREMENTS OF THE DEGREE OF
MASTER OF ARTS
IN
ENGLISH LANGUAGE AND LINGUISTICS
BY
SAZA AHMED FAKHRY BOSKANY
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ED BY
SUPERVISE
PROFESS
SOR DR. MU
UHAMMAD MA’RUF FAT
TTAH
2001
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
بااشووری کورددستان
:و ت
مانەوانی
 زم:ی پەڕتووک
جﯚری
 ئيينگليزی: ش وەزار- زمان
11173
3 :پەڕتوووکی ژمارە
A Dictionarry of the Dialects of Vernacular
V
r Syriac: A
As Spoken by the Eas
stern
Syrian
ns of Kurdiistan
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201309
9081402368
88863
ئاممادەﯾە
:ی پی دی ئ ف
فاﯾلی
By Arthur John
J
Macleaan
Published 1901 by Clarendo
on
پەڕتووک
ک
تاﯾﯾبەتمەندﯾيەککانی
دەرەوە
:و ت
 فەرھەنگ:پەڕتووک
ک
جﯚﯚری
 ئينگليزی:وەزار
ر
 ش- زممان
11174
4 :پەڕتوووکی ژمارە
A Fact--Finding M
Mission in K
Kurdistan, Iraq
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201309
9201507138
88637
ئامادەەﯾە
:ی پی دی ئ ف
فاﯾلی
Ku
urdish Humaan Rights Prroject
K
KHRP
2008, London
ISBN: 978
8-1-905592--20-3
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی پەڕتووک
ددەرەوە
:و ت
 ددۆزی کورد:ی پەڕتووک
جﯚری
ئينگليزی
 ئي: ش وەزار- زمان
11175
5 :پەڕتوووکی ژمارە
A History off Kurdish M
Military Fo
orces
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201310
0262131298
88176
ئاماددەﯾە
:ی پی دی ئ ف
فاﯾلی
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Florida State Unive
ersity
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ددەرەوە
:و ت
سەربازی
 س:ی پەڕتووک
جﯚری
 ئئينگليزی: ش وەزار- زمان
11176
6 :پەڕتوووکی ژمارە
A History
y of Sharv
van and Da
arband in tthe 10th - 11th centu
uries
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201312
2251001358
87082
ئئامادەﯾە
:ی پی دی ئ ف
فاﯾلی
V. Mino
orsky
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
دەرەوە
:و ت
جﯚری
 م ژوو:ی پەڕتووک
 ئينگليزی: ش وەزار- زمان
11177
7 :پەڕتوووکی ژمارە
A Ku
urdish-English Dictionary
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201309
9201515258
88636
ە
شتا ئامادە نييە
ھش
:ی پی دی ئ ف
فاﯾلی
Oxford U
University Press
1966, Oxfford
ی پەڕتووک
ەتمەندﯾيەکانی
تاﯾبە
دەرەوە
:و ت
 فەرھەنگ:ی پەڕتووک
جﯚری
 ئينگليزی: ش وەزار- ن
زمان
11178
8 :پەڕتوووکی ژمارە
A lexicographic env
vironment for Kurdissh languag
ge using 4tth Dimensiion™
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201310
0262103578
88179
ئامادەﯾە
:ی پی دی ئ ف
فاﯾلی
nternational Conference
e and Exhibition on Multilingual Computing (IC
CEMCO) Lon
ndon,
the In
UK, April 1
1996
Centre for Kurdish Stu
udies
GA
AUTIER Gérrard1
er presented
d at ICEMCO
O 96
Pape
th Intern
national Con
nference and
d Exhibition
n on Multiling
gual Compu
uting
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London
n, UK, April 1996
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ددەرەوە
:و ت
 ززمانەوانی:ی پەڕتووک
جﯚری
 ئئينگليزی: ش وەزار- زمان
11179
9 :پەڕتوووکی ژمارە
A mo
odel for industrial de
evelopmen
nt of the fe
ederal regiion of Kurd
distan: scie
ence
and technology po
olicy, instrruments and instituttions
dipedia.org//?q=201311
1011537458
88086
http:///www.kurd
ئامادەﯾە
:ی پی دی ئ ف
فاﯾلی
IZA D
Discussion P
Papers, No. 3213
ooperation with:
Prrovided in Co
Institute ffor the Stud
dy of Labor (IZA)
Sugg
gested Citattion: Heshm
mati, Almas (2007)
(
:Am
model for industrial devvelopment o
of the
federal region
r
of Ku
urdistan: sciience and te
echnology p
policy, instru
uments and institutionss, IZA
Discussion
P
Papers, No. 3213
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی پەڕتووک
دەرەوە
:و ت
 ئابووری:ی پەڕتووک
جﯚری
 ئينگليزی: ش وەزار- زمان
11180
0 :پەڕتوووکی ژمارە
A modern
n city of refuge
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201309
9201532338
88633
ئامادەەﯾە
:ی پی دی ئ ف
فاﯾلی
Dunn
S. G. D
C
Compte d'au
uteur
1
1919
ەتمەندﯾيەکانی
تاﯾبە
ی پەڕتووک
دەرەوە
:و ت
 ھەمەجﯚرە:ی پەڕتووک
جﯚری
 ئينگليزی: ش وەزار- ن
زمان
11181
1 :پەڕتوووکی ژمارە
A Mode
ern History
y Of The K
Kurds
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http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201212
2251413557
74457
ئاماددەﯾە
:ی پی دی ئ ف
فاﯾلی
DAV
VID McDOW
WALL
ی پەڕتووک
ەتمەندﯾيەکانی
تاﯾبە
دەرەوە
:و ت
 م ژوو:جﯚرری پەڕتووک
زمان
 ئينگليزی: ش وەزار- ن

11182
2 :پەڕتوووکی ژمارە
A poiso
onous affaiir: America
a, Iraq, and the gass
sing of Hallabja
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201309
9212205528
88569
ئاماادەﯾە
:ی پی دی ئ ف
فاﯾلی
Joo
ost Hilterma
ann
Ca
ambridge Un
niversity Pre
ess
20
007, New Yo
ork
ISBN:
I
978-0
0-521-87686
6-5
تاﯾببەتمەندﯾيەکا نی پەڕتووک
دەرەوە
:و ت
 ئەنفال و ە: جﯚﯚری پەڕتووک
ھە ەبجە
 ئينگليزی:  ش وەزار- زماان
11183
3 :پەڕتوووکی ژمارە
A Pra
actical Kurrdish Gram
mmar
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201204
4112003376
64477
 ئامادەﯾە:ی پی دی ئ ف
فاﯾلی
with
h English Ph
honetic Pron
nunciation
Exerccises for traanslation intto Kurdish
Short storiees illustratin
ng Kurdish
Com
mposition an
nd Syntax
and
VOC
CABULARY
by
P
Ph. D. ،L. O.. FOSSUM
American M
Missionary
Luth
her's Catmchism and Sv
verdrup's ،Translator
T
o
of Vogts Bib
bU History
Exxplanation
and the
e New Teste
ement and Luther's
L
Cattechism into
o ،into Mode
ern Syriac
an
ndEditor of a monthly ،Kurdish.
K
Autthor of a Hyymn Book

http://www.kurdipedia.org

3030

ﻻﭘەڕە

also in the
e Kurdish laanguage. ،ne
ewspaper
Published
TER-SYNOD
d by THE INT
DICAL EV.
LUTHER
RAN ORIENT
T -MISSION SOCIETY
1919
دﯾيەکانی پەڕتتووک
تاﯾبەتمەند
:و ت
دەرەووە
 زمانەووانی:جﯚری پەڕتتووک
 ئينگلييزی: ش وەزار- زمان
11184
4 :پەڕتوووکی ژمارە
A Reign of
o Terror; CUP
C
Rule iin Diyarbe
ekir Provinc
ce, 1913-1
1923
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201310
0101002058
88356
ئامادەﯾە
ە
:ی پی دی ئ ف
فاﯾلی
Uğur Ü. Ün
ngör
Universityy of Amsterrdam
Departtment of Hisstory
Master’s th
hesis ‘Holoca
aust and Ge
enocide Studies’
Supervissors:
Prof. Johannes
J
Houwink ten Cate, Centeer for Holoccaust and Genocide Stu
udies
Dr. Karel Berrkhoff, Centeer for Holoccaust and Genocide Stu
udies
June 2005
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی پەڕتووک
ددەرەوە
:و ت
 ددۆزی کورد:ی پەڕتووک
جﯚری
 ئيينگليزی: ش وەزار- زمان
11185
5 :پەڕتوووکی ژمارە
A Sold
dier in Kurd
distan; Ru
upert Hay s Two Yearrs in Kurdiistan
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201309
9081256248
88869
 ھ شتا ئاماادە نييە:ی پی دی ئ ف
فاﯾلی
Paul Rich
Publish
hed January
y 2001 by Au
uthors Choicce Press .
دﯾيەکانی پەڕتتووک
تاﯾبەتمەند
:و ت
دەرەوەە
 گەشتتنامە:جﯚری پەڕتتووک
يزی
 ئينگليز: ش وەزار- زمان
11186
6 :پەڕتوووکی ژمارە
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Stranger in
n My Home
eland
AS
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201309
9212243408
88568
ئامادەەﯾە
:ی پی دی ئ ف
فاﯾلی
Barzoo E
Eliassi
weden Unive
ersity
Mid Sw
2
2010, Österrsund
ISBN: 978
8-91-86073--80-0
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی پەڕتووک
ددەرەوە
:و ت
ھەمەجﯚرە
 ھ:ی پەڕتووک
جﯚری
 ئيينگليزی: ش وەزار- زمان
11187
7 :پەڕتوووکی ژمارە
Achieve
ements and
d challeng
ges in the Kurdistan
K
R
Region and the need
d for increa
ased
British engagem
ment
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201311
1011436018
88090
ئامادەﯾە
:ی پی دی ئ ف
فاﯾلی
© All-Party Pa
arliamentary
y Group (AP
PPG) 2009
Published
P
Ju
uly 2009.
Typeset
T
by Kavita Grap
phics. 020 7252 1915
Printed by
b the Russe
ell Press, No
ottingham
in the UK
U on recyccled paper
تاﯾبەتمەند
دﯾيەکانی پەڕتووک
:و ت
دەرەوە
:جﯚری پەڕتتووک
راپﯚرت
ت
 ئينگلليزی: ش وەزار- زمان
11188
8 :پەڕتوووکی ژمارە
AFTER SUCH KNO
OWLEDGE,, WHAT FO
ORGIVENES
SS? My En
ncounters w
with Kurdiistan
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6221343497
71149
ھ شتا ئئامادە نييە
:ی پی دی ئ ف
فاﯾلی
Jonathan C. Randal
Farra
ar, Straus & Giroux
1997, Neew York
BN: 0-374-1
10200-7
ISB
ەندﯾيەکانی پە
تاﯾبەتمە
ەڕتووک
:و ت
ستان
شووری کوردس
باش
دۆزی کورد
ی
:ەڕتووک
جﯚری پە
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 ئينگ: ش وەزار- زمان
گليزی
11189
9 :پەڕتوووکی ژمارە
Agents in Searc
ch of an Ac
ctor: Socie
etal Securitty for the P
Palestinian
ns and Turrkish
K
Kurds
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201310
0031555268
88416
ئامادەﯾە
:ی پی دی ئ ف
فاﯾلی
Scottt Drady Watson
PhD Candidate
Un
niversity of British Colu
umbia
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی پەڕتووک
ددەرەوە
:و ت
 ددۆزی کورد:ی پەڕتووک
جﯚری
 ئيينگليزی: ش وەزار- زمان
11190
0 :پەڕتوووکی ژمارە
Agha, Sha
aikh and S
State
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201209
9171149333
31241
ە
ئامادەﯾە
:ی پی دی ئ ف
فاﯾلی
Mart in van Bruin
nessen
USA - 1992
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
تاﯾبەتم
:و ت
ستان
شووری کوردس
باش
 راممياری:جﯚری پەڕتووک
نگليزی
 ئينگ: ش وەزار- زمان
11191
1 :پەڕتوووکی ژمارە
An An
nalysis Of The
T
Emotio
onal And Scholastic
S
Effects Of Subtractiv
ve Educatiional
Policy A
Among Kurrdish Stude
ents In Turkey
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201310
0301313188
88124
ئامادەﯾە
:ی پی دی ئ ف
فاﯾلی
By:
Jessica Sn
nider
Capsttone submittted in partial fulfillmen
nt of the req
quirements ffor the degrree of Maste
er of
Arts in Eng
glish as a Se
econd Langu
uage
Ham
mline Unive
ersity
Saint Paul, Minne
esota
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March 2013
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی پەڕتووک
دەرەوە
و ت:
جﯚری پەڕتووک :پەروەردە
زمان  -ش وەزار :ئينگليزی
پەڕتووکی ژمارە11192 :
An appeal concerning the tragic condition of the Kurdish people in Syria
http://www.kurdipedia.org/?q=2013090812510688871
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
By Committee for the Advancement of Kurdistan-U.K.
1 edition
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی پەڕتووک
دەرەوە
و ت:
جﯚری پەڕتووک :دۆزی کورد
زمان  -ش وەزار :ئينگليزی
پەڕتووکی ژمارە11193 :
Anabasis: The March of the Ten Thousand into Modernity
http://www.kurdipedia.org/?q=2012081514175566815
ئامادەﯾە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
Đsmail Keskin
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی پەڕتووک
دەرەوە
و ت:
جﯚری پەڕتووک :م ژوو
زمان  -ش وەزار :ئينگليزی
پەڕتووکی ژمارە11194 :
Anfal The Iraqi State’s Genocide against the Kurds
http://www.kurdipedia.org/?q=2011092617054562105
فاﯾلی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
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The
e Center of Halabja aga
ainst Anfalization and genocide of tthe Kurds
)(CHAK
Febru
uary 2007
دﯾيەکانی پەڕتتووک
تاﯾبەتمەند
ل و ھە ەبجە
جﯚری پەڕتتووک :ئەنفال
زمان  -ش وەزار :ئينگليززی
11195
پەڕتوووکی ژمارە5 :
A
ANNUAL FIINANCIAL REPORT 2
2013
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201404
4211428417
75910
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
...
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
تاﯾبەتم
ستان
شووری کوردس
باش
و ت:
نگليزی
زمان  -ش وەزار :ئينگ
جﯚری پەڕتووک :ئابوووری

11196
پەڕتوووکی ژمارە6 :
Another L
Look at Easst and Sou
utheast Turkey
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201309
9262053328
88502
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
Kameel Ah
hmady
Etik Ajans
2009, Diya
arbakir
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
تاﯾبەتم
ستان
باککووری کوردس
و ت:
جﯚری پەڕتووک :دۆۆزی کورد
زمان  -ش وەزار :ئيننگليزی
11197
پەڕتوووکی ژمارە7 :
Arabizattion of the Kirkuk Re
egion
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201110
0282105186
62623
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
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Nouri Tallabany
Arass Publisher - 2004
تاﯾبەتم
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
شووری کوردس
باش
و ت:
ستان
جﯚری پەڕتووک :م ژژوو
نگليزی
زمان  -ش وەزار :ئينگ
11198
پەڕتوووکی ژمارە8 :
Armenia and Kurdiistan
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201309
9211517098
88574
ئاماددەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
Foreign Offfice
H.M Sttationery Offfice
1920, London
ەتمەندﯾيەکانی
تاﯾبە
ی پەڕتووک
دەرەوە
و ت:
جﯚرری پەڕتووک :م ژوو
ن  -ش وەزار :ئينگليزی
زمان
11199
پەڕتوووکی ژمارە9 :
Armenia
ans, Koords
s, and Turk
ks II
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201309
9262115118
88501
ئاماددەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
James Cre
eagh
Samuel Tinssley
1880, London
ەتمەندﯾيەکانی
تاﯾبە
ی پەڕتووک
دەرەوە
و ت:
جﯚرری پەڕتووک :م ژوو
زمان
ن  -ش وەزار :ئينگليزی
11200
پەڕتوووکی ژمارە0 :
ARTICULAT
TION OF KU
URDISH ID
DENTITY T
THROUGH POLITICIZ
ZED MUSIC
C OF
KO
OMS
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201309
9160004148
88763
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
A THESIS S
SUBMITTED
D TO
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THE GRAD
DUATE SCHO
OOL OF SO
OCIAL SCIEN
NCES
OF
M
MIDDLE EAST
T TECHNICA
AL UNIVERS
SITY
BY
B. SİYNEM
M EZGİ SARIITAŞ
IN PARTIAL F ULFILLMENT OF THE R
REQUIREME
ENTS
FOR
T
THE DEGREE OF MASTER OF SCIE
ENCE
IN
THE DE
EPARTMENT
T OF MEDIA
A AND CULT
TURAL STUD
DIES
FEBRUARY 2010
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی پەڕتووک
توورکيا
:و ت
 ددۆزی کورد:ی پەڕتووک
جﯚری
 ئيينگليزی: ش وەزار- زمان
11201
1 :پەڕتوووکی ژمارە
ASSYRIA
AN ATHLET
TES OF KIR
RKUK
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201305
5102047327
78619
ئاماددەﯾە
:ی پی دی ئ ف
فاﯾلی
Eshaya Nona
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
 وەرزش:ی پەڕتووک
جﯚری
 ئينگليزی: ش وەزار- زمان
11202
2 :پەڕتوووکی ژمارە
Assyria
ans, Kurds and Ottom
mans
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201309
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Tortture and De
enial of Due Process by the Kurdish
h Security
HUMAN
RIGHTS
WATCH
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By Samuel
S
Totte
en, William S. Parsons, and Israel W. Charn
ەنی ''ڕاتل ج'''ە کە ئەم
ھەم کی زۆر بە نرخ و چ و پ ی چاپەمە
سەدەی ژ نﯚساﯾد بەرھ
نﯚساﯾد چييە؟ چ
د
اﯾينی بە چاپ گەﯾﯾاند .ژ
٢٠٠ی ز ی
وەشانەی لە سا ی ٠٤
ساﯾد
دابەش کراوە؟ ژ نﯚس
ش
ھاوپﯚلی جﯚرراوجﯚر
ی ھەﯾە؟ بە سەر چەند ھ
پ ناسەﯾەکی
ن روو دەدا و بﯚ گرنگە کە لە سەری بززانين؟
چما و چلﯚن
ست دەکەون .لە
مەکانيان لەم پەرتووککەدا وە دەس
ن
سيارگەل کن ککە و
ئەمانە پرس
ساﯾد بە
بيست سا ی پ شوودا زۆر پەرتووک و ئ نس کلﯚپ دﯾای بە نرخ لە مەڕ ژ نﯚس
خﯚﯾان ھەﯾە.
ن
قازانج و کە کی تااﯾبەتی
ج
ھەمانە
شتوون .ھەر کام لەم بەرھ
چاپ گەﯾيش
الﯾەنی
ی
يان بە
نووسەران و ل کﯚ ەران للە داڕشتنی نەخشەی کاارﯾاندا باﯾەخيا
روانگەگەلی
ی
ی کوشتار و توواندنەوەی ئ تتنيکی/نەتەوەﯾی داوە و للە
جﯚراوجﯚری
سەرنج اک ش و شاراوەی کﯚمە کوژﯾيەککانيان خستوووە بەر
جياوازەوە ززۆر الﯾەنی س
ندی دەگە ە و خو نەر بە
مان تاﯾبەتمەند
چاوی خو ننەر .ئەم پەرتوووکەش ھەم
ساﯾد دەگا .لە بواری
ە زۆر الﯾەنی زانستی/م ژژووﯾی ژ نﯚس
ی دەستی بە
خو ندنەوەی
دن لە سەر ززۆر کەﯾسی ژ نﯚساﯾد کراوە و زانياری ﯾەکجار
حقوقييەوە ھە سەنگاند
بەشی
ی
بەش پ ک ھاتوووە کە
بە کە ک ددەداتە خو نەرر .ئەم پەرتووککە لە  ١٧ش
خان
وی ''انفال'' لە باشووری کووردستان تەرخ
ەکانی شا ی
می بﯚ قﯚناخە
دوازدەھەمی
کراوە.
رانانی :سﯚﯚران کەرباسييان
تاﯾبەتمەند
دﯾيەکانی پەڕتتووک
دەرەوەە
و ت:
ل و ھە ەبجە
جﯚری پەڕتتووک :ئەنفال
زمان  -ش وەزار :ئينگليززی
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a Master’s T
Thesis
by
ı̇ smaı̇ l Selvı̇
department Of
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ersity
an
nkara
july 2003
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11214
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Crime Aga
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ئامادەﯾﯾە
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ocie
ety for
Medical Ca
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تاﯾبەتم
ی پەڕتووک
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ئ رران
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Comptte d'auteur
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nal and Ethnic Conflict in the 21st Century
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Liam Anderson
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ەڕتووک
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:و ت
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جﯚری پەڕ
 ئينگلليزی: ش وەزار- زمان
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فاﯾلی
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دەرەوە
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64213
ئاماددەﯾە
:ی پی دی ئ ف
فاﯾلی
D
Duhok
orate Geogrraphy
Governo
E
E-duhok we
ebsite
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی پەڕتووک
بااشووری کورددستان
:و ت
جوگرافيا
 ج:ی پەڕتووک
جﯚری
 ئيينگليزی: ش وەزار- زمان
11230
0 :پەڕتوووکی ژمارە
E
Easy way tto Kurdish,, a mini co
ourse
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201310
0031501068
88426
ە
شتا ئامادە نييە
ھش
:ی پی دی ئ ف
فاﯾلی
Audio-Fo
orum
1997,, Guilford - USA
ISBN: 0-88432-94
41-0
ەتمەندﯾيەکانی
تاﯾبە
ی پەڕتووک
دەرەوە
:و ت
جﯚری
 زمانەوانی:ی پەڕتووک
 ئينگليزی: ش وەزار- ن
زمان
11231
1 :پەڕتوووکی ژمارە
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Educ
cation in a political context
c
: a study of k
knowledge
e processe
es and learrning
siites in the PKK
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201111
1101201066
62881
ئامادەﯾە
:ی پی دی ئ ف
فاﯾلی
divltr
K
Kariane (author) ،Westrrheim
2008 ،Be
ergen : Univversity of Be
ergen
English 125
5 p. (ID: B1
1040)
enddivltr
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
دەرەوە
:و ت
 رامياری:ی پەڕتووک
جﯚری
 ئينگليزی: ش وەزار- زمان
11232
2 :پەڕتوووکی ژمارە
EL
LEMENTAR
RY KURMAN
NJI GRAMMAR
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201309
9162159428
88750
 ئامادەﯾە:ی پی دی ئ ف
فاﯾلی
BY
MAJOR
R E. B. SOAN
NE, G.BJ.,
POLIT
TICAL DEPA
ARTMENT.
BA
AGHDAD :
OVERNMEN
PRINTED
D AT THE GO
NT PRESS.
1919
دﯾيەکانی پەڕتتووک
تاﯾبەتمەند
ئ اق
:و ت
 زمانەووانی:جﯚری پەڕتتووک
 ئينگلييزی: ش وەزار- زمان
11233
3 :پەڕتوووکی ژمارە
Env
vironmenta
al Impact A
Assessmen
nt Of Kirku
uk Oil Refinery
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201311
1121055128
87887
ئاماددەﯾە
:ی پی دی ئ ف
فاﯾلی
ed to the Co
ollege of Scie
ence
A thessis Submitte
University o
of Baghdad in Partial Fulfillment off the
Requirements forr the Degree
e of Ph.D., o
of Philosoph
hy in
Geology ((Petrology a
and Mineralo
ogy)
By
Lamyaa A
Abdul Amee
er Ali

http://www.kurdipedia.org

3049

ﻻﭘەڕە

M.Scc. Geochem
mistry
1
1995
Supervise
ed by
Prof.Dr. Mu
uataz Al-Dab
bbas
D
Dr. Adnan H. Afaj
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی پەڕتووک
ئ اق
:و ت
 ئابووری:ی پەڕتووک
جﯚری
 ئينگليزی: ش وەزار- زمان
11234
4 :پەڕتوووکی ژمارە
Essays
E
on the origins of Kurdis
sh nationa
alism
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201310
0031505368
88425
ە
شتا ئامادە نييە
ھش
:ی پی دی ئ ف
فاﯾلی
2
2003, Califo
ornia
ISBN: 1-56859-14
42-X
ەتمەندﯾيەکانی
تاﯾبە
ی پەڕتووک
دەرەوە
:و ت
 دۆزی کورد:ی پەڕتووک
جﯚری
 ئينگليزی: ش وەزار- ن
زمان
11235
5 :پەڕتوووکی ژمارە
Essays, sp
peeches an
nd memoirss of Helmu
uth von Mo
oltke
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201310
0070022118
88396
ئاممادەﯾە
:ی پی دی ئ ف
فاﯾلی
Helmutth von Molttke
Harp
per & brothe
ers
18
893, New Yo
ork
پەڕتووک
ک
کانی
تاﯾﯾبەتمەندﯾيەکا
دەرەوە
:و ت
 ﯾاداشت:ک
جﯚﯚری پەڕتووک
 ئينگليزی: ش وەزارر- زممان
11236
6 :پەڕتوووکی ژمارە
Europeanization off Turkey’s Kurdish P
Policy?! Yea
ars 2002-2
2011
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201311
1011449078
88088
ئامادەﯾە
:ی پی دی ئ ف
فاﯾلی
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Master Thesis
Submitted in partial fulfillment of the requirements for the degree of M.A. European Studies
Author: Silke Hils
Matr.No.: 34213
silke.hils@gmx.de
0176/80117670
First Supervisor:
Prof. Dr. Timm Beichelt
Second Supervisor:
Dr. Peter Widmann
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی پەڕتووک
تورکيا
:و ت
 دۆزی کورد:جﯚری پەڕتووک
 ئينگليزی: ش وەزار- زمان
11237 :پەڕتووکی ژمارە
Explaining Ethnic Disparities in School Enrollment in Turkey
http://www.kurdipedia.org/?q=2013103014175588121
ئامادەﯾە
:فاﯾلی پی دی ئ ف
Murat Kirdar
Middle East Technical University
April 2007
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی پەڕتووک
دەرەوە
:و ت
 پەروەردە:جﯚری پەڕتووک
 ئينگليزی: ش وەزار- زمان
11238 :پەڕتووکی ژمارە
Fatal Ambivalence: Missionariesin Ottoman Kurdistan, 1839-43
http://www.kurdipedia.org/?q=2013092623355888493
ئامادەﯾە
:فاﯾلی پی دی ئ ف
by
Jessica R. Eber
Class of 2008
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی پەڕتووک
دەرەوە
:و ت
 م ژوو:جﯚری پەڕتووک
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 ئينگليزی: ش وەزار- زمان
11239
9 :پەڕتوووکی ژمارە
Snow a
an Honey ،Fire
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201112
2142258556
63314
ە
شتا ئامادە نييە
ھش
:ی پی دی ئ ف
فاﯾلی
Voices from Kurdistan
Edited b
by :Gina Len
nnox
ەتمەندﯾيەکانی
تاﯾبە
ی پەڕتووک
دەرەوە
:و ت
 ھەمەجﯚرە:ی پەڕتووک
جﯚری
 ئينگليزی: ش وەزار- ن
زمان
11240
0 :پەڕتوووکی ژمارە
Forced
d evacuatiions and destruction
n of village
es in Dersim
m (Tuncelii) and Wes
stern
Bingöl,
B
Turrkish Kurd
distan, Sep
ptember-No
ovember 1
1994
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201403
3082326153
34426
ئامادەﯾە
:ی پی دی ئ ف
فاﯾلی
by Martin van Bruin
nessen (Univversiteit Utrecht)
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ددەرەوە
:و ت
 ددۆزی کورد:ی پەڕتووک
جﯚری
 ئيينگليزی: ش وەزار- زمان
11241
1 :پەڕتوووکی ژمارە
F
Forced Imm
migration a
and Diyarb
bakir
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201310
0081001538
88387
ئامادەەﯾە
:ی پی دی ئ ف
فاﯾلی
Diyarbakır
D
Kaalkınma Merrkezi
Gün
2010, İsta
anbul
ISBN: 978
8-605-89078
8-2-9
ی پەڕتووک
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی
تتورکيا
:و ت
 ددۆزی کورد:ی پەڕتووک
جﯚری
زمان
 ئئينگليزی: ش وەزار- ن
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11242
پەڕتوووکی ژمارە2 :
Forrced Immigration an
nd Its Effec
cts: Diyarb
bakir
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201310
0101010168
88355
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
Diyarbakır Kalkınma M
Merkezi
Compte d'a
auteur
2006, Diya
arbakır
تاﯾبەتم
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
ستان
باککووری کوردس
و ت:
جﯚری پەڕتووک :دۆۆزی کورد
زمان  -ش وەزار :ئيننگليزی
11243
پەڕتوووکی ژمارە3 :
Foreve
er Kurdish
h, destruction of a na
ation
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201310
0111240028
88350
ئاماددەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
Shorsh M
Mustafa Rassool
Harith Zah
hawi
1990, U
USA
ی پەڕتووک
ەتمەندﯾيەکانی
تاﯾبە
دەرەوە
و ت:
جﯚرری پەڕتووک :دۆزی کورد
ن  -ش وەزار :ئينگليزی
زمان
11244
پەڕتوووکی ژمارە4 :
Forgotten or Assim
milated? Minorities
M
iin the Edu
ucation Sys
stem of Turkey
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201311
1010907338
88098
ئامادەﯾﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
by Nurcan Kaya
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
ی
تاﯾبەتم
ددەرەوە
و ت:
ی پەڕتووک :پپەروەردە
جﯚری
زمان  -ش وەزار :ئئينگليزی

11245
پەڕتوووکی ژمارە5 :
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Fo
ormation ev
valuation of
o upper Qamchuqa
Q
persvoir, Khabbaz o
oil field, Kirkuk
a
area, North
heasteren Iraq
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201311
1121332518
87880
ئامادەﯾە
:ی پی دی ئ ف
فاﯾلی
Fuad M
Mohammad Q
Qadir
1999
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ئ اق
:و ت
 ئابووری:ی پەڕتووک
جﯚری
 ئينگليزی: ش وەزار- زمان
11246
6 :پەڕتوووکی ژمارە
Frittillaria Kurrdica
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201310
0262257368
88173
ئامادەەﯾە
:ی پی دی ئ ف
فاﯾلی
...
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ددەرەوە
:و ت
ھەمەجﯚرە
 ھ:ی پەڕتووک
جﯚری
 ئيينگليزی: ش وەزار- زمان
11247
7 :پەڕتوووکی ژمارە
From the
e Gulf to Arrarat
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201310
0141407508
88326
ئامادەﯾە
:ی پی دی ئ ف
فاﯾلی
G. E. Hubb
bard
Wil liam Blackw
wood
1916, Lon
ndon
ی پەڕتووک
ەتمەندﯾيەکانی
تاﯾبە
دەرەوە
:و ت
 گەشتنامە:ی پەڕتووک
جﯚری
 ئينگليزی: ش وەزار- ن
زمان
11248
8 :پەڕتوووکی ژمارە
Frrom the gu
ulf to Arara
at : an expe
edition thrrough Messopotamia and Kurdiistan
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201110
0281040506
62619
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ئاامادەﯾە
b. 188
85 ،G. E. (G
Gilbert Ernesst) ،Hubbard
d

:ی پی دی ئ ف
فاﯾلی

پەڕتووک
ک
ەکانی
تتاﯾبەتمەندﯾيە
دەرەوە
:و ت
مە
 گەشتنام:ک
جﯚری پەڕتووک
ج
ئينگليزی
ی
: ش وەززار- ززمان

11249
9 :پەڕتوووکی ژمارە
From Victim Dia
aspora to T
Transborde
er Citizens
ship?
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201310
0141419218
88325
ئامادەەﯾە
:ی پی دی ئ ف
فاﯾلی
Khalid Kha
ayati
LiU-T
Tryck
2
2008, Linkö
öping
ISBN: 978-91-7393-88
84-6
ی پەڕتووک
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی
ددەرەوە
:و ت
ھەمەجﯚرە
 ھ:ی پەڕتووک
جﯚری
 ئئينگليزی: ش وەزار- ن
زمان
11250
0 :پەڕتوووکی ژمارە
GENO
OCIDE IN IRAQ
I
The A
Anfal Cam
mpaign Aga
ainst the K
Kurds
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201109
9261714216
62106
 ئامادەﯾە:ی پی دی ئ ف
فاﯾلی
A Middlle East Watcch Report
H
Human Righ
hts Watch
New
w York · Wasshington · LLos Angeles · London
Copy
yright © July
y 1993 by H
Human Rights Watch.
All rights reserved.
Printed in the Uniteed States off America.
C
Catalog
g Number: 93-79064
Library off Congress Card
IISBN: 1-564
432-108-8
تاﯾبەتمەند
دﯾيەکانی پەڕتتووک
دەرەوەە
:و ت
ل و ھە ەبجە
 ئەنفال:جﯚری پەڕتتووک
 ئينگليززی: ش وەزار- زمان
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11251
پەڕتوووکی ژمارە1 :
Genocid
de in Kurdiistan
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201110
0182040576
62432
ئامادەەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
The
T Suppression of the
e Dersim Rebellion in Tu
urkey (1937
7-38) and th
he Chemicall War
Aga
ainst the Ira
aqi Kurds (1
)1988
Martin
n van Bruine
essen
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی پەڕتووک
دەرەوە
و ت:
ەبجە
ەنفال و ھە ە
ی پەڕتووک :ئە
جﯚری
زمان  -ش وەزار :ئيينگليزی
11252
پەڕتوووکی ژمارە2 :
Germa
any and Ge
enocide in Iraq
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201304
4140143107
78824
ئامادەﯾﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
Tilman Zulch
Inse Ge
eismar
1991
ی پەڕتووک
مەندﯾيەکانی
تاﯾبەتم
دەەرەوە
و ت:
ەبجە
ەنفال و ھە ە
جﯚری پەڕتووک :ئە
زمان  -ش وەزار :ئيننگليزی
11253
پەڕتوووکی ژمارە3 :
Ghosts of
o Halabja: Saddam Hussein an
nd the Kurrdish Geno
ocide
dipedia.org//?q=201205
5311310256
64966
http:///www.kurd
مادەﯾە
ئاما
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
M
Michael J. Ke
elly
پەڕتووک
ک
ﯾبەتمەندﯾيەکاانی
تاﯾب
دەرەوە
و ت:
ھە ەبجە
ک :ئەنفال و ھ
جﯚﯚری پەڕتووک
مان  -ش وەزارر :ئينگليزی
زما

11254
پەڕتوووکی ژمارە4 :
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Gra
ammar of tthe Kurma
anji or Kurd
dish Langu
uage
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201109
9271113036
62122
ئامادەﯾە
:ی پی دی ئ ف
فاﯾلی
E. B. So
oane
LOND
DON
1
1913
ی پەڕتووک
ەتمەندﯾيەکانی
تاﯾبە
دەرەوە
:و ت
 زمانەوانی:ی پەڕتووک
جﯚری
 ئينگليزی: ش وەزار- ن
زمان
11255
5 :پەڕتوووکی ژمارە
Grreat Britain & Reza S
Shah
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101733106
65502
ە
ئامادەﯾە
:ی پی دی ئ ف
فاﯾلی
192
21–1941 ،Th
he Plunder o
of Iran
Mohaammad Gho
oli Majd
Publishe
er: Universitty Press of Florida
IISBN 08130
021111
تاﯾبەتمە
ەندﯾيەکانی پپەڕتووک
:و ت
دەەرەوە
 را مياری:جﯚری پپەڕتووک
 ئيينگليزی: ش وەزار- زمان
11256
6 :پەڕتوووکی ژمارە
Group Den
nial - Reprression of Kurdish
K
Po
olitical and
d Cultural R
Rights in S
Syria
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201110
0121043436
62323
ئامادەەﯾە
:ی پی دی ئ ف
فاﯾلی
Huma
an Rights W
Watch
تمەندﯾيەکانی پەڕتووک
ی
تاﯾبە
دەرەوە
:و ت
جﯚری
 راپﯚرت:ی پەڕتووک
زمان
 ئينگليزی: ش وەزار- ن

11257
7 :پەڕتوووکی ژمارە
Halabja: never a
again
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http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201310
0141444288
88323
ە
ئامادەﯾە
:ی پی دی ئ ف
فاﯾلی
The Joint Commiittee on Kurrdistan
The Kurdish Observer
1988, Lo
ondon
تاﯾبەتم
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
:و ت
دەەرەوە
 ئە نفال و ھە ەببجە:جﯚری پەڕتووک
 ئيننگليزی: ش وەزار- زمان
11258
8 :پەڕتوووکی ژمارە
Highlights o
of Iraqi Kurrdistan 8 d
days (7 nig
ghts)
dipedia.org//?q=201302
2181415218
80672
http:///www.kurd
ئاممادەﯾە
:ی پی دی ئ ف
فاﯾلی
orted Group Tour
Esco
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی پەڕتووک
ددەرەوە
:و ت
 گگەشتنامە:ی پەڕتووک
جﯚری
ئينگليزی
 ئي: ش وەزار- زمان
11259
9 :پەڕتوووکی ژمارە
HISTOIRE
ES KURDIS
STAN STOR
RIES
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201111
1071107066
62830
 ئامادەﯾە:ی پی دی ئ ف
فاﯾلی
divltr
Novem
mber 2007
Edited by K
KRG (GKI)
Texxt and Pictu res : Chris K
Kutschera
Co
opyright © 2
2007 Chris K
Kutschera
Edited in E
English : Hellen Tange
Tran
nslated in K
Kurdish : Aziz Hussein
With
W special thanks to B
Bedran A.
Habeeb for his guid
dance on th
he editing
of th
he Kurdish trranslation
Desig
gn : Maud B
Benardeau
Printed in France by Graphitec
First prin
nting Novem
mber 2007
ISBN
N 978-2-953
30132-0-7
enddivltr
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دﯾيەکانی پەڕتتووک
تاﯾبەتمەند
و ت:
دەرەووە
جﯚری پەڕتتووک :م ژووو
ليزی
زمان  -ش وەزار :ئينگلي
11260
پەڕتوووکی ژمارە0 :
Historica
al dictionarry of the K
Kurds
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201208
8071349386
67579
ئاماددەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
Micchael M. Gun
nter
ی پەڕتووک
ەتمەندﯾيەکانی
تاﯾبە
دەرەوە
و ت:
جﯚرری پەڕتووک :م ژوو
زمان
ن  -ش وەزار :ئينگليزی

11261
پەڕتوووکی ژمارە1 :
H
HISTORY O
OF CHEMIC
CAL WARF
FARE
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201304
4122140397
78835
ئامادەﯾﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
N
NBCW
ی پەڕتووک
مەندﯾيەکانی
تاﯾبەتم
و ت:
دەەرەوە
ەبجە
ەنفال و ھە ە
جﯚری پەڕتووک :ئە
زمان  -ش وەزار :ئيننگليزی

11262
پەڕتوووکی ژمارە2 :
H
History of Z
Zoroastrian
nism
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201310
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ەمەجﯚرە
جﯚری پەڕتووک :ھە
زمان  -ش وەزار :ئينگگليزی
11291
پەڕتوووکی ژمارە1 :
Jou
urney Amo
ong Brave Men
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201310
0250910588
88199
يە
شتا ئامادە نييە
ھش
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
Dana A
Adams Schm
midt
Little, Brow
wn & Comp
pany
1964, Toro
onto
ی پەڕتووک
ەتمەندﯾيەکانی
تاﯾبە
دەرەوە
و ت:
جﯚرری پەڕتووک :دۆزی کورد
ن  -ش وەزار :ئينگليزی
زمان
11292
پەڕتوووکی ژمارە2 :
Journey Through
T
Assia Minor, Armenia a
and Koordiistan
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201310
0250916508
88198
ئامادەﯾە
ە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
acdonald Kinneir
John Ma
John Murray
1818, Lo
ondon
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ددەرەوە
و ت:
ی پەڕتووک :گگەشتنامە
جﯚری
ئينگليزی
زمان  -ش وەزار :ئي
11293
پەڕتوووکی ژمارە3 :
Journeyss in Persia and Kurdiistan
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201309
9081313588
88866
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
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By Isabella L. Bird
1
1891
ەتمەندﯾيەکانی
تاﯾبە
ی پەڕتووک
دەرەوە
:و ت
 گەشتنامە:ی پەڕتووک
جﯚری
 ئينگليزی: ش وەزار- ن
زمان
11294
4 :پەڕتوووکی ژمارە
Kara
ah Kaplan ; or The Ko
oordish Ch
hief I
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201310
0250921518
88197
ئامادەەﯾە
:ی پی دی ئ ف
فاﯾلی
Charl es Stuart Sa
avile
Richard Ben
ntley
1842, Lon
ndon
ی پەڕتووک
ەتمەندﯾيەکانی
تاﯾبە
دەرەوە
:و ت
جﯚری
 ھەمەجﯚرە:ی پەڕتووک
 ئينگليزی: ش وەزار- ن
زمان
11295
5 :پەڕتوووکی ژمارە
Khomeinissm Essayss on the Isllamic Repu
ublic
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201305
5111515557
78611
 ئامادەﯾە:ی پی دی ئ ف
فاﯾلی
Ervand Abrrahamian
Suggested
d citation:
Abrrahamian, Ervand.
E
Khomeinism: Esssays on the
e Islamic
Repub
blic. Berkeley
y: Universityy of Californ
nia, 1993.
دﯾيەکانی پەڕتتووک
تاﯾبەتمەند
:و ت
دەرەووە
 م ژووو:جﯚری پەڕتتووک
ليزی
 ئينگلي: ش وەزار- زمان
11296
6 :پەڕتوووکی ژمارە
Kirkuk
k - the Jud
dgement off History and
a
Conscie
ence: A Do
ocumentarry Study off the
Kurdish
h Issue in IIraq
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201403
3271351536
65356
ھ شتا ئاممادە نييە
:ی پی دی ئ ف
فاﯾلی
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Ka
amal Mudhir Ahmad
In
ntroduced and
a translate
ed by Abdulla Mufid
ISB
BN-10: 0956
6635202
ISBN-13: 978-0956
6635204
تاﯾبەتمەند
ندﯾيەکانی پەڕڕتووک
دەرەووە
:و ت
دۆزی کورد
ی
:جﯚری پەڕڕتووک
 ئينگلليزی: ش وەزار- زمان
11297
7 :پەڕتوووکی ژمارە
Kirkuk in Transition
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201208
8122113156
67466
ئامادەەﯾە
:ی پی دی ئ ف
فاﯾلی
n Iraq
Confidencce Building in Northern
Michael Kn
nights
with Ahme
ed Ali
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی پەڕتووک
دەرەوە
:و ت
جﯚری
 راپﯚرت:ی پەڕتووک
 ئينگليزی: ش وەزار- زمان
11298
8 :پەڕتوووکی ژمارە
KIRKUK
K Reaching
g a Compre
ehensive S
Settlementt for a Disp
puted Prov
vince
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201311
1111045378
87921
ئاماددەﯾە
:ی پی دی ئ ف
فاﯾلی
COLU
UMBIA UNIV
VERSITY | S
SIPA
Scchool of Inte
ernational a
and Public A
Affairs
May 12, 2011
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ددەرەوە
:و ت
ھەمەجﯚرە
 ھ:ی پەڕتووک
جﯚری
 ئيينگليزی: ش وەزار- زمان
11299
9 :پەڕتوووکی ژمارە
Kirk
kuk Statuss Referendum Operattional Con
ncept
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201311
1141356368
87840
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 ئامادەﯾە:ی پی دی ئ ف
فاﯾلی
Kirk
kuk and Other Disputed
d Territories Status Refeerendum Op
perational
Concept
2012
The
e Center for Democracy
y and Civil Society
S
at Geeorgetown U
University
دﯾيەکانی پەڕتتووک
تاﯾبەتمەند
دەرەوەە
:و ت
 ھەمە جﯚرە:جﯚری پەڕتتووک
 ئينگليززی: ش وەزار- زمان
11300
0 :پەڕتوووکی ژمارە
The Ju
udgementt of History
y and Cons
science: A Documenttary Study
y of the ؛Kirkuk
Kurdish
h Issue in Iraq
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201311
1200232348
87745
ھ شتا ئامادە ننييە
:ی پی دی ئ ف
فاﯾلی
By: Dr.
D Kamal Mudhir Ahmaad
&
Mufid
M
Abdulla
پەڕتووک
ک
تاﯾبەتمەندﯾيەککانی
دەرەوە
:و ت
کورد
د
 دۆزی:پەڕتووک
ک
جﯚری
ج
 ئينگليزی: ش وەزاار- زممان
11301
1 :پەڕتوووکی ژمارە
KRG - Re
epresentattion in the
e United Sttates
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201302
2190950408
80665
ئامادەەﯾە
:ی پی دی ئ ف
فاﯾلی
...
ی پەڕتووک
ەتمەندﯾيەکانی
تاﯾبە
دەرەوە
:و ت
 ھەمەجﯚرە:ی پەڕتووک
جﯚری
 ئئينگليزی: ش وەزار- ن
زمان

11302
2 :پەڕتوووکی ژمارە
Kurdî kurman
ncî, pirtûk
ka xwendin
n û hîndariiyê 1 – 2, F
Ferheng ku
urdî – alma
anî /
almanî - k
kurdî
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http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201309
9190950228
88702
ئامادە نييە
ە
ھ شتا
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
Evdila Dirêjj
2011,
2
Berlin
n
ISB
BN: 978-3-9812351-3-5
5
تاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی پەڕتوووک
دەرەوە
و ت:
فەرھەنگ
گ
جﯚری پەڕتوووک:
مانی
زمان  -ش وەەزار :ئە ی
11303
پەڕتوووکی ژمارە3 :
Kurrdish
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201404
4102058486
69596
ھ شتاا ئامادە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
Language Famiiliarzation C
Course
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
تاﯾبەتم
د ەرەوە
و ت:
جﯚری پەڕتووک :زممانەوانی
زمان  -ش وەزار :ئيينگليزی

11304
پەڕتوووکی ژمارە4 :
Kurdish
h and Kurd
distan Sociiety 1970-2003: Tow
wards Free
edom
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201310
0161049588
88304
ئاامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
Karim H
Hasan
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ددەرەوە
و ت:
ی پەڕتووک :ددۆزی کورد
جﯚری
زمان  -ش وەزار :ئيينگليزی
11305
پەڕتوووکی ژمارە5 :
Kurrdish Cultu
ure and Soc
ciety
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201310
0250929188
88196
يە
شتا ئامادە نييە
ھش
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
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Colle
ectif
Greeenwood Prress
200
01, Connectticut
ISBN: 0-313-3154
43-4
ەتمەندﯾيەکانی
تاﯾبە
ی پەڕتووک
دەرەوە
و ت:
جﯚرری پەڕتووک :کلتوور
ن  -ش وەزار :ئينگليزی
زمان
11306
پەڕتوووکی ژمارە6 :
Kurdish diialect stud
dies I
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201310
0250932478
88195
ە
شتا ئامادە نييە
ھش
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
David Neil MacKe
enzie
Oxford U
University P
Press
1961, Lon
ndon
ەتمەندﯾيەکانی
تاﯾبە
ی پەڕتووک
دەرەوە
و ت:
ی پەڕتووک :زمانەوانی
جﯚری
ن  -ش وەزار :ئينگليزی
زمان
11307
پەڕتوووکی ژمارە7 :
Kurd
dish Diaspora Politic
cal Activism
m in Europ
pe with a P
Particular F
Focus on G
Great
Brritain
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201309
9191602158
88667
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
Bahar B
Baser
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی پەڕتووک :ددۆزی کورد
جﯚری
زمان  -ش وەزار :ئيينگليزی
11308
پەڕتوووکی ژمارە8 :
Kurdish ffacts
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201209
9032131446
69928
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
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...
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
تاﯾبەتم
دە رەوە
:و ت
 کﯚﯚی ب وکراوەککان:جﯚری پەڕتووک
 ئيننگليزی: ش وەزار- زمان

11309
9 :پەڕتوووکی ژمارە
Kurrdish Folkttales
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201109
9262217276
62110
ئامادەەﯾە
:ی پی دی ئ ف
فاﯾلی
QYYY) ،Number R ،Reprinted from
f
The In
nternational Journal of K
Kurdish Stud
dies (Volum
me QS
with permissio
on of the Ku
urdish Libra
ary in New Y
York.
Collected
d by:
M
Mohammed H
Hamasalih T
Tofiq
Tran
nslated and Introduced
d by:
Pro
ofessor Whe
eeler Thackkston
D
Department of Near Easstern
Language
es & Civilizattions
Harvard Unive
ersity
First Edittion:
The Kurdish Lib
brary
The In
nternationall Journal of Kurdish Stu
udies
QY
YYY ،Numbe
er R ،Volum
me QS
N
New York – USA
Second Edittion:
Min
nistry of Cullture
Tra
anslation Ho
ouse
S
Suleimani – Iraqi Kurdiistan
RPP
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
دەرەوە
:و ت
 کلتوور:ی پەڕتووک
جﯚری
 ئينگليزی: ش وەزار- زمان
11310
0 :پەڕتوووکی ژمارە
Kurdish Human Riights Proje
ect: Impac
ct Report 2
2009
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201310
0250938318
88194
ئامادەﯾﯾە
:ی پی دی ئ ف
فاﯾلی
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Ku
urdish Humaan Rights Prroject
KHRP
2009, Lo
ondon
ی پەڕتووک
مەندﯾيەکانی
تاﯾبەتم
و ت:
ددەرەوە
ی پەڕتووک :رراپﯚرت
جﯚری
زمان  -ش وەزار :ئئينگليزی
11311
پەڕتوووکی ژمارە1 :
and New Media ،Disourse ،Ku
urdish Iden
ntity
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201201
1172002056
63883
ئامادەەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
Jaffeer Sheyholisslami
ی پەڕتووک
ەتمەندﯾيەکانی
تاﯾبە
دەرەوە
و ت:
ھەمەجﯚرە
ی پەڕتووک :ھ
جﯚری
ن  -ش وەزار :ئئينگليزی
زمان

11312
پەڕتوووکی ژمارە2 :
Kurdish
h Issue In Iran
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201109
9262223156
62111
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
Edited by: Majid H
Hakki & Sharif Behruz
2008
دﯾيەکانی پەڕتتووک
تاﯾبەتمەند
دەرەوەە
و ت:
جﯚری پەڕتتووک :دۆزی کورد
زمان  -ش وەزار :ئينگليززی
11313
پەڕتوووکی ژمارە3 :
Ku
urdish Life in Contem
mporary Tu
urkey: Migrration, Gen
nder and E
Ethnic Iden
ntity
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201310
0031601478
88414
شتا ئامادە نيييە
ھش
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
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G
Celiiker
Anna Grabolle
تاﯾبە
ەتمەندﯾيەکاننی پەڕتووک
دەرەوە
:و ت
 دۆزی کورد:جﯚرری پەڕتووک
 ئينگليزی: ش وەزار- ن
زمان

11314
4 :پەڕتوووکی ژمارە
Kurrdish litera
ature
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201310
0261458028
88186
ئاماددەﯾە
:ی پی دی ئ ف
فاﯾلی
Ricardo G
Gustavo Esp
peja
Rozzhin
2009
ی پەڕتووک
ەتمەندﯾيەکانی
تاﯾبە
دەرەوە
:و ت
 ئەدەبی:جﯚرری پەڕتووک
 ئينگليزی: ش وەزار- ن
زمان
11315
5 :پەڕتوووکی ژمارە
Kurdish MinorityRig
M
ghts: Wha t’s theprob
blem repre
esented to
o be?
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201310
0090955178
88370
ئامادەﯾە
ە
:ی پی دی ئ ف
فاﯾلی
A Thesis Presented by
b Anna Hag
gberg, Simo
one Hedelun
nd, Ida Hille
erup and An
ntonia
Horodinca to The
T Faculty of Culture and
a Societyy and the De
epartment o
of Global Political
S
Studies of M
Malmö Unive
ersity
In Parttial Fulfilmen
nt of the Re
equirementss for the Degree
Bachelorr of Arts witth a Major in
n Human Rights
Hum
man Rights III, (MR105E
E), Autumn 2012
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ددەرەوە
:و ت
 ددۆزی کورد:ی پەڕتووک
جﯚری
 ئيينگليزی: ش وەزار- زمان
11316
6 :پەڕتوووکی ژمارە
Kurdish National Dis
scourse - A
Ahe PKK A
And The Şe
eyh Said Re
evolt
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201305
5190922017
78527
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ئامادەﯾە

ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
b
by: Adem H
Hakan
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی پەڕتووک
ددەرەوە
و ت:
ی پەڕتووک :ددۆزی کورد
جﯚری
زمان  -ش وەزار :ئيينگليزی

11317
پەڕتوووکی ژمارە7 :
Kurdiish Notable
es and the
e Ottman S
State
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201208
8151435246
66716
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
Evolving Id
dentities, Co
ompeting Lo
oyalties, and
d Shifting Bo
oundaries
Haka
an Özoglu
دﯾيەکانی پەڕتتووک
تاﯾبەتمەند
و ت:
دەرەووە
جﯚری پەڕتتووک :م ژووو
ليزی
زمان  -ش وەزار :ئينگلي
11318
پەڕتوووکی ژمارە8 :
Kurdish
h or Luri Laki’s dispu
uted identiity in the L
Luristan prrovince of Iran
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201307
7072105448
89665
ئامادەەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
E
Erik John An
nonby
2004
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی پەڕتووک
ددەرەوە
و ت:
ی پەڕتووک :ددۆزی کورد
جﯚری
زمان  -ش وەزار :ئيينگليزی
11319
پەڕتوووکی ژمارە9 :
Kurdish
h Question
n and the 2
2003 Iraqi War
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201110
0071140476
62235
ی پی دی ئ ف :ھ شتا ئاماادە نييە
فاﯾلی

ﻻﭘەڕە
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By Mohammed M.A.
M
Ahmed
d - Michael M
M. Gunter
دﯾيەکانی پەڕتتووک
تاﯾبەتمەند
ل و ھە ەبجە
 ئەنفال:جﯚری پەڕتتووک
 ئينگليززی: ش وەزار- زمان

11320
0 :پەڕتوووکی ژمارە
K
Kurdish Reader
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201310
0261503418
88185
تا ئامادە نييە
ھ شتا
:ی پی دی ئ ف
فاﯾلی
Kh
hanna Omarkhali
Harrasssowitz
20
011, Wiesbaaden / Allem
magne
ISBN: 978
8-3-447-065
527-6
مەندﯾيەکانی
تاﯾبەتم
ی پەڕتووک
دەەرەوە
:و ت
ھەمەجﯚرە
 ھ:ی پەڕتووک
جﯚری
 ئيينگليزی: ش وەزار- زمان
11321
1 :پەڕتوووکی ژمارە
Kurdish
h Secessio
onism in Irraq and Turkey
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201309
9211112198
88607
مادەﯾە
ئاما
:ی پی دی ئ ف
فاﯾلی
Defne
e Ezgi
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ددەرەوە
:و ت
 ددۆزی کورد:ی پەڕتووک
جﯚری
 ئيينگليزی: ش وەزار- زمان
11322
2 :پەڕتوووکی ژمارە
Kurdis
sh-Armeniian Relatio
ons in the Late
L
Ottom
man Empirre: Power S
Structures
s and
Intera
active Beha
avior
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201310
0090953069
92396
ئامادەﯾە
:ی پی دی ئ ف
فاﯾلی
Brad De
ennis
A thesis submitted to th
he faculty off The Unive rsity of Utah
h in partial ffulfillment o
of the
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requirem
ments for th
he degree o
of Master of Arts
III
M
Middle East Studies/Hisstory
Deepartment off Languagess and Litera
ature
The Un
niversity of U
Utah
December 2008
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ددەرەوە
:و ت
 ددۆزی کورد:ی پەڕتووک
جﯚری
 ئيينگليزی: ش وەزار- زمان
11323
3 :پەڕتوووکی ژمارە
Kurdish
h-English D
Dictionary;; Kurdî – În
ngilîzî Ferh
heng
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201405
5052246157
76082
ە
 ئامادەﯾە:ی پی دی ئ ف
فاﯾلی
Baran Rizgar
LLondon
1993
ەندﯾيەکانی پپەڕتووک
تاﯾبەتمە
دەررەوە
:و ت
 فەررھەنگ:جﯚری پپەڕتووک
 التين. باکوور ت. ک: ش وەزار- زمان
 ئينگگليزی: ش وەزار- زمان
11324
4 :پەڕتوووکی ژمارە
K
KURDISH–
–ENGLISH VOCABUL
LARY
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201309
9182203378
88715
ئاماادەﯾە
:ی پی دی ئ ف
فاﯾلی
...
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ددەرەوە
:و ت
 ففەرھەنگ:ی پەڕتووک
جﯚری
 ئئينگليزی: ش وەزار- زمان
11325
5 :پەڕتوووکی ژمارە
Ku
urdish-Sorrani Defense Langua
age Proficie
ency
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201310
0261853288
88181
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ئاممادەﯾە

:ی پی دی ئ ف
فاﯾلی
Familiarization G
Guide
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ددەرەوە
:و ت
 ززمانەوانی:ی پەڕتووک
جﯚری
 ئئينگليزی: ش وەزار- زمان

11326
6 :پەڕتوووکی ژمارە
K
Kurdistan - A Companion
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201204
4261518526
64636
ە
شتا ئامادە نييە
ھش
:ی پی دی ئ ف
فاﯾلی
...
ی پەڕتووک
ەتمەندﯾيەکانی
تاﯾبە
 ھەمەجﯚرە:ی پەڕتووک
جﯚری
 ئينگليزی: ش وەزار- ن
زمان

11327
7 :پەڕتوووکی ژمارە
KUR
RDISTAN & KURDS TO
OWARD A CULTURA
AL DEFINIT
TION
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201302
2200955508
80650
ئاماددەﯾە
:ی پی دی ئ ف
فاﯾلی
Kemal Miraw
wdali
Presente
ed at:
Th
he Internatiional Conferrence
The K
Kurds Political status an
nd Human R
Rights
Georgetown, W
Washington, D.C
Ma
arch 17-19--1993
Reprinte
ed by
The Kurdish Infformation Ce
entre
12
29 ST JOHN
NS WAY, LONDON N19 3RQ.
T
Tel: 0171-2729499 Faxx: 0171-282
29466
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
دەرەوە
:و ت
 کلتوور:ی پەڕتووک
جﯚری
 ئينگليزی: ش وەزار- زمان
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11328
8 :پەڕتوووکی ژمارە
Kurdistan
n and The Kurds
K
A Diivided Hom
meland and
d a Nation
n without S
State
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201110
0241500296
62533
ئامادەﯾە
:ی پی دی ئ ف
فاﯾلی
divltr
Dr. Jawaad Mella
Introducction by:
Dr. Jemaal Nebez
WKA
Palingswickk House
241 King Street
London W6 9LP
U. K.
Tel: 0208 7
7487874
Fax: 0208 7
7416436
e.mails:
wka@kncc.org.uk
KNC@ribraahim.de
www.kncc.org.uk
www.rojaava.com
www.k
kncscandinaavia.com
All
A Rights R
Reserved
IS
SBN: 0 9529
9951 7 4
Western Ku
urdistan Asssociation
Publications – Londo
on 2005
eenddivltr
تاﯾبەتمەنندﯾيەکانی پە
ەڕتووک
:و ت
دەررەوە
 راميياری:ەڕتووک
جﯚری پە
گليزی
 ئينگ: ش وەزار- زمان
11329
9 :پەڕتوووکی ژمارە
Kurrdistan Bu
usiness Age
enda
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201110
0172335436
62410
ئاماددەﯾە
:ی پی دی ئ ف
فاﯾلی
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C
CIPE
ی پەڕتووک
ەتمەندﯾيەکانی
تاﯾبە
جﯚرری پەڕتووک :ئابووری
زمان
ن  -ش وەزار :ئينگليزی

11330
پەڕتوووکی ژمارە0 :
K
Kurdistan IIn the Shad
dow of His
story
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201108
8312235346
60859
يە
شتا ئامادە نييە
ھش
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
سينی: Susan Meeiselas
نووس
ی پەڕتووک
ەتمەندﯾيەکانی
تاﯾبە
دەرەوە
و ت:
جﯚرری پەڕتووک :م ژوو
ن  -ش وەزار :ئينگليزی
زمان

11331
پەڕتوووکی ژمارە1 :
Kurdisttan in the T
Time of Sa
addam Hus
ssein
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201310
0271039008
88160
ئاما دەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
U. S. Se
enate
US
SGPO
19
991, Washin
ngton
ISBN: 0-16-0370
023-X
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ددەرەوە
و ت:
ی پەڕتووک :ددۆزی کورد
جﯚری
زمان  -ش وەزار :ئيينگليزی
11332
پەڕتوووکی ژمارە2 :
Ku
urdistan In
nvest in De
emocracy 2
2011
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201110
0201055546
62456
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
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An offficial publica
ation of the Kurdistan R
Regional Government
دﯾيەکانی پەڕتتووک
تاﯾبەتمەند
:و ت
باشوووری کوردستان
ی
 ئابووری:جﯚری پەڕتتووک
 ئينگليززی: ش وەزار- زمان

11333
3 :پەڕتوووکی ژمارە
Kurdistan Region Ecconomic D
Development Assessm
ment
dipedia.org//?q=201109
9262155206
62108
http:///www.kurd
مادەﯾە
ئاما
:ی پی دی ئ ف
فاﯾلی
Final Repo
ort
Deecember 2008
پەڕتووک
ک
ﯾبەتمەندﯾيەکاانی
تاﯾب
 راپﯚرت:ک
جﯚﯚری پەڕتووک
 ئينگليزی: ش وەزارر- مان
زما

11334
4 :پەڕتوووکی ژمارە
Kurdistan
K
R
Regional G
Governmen
nt Area Of Iraq
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201110
0182034486
62431
ئامادەﯾە
:ی پی دی ئ ف
فاﯾلی
K Border Age
ency
UK
Country Off Origin Info
ormation Se
ervice
Reporrts On Krg Published
P
Orr Accessed B
Between 6 M
May 2009 A
And 20 May 2009
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
دەرەوە
:و ت
 راپﯚرت:ی پەڕتووک
جﯚری
 ئينگليزی: ش وەزار- زمان
11335
5 :پەڕتوووکی ژمارە
K
Kurdistan T
Tourism G
Guide
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201207
7121501407
72008
ھ شتا ئامادە نييە
:ی پی دی ئ ف
فاﯾلی
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...
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
تاﯾبەتمە
و ت:
ستان
شووری کوردس
باش
ەمەجﯚرە
جﯚری پەڕتووک :ھە
زمان  -ش وەزار :ئينگگليزی

11336
پەڕتوووکی ژمارە6 :
Kurrdistan, n°1 - 8
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201310
0271048198
88158
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
...
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
تاﯾبەتم
دە رەوە
و ت:
جﯚری پەڕتووک :کﯚﯚی ب وکراوەککان
زمان  -ش وەزار :فرەەزمان

11337
پەڕتوووکی ژمارە7 :
Ku
urdland: Ku
urdish Iden
ntity
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201303
3071043448
80293
ئاماددەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
Hawre Qe
endil
ی پەڕتووک
ەتمەندﯾيەکانی
تاﯾبە
جﯚرری پەڕتووک :دۆزی کورد
ن  -ش وەزار :ئينگليزی
زمان

11338
پەڕتوووکی ژمارە8 :
Kurds
s and the state
s
in Ira
an; The Ma
aking of Ku
urdish Iden
ntity
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201307
7101510378
89618
مادەﯾە
ئام
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
Abbass Vali
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
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ددەرەوە
:و ت
 ددۆزی کورد:ی پەڕتووک
جﯚری
 ئيينگليزی: ش وەزار- زمان
11339
9 :پەڕتوووکی ژمارە
Kurds in
n the Syrian Arab Rep
public one
e year after the Marc
ch 2004 ev
vents
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201205
5212129006
64810
ئاماددەﯾە
:ی پی دی ئ ف
فاﯾلی
Amnesty Internationa
al 10 March 2005
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
دەرەوە
:و ت
 راپﯚرت:ی پەڕتووک
جﯚری
 ئينگليزی: ش وەزار- زمان
11340
0 :پەڕتوووکی ژمارە
KURD
DS OF MOD
DERN TURK
KEY; Migra
ation, Neoliberalism a
and Exclus
sion in Turrkish
Soc
ciety
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201307
7092055378
89621
ئاماادەﯾە
:ی پی دی ئ ف
فاﯾلی
CENK
K SARAÇOĞ
ĞLU
TAU
URIS ACADE
EMIC STUDIIES
an imprintt of
I.B.Tau
uris Publisheers
LONDON
N • NEW YO RK
تاﯾببەتمەندﯾيەکانی پەڕتووک
دەرەوە
:و ت
 دۆزی کورد:جﯚﯚری پەڕتووک
 ئينگليزی: ش وەزار- زماان
11341
1 :پەڕتوووکی ژمارە
Kurds, Genocide, Annihilatiion, and th
he Stance o
of the Inte
ernational Law
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201109
9011546045
57733
ئامادەﯾە
:ی پی دی ئ ف
فاﯾلی
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Author: Hazhar A
Aziz Surme
تاﯾبەتمەندﯾييەکانی پەڕتووک
باشووری کوردستان
:و ت
ی
 ئەنفال و ھە ەبجە:جﯚری پەڕتوووک
ئينگليزی
ی
: ش وەەزار- زمان

11342
2 :پەڕتوووکی ژمارە
K
Kurmanji K
Kurdish Reader
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201310
0261517098
88183
ئاماددەﯾە
:ی پی دی ئ ف
فاﯾلی
Deniz E
Ekici
2
2007
ی پەڕتووک
ەتمەندﯾيەکانی
تاﯾبە
دەرەوە
:و ت
 زمانەوانی:ی پەڕتووک
جﯚری
 ئينگليزی: ش وەزار- ن
زمان
11343
3 :پەڕتوووکی ژمارە
Landmine Im
mpact Surv
vey The Re
epublic Of Iraq
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201311
1131609248
87855
ئامادەﯾە
:ی پی دی ئ ف
فاﯾلی
2004-2
2006
Implemen
nted by the Information
n Manageme
ent & Mine Action Prog
grams
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی پەڕتووک
ددەرەوە
:و ت
ھەمەجﯚرە
 ھ:ی پەڕتووک
جﯚری
 ئيينگليزی: ش وەزار- زمان
11344
4 :پەڕتوووکی ژمارە
LA
ANGUAGE POLICY
P
AN
ND NATION
NAL UNITY
Y: THE DIL
LEMMA OF THE KURD
DISH
LANGUAG
GE IN TUR
RKEY
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201310
0081008058
88385
ئامادەﯾە
:ی پی دی ئ ف
فاﯾلی
A Case Study on
n Language Policy betw
ween 1924-2
2009
BY
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DIC
CLE CEMILO
OGLU
A senior ho
onors thesiss submitted to the Depa
artment of Political Scie
ence
University of Pe nnsylvania, Philadelphiia, Pennsylvvania
March 30, 2009
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی پەڕتووک
ددەرەوە
:و ت
 ززمانەوانی:ی پەڕتووک
جﯚری
 ئئينگليزی: ش وەزار- زمان
11345
5 :پەڕتوووکی ژمارە
Late Antiique Motifss in Yezidi Oral Tradition
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201311
1281504468
87567
 ئامادەﯾە:ی پی دی ئ ف
فاﯾلی
Esszter Spät
Submitted
d to Central European U
University
2009
تاﯾبەتمەند
دﯾيەکانی پەڕتتووک
:و ت
دەرەوەە
 ھەمە جﯚرە:جﯚری پەڕتتووک
 ئينگليززی: ش وەزار- زمان
11346
6 :پەڕتوووکی ژمارە
LAW OF ADMINIST
TRATION F
FOR THE S
STATE OF IIRAQ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201306
6301351498
89753
ئامادەﯾە
:ی پی دی ئ ف
فاﯾلی
...
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ئ اق
:و ت
جﯚری
 ﯾاساﯾی:ی پەڕتووک
 ئينگليزی: ش وەزار- زمان
11347
7 :پەڕتوووکی ژمارە
Law
w of Auton
nomy
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201310
0270050038
88163
ئاماددەﯾە
:ی پی دی ئ ف
فاﯾلی
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Ahmed Hassan Al-B
Bakr
Ministry of Informattion
1977, Baghdad
ی پەڕتووک
ەتمەندﯾيەکانی
تاﯾبە
ئ اق
:و ت
 ﯾاساﯾی:جﯚرری پەڕتووک
 ئينگليزی: ش وەزار- ن
زمان
11348
8 :پەڕتوووکی ژمارە
Limeliight on the
e North of Iraq
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201310
0281030418
88148
ئاماددەﯾە
:ی پی دی ئ ف
فاﯾلی
Nauman
n M. al-Kana
aani
Daar al-Jumhuriya
1965, Baghdad
ەتمەندﯾيەکانی
تاﯾبە
ی پەڕتووک
ئ اق
:و ت
 دۆزی کورد:جﯚرری پەڕتووک
 ئينگليزی: ش وەزار- ن
زمان
11349
9 :پەڕتوووکی ژمارە
Lim
miting polygyny in IIraqi Kurdiistan
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201309
9270003588
88492
ئامادەەﯾە
:ی پی دی ئ ف
فاﯾلی
A study on different views
v
of wo
omen regard
ding the am
mendment off the
perssonal statuss law
Haje
e Keli
MA thesis in Hiistory of Religion, 60 crredits
Depa
artment of C
Culture Stud
dies and Oriental Langu
uages
Facultty of Human
nities
UNIVE
ERSITY OF O
OSLO
SPRING 2011
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی پەڕتووک
ددەرەوە
:و ت
 ددۆزی کورد:ی پەڕتووک
جﯚری
 ئيينگليزی: ش وەزار- زمان
11350
0 :پەڕتوووکی ژمارە
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Managing Arab-Kurd Tensions in Northern Iraq After the Withdrawal of U.S.
Troops
http://www.kurdipedia.org/?q=2013102314045188228
ئامادەﯾە
:فاﯾلی پی دی ئ ف
Larry Hanauer, Jeffrey Martini,
Omar Al-Shahery
Prepared for United States Forces–Iraq
Approved for public release; distribution unlimited
2011
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی پەڕتووک
دەرەوە
:و ت
 ھەمەجﯚرە:جﯚری پەڕتووک
 ئينگليزی: ش وەزار- زمان
11351 :پەڕتووکی ژمارە
Maps into Nations: Kurdistan, Kurdish Nationalism and International Society
http://www.kurdipedia.org/?q=2013092112592988589
ئامادەﯾە
:فاﯾلی پی دی ئ ف
The London School of Economics and Political Science
by
Zeynep N. Kaya
A thesis submitted to the Department of International Relations
of the London School of Economics for the degree of Doctor of
Philosophy, London, June 2012.
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی پەڕتووک
دەرەوە
:و ت
 دۆزی کورد:جﯚری پەڕتووک
 ئينگليزی: ش وەزار- زمان
11352 :پەڕتووکی ژمارە
Mariama
http://www.kurdipedia.org/?q=2011091911445261970
ئامادەﯾە
:فاﯾلی پی دی ئ ف
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دی
مرﯾەما کچە ژنەک ژ زەمانەک ی
سل ﭭانەی
نﭭ سەرر  :سەبری س
 - 20دھوک
ساال وەەشان 010 :
ک 2010 -
شو ن و کات :دھوک
تاﯾبەتم
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
و ت:
ستان
شووری کوردس
باش
جﯚری پەڕتووک :رۆممان
نگليزی
زمان  -ش وەزار :ئينگ
11353
پەڕتوووکی ژمارە3 :
Math City
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201201
1031016316
63648
ئامادەﯾﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
Ahmad A
Amani
Co
opyright 201
11 Ahmad A
Amani
dition
Smaashwords Ed
مەندﯾيەکانی
تاﯾبەتم
ی پەڕتووک
و ت:
دەەرەوە
ھەمەجﯚرە
ی پەڕتووک :ھ
جﯚری
زمان  -ش وەزار :ئيينگليزی
11354
پەڕتوووکی ژمارە4 :
M
Media, Bab
bylon and P
Persi
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201310
0281232378
88144
ئاماددەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
Zénaaïde A. Rago
ozin
T
T. Fisher Un
nwin
1889, London
ی پەڕتووک
ەتمەندﯾيەکانی
تاﯾبە
دەرەوە
و ت:
جﯚرری پەڕتووک :م ژوو
زمان
ن  -ش وەزار :ئينگليزی
11355
پەڕتوووکی ژمارە5 :
Mehe
emet, the K
Kurd
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201310
0290911508
88134
ئامادەەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی

ﻻﭘەڕە
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Chaeles W
Wells
Bell and D
Daldy
1865, Lo
ondon
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ددەرەوە
:و ت
ھەمەجﯚرە
 ھ:ی پەڕتووک
جﯚری
 ئيينگليزی: ش وەزار- زمان
11356
6 :پەڕتوووکی ژمارە
Mem û Zîîn, a Kurdis
sh romanc
ce - I
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201310
0301005038
88131
ئاماددەﯾە
:ی پی دی ئ ف
فاﯾلی
M
Michael L. Ch
hyet
U..M.I
Michigan - U
1991, M
USA
ەتمەندﯾيەکانی
تاﯾبە
ی پەڕتووک
دەرەوە
:و ت
 ئەدەبی:جﯚرری پەڕتووک
 ئينگليزی: ش وەزار- ن
زمان
11357
7 :پەڕتوووکی ژمارە
Memoran
ndum on th
he situatio
on of the K
Kurds
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201310
0301257588
88127
ئاماددەﯾە
:ی پی دی ئ ف
فاﯾلی
Kurd
dish Delegation
Kurd
dish Delegation
1949, P
Paris
ەتمەندﯾيەکانی
تاﯾبە
ی پەڕتووک
دەرەوە
:و ت
 دۆزی کورد:جﯚری پەڕتووک
 ئينگليزی: ش وەزار- ن
زمان
11358
8 :پەڕتوووکی ژمارە
Migra
ants betwe
een Culture
e and Sociiety; Fadim
me - a marttyr of our ttime
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201310
0181108438
88283
ئامادەﯾﯾە
:ی پی دی ئ ف
فاﯾلی
Cecilia Eng
glund
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Stockholm 2002
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی پەڕتووک
دەرەوە
و ت:
جﯚری
ی پەڕتووک :ککﯚمە ﯾەتی
زمان  -ش وەزار :ئيينگليزی
11359
پەڕتوووکی ژمارە9 :
Models
M
for the schoo
oling of Kurdish stud
dents in Turkey
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201310
0301303258
88126
نييە
شتا ئامادە ني
ھش
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
M. Şerif Derincce
DİS
SA
2
2012, İstanb
bul
IS
SBN: 978-60
05-5458-13
3-3
پەڕتووک
ک
تاﯾﯾبەتمەندﯾيەککانی
تورکيا
و ت:
ک :پەروەردە
جﯚﯚری پەڕتووک
زممان  -ش وەزارر :ئينگليزی
11360
پەڕتوووکی ژمارە0 :
Mountain
M
of
o impunity
y looms ov
ver Kurdisttan journa
alists
http:///www.kurdip
pedia.org/?q
q=2014042
2311343210
00457
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
A special rep
port of the Committee
C
tto Protect Journalists
CPJ
2014
دﯾيەکانی پەڕتتووک
تاﯾبەتمەند
ت
جﯚری پەڕتتووک :راپﯚرت
دەرەووە
و ت:
ليزی
زمان  -ش وەزار :ئينگلي
11361
پەڕتوووکی ژمارە1 :
Mountain
n Tribes off Iran and Iraq
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201208
8071356236
67578
ئاماددەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
By Harold LLamb
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March 1946
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ددەرەوە
و ت:
ی پەڕتووک :گگەشتنامە
جﯚری
ئينگليزی
زمان  -ش وەزار :ئي
11362
پەڕتوووکی ژمارە2 :
Mulla
a Sadra's T
Transcende
ent Philoso
ophy
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201208
8082154396
67517
ە
شتا ئامادە نييە
ھش
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
Muh
hammad Ka
amal
(Feb 20
)006
ی پەڕتووک
ەتمەندﯾيەکانی
تاﯾبە
دەرەوە
و ت:
ی پەڕتووک :فەلسەفە
جﯚری
ن  -ش وەزار :ئينگليزی
زمان
11363
پەڕتوووکی ژمارە3 :
Mu
urder at My
ykonos: An
natomy of a Politicall Assassina
ation
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201309
9290530358
88468
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
Iran
I
Human Rights Doccumentation
n Center
Marrch 2007
ندﯾيەکانی پەڕڕتووک
تاﯾبەتمەند
و ت:
دەرەووە
ی کورد
جﯚری پەڕڕتووک :دۆزی
زمان  -ش وەزار :ئينگلليزی
11364
پەڕتوووکی ژمارە4 :
Mustafa
M
Ba
arzani and
d the Kurdiish Liberattion Movem
ment
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201311
1181420128
87769
نييە
ھ شتا ئامادە ني
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی

ﻻﭘەڕە

3096

http://www.kurdipedia.org

hmed Ferha
adi
Ah
Palgraave Macmilla
an
200
03, New Yo
ork
ISBN: 0--312-29316-X
پەڕتووک
ک
تاﯾﯾبەتمەندﯾيەککانی
دەرەوە
و ت:
کورد
د
ک :دۆزی
جﯚﯚری پەڕتووک
زممان  -ش وەزارر :ئينگليزی
11365
پەڕتوووکی ژمارە5 :
My
y Father's Rifle
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201311
1181422228
87768
ە
شتا ئامادە نييە
ھش
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
Hiner Saleem
Farrar, S
Straus & Girroux
2
2005, New Y
York
ISBN: 0-374-2169
93-2
ەتمەندﯾيەکانی
تاﯾبە
ی پەڕتووک
دەرەوە
و ت:
جﯚری
ی پەڕتووک :ھەمەجﯚرە
ن  -ش وەزار :ئينگليزی
زمان
11366
پەڕتوووکی ژمارە6 :
Narrattive of a R
Residence in Koordisttan I
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201311
1181426268
87767
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
Claud
dius James Rich
James Dun
ncan
1836, Lon
ndon
ی پەڕتووک
ەتمەندﯾيەکانی
تاﯾبە
دەرەوە
و ت:
جﯚری
ی پەڕتووک :گەشتنامە
ن  -ش وەزار :ئينگليزی
زمان
11367
پەڕتوووکی ژمارە7 :
،Persia an
nd Mesopottamia ،Kurrdistan ،Na
arrative off a tour thrrough Arm
menia
Volum
me 1
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http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201110
0221106086
62478
ئامادەﯾە
ئا
:ی پی دی ئ ف
فاﯾلی
By Horatio
o Southgatee
1840
0
پەڕتووک
ک
ەکانی
تتاﯾبەتمەندﯾيە
دەرەوە
:و ت
مە
 گەشتنام:پەڕتووک
ک
جﯚری
ج
ئينگليزی
ی
: ش وەززار- ززمان
11368
8 :پەڕتوووکی ژمارە
،Persia an
nd Mesopottamia ،Kurrdistan ،Na
arrative off a tour thrrough Arm
menia
Volum
me 2
dipedia.org//?q=201110
0280921256
62618
http:///www.kurd
ئامادەﯾە
ئا
:ی پی دی ئ ف
فاﯾلی
By Horatio
o Southgatee
1840
0
پەڕتووک
ک
ەکانی
تتاﯾبەتمەندﯾيە
دەرەوە
:و ت
مە
 گەشتنام:پەڕتووک
ک
جﯚری
ج
ئينگليزی
ی
: ش وەززار- ززمان
11369
9 :پەڕتوووکی ژمارە
Nineveh
h and its remains: with
w
an account of a v
visit to the
e Chaldæan Christian
ns of
or devil-w
worshipperrs; and an enquiry
e
into the ،an
nd the Yezidis ،Kurdiistan
manners
m
and
a
arts off the ancient Assyrians - Volum
me: 1
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201110
0291753016
62642
ە
ئامادەﯾە
:ی پی دی ئ ف
فاﯾلی
1817-1894 ،Sir ،Austen
A
Henrry ،Author: LLayard
Subject: Nestorians;
N
Y
Yezidis
J. Murray ،Publisher: LLondon
Yearr: 1850
تاﯾبەتمە
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
:و ت
دەرەوە
ەشتنامە
 گە:جﯚری پەڕتووک
 ئيننگليزی: ش وەزار- زمان
11370
0 :پەڕتوووکی ژمارە
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Nineveh
h and its remains: with
w
an account of a v
visit to the
e Chaldæan Christian
ns of
or devil-w
worshipperrs; and an enquiry
e
into the ،an
nd the Yezidis ،Kurdiistan
manners
m
and
a
arts off the ancient Assyrians - Volum
me: 2
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201110
0291028006
62639
ە
ئامادەﯾە
:ی پی دی ئ ف
فاﯾلی
1817-1894 ،Sir ،Austen
A
Henrry ،Author: LLayard
Subject: Nestorians;
N
Y
Yezidis
J. Murray ،Publisher: LLondon
Yearr: 1850
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
تاﯾبەتمە
دەرەوە
:و ت
ەشتنامە
 گە:جﯚری پەڕتووک
 ئيننگليزی: ش وەزار- زمان
11371
1 :پەڕتوووکی ژمارە
Norrthern Kurrdish poetiic featuress with an a
application
n to transla
ation
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201310
0161044238
88305
ئامادەﯾە
:ی پی دی ئ ف
فاﯾلی
by
Edward Harry Magin Jr.
Presente
ed to the Fa
aculty of the
e Graduate Institute of Applied Lin
nguistics in p
partial fulfillment
off the require
ements for the
t degree of
o Master off Arts with m
major in Applied Linguistics
Grraduate Insttitute of Applied Linguistics
December 2012
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی پەڕتووک
ددەرەوە
:و ت
 ززمانەوانی:ی پەڕتووک
جﯚری
 ئئينگليزی: ش وەزار- زمان
11372
2 :پەڕتوووکی ژمارە
Notes on Ku
urdish Diallects
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201405
5022318017
76057
 ھ شتا ئاماادە نييە:ی پی دی ئ ف
فاﯾلی
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E. Soane,
S
Notess on Kurdish
h Dialects, A Classic Reeference Too
ol On The
Kurdish Dialects Firsst Published
d In 1909, Asian
A
Educa tional Servicces, 2003
- 98 p.
دﯾيەکانی پەڕتتووک
تاﯾبەتمەند
:و ت
دەرەووە
 زمانەووانی:جﯚری پەڕتتووک
 ئينگلييزی: ش وەزار- زمان
11373
3 :پەڕتوووکی ژمارە
Officia
al general report on Northern Iraq
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201310
0171405018
88295
ئاماددەﯾە
:ی پی دی ئ ف
فاﯾلی
(April 2
2000)
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی پەڕتووک
دەرەوە
:و ت
 راپﯚرت:ی پەڕتووک
جﯚری
 ئينگليزی: ش وەزار- زمان
11374
4 :پەڕتوووکی ژمارە
OIL
O AND GA
AS LAW OF
F THE KUR
RDISTAN R
REGION - IIRAQ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201302
2181244578
80675
ئامادەﯾﯾە
:ی پی دی ئ ف
فاﯾلی
K
KURDISTAN REGION – IIRAQ
PR
RESIDENCY O
OF THE REG
GION
T
THE PRESID
DENT
Law
w No. (22) - 2007
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی پەڕتووک
:و ت
بااشووری کورددستان
 ﯾااساﯾی:ی پەڕتووک
جﯚری
 ئيينگليزی: ش وەزار- زمان
11375
5 :پەڕتوووکی ژمارە
Oil Forr Soil: Tow
ward a Gran
nd Bargain
n On Iraq A
And The K
Kurds
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201311
1121324568
87882
مادەﯾە
ئام
:ی پی دی ئ ف
فاﯾلی
Middlle East Repo
ort N°80 – 2
28 October 2008
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ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ددەرەوە
و ت:
ی پەڕتووک :ددۆزی کورد
جﯚری
زمان  -ش وەزار :ئيينگليزی
11376
پەڕتوووکی ژمارە6 :
On the
e Margins: Arrest, Im
mprisonment and Exe
ecution of Kurdish Ac
ctivists in Iran
To
oday
dipedia.org//?q=201311
1181439348
87766
http:///www.kurd
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
IHRD
DC Mission
Iran Human Rights Documentati
D
ion Center
2012
2, New Haven, Connectticut /USA
تاﯾبەتمەندﯾﯾيەکانی پەڕتو
تووک
و ت:
دەرەووە
راپﯚرت
ت
جﯚری پەڕتوووک:
زمان  -ش ووەزار :ئينگلييزی
11377
پەڕتوووکی ژمارە7 :
Ourr Friendly Local Terro
orist
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201312
2052001388
87410
ە
شتا ئامادە نييە
ھش
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
byy Mary-Jo Le
eddy
ی پەڕتووک
ەتمەندﯾيەکانی
تاﯾبە
دەرەوە
و ت:
ی پەڕتووک :ھەمەجﯚرە
جﯚری
ن  -ش وەزار :ئينگليزی
زمان

11378
پەڕتوووکی ژمارە8 :
Painttings
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201311
1181442548
87765
يە
شتا ئامادە نييە
ھش
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
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Dara Arram
Rich Fog
2007, Toro
onto
ی پەڕتووک
ەتمەندﯾيەکانی
تاﯾبە
دەرەوە
:و ت
 ھونەری:جﯚرری پەڕتووک
 ئينگليزی: ش وەزار- ن
زمان
11379
9 :پەڕتوووکی ژمارە
Particiipatory loc
cal governa
ance for su
ustainable
e communiity-driven developme
ent :
the ca
ase of the rural perip
phery in th
he Kurdish region of Iraq
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201111
1101309106
62886
ئامادەﯾە
:ی پی دی ئ ف
فاﯾلی
divltr
uthor) ،Mahzzouni
Arian (au
2
2008 ،Dortm
mund : Dorttmund Unive
ersity
English 201 p. (ID: B1
1044)
enddivltr
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی پەڕتووک
دەرەوە
:و ت
 رامياری:ی پەڕتووک
جﯚری
 ئينگليزی: ش وەزار- زمان
11380
0 :پەڕتوووکی ژمارە
Pas
ssage to D
Dawn
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201311
1181447218
87764
ە
شتا ئامادە نييە
ھش
:ی پی دی ئ ف
فاﯾلی
K
Kamal Miraw
wdeli
C
Compte d'au
uteur
2002, Lon
ndon
3-0-1
ISBN: 0-9543203
ەتمەندﯾيەکانی
تاﯾبە
ی پەڕتووک
دەرەوە
:و ت
 ھەمەجﯚرە:ی پەڕتووک
جﯚری
 ئينگليزی: ش وەزار- ن
زمان
11381
1 :پەڕتوووکی ژمارە
Peo
oples With
hout Borde
ers: Kurdis h, Basque and Tuare
eg Nationa
alism
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http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201309
9211249048
88590
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
2012
ەڕتووک
ەندﯾيەکانی پە
تاﯾبەتمە
و ت:
دەررەوە
ەڕتووک :راپﯚﯚرت
جﯚری پە
گليزی
زمان  -ش وەزار :ئينگ

11382
پەڕتوووکی ژمارە2 :
Pe
ersonalitie
es in Kurdiistan
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201311
1191015458
87759
ئامادەەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
Civil Comm
missioner's O
Office
Go
overnment P
Press
1919, Bagh
hdad
ی پەڕتووک
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی
و ت:
ئ اق
ھەمەجﯚرە
ی پەڕتووک :ھ
جﯚری
زمان  -ش وەزار :ئئينگليزی
11383
پەڕتوووکی ژمارە3 :
Personalitie
P
es: Mosul,, Arbil, Kirk
kuk, Sulaim
mani
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201311
1191402248
87754
ئامادەەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
Govvernment P
Press
1926, Bagh
hdad
ی پەڕتووک
ەتمەندﯾيەکانی
تاﯾبە
ئ اق
و ت:
ی پەڕتووک :ھ
جﯚری
ھەمەجﯚرە
ن  -ش وەزار :ئئينگليزی
زمان
11384
پەڕتوووکی ژمارە4 :
Perspecttives
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201201
1071431506
63682
ئاماددەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی

ﻻﭘەڕە

3103

http://www.kurdipedia.org

Auth or : H.S.Sorran
Pub
blished in : 200
ەتمەندﯾيەکانی
تاﯾبە
ی پەڕتووک
 کلتوور:جﯚرری پەڕتووک
 ئينگليزی: ش وەزار- ن
زمان

11385
5 :پەڕتوووکی ژمارە
Pettroleum Acct Of The K
Kurdistan R
Region Of Iraq
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201110
0221011576
62476
ئامادەﯾە
:ی پی دی ئ ف
فاﯾلی
Final Drafft For Subm
mission To T
The Parliame
ent Of Kurdiistan
(Subject
(
To Approval Byy The Council Of Ministters)
9S
September 2006
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی پەڕتووک
 راپﯚرت:ی پەڕتووک
جﯚری
 ئينگليزی: ش وەزار- زمان
11386
6 :پەڕتوووکی ژمارە
Petrroleum Source Rock
k Analysis Of
O The Jura
assic Sargelu Forma
ation, Northern
Iraq
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201311
1131601528
87856
ئامادەﯾە
:ی پی دی ئ ف
فاﯾلی
Rzger Ab
bdula
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
دەرەوە
:و ت
جﯚری
 ئابووری:ی پەڕتووک
 ئينگليزی: ش وەزار- زمان
11387
7 :پەڕتوووکی ژمارە
Pinales; with a field guid
de to the Trees
T
and S
Shrubs of K
Kurdistan Region of Iraq
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201307
7080001018
89659
ئامادەﯾە
:ی پی دی ئ ف
فاﯾلی
Dr. Saleem Esmael sha
ahbaz
2007
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
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بااشووری کورددستان
:و ت
ھەمەجﯚرە
 ھ:ی پەڕتووک
جﯚری
 ئيينگليزی: ش وەزار- زمان
11388
8 :پەڕتوووکی ژمارە
Post-traum
P
matic Stress
s Disorderrs among C
Children in
n Kirkuk in Northern Iraq
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201311
1111056488
87920
ئامادەﯾە
:ی پی دی ئ ف
فاﯾلی
How th
he war and post
p
conflictt affect the children’s a
academic lea
arning at scchool
Avin Rostami
Master thessis in pedagogy,
Departm
ment of Educcational Ressearch, Facu
ulty of educational sciences
UNIVER
RSITY OF O
OSLO
Fall 2012
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ددەرەوە
:و ت
ھەمەجﯚرە
 ھ:ی پەڕتووک
جﯚری
 ئيينگليزی: ش وەزار- زمان
11389
9 :پەڕتوووکی ژمارە
P
Preventing
g Conflict O
Over Kurdiistan
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201109
9242253336
62083
 ئامادەﯾە:ی پی دی ئ ف
فاﯾلی
 لە، ەل والتان دراووس
ﯾوەندﯾەکانی ھەر می کورردستان لەگە
پەرتوک کە ددەربارەی پەﯾو
 پەرتوک بە، دا ب وککراوەتەوە2009
9 گای کارنيگی ن ودەو ەتی لە ف براﯾری
الﯾەن دەزگا
. زمانی ئنگلليزی ﯾە
Pre
eventing Co
onflict Over Kurdistan
au
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aqi Kurdish
h Question
n (1919–19
)932
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201312
2091042488
87350
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
Fuat Dü
ündar
C
Crown
2012, Virrginia
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ددەرەوە
و ت:
ھەمەجﯚرە
ی پەڕتووک :ھ
جﯚری
زمان  -ش وەزار :ئيينگليزی
11420
پەڕتوووکی ژمارە0 :
Statutte of (Duho
ok) institu
ute for gen
neral culturre English - Duhok-D
DIGC
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201303
3091720488
82522
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
چاوەok-DIGC
سەرچ
: Duho
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
بااشووری کورددستان
و ت:
ی پەڕتووک :پررۆگرام
جﯚری
زمان  -ش وەزار :ئيينگليزی
11421
پەڕتوووکی ژمارە1 :
Still critical - Prospects in 20
005 for Intternally Diisplaced K
Kurds in Turkey
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201110
0121056546
62324
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
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Hu
uman Rightts Watch
No. 2(D) ،March 2005
5 Vol. 17
تاﯾبەتمەنندﯾيەکانی پە
ەڕتووک
دەررەوە
:و ت
 راپﯚﯚرت:ەڕتووک
جﯚری پە
گليزی
 ئينگ: ش وەزار- زمان
11422
2 :پەڕتوووکی ژمارە
Sttructural and
a
tectonic setting of
o Zagros fold-and-tthrust beltt, NE Kurdiistan
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201309
9211417218
88581
ئامادەﯾە
:ی پی دی ئ ف
فاﯾلی
Reiff, Daniel (20
011)
Disserta
ation, Universität Wien. Fakultät fü
ür Geowissen
nschaften, G
Geographie und Astron
nomie
BetreuerIn: Grase
emann, Bern
nhard
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
دەرەوە
:و ت
 م ژوو:ی پەڕتووک
جﯚری
 ئينگليزی: ش وەزار- زمان
11423
3 :پەڕتوووکی ژمارە
Strugglle of the K
Kurds
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201209
9020857113
34854
ئاماددەﯾە
:ی پی دی ئ ف
فاﯾلی
...
ی پەڕتووک
ەتمەندﯾيەکانی
تاﯾبە
دەرەوە
:و ت
 دۆزی کورد:جﯚرری پەڕتووک
 ئينگليزی: ش وەزار- ن
زمان

11424
4 :پەڕتوووکی ژمارە
Stud
dents Medical Dictionary
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201307
7082136208
89633
ئاماد ەﯾە
:ی پی دی ئ ف
فاﯾلی
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...
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی پەڕتووک
 فەرھەنگ:جﯚری پەڕتووک
 ئينگليزی: ش وەزار- زمان
11425 :پەڕتووکی ژمارە
Studies In Caucasian History
http://www.kurdipedia.org/?q=2013122614311787066
ئامادەﯾە
:فاﯾلی پی دی ئ ف
i. New Light On The Shaddadids Of Ganja
ii. The Shaddadids Of Ani
iii. Prehistory Of Saladin
by V. Minorsky
professor Emeritus In The University Of London
London : Taylor's Foreign Press : 1953
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی پەڕتووک
دەرەوە
:و ت
 م ژوو:جﯚری پەڕتووک
 ئينگليزی: ش وەزار- زمان
11426 :پەڕتووکی ژمارە
Studies on mental health in Kurdistan - Iran
http://www.kurdipedia.org/?q=2011111013144062887
ئامادەﯾە
:فاﯾلی پی دی ئ ف
divltr
Naser (author) ،Mofidi
2009 ،Umeå : Umeå University
English 42 p. (ID: B1037)
enddivltr
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی پەڕتووک
دەرەوە
:و ت
 تەندروستی-  پزﯾشکی:جﯚری پەڕتووک
 ئينگليزی: ش وەزار- زمان
11427 :پەڕتووکی ژمارە
Survey of the national question of Turkish Kurdistan with historical background
http://www.kurdipedia.org/?q=2013112111012487710
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ئاممادەﯾە
Ismet Chériff Van ly
Hevrra
1971, Rom
ma

:ی پی دی ئ ف
فاﯾلی

پەڕتووک
ک
تاﯾبەتمەندﯾيەککانی
دەرەوە
:و ت
کورد
د
 دۆزی:پەڕتووک
ک
جﯚری
ج
 ئينگليزی: ش وەزاار- زممان
11428
8 :پەڕتوووکی ژمارە
SYRIA - THE SILENCED KU
URDS
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201110
0121059576
62325
ئاماددەﯾە
:ی پی دی ئ ف
فاﯾلی
Human Rights W
Watch
o. 4(E) ،Octo
ober 1996 V
Vol. 8
No
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی پەڕتووک
دەرەوە
:و ت
 راپﯚرت:ی پەڕتووک
جﯚری
 ئينگليزی: ش وەزار- زمان
11429
9 :پەڕتوووکی ژمارە
Syrien
n: Minderh
heiten in A
Angst
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201309
9181315388
88733
 ئامادەﯾە:ی پی دی ئ ف
فاﯾلی
Memora
andum der Gesellschaftt für bedroh
hte Völker
Septem
mber 2013
دﯾيەکانی پەڕتتووک
تاﯾبەتمەند
:و ت
دەرەووە
ت
 راپﯚرت:جﯚری پەڕتتووک
ليزی
 ئينگلي: ش وەزار- زمان
11430
0 :پەڕتوووکی ژمارە
TAYLO
OR's Travels in Kurdiistan
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201302
2190940488
80667
ئامادەﯾە
ﯾە
:ی پی دی ئ ف
فاﯾلی
Trav
vels in Kurdiistan, with Notices
N
of th
he Sources of the Easte
ern and We
estern Tigris, and
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Ancient Ru
uins in Theirr NeighbourrhoodAuthorr(s): J. G. T
Taylor
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ددەرەوە
و ت:
ی پەڕتووک :گگەشتنامە
جﯚری
ئينگليزی
زمان  -ش وەزار :ئي
11431
پەڕتوووکی ژمارە1 :
The 1988 Anfal Cam
mpaign in IIraqi Kurdiistan
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201304
4141254577
78821
ئاماادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
Hiltermann, Joosst R.
Sunday 3 February 2008
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ەبجە
ەنفال و ھە ە
ی پەڕتووک :ئە
جﯚری
زمان  -ش وەزار :ئيينگليزی
11432
پەڕتوووکی ژمارە2 :
The Anfal Cam
mpaign in IIraqi Kurdiistan
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201311
1211359098
87699
ئامادەﯾﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
M
Middle East W
Watch
1993, New
w York
ISBN
N: 0-300-05757-1
مەندﯾيەکانی
تاﯾبەتم
ی پەڕتووک
و ت:
دەەرەوە
ەبجە
ەنفال و ھە ە
جﯚری پەڕتووک :ئە
زمان  -ش وەزار :ئيننگليزی
11433
پەڕتوووکی ژمارە3 :
The An
nfal Campa
aign: A Pollitically Feasible Atro
ocity
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201309
9221113208
88560
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
Vanessa Be
ernick
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
دەرەوە
و ت:
ەبجە
ەنفال و ھە ە
ی پەڕتووک :ئە
جﯚری
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 ئيينگليزی: ش وەزار- زمان
11434
4 :پەڕتوووکی ژمارە
The Chem
mical Massa
acre in Hallabja
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201311
1221049528
87692
ئامادەﯾﯾە
:ی پی دی ئ ف
فاﯾلی
Iran P
Photo Found
dation
1988, Teheran
ی پەڕتووک
مەندﯾيەکانی
تاﯾبەتم
ئ رران
:و ت
ەبجە
ەنفال و ھە ە
 ئە:جﯚری پەڕتووک
 ئيننگليزی: ش وەزار- زمان
11435
5 :پەڕتوووکی ژمارە
The Colonial Policy of the
t
Syrian Baath Parrty in Westtern Kurdiistan
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201110
0241746396
62538
ئامادەﯾﯾە
:ی پی دی ئ ف
فاﯾلی
Jawad Mella
W
Kurd
distan Assocciation
Publication of Western
London
n 2004
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
تاﯾبەتم
ددەرەوە
:و ت
 ررامياری:جﯚری پەڕتووک
 ئئينگليزی: ش وەزار- زمان
11436
6 :پەڕتوووکی ژمارە
THE CO
ONSTITUTIION OF TH
HE REPUBL
LIC OF TUR
RKEY
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201112
2281638196
63565
ئامادەﯾە
:ی پی دی ئ ف
فاﯾلی
2001 ،As amende
ed on Octobe
er 17
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
 ﯾاساﯾی:ی پەڕتووک
جﯚری
 ئينگليزی: ش وەزار- زمان
11437
7 :پەڕتوووکی ژمارە
The
e cradle of mankind; life in easttern Kurdiistan
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http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201110
0221243592
20727
 ئامادەﯾە:ی پی دی ئ ف
فاﯾلی
Edg
gar ،1872-1
1953; Wigra
am ،W. A. (W
William Aing
ger) ،Authorr: Wigram
1864-1935
5 ،Sir ،Thom
mas Ainger
ltd. ،A.
A & C. Blacck ،Publisherr: London
1922
دﯾيەکانی پەڕتتووک
تاﯾبەتمەند
:و ت
دەرەووە
 م ژووو:جﯚری پەڕتتووک
ليزی
 ئينگلي: ش وەزار- زمان
11438
8 :پەڕتوووکی ژمارە
Exp
plaining Etthnic Clean
nsing؛The Dark Side
e of Democ
cracy
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201307
7262022218
89458
ئامادەﯾﯾە
:ی پی دی ئ ف
فاﯾلی
MICHAEL M
MANN
University of California, Los An
ngeles
تاﯾبەتم
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
:و ت
دەەرەوە
ئاتەﯾزم
م
 ئاﯾﯾين و:جﯚری پەڕتووک
 ئيننگليزی: ش وەزار- زمان
11439
9 :پەڕتوووکی ژمارە
The
e Decisive Minority: The
T
Role of
o Syria’s K
Kurds in th
he Anti-Ass
sad Revolu
ution
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201209
9081214127
72955
ئامادەﯾە
:ی پی دی ئ ف
فاﯾلی
A Henry Jacksson Societyy Report
ەڕتووک
ەندﯾيەکانی پە
تاﯾبەتمە
:و ت
دەرەوە
ی
:ەڕتووک
جﯚری پە
دۆزی کورد
گليزی
 ئينگ: ش وەزار- زمان

11440
0 :پەڕتوووکی ژمارە
The Drafft Constitu
ution of the
e Kurdistan
n Region- Iraq
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201302
2181259148
80673
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ئامادەﯾە
:ی پی دی ئ ف
فاﯾلی
The Naational Assem
mbly of Iraq
qi Kurdistan
n-Iraq
Prepared by:
The
T Commiittee for Revvising the D
Draft Constittution
Off the Kurdisttan Region-- Iraq
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
:و ت
بااشووری کورددستان
 ﯾااساﯾی:ی پەڕتووک
جﯚری
 ئيينگليزی: ش وەزار- زمان
11441
1 :پەڕتوووکی ژمارە
The Effect
E
of Modernizat
M
ion on Ethnic Conflicct: The Kurrdish Ques
stion in Turkey
dipedia.org//?q=201311
1011507439
92535
http:///www.kurd
ئامادەﯾە
:ی پی دی ئ ف
فاﯾلی
Yusuf Ma
ağiya
dapest, Hun
ngary
Bud
2012
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی پەڕتووک
ددەرەوە
:و ت
 ددۆزی کورد:ی پەڕتووک
جﯚری
 ئيينگليزی: ش وەزار- زمان
11442
2 :پەڕتوووکی ژمارە
Th
he emergen
nce of Kurd
dish nation
nalism and
d the Sheik
kh Said Re
ebellion, 18
8801
1925
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201404
4121321597
71138
ھ شتا ئامادە نييە
:ی پی دی ئ ف
فاﯾلی
Robert
R
Olson
n
پەڕتووک
ک
ەکانی
تتاﯾبەتمەندﯾيە
دەرەوە
:و ت
 دۆزی کوررد:پەڕتووک
ک
جﯚری
ج
 ئينگليزی: ش وەززار- ززمان

11443
3 :پەڕتوووکی ژمارە
The Enc
counter off Kurdish W
Women witth Nationa
alism in Turkey
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201202
2011256466
64154
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ئاامادەﯾە

:ی پی دی ئ ف
فاﯾلی
Metin Y
Yuksel
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
دەرەوە
:و ت
 ژنان:ی پەڕتووک
جﯚری
 ئينگليزی: ش وەزار- زمان

11444
4 :پەڕتوووکی ژمارە
The
T
folk lite
erature off the Kurdistan Jews: an antho
ology
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201311
1221057428
87691
شتا ئامادە نيييە
ھش
:ی پی دی ئ ف
فاﯾلی
Yona Sabar
Yale U
University Prress
19
982, New Haaven & Lond
don
ISBN: 0
0-300-02698-6
تاﯾبە
ەتمەندﯾيەکاننی پەڕتووک
دەرەوە
:و ت
 کلتوور:جﯚرری پەڕتووک
 ئينگليزی: ش وەزار- ن
زمان
11445
5 :پەڕتوووکی ژمارە
The Foreign V
Vocabulary Of The Qu
ur'an
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201312
2151504088
87236
 ئامادەﯾە:ی پی دی ئ ف
فاﯾلی
By
ARTHUB
A
JEF
FFEBY, Ph.D
D. Professorr of Semitic Languages School of
O
Oriental Stud
dies Cairo
1938
Oriental Institute
Baroda
دﯾيەکانی پەڕتتووک
تاﯾبەتمەند
دەرەووە
:و ت
 زمانەووانی:جﯚری پەڕتتووک
 ئينگلييزی: ش وەزار- زمان
11446
6 :پەڕتوووکی ژمارە
The Futture of Kurdistan in Iraq
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http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201110
0071157546
62237
 ھ شتا ئاماادە نييە:ی پی دی ئ ف
فاﯾلی
and Khaled
K
Salih ،John McGarry ،Edited
d by Brendan O'Leary
تاﯾبەتمەند
دﯾيەکانی پەڕتتووک
:و ت
دەرەوەە
 دۆزی کورد:جﯚری پەڕتتووک
 ئينگليززی: ش وەزار- زمان

11447
7 :پەڕتوووکی ژمارە
The Future of Kurdistan:
K
: Between Turkey, th
he Iraq Wa
ar, and the
e Syrian Re
evolt
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201302
2281117428
80585
ئاممادەﯾە
:ی پی دی ئ ف
فاﯾلی
Col. (ret.)
(
Dr. Jaccques Neria
ah
Jerusalem Center for Public Affairrs
(שלמי לענייני ציבור ומדיננה (ע"ר
המרכז הירוש
پەڕتووک
ک
تاﯾبەتمەندﯾيەککانی
ئيسرائيل
:و ت
کورد
د
 دۆزی:ک
جﯚری پەڕتووک
ج
 ئينگليزی: ش وەزاار- زممان
11448
8 :پەڕتوووکی ژمارە
The Gen
nocide of tthe Iraqi K
Kurds
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201110
0071137186
62234
 ئامادەﯾە:ی پی دی ئ ف
فاﯾلی
By Michael J. Kelly,
K
Associiate Professsor of Law
دﯾيەکانی پەڕتتووک
تاﯾبەتمەند
:و ت
دەرەوەە
ل و ھە ەبجە
 ئەنفال:جﯚری پەڕتتووک
 ئينگليززی: ش وەزار- زمان

11449
9 :پەڕتوووکی ژمارە
The
T
Human
n Rights Siituation Off The Yezid
di Minority
y In The Trranscaucau
usus
(armen
nia, Georgiia, Azerbaiijan)
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201311
1281439468
87573
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ئامادەﯾە
ە

:ی پی دی ئ ف
فاﯾلی
AW
Writenet Re
eport
Commissione
er for Refug
gees,
commissioned by United Nattions High C
Stattus Determiination and Protection IInformation
n Section (D
DIPS)
May 2008
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
دەرەوە
:و ت
 راپﯚرت:ی پەڕتووک
جﯚری
 ئينگليزی: ش وەزار- زمان
11450
0 :پەڕتوووکی ژمارە
The Intternally Diisplaced Kurds of Turkey
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201311
1221652198
87690
ئاماددەﯾە
:ی پی دی ئ ف
فاﯾلی
KH
HRP
London ،2
2007
ISBN: 978--1-905592-1
12-8
ی پەڕتووک
ەتمەندﯾيەکانی
تاﯾبە
دەرەوە
:و ت
جﯚری
 دۆزی کورد:ی پەڕتووک
 ئينگليزی: ش وەزار- ن
زمان

11451
1 :پەڕتوووکی ژمارە
The
e invisibilisation of Kurdish:
K
th
he other si de of lang
guage planning in Turkey
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201208
8151426366
66734
ئامادەﯾە
:ی پی دی ئ ف
فاﯾلی
Geoffrey Haig
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ددەرەوە
:و ت
 ززمانەوانی:ی پەڕتووک
جﯚری
 ئئينگليزی: ش وەزار- زمان
11452
2 :پەڕتوووکی ژمارە
The
e Invisible
e War in No
orth Kurdiistan
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201110
00411593719603
ئاماددەﯾە
:ی پی دی ئ ف
فاﯾلی
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Krisstiina Koivunen
ی پەڕتووک
ەتمەندﯾيەکانی
تاﯾبە
دەرەوە
:و ت
 رامياری:جﯚرری پەڕتووک
 ئينگليزی: ش وەزار- ن
زمان

11453
3 :پەڕتوووکی ژمارە
The IIraq Study
y Group Re
eport
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201109
9261724396
62107
ئاماددەﯾە
:ی پی دی ئ ف
فاﯾلی
and ،III ،James A. B
Baker
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فاﯾلی
By: Jema
al Nebez Be rlin – Germa
any
تاﯾبە
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The Kurdish
K
Na
ationalist M
Movement and Exterrnal Influences
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201311
1251514538
87636
ھ شتا ئامادەە نييە
:ی پی دی ئ ف
فاﯾلی

http://www.kurdipedia.org

3131

ﻻﭘەڕە

Donald Brruce Disneyy
1980
0, California
ەکانی پەڕتوووک
تاﯾبەتمەندﯾيە
دەرەوە
و ت:
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پەڕتوووکی ژمارە5 :
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 ئيينگليزی: ش وەزار- زمان
11473
3 :پەڕتوووکی ژمارە
The Ku
urdish Trag
gedy
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201303
3031906098
82434
شتا ئامادە نيييە
ھش
:ی پی دی ئ ف
فاﯾلی
The Kurdish Tra
agedy
Gerard Chaliand,
C
an
n internation
nally acknow
wledged autthority on g
guerrilla warrs and resisttance
mo
ovements, was
w commisssioned by th
he United N
Nations to re
eport on the
e situation o
of the

http://www.kurdipedia.org

3134

ﻻﭘەڕە

Kurds following the Gulf War. His book serves as an excellent introduction to the Kurdish
issues. It provides a history of the Kurdish communities from their foundations, covering
their eventual incorporation into the Ottoman Empire during the 15th century, the great
Kurdish revolts of the 19th century, and the crucial period following the First World
War.Chaliand documents the precarious situation of the Kurds in recent times, culminating
in the tragic exodus of Kurdish refugees fleeing from Saddam Hussein's brutal repression to
a dubious welcome in Turkey. He also deals with the situation in the UN-protected 'safe
havens', where the Kurds have achieved a degree of autonomy in the teeth of the
opposition of all the surrounding regimes.What makes this book unique is the detailed
analysis of the political situation of the Kurds in contemporary Iran, Iraq and Turkey.
Chaliand explains the position of the multifarious Kurdish political groups, examines the
legislation affecting Kurdish life, and considers the role of the Kurds in recent Middle
Eastern confrontations. His portrayal of the Kurdish political parties and their often
conflicting aspirations offers insights that even the specialist reader will find of great
relevance.
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی پەڕتووک
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76449
ئاماددەﯾە
:ی پی دی ئ ف
فاﯾلی
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Ism
met Cheriff V
Vanly
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی پەڕتووک
ددەرەوە
:و ت
 ددۆزی کورد:ی پەڕتووک
جﯚری
 ئيينگليزی: ش وەزار- زمان

11487
7 :پەڕتوووکی ژمارە
The
e Kurds of Asia
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201212
2291932077
74523
ی پی دی
فاﯾلی
ھ شتا ئامادە نييە
:ئ ف
By Anthony C.. LoBaido, Y
Yumi Ng, Pa
aul A Rozario
o
ttp://books.g
google.nl/bo
ooks?id=1R
RIYCbcoXmQ
QC&lpg=PP1
1&pg=PP1#
#v=onepage
e&q&f=false
e
ک
ەکانی پەڕتووک
تتاﯾبەتمەندﯾيە
دەرەوە
:و ت
 ھەمەجﯚررە:ک
جﯚری پەڕتووک
ج
 ئينگليزی: ش وەززار- ززمان
11488
8 :پەڕتوووکی ژمارە
The Kurds
K
of Ira
aq: Buildin
ng a State Within a S
State
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201309
9211054448
88613
 ئامادەﯾە:ی پی دی ئ ف
فاﯾلی
Offra Bengio
Copyrigh
ht © 2012
ISBN : 978-1-588
826-836-5
1800 3
30th Street,, Ste. 314
Boulder, C
CO 80301
USA
teleephone 303..444.6684
fax 303..444.0824
This exxcerpt was d
downloaded
d from the
Ly
ynne Rienneer Publisherrs website
http
p://www.rie
enner.com
تاﯾبەتمەند
دﯾيەکانی پەڕتتووک
دەرەوەە
:و ت
 دۆزی کورد:جﯚری پەڕتتووک
 ئينگليززی: ش وەزار- زمان
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11489
9 :پەڕتوووکی ژمارە
The Kurds Of Turkey:
T
Killlings Disa
appearance
es And Torrture
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201312
2011640119
92693
ئاماددەﯾە
:ی پی دی ئ ف
فاﯾلی
Human
n Wrights W
Watch
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
 راپﯚرت:ی پەڕتووک
جﯚری
 ئينگليزی: ش وەزار- زمان
11490
0 :پەڕتوووکی ژمارە
The Kurds Of Turkey:
T
Killlings Disa
appearance
es And Torrture
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201312
2011640119
92694
ئاماددەﯾە
:ی پی دی ئ ف
فاﯾلی
n Wrights W
Watch
Human
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
 راپﯚرت:ی پەڕتووک
جﯚری
 ئينگليزی: ش وەزار- زمان
11491
1 :پەڕتوووکی ژمارە
Disap
ppearance
es And Tortture ،The K
Kurds Of T
Turkey: Killlings
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201110
0121024076
62321
ئامادەەﯾە
:ی پی دی ئ ف
فاﯾلی
March 1
1993
Helsinki Wa
atch
A Division of Humaan Rights W
Watch
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
:و ت
دەرەوە
جﯚری
 راپﯚرت:ی پەڕتووک
 ئينگليزی: ش وەزار- زمان
11492
2 :پەڕتوووکی ژمارە
The
e Kurds: P
People with
hout a Cou
untry
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201309
9211051438
88614
ئاماددەﯾە
:ی پی دی ئ ف
فاﯾلی
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By Lisa A
Adeli
ی پەڕتووک
ەتمەندﯾيەکانی
تاﯾبە
دەرەوە
:و ت
 دۆزی کورد:جﯚرری پەڕتووک
 ئينگليزی: ش وەزار- ن
زمان

11493
3 :پەڕتوووکی ژمارە
The leg
gal status of
o the Kurd
ds in the Middle
M
Eastt: The twe
enty-firstce
entury policies
of Turrkey, Iran,, Syria and
d Iraq towa
ards the K
Kurds
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201308
8012324589
92059
ئامادەﯾە
ئا
:ی پی دی ئ ف
فاﯾلی
Mohammed
d Ali Ahmed
d
Submitted by Mohammed Ali Ahmed
A
to th
he Universitty of Exeterr
as a th
hesis for thee degree off
ab and Islam
mic Studies
Docctor of Philosophy in Ara
In Noveember 2010
0
ەکانی پەڕتووک
تتاﯾبەتمەندﯾيە
دەرەوە
:و ت
 دۆزی کورد:ک
جﯚری پەڕتووک
ج
ئينگليزی
ی
: ش وەززار- ززمان
11494
4 :پەڕتوووکی ژمارە
The
e Media Pa
aradox in IIraqi Kurdiistan
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201208
8110958526
67488
ئاماددەﯾە
:ی پی دی ئ ف
فاﯾلی
...
ی پەڕتووک
ەتمەندﯾيەکانی
تاﯾبە
 راگەﯾاندن:ی پەڕتووک
جﯚری
زمان
 ئينگليزی: ش وەزار- ن

11495
5 :پەڕتوووکی ژمارە
The Men
M
Who Put
P The Ku
urds Into IIraq: Percy
y Cox & Arrnold T. Wiilson
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201209
9101750306
66039
ھ شتا ئئامادە نييە
:ی پی دی ئ ف
فاﯾلی
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Daviid Korn
ەندﯾيەکانی پپەڕتووک
تاﯾبەتمە
و ت:
دەررەوە
جﯚری پپەڕتووک :دۆززی کورد
گليزی
زمان  -ش وەزار :ئينگ

11496
پەڕتوووکی ژمارە6 :
The
T
Moraliity Of Sece
ession: a Normative
N
Evaluation
n Of The Kurdish Cas
se In
Turkey
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201310
0161027478
88306
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
Dilan Okcu
uoglu
dapest, Hun
ngary
Bud
2007
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی پەڕتووک
ددەرەوە
و ت:
ی پەڕتووک :ددۆزی کورد
جﯚری
زمان  -ش وەزار :ئيينگليزی
11497
پەڕتوووکی ژمارە7 :
Th
he Ocalan C
Case
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201208
8171155586
65379
ئاماددەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
...
ی پەڕتووک
ەتمەندﯾيەکانی
تاﯾبە
جﯚرری پەڕتووک :راپﯚرت
ن  -ش وەزار :ئينگليزی
زمان

11498
پەڕتوووکی ژمارە8 :
The O
Origin of K
Kurds
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201304
4031140467
78973
ئامادەەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
Ferdinan
nd Hennerbiichler
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Mosonmagyyaróvár, Hun
ngary
Szellörózsa ut 4 5, H-9200 M
Email: ferdinand@he
ennerbichler.info
Re
eceived Febrruary 25th, 2012
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
 م ژوو:ی پەڕتووک
جﯚری
 ئينگليزی: ش وەزار- زمان
11499
9 :پەڕتوووکی ژمارە
The Orrigin Of Tu
urkey's Kurrdish Ques
stion: An O
Outcome O
Of The Brea
akdown Off The
Ottoman A
Ancien Rég
gime
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201310
0071615358
88389
ئامادەﯾە
:ی پی دی ئ ف
فاﯾلی
M
MUSTAFA AK
KYOL
BOĞAZİİÇİ UNIVERS
SITY
2006
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی پەڕتووک
توورکيا
:و ت
 ددۆزی کورد:ی پەڕتووک
جﯚری
 ئيينگليزی: ش وەزار- زمان
11500
0 :پەڕتوووکی ژمارە
The Past An
nd The Pre
esent Of Bo
ook Publish
hing In Ku
urdish Lang
guage In S
Syria
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201110
0071201336
62238
ئاماددەﯾە
:ی پی دی ئ ف
فاﯾلی
This rese
earch had be
een commisssioned by tthe
Next Pag
ge Foundatiion
2006 ،and co
onducted byy M. Malmisanij
نی پەڕتووک
ەتمەندﯾيەکانی
تاﯾبە
دەرەوە
:و ت
 راگەﯾاندن:جﯚرری پەڕتووک
 ئينگليزی: ش وەزار- ن
زمان
11501
1 :پەڕتوووکی ژمارە
The
e Past And The Prese
ent Of Book Publishin
ng In Kurd
dish Langu
uage In Turkey
dipedia.org//?q=201305
5081654067
78643
http:///www.kurd
ئامادەﯾە
:ی پی دی ئ ف
فاﯾلی
This research had
d been commissioned by
b the Next Page Found
dation and cconducted b
by M.
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Malmisanij, 2006
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی پەڕتووک
دەرەوە
:و ت
 راگەﯾاندن:جﯚری پەڕتووک
 ئينگليزی: ش وەزار- زمان
11502 :پەڕتووکی ژمارە
،The pathogenesis of helicobactor pylori associated diseases in Kurdistan region
Iraq
http://www.kurdipedia.org/?q=2011111013191662888
ئامادەﯾە
:فاﯾلی پی دی ئ ف
divltr
Nawfal Rasheed (author) ،Hussein
2009 ،Nottingham : University of Nottingham
English 251 p. (ID: B1036)
enddivltr
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی پەڕتووک
دەرەوە
:و ت
 تەندروستی-  پزﯾشکی:جﯚری پەڕتووک
 ئينگليزی: ش وەزار- زمان
11503 :پەڕتووکی ژمارە
The phonetics and phonology of rhotic duration contrast and neutralization
http://www.kurdipedia.org/?q=2011111013211762889
ئامادەﯾە
:فاﯾلی پی دی ئ ف
Travis G. (author) ،Bradley
،Italian ،Department of Spanish ،PA : The Pennsylvania State University ،University Park
2001 ،and Portuguese
English 328 p. (ID: B1078)
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی پەڕتووک
دەرەوە
:و ت
 زمانەوانی:جﯚری پەڕتووک
 ئينگليزی: ش وەزار- زمان
11504 :پەڕتووکی ژمارە
The pitiful plight of the Assyrian Christians in Persia and Kurdistan
http://www.kurdipedia.org/?q=2013090813525388864
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 ئامادەﯾە:ی پی دی ئ ف
فاﯾلی
Williaam Walker Rockwell
Published by Ame
erican Comm
mittee for Armenian and Syrian Re
elief, 1916
تاﯾبەتمەند
دﯾيەکانی پەڕتتووک
:و ت
دەرەووە
 م ژووو:جﯚری پەڕتتووک
ليزی
 ئينگلي: ش وەزار- زمان
11505
5 :پەڕتوووکی ژمارە
Th e Political Geograph
hy of Kurdiistan
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201109
9291344206
62154
ئامادەﯾە
ە
:ی پی دی ئ ف
فاﯾلی
Carl Dah
hlman
pp. 27
71-299. ،No.. 4 ،43 ،200
02 ،Eurasian
n Geographyy and Econo
omics
Inc. All
A rights reserved. ،Cop
pyright © 20
002 by V. H
H. Winston & Son
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
 جوگرافيا:ی پەڕتووک
جﯚری
 ئينگليزی: ش وەزار- زمان
11506
6 :پەڕتوووکی ژمارە
Th
he Press an
nd Politicall Processe s in Conte
emporary IIraqi Kurdiistan
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201202
2202031396
64269
ئامادەﯾە
:ی پی دی ئ ف
فاﯾلی
Interim
m Report on
n Views Expressed on th
he Press an
nd its
Environ
nment (2009
9-2011): Pre
esentation o
of feedbackk and
diallogue
John H
Hogan and JJohn Trump
pbour
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ددەرەوە
:و ت
 رراگەﯾاندن:ی پەڕتووک
جﯚری
 ئئينگليزی: ش وەزار- زمان
11507
7 :پەڕتوووکی ژمارە
The prog
gram and b
bylaw Patrriotic Unio
on of Kurdiistan
dipedia.org//?q=201302
2031720177
75565
http:///www.kurd
 ئامادەﯾە:ی پی دی ئ ف
فاﯾلی
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Patriot ic Union of Kurdistan
سەرچاوە: pukhosiarri
تاﯾبەتمەند
دﯾيەکانی پەڕتتووک
و ت:
باشوووری کوردستان
م
جﯚری پەڕتتووک :پرۆگرام
زمان  -ش وەزار :ئينگليززی
کوردستان
ن
نيشتمانيی
ی
ی
ﯾەک تيی
پارت:
11508
پەڕتوووکی ژمارە8 :
Th
he religion
n of the Yez
zidis
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201311
1271330048
87589
ئامادەەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
G
Giuseppe Fu
urlani
Antho
ony F. De Sousa
1940, Bom
mbay
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی پەڕتووک
ددەرەوە
و ت:
ئاتەﯾزم
م
ی پەڕتووک :ئئاﯾين و
جﯚری
زمان  -ش وەزار :ئئينگليزی
11509
پەڕتوووکی ژمارە9 :
Th
he Sharafn
nâma
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201309
9172037178
88738
يە
شتا ئامادە نييە
ھش
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
2
2005, California
ی پەڕتووک
ەتمەندﯾيەکانی
تاﯾبە
دەرەوە
و ت:
جﯚرری پەڕتووک :م ژوو
زمان
ن  -ش وەزار :ئينگليزی

11510
پەڕتوووکی ژمارە0 :
The sheep and
d the Chevrrolet, a jou
urney thro
ough Kurdiistan
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201311
1271334048
87588
ھ شتا ئامادەە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
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Fran
nçois Balsan
n
Paul Elekk
19
947, London
n
ەکانی پەڕتوووک
تاﯾبەتمەندﯾيە
:و ت
دەرەوە
مە
 گەشتنام:جﯚری پەڕتوووک
ئينگليزی
ی
: ش وەەزار- زمان
11511
1 :پەڕتوووکی ژمارە
The Situa
ation of Ku
urdish Child
dren in Turkey
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201311
1271339058
87587
ئامادەەﯾە
:ی پی دی ئ ف
فاﯾلی
K
KHRP
ndon
2010, Lon
ISBN: 978
8-1-905592--29-6
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی پەڕتووک
ددەرەوە
:و ت
 ککﯚمە ﯾەتی:ی پەڕتووک
جﯚری
ئينگليزی
 ئي: ش وەزار- زمان
11512
2 :پەڕتوووکی ژمارە
T
The Situatio
on of the Y
Yezidi Mino
ority
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201311
1281445528
87570
ئاماددەﯾە
:ی پی دی ئ ف
فاﯾلی
A short re
eport
Edite
ed by
Mirza H. Din
nnayi
Dr. M
Fo
ormer Iraqi President’s Advisor for Minority Afffairs
Coord
dinator of Y
Yezidi Comm
munity in Europe
P
Phone: 0049-15110625
5620
Email: dinnayi@gmaill.com
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
:و ت
بااشووری کورددستان
 رااپﯚرت:ی پەڕتووک
جﯚری
 ئيينگليزی: ش وەزار- زمان
11513
3 :پەڕتوووکی ژمارە
The Sov
viet Union and the K
Kurds
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http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201311
1271342208
87586
يە
شتا ئامادە نييە
ھش
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
Wilson Naathaniel How
well
Universsity of Michigan
1975, Michigan
ەتمەندﯾيەکانی
تاﯾبە
ی پەڕتووک
دەرەوە
و ت:
جﯚرری پەڕتووک :دۆزی کورد
ن  -ش وەزار :ئينگليزی
زمان
11514
پەڕتوووکی ژمارە4 :
The Sp
park; Organ of the Pa
atriotic Un
nion of Kurrdistan - PUK 1977-1
1983
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201401
1132234468
86693
ھ شتا ئامادەە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
Nawzad
d Ali Ahmad
ەکانی پەڕتوووک
تاﯾبەتمەندﯾيە
باشووری کوردستان
ی
و ت:
جﯚری پەڕتوووک :کﯚی ب ووکراوەکان
ئينگليزی
ی
زمان  -ش وەەزار:

11515
پەڕتوووکی ژمارە5 :
The Sttate and Ku
urds in Turrkey; The Q
Question o
of Assimila
ation
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201110
0071143426
62236
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
By M
Metin Heper
تاﯾبەتمەندﯾييەکانی پەڕتوووک
و ت:
دەرەوە
جﯚری پەڕتوووک :دۆزی ککورد
ئينگليزی
ی
زمان  -ش ووەزار:

11516
پەڕتوووکی ژمارە6 :
The Sttatus of Intternally Diisplaced K
Kurds in Turkey
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201311
1271436099
92663
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
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Kurdish
K
Hum
man Rights P
Project
KHRP
2006, Lo
ondon
ISBN: 97
78-1-905592
2-05-0
تاﯾبەتم
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
:و ت
دەەرەوە
 دۆۆزی کورد:جﯚری پەڕتووک
 ئيننگليزی: ش وەزار- زمان
11517
7 :پەڕتوووکی ژمارە
The Strug
ggle for Kirkuk
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201208
8051512496
69397
ئاماددەﯾە
:ی پی دی ئ ف
فاﯾلی
By Hen
nry D. Astarrjian
ی پەڕتووک
ەتمەندﯾيەکانی
تاﯾبە
دەرەوە
:و ت
 رامياری:جﯚرری پەڕتووک
 ئينگليزی: ش وەزار- ن
زمان

11518
8 :پەڕتوووکی ژمارە
The Tenn
nesseean iin Persia a
and Koordiistan
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201311
1281241398
87577
ئامادەەﯾە
:ی پی دی ئ ف
فاﯾلی
Dwigh
ht Wright Marsh
P
Presbyterian
n P.C
1
1869, New Y
York
ەتمەندﯾيەکانی
تاﯾبە
ی پەڕتووک
دەرەوە
:و ت
 ھ:ی پەڕتووک
جﯚری
ھەمەجﯚرە
 ئئينگليزی: ش وەزار- ن
زمان
11519
9 :پەڕتوووکی ژمارە
The Tu
urkomans of Iraq as A Factor in
i Turkish Foreign Po
olicy: Socio-Politicall and
De
emographic Perspecttives
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201208
8151457016
66303
ئامادەﯾە
:ی پی دی ئ ف
فاﯾلی
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H. Tarıkk Oğuzlu
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1071320168
86784
ئئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی

ﻻﭘەڕە
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Moham
mmad Mokri
Sociétté Asiatique
e
1953, Pariss
ەکانی پەڕتوووک
تاﯾبەتمەندﯾيە
و ت:
دەرەوە
جﯚری پەڕتوووک :ھەمەجﯚﯚرە
فەڕەنسی
ی
زمان  -ش وەەزار:
11580
پەڕتوووکی ژمارە0 :
Conflit kurde, le brasierr oublié du Moyen-Orrient
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201401
1100922218
86744
ە
شتا ئامادە نييە
ھش
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
Auteur: H
Hamit Bozarrslan
Éditteur: Autrem
ment
Date & L ieu: 2009, P
Paris
ISBN: 978--2-7467-127
73-7
ی پەڕتووک
ەتمەندﯾيەکانی
تاﯾبە
دەرەوە
و ت:
ی پەڕتووک :دۆزی کورد
جﯚری
ن  -ش وەزار :فەڕەنسی
زمان
11581
پەڕتوووکی ژمارە1 :
C
Connaissan
nce des Ku
urdes
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201401
1100925028
86743
ئامادەەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
Aute ur: Thomass Bois
É
Éditeur: Kha
ayats
Date
D
& Lieu: 1965, Beyrrouth
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی پەڕتووک
ددەرەوە
و ت:
ی پەڕتووک :ددۆزی کورد
جﯚری
زمان  -ش وەزار :ففەڕەنسی
11582
پەڕتوووکی ژمارە2 :
Contes du Kurdisttan I
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201401
1141300598
86692
ئامادەەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
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Auteur: Pe
eresh
Éditeur:: Orient-Réa
alités
Date & Lieu
u: 1999, Genève
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ددەرەوە
و ت:
ھەمەجﯚرە
ی پەڕتووک :ھ
جﯚری
زمان  -ش وەزار :ففەڕەنسی
11583
پەڕتوووکی ژمارە3 :
C
Contes et p
poèmes ku
urdes
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201401
1161027548
86668
ئامادەەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
Auteur: N
Noureddine Zaza
Éditeur: Peeuple & Créa
ation
nève
Date & Lieu
u: 1974, Gen
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ددەرەوە
و ت:
ی پەڕتووک :ئئەدەبی
جﯚری
زمان  -ش وەزار :ففەڕەنسی
11584
پەڕتوووکی ژمارە4 :
De la q
question Kurde
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201401
1200949268
86582
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
Au
uteur: Celad
det Alî Bedirr-Xan
Éditeur: H
Hawar
Date & Lieu
u: 1934, İsta
anbul
ی پەڕتووک
تمەندﯾيەکانی
تاﯾبەتم
توورکيا
و ت:
ی پەڕتووک :ددۆزی کورد
جﯚری
زمان  -ش وەزار :ففەڕەنسی
11585
پەڕتوووکی ژمارە5 :
Dic
ctionnaire ffrançais-kurde
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201401
1210955528
86571
ە
شتا ئامادە نييە
ھش
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی

ﻻﭘەڕە
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A
Auteur: Collectif
Éditeeur: Klinckssieck
Date & Liieu: 1993, P
Paris
Pages: 247
ISBN: 2-252-0290
00-5
ەتمەندﯾيەکانی
تاﯾبە
ی پەڕتووک
دەرەوە
و ت:
ی پەڕتووک :فەرھەنگ
جﯚری
ن  -ش وەزار :فەڕەنسی
زمان
11586
پەڕتوووکی ژمارە6 :
Dic
ctionnaire k
kurde-fran
nçais
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201309
9182153258
88716
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
Comm
missionaire de
d l'Académ
mie Impérialee des Sciencces, 1879
دﯾيەکانی پەڕتتووک
تاﯾبەتمەند
دەرەوەە
و ت:
ەنگ
جﯚری پەڕتتووک :فەرھە
سی
زمان  -ش وەزار :فەڕەنس

11587
پەڕتوووکی ژمارە7 :
Dic
ctionnaire politique e
et historiq
que des Ku
urdes
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201403
3242316286
62799
ە
شتا ئامادە نييە
ھ شت
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
W
WIRYA REHM
MANY
ISBN : 978
8-2-343-03282-5
2
2014
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی
ی پەڕتووک
ددەرەوە
و ت:
ی پەڕتووک :ددۆزی کورد
جﯚری
زمان  -ش وەزار :ففەڕەنسی
11588
پەڕتوووکی ژمارە8 :
Docum
ments du V
VIème Con
ngres du PD
DK-I
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201401
1281340118
89283
ئاماددەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
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Author: Abdul Rahm
man Ghasse
emlou
Editor: PDK
K-Îran
Date & Pllace: 1984, Paris
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی پەڕتووک
ددەرەوە
:و ت
 ددۆزی کورد:ی پەڕتووک
جﯚری
 ففەڕەنسی: ش وەزار- زمان
11589
9 :پەڕتوووکی ژمارە
E
Ecrits de prrison
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201401
1291002588
86538
ە
شتا ئامادە نييە
ھش
:ی پی دی ئ ف
فاﯾلی
Auth
hor: Leyla Z
Zana
Edito
or: Des femmes
Date & Plaace: 1995, P
Paris
Pages: 120
ISBN: 2-7210-046
60-3
ەتمەندﯾيەکانی
تاﯾبە
ی پەڕتووک
دەرەوە
:و ت
جﯚری
 دۆزی کورد:ی پەڕتووک
 فەڕەنسی: ش وەزار- ن
زمان
11590
0 :پەڕتوووکی ژمارە
Éditeur: Labor et F
Fides
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201404
4301204227
76022
ە
شتا ئامادە نييە
ھ شت
:ی پی دی ئ ف
فاﯾلی
M
Ma vie de K
Kurde
Auteur: N
Noureddine Zaza
nève
Date & Lieu
u: 1993, Gen
Pages: 260
ISBN: 2-8309-0723-X
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی پەڕتووک
:و ت
ددەرەوە
 ففەڕەنسی: ش وەزار- زمان
 ﯾﯾاداشت:ی پەڕتووک
جﯚری
11591
1 :پەڕتوووکی ژمارە
Em
mpire, frontière et triibu, le Kurrdistan et lle conflit d
de frontière
e turco-pe
ersan
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(1843-19
932)
dipedia.org//?q=201401
1291007588
86537
http:///www.kurd
ئئامادەﯾە
:ی پی دی ئ ف
فاﯾلی
Au
uthor: Najatt Abdulla-Alii
Editor: Comp
pte d'auteurr
Date & Place: 2006, Pariss
ەکانی پەڕتوووک
تاﯾبەتمەندﯾيە
:و ت
دەرەوە
 م ژوو:جﯚری پەڕتوووک
فەڕەنسی
سی
: ش وەەزار- زمان
11592
2 :پەڕتوووکی ژمارە
Etude d'un tittre de prop
priété du début
d
du X
XVIe siècle
e provenan
nt du Kurdiistan
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201401
1301221578
86527
ئاماددەﯾە
:ی پی دی ئ ف
فاﯾلی
Author:
A
Moh
hammad Mo
okri
Editor: Paul Geuth ner
Date & Placce: 1963, Paaris
بەتمەندﯾيەکاننی پەڕتووک
تاﯾبە
:و ت
دەرەوە
 ھەمەجﯚرە:جﯚرری پەڕتووک
 فەڕەنسی: ش وەزار- ن
زمان
11593
3 :پەڕتوووکی ژمارە
Etud
des linguisstiques. Dia
alectes ku
urdes
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20140
0131144003
33378
ئاماددەﯾە
:ی پی دی ئ ف
فاﯾلی
aques de Mo
organ
Auteur: Ja
Éditeu
ur: Ernest Le
eroux
Paris ،Da
ate & Lieu: 1904
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی پەڕتووک
ددەرەوە
:و ت
 ززمانەوانی:ی پەڕتووک
جﯚری
 ففەڕەنسی: ش وەزار- زمان
11594
4 :پەڕتوووکی ژمارە
Études
É
philologiques
s sur la lan
ngue kurde
e: dialecte de Soléim
manié
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http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201110
0162338046
62396
ئامادەﯾە
:ی پی دی ئ ف
فاﯾلی
1857
O
Oxford Unive
ersity
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی پەڕتووک
ددەرەوە
:و ت
 ززمانەوانی:ی پەڕتووک
جﯚری
 ففەڕەنسی: ش وەزار- زمان
11595
5 :پەڕتوووکی ژمارە
Gén
nocide en Irak:
I
La ca
ampagne d
d'Anfal con
ntre les Ku
urdes
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201402
20309514518632
ئامادەەﯾە
:ی پی دی ئ ف
فاﯾلی
Auteur: Mid
ddle East W
Watch
Éditeur: FFIKP & Kartthala
Date & L ieu: 2003, P
Paris
ISBN: 2-84586-34
45-4
ەتمەندﯾيەکانی
تاﯾبە
ی پەڕتووک
ددەرەوە
:و ت
 ئئەنفال و ھە ەبجە:ی پەڕتووک
جﯚری
 ففەڕەنسی: ش وەزار- ن
زمان
11596
6 :پەڕتوووکی ژمارە
Grammaire et le
exique com
mparés des
s dialectess kurdes : é
éléments d
de linguisttique
iranie
enne
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20140
0131144526
64671
ئامادە نييە
ە
ھ شتا
:ی پی دی ئ ف
فاﯾلی
Moham
mmad Mokrii
ەکانی پەڕتوووک
تاﯾبەتمەندﯾيە
:و ت
دەرەوە
زمانەوانی
ی
:جﯚری پەڕتوووک
فەڕەنسی
ی
: ش وەەزار- زمان

11597
7 :پەڕتوووکی ژمارە
Gra
ammaire kurde
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201402
2041338372
20425
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ئامادەﯾە
Auteeur: Paul Be
eidar
Éditeur:: Paul Geuth
hner
Date & Liieu: 1926, P
Paris

:ی پی دی ئ ف
فاﯾلی

ەتمەندﯾيەکانی
تاﯾبە
ی پەڕتووک
دەرەوە
:و ت
جﯚری
 زمانەوانی:ی پەڕتووک
 فەڕەنسی: ش وەزار- ن
زمان
11598
8 :پەڕتوووکی ژمارە
Gram
mmaire kurrde (Dialec
cte kurman
ndji)
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201402
2051159202
20516
ئامادەﯾە
:ی پی دی ئ ف
فاﯾلی
A
Auteur: Collectif
Éditeu r: Maisonne
euve
Date & Liieu: 1970, P
Paris
ەتمەندﯾيەکانی
تاﯾبە
ی پەڕتووک
دەرەوە
:و ت
 زمانەوانی:ی پەڕتووک
جﯚری
 فەڕەنسی: ش وەزار- ن
زمان
11599
9 :پەڕتوووکی ژمارە
Gram
mmaire Kurrde (Dialec
cte Kurman
ndji)
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201309
9152323598
88765
 ئامادەﯾە:ی پی دی ئ ف
فاﯾلی
EMIR DJE
ELADET BED
DIR KHAN
LIBRAIIRIE D'AMÉR
RIQUE ET D'ORIENT
D
Ad
drien MAISO
ONNEUVE
11, ru
ue Saint-Sullpice, Paris ((6°) 1970
تاﯾبەتمەند
دﯾيەکانی پەڕتتووک
:و ت
دەرەوەە
 زمانەووانی:جﯚری پەڕتتووک
سی
 فەڕەنس: ش وەزار- زمان
11600
0 :پەڕتوووکی ژمارە
Gullusar
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201402
2101227182
23382
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ئامادەەﯾە
Autho
or: André Brrunel
Editor: E
Esfelt
Date & Plaace: 1946, P
Paris

:ی پی دی ئ ف
فاﯾلی

ەتمەندﯾيەکانی
تاﯾبە
ی پەڕتووک
دەرەوە
:و ت
جﯚری
 ھەمەجﯚرە:ی پەڕتووک
 فەڕەنسی: ش وەزار- ن
زمان
11601
1 :پەڕتوووکی ژمارە
Histoire et Cultu
ure des Ku
urdes
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201309
9151428579
92276
 ئامادەﯾە:ی پی دی ئ ف
فاﯾلی
Clé
ément Huarrt Rondot Piierre Alexan
ndre Bennigssen B. Nikitine André
Godard Mazaheri Ally Berg Eugène Fouillou
ux Etienne B
Belgourch
Ab
bderrahman Hamit Boza
arslan Isabe
elle Rigoni R
Rivet Daniel Élisabeth
Picard
Paris : Perrsée 2010
دﯾيەکانی پەڕتتووک
تاﯾبەتمەند
دەرەوەە
:و ت
 م ژوو:جﯚری پەڕتتووک
سی
 فەڕەنس: ش وەزار- زمان
11602
2 :پەڕتوووکی ژمارە
Instrumen
nt de La Musique
M
Ku
urde: Tamb
br, Saz, Da
af, Zurna, D
Dohol, Bala
aban
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201402
2271029183
31706
نييە
شتا ئامادە ە
ھ شت
:ی پی دی ئ ف
فاﯾلی
by
b Livres Gro
oupe
تمەندﯾيەکانی پەڕتووک
ی
تاﯾبە
:و ت
ددەرەوە
موزﯾک
 م:ی پەڕتووک
جﯚری
 ففەڕەنسی: ش وەزار- زمان

11603
3 :پەڕتوووکی ژمارە
Intterview surr le Kurdisstan et la q
question Kurde
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201402
2111255372
23788
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ئامادەﯾﯾە
Auteur: Co
ollectif
Éditeur: A.E
E.K.E.
Da
ate & Lieu: 1960, Angle
eterre

:ی پی دی ئ ف
فاﯾلی

مەندﯾيەکانی
تاﯾبەتم
ی پەڕتووک
:و ت
دەەرەوە
جﯚری
 دۆۆزی کورد:ی پەڕتووک
ەڕەنسی
 فە: ش وەزار- زمان
11604
4 :پەڕتوووکی ژمارە
Kurd
des à Monttréal: Reprrésentatio
ons et identités
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201402
2121127262
24374
ئئامادەﯾە
:ی پی دی ئ ف
فاﯾلی
Auteur: G
Guertin Trem
mblay
Éditeur: C
Compte d'au
uteur
D
Date & Lieu: 2011, Mon
ntréal
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی پەڕتووک
ددەرەوە
:و ت
 ددۆزی کورد:ی پەڕتووک
جﯚری
 ففەڕەنسی: ش وەزار- زمان
11605
5 :پەڕتوووکی ژمارە
La cause kurde, de
e la Turquie
e vers l’Europe
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201402
2191605562
25861
ئاما دەﯾە
:ی پی دی ئ ف
فاﯾلی
Auteurr: Olivier Gro
ojean
Éditeur: C
Compte d'au
uteur
Date & LLieu: 2008, Paris
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی پەڕتووک
ددەرەوە
:و ت
 ددۆزی کورد:ی پەڕتووک
جﯚری
 ففەڕەنسی: ش وەزار- زمان
11606
6 :پەڕتوووکی ژمارە
La co
ommunautté des réfu
ugiés kurd
des irakiens en Franc
ce - I
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201402
2211056222
26901
ئئامادەﯾە
:ی پی دی ئ ف
فاﯾلی

http://www.kurdipedia.org

3182

ﻻﭘەڕە

Auteur:
A
Chiriine Mohseni
Éd
diteur: Comp
pte d'auteurr
Date & Lieu: 1999, Pariss
تاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی پەڕتوووک
:و ت
دەرەوە
 دۆزی کوورد:جﯚری پەڕتوووک
فەڕەنسی
ی
: ش وەەزار- زمان
11607
7 :پەڕتوووکی ژمارە
La
L Conférence de Sto
ockholm su
ur le génoc
cide de Dê
êrsim
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201309
9211211328
88603
ئاممادەﯾە
:ی پی دی ئ ف
فاﯾلی
Evin Çiçe
ek
24
4 janvier 201
10
پەڕتووک
ک
تاﯾﯾبەتمەندﯾيەککانی
دەرەوە
:و ت
 راپﯚرت:ک
جﯚری پەڕتووک
جﯚ
فەڕەنسی
ی
: ش وەزا ر- زممان
11608
8 :پەڕتوووکی ژمارە
La diaspora kurde, territoires
t
d'originess et représ
sentations,, v. 1
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201402
2251049063
30396
ئامادەﯾە
:ی پی دی ئ ف
فاﯾلی
Auteur: Clé
émence Sca
albert
Éditeur: C
Compte d''au
uteur
Date & LLieu: 2001, Paris
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی پەڕتووک
ددەرەوە
:و ت
 ددۆزی کورد:ی پەڕتووک
جﯚری
 ففەڕەنسی: ش وەزار- زمان
11609
9 :پەڕتوووکی ژمارە
La lég
gende de B
Bīžan-u Ma
anīĵa
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201402
2261337253
31399
ئامادەەﯾە
:ی پی دی ئ ف
فاﯾلی
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Auteur: Mo
ohammad M
Mokri
Éditteur: Klinckssieck
Date & L ieu: 1966, P
Paris
ی پەڕتووک
ەتمەندﯾيەکانی
تاﯾبە
دەرەوە
و ت:
ی پەڕتووک :کلتوور
جﯚری
زمان
ن  -ش وەزار :فەڕەنسی
11610
پەڕتوووکی ژمارە0 :
La lyre kurde
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201402
2271025413
31665
ئامادەەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
A
Auteur: Kamiran Alî Bed
dirxan
Édite
eur: Saint-germain-des-prés
Date & LLieu: 1973, Paris
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی پەڕتووک
ددەرەوە
و ت:
ی پەڕتووک :ددۆزی کورد
جﯚری
زمان  -ش وەزار :ففەڕەنسی
11611
پەڕتوووکی ژمارە1 :
L
La Marche
e têtue / M
Meşa bi serh
hişkî
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201403
3030956033
33666
ھ شتا ئامادە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
Auteur : Gérard Ch
haliand
Éditeur: A
Avesta
Date & Lieeu: 2005, İsttanbul
ISBN
N: 975-8637
7-87-8
تاﯾبەتم
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
و ت:
توررکيا
جﯚری پەڕتووک :دۆۆزی کورد
ەڕەنسی
زمان  -ش وەزار :فەڕ
التين
ک .باکوور ت .ال
زمان  -ش وەزار :ک
11612
پەڕتوووکی ژمارە2 :
La mo
ontagne kurde
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201403
3030959433
33667
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ە
شتا ئامادە نييە
ھش
Auteur: Do
ominique Fra
adet
Éditeur: Fra
adet
Date & Liieu: 2006, P
Paris
ISBN: 2-909952-1
16-9

:ی پی دی ئ ف
فاﯾلی

ەتمەندﯾيەکانی
تاﯾبە
ی پەڕتووک
دەرەوە
:و ت
 دۆزی کورد:ی پەڕتووک
جﯚری
 فەڕەنسی: ش وەزار- ن
زمان
11613
3 :پەڕتوووکی ژمارە
La nation
n
kurrde en face
e de mouve
ements ara
abes
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201403
3031140193
33673
ئامادەەﯾە
:ی پی دی ئ ف
فاﯾلی
Auteurr: Pierre Ron
ndot
Éditeu
ur: Revue Orrient
Date & Liieu: 1958, P
Paris
ەتمەندﯾيەکانی
تاﯾبە
ی پەڕتووک
دەرەوە
:و ت
جﯚری
 دۆزی کورد:ی پەڕتووک
 فەڕەنسی: ش وەزار- ن
زمان
11614
4 :پەڕتوووکی ژمارە
La nattion kurde
e et son évo
olution soc
ciale
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201403
3051019593
33833
ئامادەﯾە
:ی پی دی ئ ف
فاﯾلی
Auteur:: Messoud FFany
Éd
diteur: Rodsstein
Date & Liieu: 1933, P
Paris
ەتمەندﯾيەکانی
تاﯾبە
ی پەڕتووک
دەرەوە
:و ت
جﯚری
 دۆزی کورد:ی پەڕتووک
 فەڕەنسی: ش وەزار- ن
زمان
11615
5 :پەڕتوووکی ژمارە
La neige
e de la Lum
mière
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201403
3070901083
34125
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ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی

ئامادەەﯾە
Auteur:
A
Kamiran Alî Bed
dirxan
Éditeur: C
Compte d'auteur
Date & LLieu: 1968, Paris
تمەندﯾيەکانی
تاﯾبەتم
ی پەڕتووک
و ت:
ددەرەوە
ھەمەجﯚرە
ی پەڕتووک :ھ
جﯚری
فەڕەنسی
زمان  -ش وەزار :فە

11616
پەڕتوووکی ژمارە6 :
La nuit kurde
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201403
3121211353
38025
ە
شتا ئامادە نييە
ھ شت
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
Auteur:
A
Jeaan-Richard B
Bloch
Éd
diteur: Gallim
mard
Date & LLieu: 1981, Paris
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی پەڕتووک
و ت:
ددەرەوە
ی پەڕتووک :ددۆزی کورد
جﯚری
زمان  -ش وەزار :ففەڕەنسی
11617
پەڕتوووکی ژمارە7 :
La persécution du pe
euple kurde
e par la dic
ctature du
u Baas en S
Syrie
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201403
3121413363
38029
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
Auteurr: Ismet Chéériff Vanly
Édite
eur: Comptee d'auteur
تاﯾبەتمەند ﯾيەکانی پەڕتتووک
دەرەوە
ە
و ت:
جﯚری پەڕتتووک :دۆزی کورد
سی
زمان  -ش ووەزار :فەڕەنس
11618
پەڕتوووکی ژمارە8 :
La prison n° 5 - Onze anss dans les g
geôles turq
ques
dipedia.org//?q=201403
3140920514
49726
http:///www.kurd
ئامادەەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
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Auteeur: Mehdi Z
Zana
Éditeur: A
Arléa
Date & LLieu: 1995, P
Paris
ISBN:: 2-86959-2
223-x
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی
ی پەڕتووک
 ﯾﯾاداشت:ی پەڕتووک
جﯚری
 ددۆزی کورد:ی پەڕتووک
جﯚری
ددەرەوە
:و ت
 ففەڕەنسی: ش وەزار- زمان
11619
9 :پەڕتوووکی ژمارە
La Questio
on Kurde Aujourd’hu
A
ui Et Les éV
Volutions P
Politiques Intérieure
es en
Turrquie
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201309
9182112308
88721
ئامادەﯾە
:ی پی دی ئ ف
فاﯾلی
MARDI 27 MARS 20
012, ESPAC
CE KIRON, P
PARIS
AUTOUR
R DE
KADRI GÜRSEL
jourrnaliste au q
quotidien Milliyet
ANIMÉ
É PAR
D
DIDIER BILLLION
ur des publications de ll’IRIS
directeu
rédacteur en chef de La Revue internationale et stratég
gique
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی پەڕتووک
 ددۆزی کورد:ی پەڕتووک
جﯚری
 ففەڕەنسی: ش وەزار- زمان
11620
0 :پەڕتوووکی ژمارە
La q
question Kurde et les
s humanita
aires
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201309
9291152098
88462
ئامادەﯾە
:ی پی دی ئ ف
فاﯾلی
P
Printemps 2
2005
ی پەڕتووک
ەتمەندﯾيەکانی
تاﯾبە
دەرەوە
:و ت
جﯚری
 دۆزی کورد:ی پەڕتووک
 فەڕەنسی: ش وەزار- ن
زمان
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11621
1 :پەڕتوووکی ژمارە
L'âme des K
Kurdes à la
a lumière d
de leur folk
klore
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201402
2131207232
24816
ئئامادەﯾە
:ی پی دی ئ ف
فاﯾلی
Auteur: T
Thomas Boiss
Éditeur:
É
Cah
hiers de l'estt
Date & Lieu: 1946, Pariss

11622
2 :پەڕتوووکی ژمارە
L'analy
yse du pro
oblème kurrde en Turrquie
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201402
2141304342
25039
ئاما دەﯾە
:ی پی دی ئ ف
فاﯾلی
Auteu
ur: Suna Karrakus
Éditeur: C
Compte d''au
uteur
D
Date & Lieu: 2010, Mon
ntréal
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی پەڕتووک
ددەرەوە
:و ت
 ددۆزی کورد:ی پەڕتووک
جﯚری
 ففەڕەنسی: ش وەزار- زمان
11623
3 :پەڕتوووکی ژمارە
Langue Kurde
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201309
9152301448
88767
 ئامادەﯾە:ی پی دی ئ ف
فاﯾلی
Elémentts de Gramm
maire extraiits des cours donnés à l'Ecole Nationale des
Langues Orientales
O
Vivantes
V
parr l'Emir Kam
muran Aali Be
edir-Khan
دﯾيەکانی پەڕتتووک
تاﯾبەتمەند
دەرەوەە
:و ت
 زمانەووانی:جﯚری پەڕتتووک
سی
 فەڕەنس: ش وەزار- زمان
11624
4 :پەڕتوووکی ژمارە
L'Arménie dans le folklore Kurde

http://www.kurdipedia.org

3188

ﻻﭘەڕە

http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201402
2170903212
25498
ئامادەەﯾە
:ی پی دی ئ ف
فاﯾلی
Auteur: Mo
ohammad M
Mokri
Éditteur: Klinckssieck
Date & L ieu: 1964, P
Paris
ەتمەندﯾيەکانی
تاﯾبە
ی پەڕتووک
دەرەوە
:و ت
 کلتوور:ی پەڕتووک
جﯚری
 فەڕەنسی: ش وەزار- ن
زمان
11625
5 :پەڕتوووکی ژمارە
Le
e Berger kurde
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201208
8111241447
72100
ئامادەﯾە
:ی پی دی ئ ف
فاﯾلی
...
ی پەڕتووک
ەتمەندﯾيەکانی
تاﯾبە
دەرەوە
:و ت
 م ژوو:ی پەڕتووک
جﯚری
 فەڕەنسی: ش وەزار- ن
زمان

11626
6 :پەڕتوووکی ژمارە
LE KU
URDE SANS
S PEINE; C
Cours pratiiques de la
a langue kurde
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201309
9111316368
88817
 ئامادەﯾە:ی پی دی ئ ف
فاﯾلی
Kam
muran BEDIR
R KHAN
Ouvrag
ge honoré d''une subven
ntion de
la Commun
nauté écono
omique euro
opéenne
In
nstitut Kurde de Paris 1
106, rue La Fayette
75010 - PARIS
1989
ەڕتووک
ەندﯾيەکانی پە
تاﯾبەتمە
دەرەەوە
:و ت
نەوانی
 زمانە:ەڕتووک
جﯚری پە
 فەڕەەنسی: ش وەزار- زمان
11627
7 :پەڕتوووکی ژمارە
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Le Kurdiistan
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201309
9081310488
88867
ھ شتا ئامادە نييە
:ی پی دی ئ ف
فاﯾلی
B
By Chris Kutsschera
Published April 1
19, 2000 byy Favre
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
تاﯾبەتم
دەەرەوە
:و ت
 دۆۆزی کورد:جﯚری پەڕتووک
ەڕەنسی
 فەڕ: ش وەزار- زمان
11628
8 :پەڕتوووکی ژمارە
Le
L paradox
xe des méd
dias au Kurrdistan ira
akien
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201208
8111013397
72099
ئامادەﯾە
:ی پی دی ئ ف
فاﯾلی
...
ی پەڕتووک
ەتمەندﯾيەکانی
تاﯾبە
 راگەﯾاندن:ی پەڕتووک
جﯚری
 فەڕەنسی: ش وەزار- ن
زمان

11629
9 :پەڕتوووکی ژمارە
Les élites parlementaires Kurd
des irakien
nnes
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201404
4091155546
69073
ئامادەەﯾە
:ی پی دی ئ ف
فاﯾلی
Auteur: Hishyar Barrzani
Éditeur: C
Compte d'au
uteur
Date & L ieu: 1995, LLyon
ەتمەندﯾيەکانی
تاﯾبە
ی پەڕتووک
ھەمەجﯚرە
 ھ:ی پەڕتووک
جﯚری
 ففەڕەنسی: ش وەزار- ن
زمان
دەرەوە
:و ت
11630
0 :پەڕتوووکی ژمارە
Le
es figures préislamiq
que dans la
a littératurre des Yârsâns
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201404
4101205046
69301

http://www.kurdipedia.org

3190

ﻻﭘەڕە

ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی

ئاماددەﯾە
Auteu
ur: Shahab V
Vali
Éditeur: Co
ompte d'autteur
Date & Lieeu: 2008, Pa
aris
تاﯾبە
ەتمەندﯾيەکاننی پەڕتووک
دەرەوە
و ت:
جﯚرری پەڕتووک :ئاﯾين و ئاتەﯾﯾزم
جﯚرری پەڕتووک :ئەدەبی
ن  -ش وەزار :فەڕەنسی
زمان

11631
پەڕتوووکی ژمارە1 :
Les Ku
urdes
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201404
4101346486
69424
ە
شتا ئامادە نييە
ھش
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
Auteurr: Basile Nikkitine
Éditeeur: Aujourd
d'hui
Date & Liieu: 1975, P
Paris
ەتمەندﯾيەکانی
تاﯾبە
ی پەڕتووک
دەرەوە
و ت:
زمان
ن  -ش وەزار :فەڕەنسی
ی پەڕتووک :م ژوو
جﯚری
11632
پەڕتوووکی ژمارە2 :
Les K
Kurdes Ard
dalân
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201404
4110853076
69809
ە
شتا ئامادە نييە
ھش
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
Auteur: S
Sheerin Ardalan
Éd iteur: Geuth
hner
Date & Liieu: 2004, P
Paris
Pages: 226
47-4
ISBN: 2-7053-374
ەتمەندﯾيەکانی
تاﯾبە
ی پەڕتووک
دەرەوە
و ت:
ی پەڕتووک :م ژوو
جﯚری
زمان
ن  -ش وەزار :فەڕەنسی
ی پەڕتووک :دۆزی کورد
جﯚری
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11633
3 :پەڕتوووکی ژمارە
Les Kurdes aujourd''hui, mouv
vement nattional et partis
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201404
4110856086
69833
شتا ئامادە نيييە
ھش
:ی پی دی ئ ف
فاﯾلی
Auteur: Ch
hristiane Mo
ore
an
Éditeur: L''Harmatta
Date & Lieu
u: 1984, Paris
Pages: 312
ISBN: 2 -85802-408
8-9
پەڕتووک
ک
کانی
ﯾبەتمەندﯾيەکا
تاﯾب
دەرەوە
:و ت
کورد
د
 دۆزی:ک
جﯚﯚری پەڕتووک
فەڕەنسی
ی
: ش وەزارر- زممان
11634
4 :پەڕتوووکی ژمارە
Les Kurdes de Turquie;
T
un
n peuple e
entre recon
nnaissance
e et répres
ssion
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201404
4111512536
69932
ئامادەﯾﯾە
:ی پی دی ئ ف
فاﯾلی
Aute
eur: Cécile Porta
Éditeur: C
Compte d'au
uteur
Date & LLieu: 1995, Aix en Provvence
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی پەڕتووک
ددەرەوە
:و ت
 ددۆزی کورد:ی پەڕتووک
جﯚری
 ففەڕەنسی: ش وەزار- زمان
11635
5 :پەڕتوووکی ژمارە
Le
es Kurdes en France
e, une communauté à part entiière?
q=2014041
1115181910
00394
http:///www.kurdip
pedia.org/?q
ئامادەﯾﯾە
:ی پی دی ئ ف
فاﯾلی
Auteur: Carol Prunh
huber
Éditeur: C
Compte d'au
uteur
Date & LLieu: 1993, Paris
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی پەڕتووک
 ددۆزی کورد:ی پەڕتووک
جﯚری
 ففەڕەنسی: ش وەزار- زمان
ددەرەوە
:و ت
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11636
6 :پەڕتوووکی ژمارە
Les Kurdes
K
et le Kurdista
an dans les relationss d'ancienss voyageurrs occidenttaux
(XVIe - XVIIIe siè
ècle)
dipedia.org//?q=201404
4141001487
75824
http:///www.kurd
ئاممادەﯾە
:ی پی دی ئ ف
فاﯾلی
Autteur: Ismet Chériff Van
nly
Éd
diteur: KSSE
E - publicatio
on
Date
e & Lieu: 197
73, Lausann
ne
پەڕتووک
ک
تاﯾﯾبەتمەندﯾيەککانی
دەرەوە
:و ت
فەڕەنسی
ی
:وەزار
ر
 ش- زممان
کورد
د
 دۆزی:پەڕتووک
ک
جﯚری
جﯚ
11637
7 :پەڕتوووکی ژمارە
Les Kurd
des et les E
Etats
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201309
9162223488
88747
 ئامادەﯾە:ی پی دی ئ ف
فاﯾلی
PE
EUPLES MÉD
DITERRANÉ
ÉENS/ MEDITERRANEAN
N PEOPLES N° 68-69
Revue trime
estrielle - ju
uillet-décembre 1 994
دﯾيەکانی پەڕتتووک
تاﯾبەتمەند
دەرەوەە
:و ت
 دۆزی کورد:جﯚری پەڕتتووک
سی
 فەڕەنس: ش وەزار- زمان
11638
8 :پەڕتوووکی ژمارە
Les Kurde
es; Histoir E, Sociolog
gie, Littera
ature, Folk
klore
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201309
9152250419
92280
ئامادەﯾە
ە
:ی پی دی ئ ف
فاﯾلی
Fr. THO
OMAS BOIS,, O.P.
BEYRO
OUTH
1958
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ددەرەوە
:و ت
 م ژوو:ی پەڕتووک
جﯚری
 ففەڕەنسی: ش وەزار- زمان
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11639
9 :پەڕتوووکی ژمارە
Les masssacres Kurd
des en Turrquie
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201404
4141023117
75826
ﯾە
ئامادەﯾە
:ی پی دی ئ ف
فاﯾلی
Aute
eur: La liguee nationale kurde
Éditteur: Ligue kurde
Date & Lieu: 1928, Le
e Caire
تاﯾبەتم
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
:و ت
دەەرەوە
 م ژوو:جﯚری پەڕتووک
ەڕەنسی
 فە: ش وەزار- زمان
11640
0 :پەڕتوووکی ژمارە
Les motifs
m
zoro
oastriens d
dans la ph
hilosophie d
de Sohraw
wardî
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201404
4141131137
75830
ئاممادەﯾە
:ی پی دی ئ ف
فاﯾلی
Auteur: Henry Corb
bin
Éditteur: Courriier
Datte & Lieu: 1 946, Téhéra
an
پەڕتووک
ک
تاﯾﯾبەتمەندﯾيەککانی
ەﯾزم
 ئاﯾين و ئاتە:ک
جﯚﯚری پەڕتووک
فەڕەنسی
ی
: ش وەزارر- زممان
ئ ران
:و ت
11641
1 :پەڕتوووکی ژمارە
Les no
oms d'anim
maux en kurde
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201404
4161515297
75848
ئامادەﯾە
:ی پی دی ئ ف
فاﯾلی
Auteur : Ferdinand
d Justi
onale
Éd
diteur: Imprrimerie Natio
Date & LLieu: 1877, Paris
مەندﯾيەکانی
تاﯾبەتم
ی پەڕتووک
 م ژوو:ی پەڕتووک
جﯚری
فەڕەنسی
 فە: ش وەزار- زمان
:و ت
ددەرەوە
11642
2 :پەڕتوووکی ژمارە
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Les
s petits miroirs
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201309
9252150119
92356
ە
شتا ئامادە نييە
ھش
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
Şêrko Bê
êkes
Kamal Ma
aarof
ی پەڕتووک
ەتمەندﯾيەکانی
تاﯾبە
ددەرەوە
و ت:
ھە بەست
ی پەڕتووک :ھ
جﯚری
ن  -ش وەزار :ففەڕەنسی
زمان
11643
پەڕتوووکی ژمارە3 :
Les sourc
ces de la no
ouvelles kurde
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201404
4221505327
75924
ئاماددەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
Auteu
ur: Farhad O
Omar
Éditeur: C
Compte d'au
uteur
Date & LLieu: 1990, Paris
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی پەڕتووک
ددەرەوە
و ت:
زمان  -ش وەزار :ففەڕەنسی
ی پەڕتووک :ددۆزی کورد
جﯚری
11644
پەڕتوووکی ژمارە4 :
Le
es surprises du Kurdiistan
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201404
4231143367
75935
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
Auteur: François Ba
alsan
É diteur: J. Su
usse
Date & Liieu: 1944, P
Paris
ەتمەندﯾيەکانی
تاﯾبە
ی پەڕتووک
ی پەڕتووک :م ژوو
جﯚری
دەرەوە
و ت:
ن  -ش وەزار :فەڕەنسی
زمان
11645
پەڕتوووکی ژمارە5 :
LES SURP
PRISSES D
DU KURDIS
STAN

ﻻﭘەڕە
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http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201204
4221919196
64597
ە
شتا ئامادە نييە
ھش
:ی پی دی ئ ف
فاﯾلی
Frrançois BALLSAN
1
1945
P
Paris
ی پەڕتووک
ەتمەندﯾيەکانی
تاﯾبە
دەرەوە
:و ت
 م ژوو:ی پەڕتووک
جﯚری
 فەڕەنسی: ش وەزار- ن
زمان
11646
6 :پەڕتوووکی ژمارە
Les Ye
ezidis de Sy
yrie et du D
Djebel Sin
ndcar
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201404
4241108327
75952
ئامادەەﯾە
:ی پی دی ئ ف
فاﯾلی
Auteu
ur: Roger Le
escot
Éditeur: LLibrairie du LLiban
Date
D
& Lieu: 1975, Beyrrouth
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی پەڕتووک
ددەرەوە
:و ت
 ففەڕەنسی: ش وەزار- زمان
 م ژوو:ی پەڕتووک
جﯚری
11647
7 :پەڕتوووکی ژمارە
Les Yézid
dis et le sa
anctuaire d
du Šeykh 'A
Adī I
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201404
4241120347
75961
ئامادەەﯾە
:ی پی دی ئ ف
فاﯾلی
Auteur: Birgül Açikkyildiz
Éditeur: C
Compte d'au
uteur
Paris ،Daate & Lieu: 2002
تمەندﯾيەکانی
تاﯾبەتم
ی پەڕتووک
ددەرەوە
:و ت
فەڕەنسی
 فە: ش وەزار- زمان
ئاتەﯾزم
م
 ئااﯾين و:ی پەڕتووک
جﯚری
11648
8 :پەڕتوووکی ژمارە
Les Yézidiis et le san
nctuaire du
u Šeykh 'A
Adī II
http:///www.kurdip
pedia.org/?q
q=2014042
2411242810
00460
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ئامادەەﯾە
Auteur: Birgül Açikyyildiz
Éditeur: C
Compte d'au
uteur
Paris ،Daate & Lieu: 2
2002

:ی پی دی ئ ف
فاﯾلی

تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی پەڕتووک
 ئئاﯾين و ئاتەﯾزم:ی پەڕتووک
جﯚری
 ففەڕەنسی: ش وەزار- زمان
ددەرەوە
:و ت
11649
9 :پەڕتوووکی ژمارە
Les Yézidiz,
Y
Épiisodes de ll'histoire d
des Adorateurs du Diiable
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201404
4281222317
75998
ئامادەﯾە
:ی پی دی ئ ف
فاﯾلی
Au
uteur: Joach
him Menant
Éditeur: Ern
nest Leroux
Da
ate & Lieu: 1892, Paris
تاﯾبەتمەندﯾيە
يەکانی پەڕتوووک
:و ت
دەرەوە
 م ژوو:جﯚری پەڕتوووک
سی
 فەڕەنس: ش وەەزار- زمان
11650
0 :پەڕتوووکی ژمارە
L'heroism
me des Kurd
des dans l''epopee' d
de la citade
elle de Dim
mdim
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201309
9252150129
92360
ھ شتا ئاماادە نييە
:ی پی دی ئ ف
فاﯾلی
Kama
al Maarof ،Jaassim Jalil
دﯾيەکانی پەڕتتووک
تاﯾبەتمەند
:و ت
دەرەوە
ە
 م ژوو:جﯚری پەڕتتووک
سی
 فەڕەنس: ش وەزار- زمان

11651
1 :پەڕتوووکی ژمارە
Ma ro
route à trav
vers le Kurrdistan ira
akien
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201404
4281515527
76000
ھ شتا ئامادە نييە
:ی پی دی ئ ف
فاﯾلی
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Aute
eur: Archiba ld Milne Hamilton
Éditteur: L''Harm
mattan
Date & Lieu: 1994
4, Paris
Pages: 280
ISBN
N: 2-7384-2
2142-3
تاﯾبەتم
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
دەەرەوە
و ت:
ەمەجﯚرە
جﯚری پەڕتووک :ھە
ەڕەنسی
زمان  -ش وەزار :فەڕ
11652
پەڕتوووکی ژمارە2 :
Ma
amé Alan - Épopée kurde
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201405
5021421377
76043
ە
شتا ئامادە نييە
ھش
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
Auteu
ur: Roger Le
escot
Éd iteur: Gallim
mard
Date & Liieu: 1999, P
Paris
Pages: 254
02-X
ISBN: 2-07-07460
ەتمەندﯾيەکانی
تاﯾبە
ی پەڕتووک
ی پەڕتووک :کلتوور
جﯚری
ن  -ش وەزار :فەڕەنسی
زمان
دەرەوە
و ت:
11653
پەڕتوووکی ژمارە3 :
Ma
anuel de Ku
urde-Kurm
manji
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201309
9102129598
88820
ئامادەەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
Joyce Blau & Veysi BA
ARAK
ەتمەندﯾيەکانی
تاﯾبە
ی پەڕتووک
دەرەوە
و ت:
جﯚری
ی پەڕتووک :زمانەوانی
ن  -ش وەزار :فەڕەنسی
زمان

11654
پەڕتوووکی ژمارە4 :
Mem ett Zîn

ﻻﭘەڕە
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http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201405
5021727317
76049
ھ شتا ئامادە نييە
:ی پی دی ئ ف
فاﯾلی
Auteeur: Ehmed
dê Xanî
Éditteur: L'Harm
mattan
Date & Lieu: 2001
1, Paris
Page
es: 336
N: 2-7475-1
1609-1
ISBN
تاﯾبەتم
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
:و ت
ستان
شووری کوردس
باش
 فەڕڕەنسی: ش وەزار- زمان
 ئەددەبی:جﯚری پەڕتووک
11655
5 :پەڕتوووکی ژمارە
Mémoire
e du Kurdiistan
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201309
9111322108
88816
ئامادەﯾە
:ی پی دی ئ ف
فاﯾلی
JOYCE B
BLAU
Paris 1
1984
ی پەڕتووک
ەتمەندﯾيەکانی
تاﯾبە
دەرەوە
:و ت
 گەشتنامە:ی پەڕتووک
جﯚری
 فەڕەنسی: ش وەزار- ن
زمان
11656
6 :پەڕتوووکی ژمارە
Mémoiires et com
mpte rendu
u: Le nord de la Méso
opotamie e
et le Kurdiistan
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201405
5021742547
76050
ئامادەﯾﯾە
:ی پی دی ئ ف
فاﯾلی
Auteu r: M. Ch. Ta
assart
Éditeur: Société dess Ingénieurss Civils de FFrance
Date & Lieu: 1919,, Paris
مەندﯾيەکانی
تاﯾبەتم
ی پەڕتووک
:و ت
دەەرەوە
جﯚری
ەشتنامە
 گە:ی پەڕتووک
ەڕەنسی
 فە: ش وەزار- زمان
11657
7 :پەڕتوووکی ژمارە
Mémora
andum, sur la situatiion des Ku
urdes
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http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201405
5060917067
76084
ئامادەەﯾە
:ی پی دی ئ ف
فاﯾلی
Auteur:
A
La d
délégation kkurde
Éditeur: C
Compte d'au
uteur
Date & LLieu: 1948, Paris
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی پەڕتووک
ددەرەوە
:و ت
 ددۆزی کورد:ی پەڕتووک
جﯚری
 ففەڕەنسی: ش وەزار- زمان
11658
8 :پەڕتوووکی ژمارە
Mé
éthode de kurde - So
orani
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201405
5060930407
76086
ە
شتا ئامادە نييە
ھش
:ی پی دی ئ ف
فاﯾلی
Autteur: Joyce Blau
Éditeu
ur: L'Harma
attan
Date & Liieu: 2000, P
Paris
Pages: 323
56-8
ISBN: 2-7384-925
ەتمەندﯾيەکانی
تاﯾبە
ی پەڕتووک
دەرەوە
:و ت
 زمانەوانی:ی پەڕتووک
جﯚری
 فەڕەنسی: ش وەزار- ن
زمان
11659
9 :پەڕتوووکی ژمارە
Mission scienttifique de Mr Ernest Chantre ssous-directteur du Mu
useum de L
Lyon
dans la Haute
e Mésopota
amie le Kurdistan et le Caucase
e. V Kurdis
stan de Bittlis à
Bayaziid Photo C
Capitaine B
Barry
dipedia.org//?q=201312
2151515498
87234
http:///www.kurd
ئامادەﯾە
:ی پی دی ئ ف
فاﯾلی
1881
دﯾيەکانی پەڕتتووک
تاﯾبەتمەند
:و ت
دەرەوە
ە
 گەشتتنامە:جﯚری پەڕتتووک
سی
 فەڕەنس: ش وەزار- زمان
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11660
0 :پەڕتوووکی ژمارە
Moine
es et briga
ands, de l'a
adriatique aux march
hes iranien
nnes
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201405
5071052407
76091
ئامادەﯾە
:ی پی دی ئ ف
فاﯾلی
Autteur: Jacquees Soubrierr
Éditeu
ur: J. Susse
Da
ate & Lieu: 1945, Paris
تاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی پەڕتوووک
دەرەوە
:و ت
 م ژوو:جﯚری پەڕتوووک
سی
 فەڕەنس: ش وەەزار- زمان
11661
1 :پەڕتوووکی ژمارە
Mo
on enfance
e au Kurdiistan
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201308
8031426348
89320
ئامادەەﯾە
:ی پی دی ئ ف
فاﯾلی
A
Auteur: Collectif
Éditeu
ur: L'Harma
attan
Date & Liieu: 2000, P
Paris
ISBN: 2-7384-927
76-2
ی پەڕتووک
ەتمەندﯾيەکانی
تاﯾبە
دەرەوە
:و ت
 ھەمەجﯚرە:ی پەڕتووک
جﯚری
 فەڕەنسی: ش وەزار- ن
زمان
11662
2 :پەڕتوووکی ژمارە
N
Nîmâ Youc
chîdj
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201405
5081346207
76181
ئامادەەﯾە
:ی پی دی ئ ف
فاﯾلی
Auteu
ur: Roger Le
escot
Éditeur: M
Mélanges M
Massé
Date
D
& Lieu: 1963, Téh
héran
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی پەڕتووک
 ئئەدەبی:ی پەڕتووک
جﯚری
 ففەڕەنسی: ش وەزار- زمان
ئ ران
:و ت
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11663
3 :پەڕتوووکی ژمارە
Nimâ Yušij et 'A
Abdollah Go
oran
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201405
5090919267
76211
ئامادەەﯾە
:ی پی دی ئ ف
فاﯾلی
Auteur: Am
mr Taher Ahmed
Éditeur: C
Compte d'au
uteur
Date & LLieu: 2004, P
Paris
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی
ی پەڕتووک
دەرەوە
:و ت
 ئەدەبی:ی پەڕتووک
جﯚری
 فەڕەنسی: ش وەزار- ن
زمان
11664
4 :پەڕتوووکی ژمارە
N
Notices et R
Récits kou
urdes
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201405
5091338177
76222
ئامادەەﯾە
:ی پی دی ئ ف
فاﯾلی
e Alexandre Jaba
Auteur: Auguste
É
Éditeur: Aca
adémie Impé
ériale
Date & Lieu: 1860, St.-Pétersb
bourg
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی پەڕتووک
ددەرەوە
:و ت
 م ژوو:ی پەڕتووک
جﯚری
 ففەڕەنسی: ش وەزار- زمان
11665
5 :پەڕتوووکی ژمارە
Nvîsa m
min - Mon L
Livre
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201405
5121214577
76265
ە
ئامادەﯾە
:ی پی دی ئ ف
فاﯾلی
Auteur:
A
Kam
miran Alî Be
edirxan
Éditeur: Compte d'a
auteur
Date & Lieu: 1965, Paris
تاﯾبەتم
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
:و ت
دە رەوە
ەمەجﯚرە
 ھە:جﯚری پەڕتووک
ەڕەنسی
 فەڕ: ش وەزار- زمان
التين
 ال. باکوور ت.  ک: ش وەزار- زمان
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6 :پەڕتوووکی ژمارە
11666
Publiication Kurde en Carracteres La
atins
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201309
9162148559
92282
 ئامادەﯾە:ی پی دی ئ ف
فاﯾلی
COMPTES
S RENDUS
M. PIERRE RONDOT
[Extraiit du Bulletin
n d'études orientales
o
d§ l'Institdt ffrançais de Damas, t.
IL]
LE CAIRE
MERIE DE L'IINSTITUT FFRANÇAIS
IMPRIM
D'ARCHÉ
ÉOLOGIE OR
RIENTALE
1933
Touss droits de reeproduction
n réservés
دﯾيەکانی پەڕتتووک
تاﯾبەتمەند
:و ت
دەرەوەە
 زمانەووانی:جﯚری پەڕتتووک
سی
 فەڕەنس: ش وەزار- زمان
11667
7 :پەڕتوووکی ژمارە
Recueil d
de mots ku
urdes
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201405
5130935347
76280
ئامادەﯾﯾە
:ی پی دی ئ ف
فاﯾلی
Auteur: H
Hratchia Ad
djarian
Éditteur: Sociétté de Linguisstique
Date & Lieu: 1909,, Paris
تاﯾبەتم
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
:و ت
دەەرەوە
ەڕەنسی
 فە: ش وەزار- زمان
ەرھەنگ
 فە:جﯚری پەڕتووک
11668
8 :پەڕتوووکی ژمارە
Re
encontres 2
24, les Kurrdes et le d
droit
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201405
5141051207
76301
ئامادەەﯾە
:ی پی دی ئ ف
فاﯾلی
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Auteur: LLucien Ramb
bout
Éditeur: Cerf
Date & Liieu: 1947, P
Paris
ەتمەندﯾيەکانی
تاﯾبە
ی پەڕتووک
 ھەمەجﯚرە:ی پەڕتووک
جﯚری
دەرەوە
:و ت
 فەڕەنسی: ش وەزار- ن
زمان
11669
9 :پەڕتوووکی ژمارە
Sc
cènes de la
a vie orien
ntale, la mo
ontagne kurde
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201405
5201054037
76369
ئامادەەﯾە
:ی پی دی ئ ف
فاﯾلی
Auteurr: Albert Eyn
naud
Éditeur: Micchel Lévy Frrères
Date & LLieu: 1874, Paris
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی پەڕتووک
ددەرەوە
:و ت
 ففەڕەنسی: ش وەزار- زمان
 م ژوو:ی پەڕتووک
جﯚری
11670
0 :پەڕتوووکی ژمارە
Scèness de la vie turque, Un prince kurde
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201405
5201336137
76381
 ئامادەﯾە:ی پی دی ئ ف
فاﯾلی
Auteur: Cristina T
Trivulzio di B
Belgioioso
Éditeu r: Michel Lé
évy Frères
Datee & Lieu: 18
858, Paris
تاﯾبەتمەند
دﯾيەکانی پەڕتتووک
دەرەوەە
:و ت
 م ژوو:جﯚری پەڕتتووک
سی
 فەڕەنس: ش وەزار- زمان
11671
1 :پەڕتوووکی ژمارە
Trois
s essais de
e latinisation de l'alp
phabet kurrde : Iraq, Syrie, U.R
R.S.S.
dipedia.org//?q=201309
9161256348
88754
http:///www.kurd
 ئامادەﯾە:ی پی دی ئ ف
فاﯾلی
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Pierrre Rondot
Le
L Caire : im
mpr. de l'Insstitut frança
ais d'archéollogie orienta
ale, 1936.
تاﯾبەتمەند
دﯾيەکانی پەڕتتووک
دەرەوەە
:و ت
 زمانەووانی:جﯚری پەڕتتووک
سی
 فەڕەنس: ش وەزار- زمان
11672
2 :پەڕتوووکی ژمارە
Voy
yage en Russie, au Ca
aucase et en
e Perse, d
dans la Mé
ésopotamie
e, le Kurdiistan
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201309
9081220118
88876
ئامادەﯾە
:ی پی دی ئ ف
فاﯾلی
By Tinco Martinu
us Lycklamaa à Nijeholt
Published
d 1875 by A
A. Bertrand
تاﯾبەتمەندﯾييەکانی پەڕتوووک
:و ت
دەرەوە
نامە
 گەشتنا:جﯚری پەڕتوووک
سی
 فەڕەنس: ش ووەزار- زمان
11673
3 :پەڕتوووکی ژمارە
ARB EITERPAR
RTEI KURD
DISTANS (P
PKK)
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201311
1031737459
92546
 ئامادەﯾە:ی پی دی ئ ف
فاﯾلی
VOLK
KSKONGRES
SS KURDIST
TANS (KONG
GRA GEL)
– STRUK
KTUREN, ZIELE, AKTIVITÄTEN –
تاﯾبەتمەند
دﯾيەکانی پەڕتتووک
ت
 راپﯚرت:جﯚری پەڕتتووک
 ئە م: ش وەزار- زمان
مانی

11674
4 :پەڕتوووکی ژمارە
Begren
nzungen und Möglich
hkeiten ziv
vilgesellscchaftlicher Akteure a
am Beispiel der
Ku
urdenfrage
e in der Tü
ürkei
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201309
9211311318
88584
ئامادەﯾە
ە
:ی پی دی ئ ف
فاﯾلی
Verfassserin
Cornelia F
Franz
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angesstrebter aka
ademischer Grad
Magistra (M
Mag.)
Wien, 2012
Stud ienkennzahl lt. Studien
nblatt: A 057
7 390
Studienrich
htung lt. Zullassungsbesscheid: Indivviduelles Diplomstudium
m Internatio
onale
Entwickklung
Betreuer: D
Dr. Cengiz G
Günay
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ددەرەوە
:و ت
 ددۆزی کورد:ی پەڕتووک
جﯚری
ە مانی
 ئە: ش وەزار- زمان
11675
5 :پەڕتوووکی ژمارە
Beitträge zum kurdischen Wortsch
hatze
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201110
01500052918766
ئاماددەﯾە
:ی پی دی ئ ف
فاﯾلی
Von
A. Ho
ontiiiu-Scliin
ndlcr
ەتمەندﯾيەکانی
تاﯾبە
ی پەڕتووک
دەرەوە
:و ت
 زمانەوانی:ی پەڕتووک
جﯚری
 ئە مانی: ش وەزار- ن
زمان
11676
6 :پەڕتوووکی ژمارە
Beiträ
äge zur Ke
enntniss de
er neupers
sische Dialekte
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201309
9172045198
88737
 ئامادەﯾە:ی پی دی ئ ف
فاﯾلی
Autteur: Friedrich Müller
Buchhä
ändler der kaaiserlichen A
Akademie
18
864, Wien
دﯾيەکانی پەڕتتووک
تاﯾبەتمەند
:و ت
دەرەووە
 زمانەووانی:جﯚری پەڕتتووک
 ئە ماننی: ش وەزار- زمان
11677
7 :پەڕتوووکی ژمارە
Bohtan: eine ttopograph
hisch-histo
orische stud
die I
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http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201110
0161050056
62390
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
Au
uteur Marti H
Hartmann
Berrlin - 1896
مەد(ەوە بﯚ ئنتتەرن ت ئامادەەکراوە
ئەم پەڕتووککە لەالﯾەن ) چاالک محەم
تاﯾبەتمەند
دﯾيەکانی پەڕتتووک
دەرەەوە
و ت:
جﯚری پەڕتتووک :م ژووو
مانی
زمان  -ش وەزار :ئە م
11678
پەڕتوووکی ژمارە8 :
Bohtan: eine to
opographissch-historrische stud
die II
dipedia.org//?q=201110
0161053176
62391
http:///www.kurd
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
Au
uteur Marti H
Hartmann
Berrlin - 1897
مەد(ەوە بﯚ ئنتتەرن ت ئامادەەکراوە
ئەم پەڕتووککە لەالﯾەن ) چاالک محەم
تاﯾبەتمەند
دﯾيەکانی پەڕتتووک
و ت:
دەرەەوە
جﯚری پەڕتتووک :م ژووو
مانی
زمان  -ش وەزار :ئە م
11679
پەڕتوووکی ژمارە9 :
Chron
nologie de
er kurdisch
hen Geschiichte
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201309
9182208458
88714
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
Verb
)band der Sttudierenden aus Kurdisttan (YXK
تاﯾبەتمەند
دﯾيەکانی پەڕتتووک
دەرەووە
و ت:
ک ۆنﯚﯚلﯚژ
جﯚری پەڕتتووک:
ﯾا
زمان  -ش وەزار :ئە ما نی
11680
پەڕتوووکی ژمارە0 :
Da
as Gewehr meines Va
aters
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201309
9172059088
88736
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ە
شتا ئامادە نييە
ھش
Hiner Saleem
2004, Müncchen
ISBN: 3-89029-28
80-1

:ی پی دی ئ ف
فاﯾلی

ەتمەندﯾيەکانی
تاﯾبە
ی پەڕتووک
دەرەوە
:و ت
جﯚری
 ھەمەجﯚرە:ی پەڕتووک
 ئە مانی: ش وەزار- ن
زمان
11681
1 :پەڕتوووکی ژمارە
Dass ungeschrriebene Bu
uch der Kurden
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201309
9081507578
88859
 ھ شتا ئاماادە نييە:ی پی دی ئ ف
فاﯾلی
Myythen und LLegenden
Hilmi Abbass ; mit einem
m Vorwort vvon Rupert Neudeck.
Published 2003 by Diiederichs in München
دﯾيەکانی پەڕتتووک
تاﯾبەتمەند
:و ت
دەرەەوە
 م ژووو:جﯚری پەڕتتووک
مانی
 ئە م: ش وەزار- زمان
11682
2 :پەڕتوووکی ژمارە
Der K
Kurden-Kon
nflikt im Irrak 1917-1
1990
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201309
9201846138
88626
ئاماددەﯾە
:ی پی دی ئ ف
فاﯾلی
Awat A
Asadi
asster Lösun
ngsmöglichkkeiten
An alyse verpa
2
2004
Bonn
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ددەرەوە
:و ت
 ددۆزی کورد:ی پەڕتووک
جﯚری
ە مانی
 ئە: ش وەزار- زمان
11683
3 :پەڕتوووکی ژمارە
Der
D neu-Arramaeische
e dialekt d
des Tûr 'Ab
bdîan
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201309
9181330118
88731
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مادەﯾە
ئاما

:ی پی دی ئ ف
فاﯾلی
Vandenhoe
eck & Rupre
echt's
1881, Göttingen
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی پەڕتووک
ددەرەوە
:و ت
 ززمانەوانی:ی پەڕتووک
جﯚری
 ئئە مانی: ش وەزار- زمان

11684
4 :پەڕتوووکی ژمارە
Der sch
hnee des lichtes, Kurdische ge
edichte dess Prinzen K
Kamuran A Bedir-Kh
han 2
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201309
9181337298
88729
ئاممادەﯾە
:ی پی دی ئ ف
فاﯾلی
Kamiran
n Alî Bedirxaan
Com
mpte d'auteu
ur
1968, Par is
پەڕتووک
ک
تااﯾبەتمەندﯾيەککانی
دەرەوە
:و ت
 ئەدەبی:پەڕتووک
ک
جﯚری
ج
مانی
 ئە ی: ش وەزار- زممان
11685
5 :پەڕتوووکی ژمارە
Der sch
hnee des lichtes, Kurdische ge
edichte dess Prinzen K
Kamuran A Bedir-Kh
han...
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201309
9181332468
88730
ھ شتا ئامادە نييە
:ی پی دی ئ ف
فاﯾلی
n Alî Bedirxaan
Kamiran
Com
mpte d'auteu
ur
1935, Berliin
پەڕتووک
ک
تااﯾبەتمەندﯾيەککانی
دەرەوە
:و ت
 ئەدەبی:پەڕتووک
ک
جﯚری
ج
مانی
 ئە ی: ش وەزار- زممان
11686
6 :پەڕتوووکی ژمارە
Die anatolischen Ale
evitInnen in der Diasspora am B
Beispiel de
er Alevitisc
chen
Minderheiit in Österrreich
dipedia.org//?q=201309
9211424088
88579
http:///www.kurd
ئامادەﯾە
:ی پی دی ئ ف
فاﯾلی
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Verfassserin
MMag. a Zeynep Arrslan
angesstrebter akademischer G
Grad
Doktorin d
der Philosop
phie (Dr.in P
Phil.)
Wie
en, am Juni 2010
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی پەڕتووک
ددەرەوە
:و ت
ھەمەجﯚرە
 ھ:ی پەڕتووک
جﯚری
ە مانی
 ئە: ش وەزار- زمان
11687
7 :پەڕتوووکی ژمارە
D
Die Eroberu
ung der Fe
estung Dim
mdim
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201309
9181340278
88728
ئاماددەﯾە
:ی پی دی ئ ف
فاﯾلی
Kemal Fuad
1962, B
Berlin
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی پەڕتووک
دەرەوە
:و ت
 ئەدەبی:ی پەڕتووک
جﯚری
 ئە مانی: ش وەزار- زمان
11688
8 :پەڕتوووکی ژمارە
Die Ku rden – Ihrre Geschichte und Ku
ultur
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201309
9201124038
88653
ئاماددەﯾە
:ی پی دی ئ ف
فاﯾلی
D
Dr. Jemal Ne
ebez
ی پەڕتووک
ەتمەندﯾيەکانی
تاﯾبە
دەرەوە
:و ت
 کلتوور:جﯚرری پەڕتووک
 ئە مانی: ش وەزار- ن
زمان

11689
9 :پەڕتوووکی ژمارە
Die Ku
urdenproblematik in der Türke
ei Eine histtorisch-em
mpirische R
Rekonstruk
ktion
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201309
9211426578
88578
ئامادەﯾە
:ی پی دی ئ ف
فاﯾلی
Verfassserin
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Sibel GÜLER
angestrebter akademischer Grad
Magistra der Philosophie
Wien, im November 2010
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی پەڕتووک
دەرەوە
:و ت
 دۆزی کورد:جﯚری پەڕتووک
 ئە مانی: ش وەزار- زمان
11690 :پەڕتووکی ژمارە
Die Mundart Der Mukri-Kurden - Teil I
http://www.kurdipedia.org/?q=2011101815045862429
ئامادەﯾە
:فاﯾلی پی دی ئ ف
TEXTE IN PHONETISCHER ،GRAMMATISCHE SKIZZE
UND PERSISCHER UMSCHRIFT
VON
OSKAR MANN
BERLIN
DRUCK UND VERLAG. VON GEORG REIMER
1906
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی پەڕتووک
دەرەوە
:و ت
 زمانەوانی:جﯚری پەڕتووک
 ئە مانی: ش وەزار- زمان
11691 :پەڕتووکی ژمارە
Die neue Kurdenfrage; Irakish-Kurdistan und seine Nchbarn
http://www.kurdipedia.org/?q=2013092018431688627
ئامادەﯾە
:فاﯾلی پی دی ئ ف
Guido Steinberg
Berlin 2011
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی پەڕتووک
دەرەوە
:و ت
 دۆزی کورد:جﯚری پەڕتووک
 ئە مانی: ش وەزار- زمان
11692 :پەڕتووکی ژمارە
Die Position der Kurden zur Gründung der Monarchie im Irak zwischen 1921 und
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ئامادەﯾە

1925
http://www.kurdipedia.org/?q=2013092113082688585
:فاﯾلی پی دی ئ ف
Verfasserin
Heevdar Barwari BA
angestrebter akademischer Grad
Magistra der Philosophie (Mag. phil.)
Wien, 2012
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی پەڕتووک
دەرەوە
:و ت
 دۆزی کورد:جﯚری پەڕتووک
 ئە مانی: ش وەزار- زمان

11693 :پەڕتووکی ژمارە
Die regionale Großmachtpolitik der Türkei und das südostanatolische Projekt
GAP
http://www.kurdipedia.org/?q=2013092018500888625
ئامادەﯾە
:فاﯾلی پی دی ئ ف
Inaugural-Dissertation
zur
Erlangung der Doktorwürde
der Philosophischen Fakultät
der Albert-Ludwigs-Universität
Freiburg i. Br.
vorgelegt von
Ergin Güneș
aus İmranlı-Sivas, Türkei
WS 2009/2010
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی پەڕتووک
دەرەوە
:و ت
 دۆزی کورد:جﯚری پەڕتووک
 ئە مانی: ش وەزار- زمان
11694 :پەڕتووکی ژمارە
Die Türkei in Europa; Den Teufelskreis durchbrechen
http://www.kurdipedia.org/?q=2013091813521488726
 ئامادەﯾە:فاﯾلی پی دی ئ ف
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Zweiter Be
ericht der Un
nabhängigen
n Türkei-Ko
ommission
Septem
mber 2009
دﯾيەکانی پەڕتتووک
تاﯾبەتمەند
دەرەوەە
و ت:
جﯚری پەڕتتووک :دۆزی کورد
زمان  -ش وەزار :ئە ماننی
11695
پەڕتوووکی ژمارە5 :
Dokum
mente und analysen zzur lage de
er Kurden in der Türkei I
dipedia.org//?q=201309
9182057478
88724
http:///www.kurd
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
İsm
mail Beşikçi
19
975, Zürich
تاﯾبەتمەندﯾييەکانی پەڕتوووک
و ت:
دەرەوە
جﯚری پەڕتوووک :دۆزی ککورد
مانی
زمان  -ش ووەزار :ئە ی
11696
پەڕتوووکی ژمارە6 :
Durchs w
wilde Kurdiistan
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201309
9182108418
88722
يە
شتا ئامادە نييە
ھش
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
Karl M
May
1
1951, Bamb
berg
ەتمەندﯾيەکانی
تاﯾبە
ی پەڕتووک
دەرەوە
و ت:
جﯚرری پەڕتووک :م ژوو
ن  -ش وەزار :ئە مانی
زمان
11697
پەڕتوووکی ژمارە7 :
ein Gartten für Halabja
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201309
9221818328
88551
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
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Inform
mationen und
d Impulse
hg
g. von Mech
hthild Gunkeel und Ursula Schoen
دﯾيەکانی پەڕتتووک
تاﯾبەتمەند
دەرەوەە
:و ت
ل و ھە ەبجە
 ئەنفال:جﯚری پەڕتتووک
ی
 ئە مانی: ش وەزار- زمان
11698
8 :پەڕتوووکی ژمارە
Ein bruch ins v
verschloss
sene Kurdiistan
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201110
0240043106
62491
ئاماددەﯾە
:ی پی دی ئ ف
فاﯾلی
Gottfried Jo
ohannes Mü
üller
S
Stuttgart ،1937
ەتمەندﯾيەکانی
تاﯾبە
ی پەڕتووک
دەرەوە
:و ت
 م ژوو:جﯚرری پەڕتووک
زمان
 ئە مانی: ش وەزار- ن
11699
9 :پەڕتوووکی ژمارە
Eine Kurrdin melde
et sich zu W
Wort
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201309
9182116408
88720
يە
شتا ئامادە نييە
ھش
:ی پی دی ئ ف
فاﯾلی
Leyla Z
Zana
1
1996, Dötlingen
ەتمەندﯾيەکانی
تاﯾبە
ی پەڕتووک
دەرەوە
:و ت
 دۆزی کورد:جﯚرری پەڕتووک
 ئە مانی: ش وەزار- ن
زمان
11700
0 :پەڕتوووکی ژمارە
Fauna der in der palä
äarctischen
n Region(e
europa, Ka
aukasien S
Sibirien, Tu
uran,
Persien
n, Kurdista
an ...
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201309
9081441098
88861
ئامادەەﯾە
:ی پی دی ئ ف
فاﯾلی
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Publish
hed 1885 by
y R. Friedlän
nder
ەتمەندﯾيەکانی پەڕتووک
ی
تاﯾبە
دەرەوە
:و ت
 م ژوو:ی پەڕتووک
جﯚری
 ئە مانی: ش وەزار- ن
زمان

11701
1 :پەڕتوووکی ژمارە
Volumes 1-2 ،Forschun
ngen über die Kurden
n und die iiranischen
n Nordchaldäer
dipedia.org//?q=201110
0162315246
62394
http:///www.kurd
ئاما دەﯾە
:ی پی دی ئ ف
فاﯾلی
By Petr Le rkh
urg
St.
S Pertersbu
18
857
تاﯾبە
بەتمەندﯾيەکاننی پەڕتووک
دەرەوە
:و ت
 زمانەوانی:جﯚرری پەڕتووک
 ئە مانی: ش وەزار- ن
زمان
11702
2 :پەڕتوووکی ژمارە
Fre
eies Kurdis
stan : die Schutzzone
S
e der Kurden in Irakiisch-Kurdiistan
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201109
92915413219679
ئاماادەﯾە
:ی پی دی ئ ف
فاﯾلی
divvltr
Azad ((author) ،Sa
alih
2004
2
،Berlin
n : Freie Uniiversität Berrlin
Ge
erman 270 p
p. (ID: B103
39)
enddivvltr
تاﯾببەتمەندﯾيەکاانی پەڕتووک
دەرەوە
:و ت
 ئە مانی:  ش وەزار- زماان
11703
3 :پەڕتوووکی ژمارە
Fü
ünf Kurden
n-Dynastien - 1
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201309
9182128388
88718
 ئامادەﯾە:ی پی دی ئ ف
فاﯾلی
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Heinrich Allfred Barb
nschaften
Kaiserliche
en Akademiee der Wissen
18
858, Wien
دﯾيەکانی پەڕتتووک
تاﯾبەتمەند
:و ت
دەرەەوە
 م ژووو:جﯚری پەڕتتووک
مانی
 ئە م: ش وەزار- زمان
11704
4 :پەڕتوووکی ژمارە
Gewalt gegen
g
Frau
uen in der a
autonome
en Region K
Kurdistan--Irak
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201309
9211503008
88576
ئامادەﯾە
:ی پی دی ئ ف
فاﯾلی
Verfassserin
N
Narghes Al--Mufti
angesstrebter akademischer G
Grad
Magistra der Philosophie (Mag.p
phil.)
Wien,, am 26.12.2012
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی پەڕتووک
ددەرەوە
:و ت
ھەمەجﯚرە
 ھ:ی پەڕتووک
جﯚری
ە مانی
 ئە: ش وەزار- زمان
11705
5 :پەڕتوووکی ژمارە
Gramm
matik des neusyrisch
hen Sprach
he am Urm
mia-See un
nd in Kurdiistan
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201110
0281207586
62621
ئامادەﯾە
:ی پی دی ئ ف
فاﯾلی
1836-1930 ،Theodor ،Nöldeke
تاﯾبەتمەند
دﯾيەکانی پەڕتووک
:و ت
دەرەووە
 زمانەوانی:جﯚری پەڕ تووک
 ئە مانی: ش وەزار- زمان

11706
6 :پەڕتوووکی ژمارە
Ich war b
bei den Kurden
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201309
9081521128
88856
 ھ شتا ئاماادە نييە:ی پی دی ئ ف
فاﯾلی
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Aug
genzeuge e ines Lebensskampfes
FFritz Sitte.
en, Köln .
Publishe
ed 1980 by Verl.
V
Styria in Graz, Wie
تاﯾبەتمەند
دﯾيەکانی پەڕتتووک
:و ت
دەرەوەە
 دۆزی کورد:جﯚری پەڕتتووک
 ئە ماننی: ش وەزار- زمان
11707
7 :پەڕتوووکی ژمارە
Im Re
eiche des ssilbernen L
Löwen, band 1
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201309
9182223268
88713
ئامادەﯾە
:ی پی دی ئ ف
فاﯾلی
Karl May
erlag
Pawlak Ve
1983, Be
erlin
ی پەڕتووک
ەتمەندﯾيەکانی
تاﯾبە
دەرەوە
:و ت
 گەشتنامە:ی پەڕتووک
جﯚری
 ئە مانی: ش وەزار- ن
زمان
11708
8 :پەڕتوووکی ژمارە
Jahrrbuch für m
musikalisch
he Volks u Völker-Kü
ünde
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201309
9182252028
88711
ئامادەﯾە
:ی پی دی ئ ف
فاﯾلی
ensen
Dieter Christe
Verllag Walter d
de Gruyter & Co.
1963, B
Berlin
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
دەرەوە
:و ت
 ھونەری:ی پەڕتووک
جﯚری
 ئە مانی: ش وەزار- زمان
11709
9 :پەڕتوووکی ژمارە
Kurden A
Azadi
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201309
9190940368
88704
يە
شتا ئامادە نييە
ھش
:ی پی دی ئ ف
فاﯾلی
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T
Tau & Tau T
Type
1992, W
Wien
ی پەڕتووک
ەتمەندﯾيەکانی
تاﯾبە
دەرەوە
:و ت
 دۆزی کورد:جﯚرری پەڕتووک
 ئە مانی: ش وەزار- ن
زمان
11710
0 :پەڕتوووکی ژمارە
Kurden im Sc
chatten de
es Demokra
atisierung
gsprozesse
es in der Tü
ürkei
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201309
9211421068
88580
ئاماددەﯾە
:ی پی دی ئ ف
فاﯾلی
Verfa
asser
M
Mag. Salih JJamal
angesstrebter aka
ademischer Grad
Dokto
or der Philossophie (Dr. phil.)
Wien, im November 2011
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی پەڕتووک
ددەرەوە
:و ت
 ددۆزی کورد:ی پەڕتووک
جﯚری
ە مانی
 ئە: ش وەزار- زمان
11711
1 :پەڕتوووکی ژمارە
Kurden
n in Russla
and und de
er Sowjetunion
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201309
9211405248
88582
ئامادەﯾە
ە
:ی پی دی ئ ف
فاﯾلی
Verfassserin
Carvalho-Ellmer
Silvia de C
angesstrebter akademischer G
Grad
Magistra der Philosophie (Mag.p
phil.)
Wien, 2
2011
blatt: A 243 361
Studieenkennzahl lt. Studienb
Studie
enrichtung lt.
l Studienblatt: Diplom
mstudium Sla
awistik Russsisch
Betreuerin: a.o. Un
niv. Prof. Ma
ag. Dr. Gisella Procházka
a-Eisl
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
دەرەوە
:و ت
 م ژوو:ی پەڕتووک
جﯚری
 ئە مانی: ش وەزار- زمان
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11712
2 :پەڕتوووکی ژمارە
Kurdin
nnen und Kurden
K
im Spiegel de
er deutsch
hsprachige
en Printme
edien
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201309
9211400268
88583
ئامادەﯾە
:ی پی دی ئ ف
فاﯾلی
„Das Ausland, Globus, Dr. A
A. Peterman
nns Mitteilun
ngen“
Verfassserin
Jacqueline Yo
ounes
angesstrebter aka
ademischer Grad
Magister der Philosophie (Mag. phil.)
Wien, im S
September 2012
S
Studienkenn
nzahl lt. Stu
udienblatt: A 307
udienrichtun
ng lt. Studieenblatt: Kulttur- und Sozzialanthropo
ologie
Stu
Betreuerin: Mag. Dr. M
Maria Anna S
Six-Hohenba
alken
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ددەرەوە
:و ت
 ددۆزی کورد:ی پەڕتووک
جﯚری
ە مانی
 ئە: ش وەزار- زمان
11713
3 :پەڕتوووکی ژمارە
Kurdinnen und Kurden
K
in Hessen
H
– Geschichte,
G
, Gegenwa
art und Perspektiven
n der
Gleichstellung
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201309
9201127198
88652
 ئامادەﯾە:ی پی دی ئ ف
فاﯾلی
Dokumentati
D
ion der Tagung der Fra
aktion DIE LLINKE. im Hessischen
Landtag
mit freundliche
er Unterstützzung der Ro
osa-Luxemb
burg-Stiftung
g Hessen
und
u YEK-KO
OM e.V. (Föd
deration kurrdischer Verreine in Deu
utschland)
am
m 29. Januaar 2011 in W
Wiesbaden
1
1. Auflage
Herrausgeber
DIE
D LINKE. Fraktion im
m Hessischen
n Landtag
Schlossp
platz 1 – 3
65183 W
Wiesbaden
Tel.: 0611-3506090
Fax: 0611-3506091
E-Mail: die-linke@ltg.h
hessen.de
Interne
et: www.linksfraktion-h
hessen.de
Diesser Band do
okumentiertt die bis zum
m Zeitpunkt der Veröffe
entlichung
vorliegende
v
en schriftlich
hen Ausarbeeitungen derr Tagung.
Wiesbad
den, Septem
mber 2011
تاﯾبەتمەند
دﯾيەکانی پەڕتتووک
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دەرەوەە
و ت:
جﯚری پەڕتتووک :دۆزی کورد
زمان  -ش وەزار :ئە ماننی
11714
پەڕتوووکی ژمارە4 :
Kurdisc
che Gramm
matik
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201309
9190958288
88699
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
Ferdinand Justi
Ak
kademie derr Wissensch
haften
1880
0, St. Peterssburg
مەندﯾيەکانی
تاﯾبەتم
ی پەڕتووک
ددەرەوە
و ت:
ی پەڕتووک :ززمانەوانی
جﯚری
زمان  -ش وەزار :ئە مانی
11715
پەڕتوووکی ژمارە5 :
Kurd
dische Stu
udien
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201309
9191009478
88698
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
Hugo Makas
Carl Winter's Univeersitätsbuch
hhandlung
1900, H
Heidelberg
دﯾيەکانی پەڕتتووک
تاﯾبەتمەند
دەرەوەە
و ت:
جﯚری پەڕتتووک :ھەمە جﯚرە
نی
زمان  -ش وەزار :ئە مانی
11716
پەڕتوووکی ژمارە6 :
Kurdis
sche Studiien 2
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201309
9201121158
88654
ئامادەەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
...
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ددەرەوە
و ت:
ی پەڕتووک :ببيبلﯚگراف
جﯚری
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ﯾﯾا
زمان  -ش وەزار :ئئە مانی
11717
پەڕتوووکی ژمارە7 :
Kurd
dische textte und kurdische stu
udien
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201309
9191033528
88697
ئاماددەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
Hugo Ma
akas
A
Apa-Philo P
Press
19 79, Amsterd
dam
ISBN: 90-6022-35
55-1
ەتمەندﯾيەکانی
تاﯾبە
ی پەڕتووک
دەرەوە
و ت:
ی پەڕتووک :زمانەوانی
جﯚری
ن  -ش وەزار :ئە مانی
زمان
11718
پەڕتوووکی ژمارە8 :
Kurdiscche Unabhängigkeits
sbestrebun
ngen
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201401
1111620488
86714
ئامادەەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
...
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی پەڕتووک
ددەرەوە
و ت:
ی پەڕتووک :ددۆزی کورد
جﯚری
ە مانی
زمان  -ش وەزار :ئە
11719
پەڕتوووکی ژمارە9 :
K
Kurdische Volksdichttung
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201309
9191037158
88696
ئاماددەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
Thomas B
Bois
Kurd
disches Insttitut
onn
1985, Bo
ەتمەندﯾيەکانی
تاﯾبە
ی پەڕتووک
دەرەوە
و ت:
جﯚرری پەڕتووک :کلتوور
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 ئە مانی: ش وەزار- ن
زمان
11720
0 :پەڕتوووکی ژمارە
Kurdische Zug
gehörigkeiit: Wer ist Kurde? W
Was bedeuttet Kurde s
sein?
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201309
9201549148
88632
ئامادەﯾە
ە
:ی پی دی ئ ف
فاﯾلی
Jemal Ne
ebez
Ein Beitrag zur Erforschung
E
der Identitä
ät eines auffgeteilten sttaatenlosen Volkes Vorttrag gehalten am 27..12.1985 in Kopenhage
en für die ku
urdischen Flüchtlinge in
n Dänemarkk – im
Rah
hmen eines Seminars ü
über die Kurrdenproblem
matik
Eine übe
erarbeitete OnlineAusgabe:
w
www.kurdbu
un.de
November 2003
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی پەڕتووک
ددەرەوە
:و ت
 ددۆزی کورد:ی پەڕتووک
جﯚری
ە مانی
 ئە: ش وەزار- زمان
11721
1 :پەڕتوووکی ژمارە
Kurdisch
hen Fürste
engeschlec
chter
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201309
9191041238
88695
 ئامادەﯾە:ی پی دی ئ ف
فاﯾلی
Heinrich Allfred Barb
nschaften
Kaiserliche
en Akademiee der Wissen
1856
دﯾيەکانی پەڕتتووک
تاﯾبەتمەند
:و ت
دەرەوەە
 ھەمە جﯚرە:جﯚری پەڕتتووک
نی
 ئە مانی: ش وەزار- زمان
11722
2 :پەڕتوووکی ژمارە
Kurdisch
her Nationsbildungsp
prozess - B
Beginn und
d Verlauf d
der kurdisc
chen
Natio
onsbildung
g in der Tü
ürkei
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201309
9211215028
88602
مادەﯾە
ئام
:ی پی دی ئ ف
فاﯾلی
Serdar Yillmaz
Diplomarbeit,, Universitätt Wien. Histtorisch-Kultu
urwissensch
haftliche Fakkultät
BetrreuerIn: Bru
uckmüller, E
Ernst

http://www.kurdipedia.org

3222

ﻻﭘەڕە

2008
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ددەرەوە
و ت:
ی پەڕتووک :ددۆزی کورد
جﯚری
ە مانی
زمان  -ش وەزار :ئە
11723
پەڕتوووکی ژمارە3 :
Kurdistan
n - Ein Land in Geisellhaft
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201105
5031524325
57249
ی پی دی ئ ف :ھ شتا ئاماادە نييە
فاﯾلی
divltr
Hannelorre Küchler
Das Schicksal eines g
geschundenen Volkes
für mehr
m
Inform
mationen: htttp://www.g
gkt- ،ISBN N
Nr. 9-783000-288005
gbr.com
enddivltr
دﯾيەکانی پەڕتتووک
تاﯾبەتمەند
و ت:
دەرەەوە
مانی
زمان  -ش وەزار :ئە م
11724
پەڕتوووکی ژمارە4 :
Kurdis
stan bibliog
graphische
e Publikatiionen in D
Deutschland
d und anderen
westtlichen Staaten
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201205
5242248226
64873
ئامادەەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
پەمەنييەکانی ئە مانيا و و تانی رۆژئاووا
ی
بيبلﯚگگرافيای کورد ستان لە چاپ
ف مەنتک
ﯾوسف
2
2011
ی پەڕتووک
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی
بباشووری کورردستان
و ت:
ی پەڕتووک :رراگەﯾاندن
جﯚری
ن  -ش وەزار :ئئە مانی
زمان
11725
پەڕتوووکی ژمارە5 :
K
Kurdistan u
und die Kurden
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201309
9191058208
88694
يە
شتا ئامادە نييە
ھش
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
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Reihe pogrrom
1 988, Göttingen
ISBN: 3-922-19-2
24-8
ی پەڕتووک
ەتمەندﯾيەکانی
تاﯾبە
دەرەوە
و ت:
جﯚرری پەڕتووک :م ژوو
زمان
ن  -ش وەزار :ئە مانی
11726
پەڕتوووکی ژمارە6 :
Kurdista
an und Europa
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201309
9191106548
88692
يە
شتا ئامادە نييە
ھش
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
Han
ns-Lukas Kie
eser
Chro
onos
1997, Zürich
ISBN: 3-905312-3
32-8
ەتمەندﯾيەکانی
تاﯾبە
ی پەڕتووک
دەرەوە
و ت:
جﯚرری پەڕتووک :دۆزی کورد
ن  -ش وەزار :ئە مانی
زمان
11727
پەڕتوووکی ژمارە7 :
Kurdollogie
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201309
9191201328
88691
ە
شتا ئامادە نييە
ھش
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
Bibliotheek Feqîyê Teyra
1994, Berlin
ISBN: 3-86093-06
66-4
ەتمەندﯾيەکانی
تاﯾبە
ی پەڕتووک
دەرەوە
و ت:
ی پەڕتووک :ھەمەجﯚرە
جﯚری
ن  -ش وەزار :ئە مانی
زمان
11728
پەڕتوووکی ژمارە8 :
Mig
gration am
m Beispiel d
der Kurden
n aus dem Irak
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201109
9291544306
62161
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
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کﯚچ ،لە نموونەی ککوردەکانی ع راق )بە زما نی ئە مانی)
زانکﯚی تەکنﯚلﯚژی بەرلين
ی
ش بە ئەنستييتوتی کﯚمە نناسی
م کە پ شکەش
ھە ﯚ سەالم
ی ماستەری ھ
نامەی
کراوە
T
Technische U
Universität B
Berlin
FFAKULTÄT V
VII / Archite
ektur
Umw
welt Gesellscchaft
Instittut für Sozio
ologie
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی پەڕتووک
ددەرەوە
و ت:
ھەمەجﯚرە
ی پەڕتووک :ھ
جﯚری
ە مانی
زمان  -ش وەزار :ئە
11729
پەڕتوووکی ژمارە9 :
Nattionalismu
us in Kurdiistan
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201309
9081253388
88870
ھ شتا ئامادە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
Vorgeschichte, Entstehungs
E
sbedingungeen und erstte Manifesta
ationen bis 1
1925
G
Günter Behrendt.
Publishe
ed 1993 by Deutsches O
Orient-Instittut in Hamb
burg .
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ددەرەوە
و ت:
ی پەڕتووک :ددۆزی کورد
جﯚری
ە مانی
زمان  -ش وەزار :ئە
11730
پەڕتوووکی ژمارە0 :
Öl,
Ö Wasser und Nationalismus - Studie zu
u den Kurd
den im Irak
k, Iran und
d der
Tü
ürkei
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201309
9201552478
88631
شتا ئامادە نيييە
ھش
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
08, 135 Seitten
Facchbuch, 200
Gescchichte - Asiien
تاﯾببەتمەندﯾيەکاانی پەڕتووک
دەرەوە
و ت:
جﯚﯚری پەڕتووک :دۆزی کورد
وەزار :ئە مانی
ر
زماان  -ش
11731
پەڕتوووکی ژمارە1 :
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3225

http://www.kurdipedia.org

Pe
ersische un
nd kurdische Reisebe
erichte; Diie Briefe de
es Berliner Orientaliisten
Oskarr Mann während sein
ner beiden Expeditio
onen in den
n Vorderen
n Orient 19
901–
1
1907
dipedia.org//?q=201403
3222035145
57351
http:///www.kurd
مادە نييە
ھ شتا ئام
:ی پی دی ئ ف
فاﯾلی
Mojtaba Kolivand
دﯾيەکانی پەڕڕتووک
تاﯾبەتمەند
:و ت
دەرەووە
 دۆزی کورد:جﯚری پەڕڕتووک
 ئە مانی: ش وەزار- زمان

11732
2 :پەڕتوووکی ژمارە
Pe
erspekƟ ve
en des Enttwicklungss- und Wie
ederaufbau
uprozesses
s der
interkultu
urellen Stad
dt Kirkuk/
/Irak
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201311
1111530188
87903
مادەﯾە
ئام
:ی پی دی ئ ف
فاﯾلی
Nuri Ra
ashid
aldissertaƟ on
o zur Erlan
ngung des a
akademische
en Grades e
eines
Inaugura
Doktors d
der Ingenieu
urwissenschaŌ en (Dr.--Ing.)
Fachbereicch Architekttur, Stadtpla
anung, Land
dschaŌ splanung
Universittät Kassel, B
Bundesrepublik Deutsch
hland
DisputaƟ
Ɵ on am 21..12.2009, U
Universität K
Kassel
GutachterIInnen
Prof. Dr. Detlev IIpsen
Prrof. Christl D
Drey Kassel 2010
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ددەرەوە
:و ت
 ددۆزی کورد:ی پەڕتووک
جﯚری
ە مانی
 ئە: ش وەزار- زمان
11733
3 :پەڕتوووکی ژمارە
Reise na
ach dem Arrarat und d
dem Hochlland Arme
enien
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201110
0221206366
62480
ئامادەﯾە
:ی پی دی ئ ف
فاﯾلی
Moritz Wa
agner
1848 ،C
Cotta
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی پەڕتووک
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ددەرەوە
و ت:
ی پەڕتووک :گگەشتنامە
جﯚری
زمان  -ش وەزار :ئە مانی
11734
پەڕتوووکی ژمارە4 :
189
92 ،Kurdis
stan und A
Armenien ،R
Reise nach
h Innerara
abien
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201110
0221049226
62477
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
184
49-1895 ،Ba
aron von ،Ed
duard ،Auth
hor: Nolde
تاﯾبەتمەند
دﯾيەکانی پەڕتتووک
و ت:
دەرەوەە
جﯚری پەڕتتووک :گەشتتنامە
زمان  -ش وەزار :ئە ماننی

11735
پەڕتوووکی ژمارە5 :
Mitth.. aus dem Tagebuche
e ،Reise na
ach Mosul und durch
h Kurdistan
n nach Uru
umia
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201110
0271306596
62606
ئاممادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
C.
C Sandreczzki
پەڕتووک
ک
تاﯾبەتمەندﯾيەککانی
دەرەوە
و ت:
گەشتنامە
ە
پەڕتووک:
ک
جﯚری
ج
زممان  -ش وەزار :ئە مانی

11736
پەڕتوووکی ژمارە6 :
Volume 2 ،Re
eise nach P
Persien und
d dem Lan
nde der Kurden
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201110
0221123226
62479
ئاماددەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
agner
Byy Moritz Wa
1833
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی پەڕتووک
ددەرەوە
و ت:
ی پەڕتووک :گگەشتنامە
جﯚری
زمان  -ش وەزار :ئە مانی
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11737
7 :پەڕتوووکی ژمارە
Rüs
stungsexp
porte Krediitvergaben
n Giftgas u
und andere
e Aktivitäte
en - Deuts
scher
Un
nternehme
en in Kurdiistan
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201311
1021443338
88082
ئاامادەﯾە
:ی پی دی ئ ف
فاﯾلی
Hintergrün
nde und Fak
kten Stand der
d Rechercche Juli 2010
0
پەڕتووک
ک
ەکانی
تتاﯾبەتمەندﯾيە
دەرەوە
:و ت
 ئەنفال و ھە ەبجە:ک
جﯚری پەڕتووک
ج
 ئە مانی: ش وەززار- ززمان

11738
8 :پەڕتوووکی ژمارە
Scheich 'Adi, der g
grosse Heillige der Jezîdîs
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201309
9191223598
88690
ئاما دەﯾە
:ی پی دی ئ ف
فاﯾلی
Rudolf F
Frank
1911, Erlangen
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی پەڕتووک
دەرەوە
:و ت
م
 ئااﯾين و ئاتەﯾزم:ی پەڕتووک
جﯚری
ە مانی
 ئە: ش وەزار- زمان
11739
9 :پەڕتوووکی ژمارە
Seminarar
S
rbeit KURD
DISCHES FILMSCHAF
FFEN
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201309
9191303258
88685
ئامادەﯾە
:ی پی دی ئ ف
فاﯾلی
Geschichte – Struktur – Yilmaz Gü
üney
Institut für Kommu
unikationswissenschaft und Journalistik
Universität Freiburg, Sch
hweiz
2001
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
دەرەوە
:و ت
جﯚری
 ھونەری:ی پەڕتووک
 ئە مانی: ش وەزار- زمان
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0 :پەڕتوووکی ژمارە
11740
Staattenlose Ku
urden in Sy
yrien
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201309
9291140098
88465
ئاماددەﯾە
:ی پی دی ئ ف
فاﯾلی
Ku
urdWatch ist ein Projekkt des
Europääischen Zenttrums für Ku
urdische Stu
udien
E
Emser Straß
ße 26
12051 B
Berlin
Telefo
on: +49 ‒ 3
30 ‒ 62 60 7
70 32
Fax: +49 ‒ 721 ‒ 1 51 30 3
34 61
info@kurdwatch.org
© KurdW
Watch, März 2010
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی پەڕتووک
ددەرەوە
:و ت
 ددۆزی کورد:ی پەڕتووک
جﯚری
ە مانی
 ئە: ش وەزار- زمان
11741
1 :پەڕتوووکی ژمارە
Staate nlose Kurd
dInnen aus
s dem Liba
anon
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201309
9182121408
88719
 ئامادەﯾە:ی پی دی ئ ف
فاﯾلی
FLÜCHTLLINGSRAT
Zeitscchrift für Flü
üchtlingspollitik in Niede
ersachsen
Ausgab
be 4+5/01
H
Heft 78/79
Juli 2001
N 1433-4488
8 H 43527
ISSN
تاﯾبەتمەند
دﯾيەکانی پەڕتتووک
:و ت
دەرەوەە
 دۆزی کورد:جﯚری پەڕتتووک
 ئە ماننی: ش وەزار- زمان
11742
2 :پەڕتوووکی ژمارە
Stu
udien zur yezidische
y
n Religion
nsgemeinsc
chaft, Yeziidische He
elden
dipedia.org//?q=201309
9191234028
88689
http:///www.kurd
ھ شتا ئاما دە نييە
:ی پی دی ئ ف
فاﯾلی
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Dengêê Êzîdiyan
2011, Oldenburg
O
/ Germany
ISBN
N: 978-3-981
10751-4-5
تاﯾبەتمەندﯾﯾيەکانی پەڕتتووک
و ت:
دەرەوە
ە
تووک :ئاﯾين و ئاتەﯾزم
جﯚری پەڕتو
مانی
زمان  -ش ووەزار :ئە ی
11743
پەڕتوووکی ژمارە3 :
Torba, d
die Kurden von Kurdiistan
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201306
6210849587
78292
ئاماددەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
S
SOV
2000
0, Lyss - Suisse
ەتمەندﯾيەکانی
تاﯾبە
ی پەڕتووک
دەرەوە
و ت:
جﯚرری پەڕتووک :کلتوور
ن  -ش وەزار :ئە مانی
زمان
11744
پەڕتوووکی ژمارە4 :
ÜB
BER DIE KU
URDISCHE
EN SPIRAN
NTEN
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201309
9182138318
88717
ئاماددەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
FERD
DINAND JUSTL
MARBU
URG
1873
ی پەڕتووک
ەتمەندﯾيەکانی
تاﯾبە
دەرەوە
و ت:
جﯚرری پەڕتووک :م ژوو
زمان
ن  -ش وەزار :ئە مانی
11745
پەڕتوووکی ژمارە5 :
Ve
erfolgung,, Krieg und
d Zerstörun
ng der eth
hnischen Id
dentität: G
Genozid an
n den
?Kurden in der Türrkei
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201309
9201854428
88624
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
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Desmond FFernandes
Ronald O
Ofteringer
Die Deutsche
D
Bib
bliothek - C
CIP-Einheitsa
aufnahme
enozid an
Verfo
olgung, Krieg
g und Zersttörung der ethnischen
e
IIdentität: Ge
den Kurden in
der Türk
kei? / [Hrsg..: von medicco internatio
onal e.V.] D
Desmond Fe
ernandez ;
Ronald O
Ofteringer.
[Red.: Hans Bransscheidt ; Jürrgen Wälthe
er]. - Frankffurt am Main
n: Medico
Intern
nat., 2001
((Medico-Report ; 22)
ISBN 3-923
3363-28-1
D
Fe
ernandes »T
The Kurdish Genocide in Turkey,
Derr Text von Desmond
1924-199
98« wurde
aus dem
d
englisch
hen Original übersetzt vvon Claudia
a Basrawi.
med
dico internattional e.V.
Obermain
nanlage 7
14 Frankfurtt am Main
D-6031
Tel: 069
9 94438-0
Fax: 06
69 436002
Mail: info@m
medico.de
eM
htttp://www.m
medico.de
Re
edaktion: Ha
ans Bransch
heidt, Jürgen
n Wälther
Fo
oto auf dem Titelbild: H
Heiko Karn
Geestaltung: IIngo Thiel
Mai 2001
enkonten St ichwort »Ku
urdistan«:
Spende
0 502 01)
1800 Frankfurrter Sparkassse (BLZ 500
6999-508 Postbank
P
Kö
öln (BLZ 370
0 100 50)
Spen
ndensiegel
Deuttsches Zenttralinstitut
für sozia
ale Fragen
ISBN 3-923
3363-28-1
ISSN 1430-9696
دﯾيەکانی پەڕتتووک
تاﯾبەتمەند
دەرەوەە
:و ت
 دۆزی کورد:جﯚری پەڕتتووک
 ئە ماننی: ش وەزار- زمان
11746
6 :پەڕتوووکی ژمارە
Vo
olksmediziinisch verw
wendete Arzneimitte
el der Prov
vinzen Elaz
zığ und Tun
nceli
(Ostana
atolien, Türrkei)
dipedia.org//?q=201309
9211431358
88577
http:///www.kurd

http://www.kurdipedia.org

3231

ﻻﭘەڕە

ئامادەﯾە
ە

:ی پی دی ئ ف
فاﯾلی
ademischer Grad
angesstrebter aka
Magistra d
der Pharmazzie (Mag.pha
arm.)
Verfasserin / Verfasserr: Kader Karrlıdağ
Matrikel-Nu
ummer: 020
05412
dienrichtung
g /Studienzw
weig
Stud
(lt. Studienb
blatt):
Pharm
mazie
Betreuerrin / Betreueer: Ao. Univv.-Prof. Dr. JJohannes Sa
aukel
Wien,, am 27.10.2009
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی پەڕتووک
ددەرەوە
:و ت
 ددۆزی کورد:ی پەڕتووک
جﯚری
ە مانی
 ئە: ش وەزار- زمان
11747
7 :پەڕتوووکی ژمارە
Wir wolllen frei un
nd Kurden sein
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201309
9191244518
88687
ئاماددەﯾە
:ی پی دی ئ ف
فاﯾلی
İsmail Beşşikçi
ISP
1
1987, Frankkfurt
ISBN: 3-88332-12
21-2
ەتمەندﯾيەکانی
تاﯾبە
ی پەڕتووک
دەرەوە
:و ت
 دۆزی کورد:جﯚرری پەڕتووک
 ئە مانی: ش وەزار- ن
زمان
11748
8 :پەڕتوووکی ژمارە
Zum B
Beispiel Kurden
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201309
9191250288
88686
يە
شتا ئامادە نييە
ھش
:ی پی دی ئ ف
فاﯾلی
Al brecht Metzzger
Lam
muv
1 999, Göttingen
63-2
ISBN: 3-88977-56
ەتمەندﯾيەکانی
تاﯾبە
ی پەڕتووک
دەرەوە
:و ت
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جﯚرری پەڕتووک :دۆزی کورد
ن  -ش وەزار :ئە مانی
زمان
11749
پەڕتوووکی ژمارە9 :
Zur Lösung de
er Kurdenffrage
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201309
9211506418
88575
ئاماددەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
Verfa
asser
er. soc. oec. Özgür Tasd
delen
Mag. re
angesstrebter aka
ademischer Grad
Dokto
)or der Philossophie (Dr. phil.
Wien, 2011
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ددەرەوە
و ت:
ی پەڕتووک :ددۆزی کورد
جﯚری
ە مانی
زمان  -ش وەزار :ئە
11750
پەڕتوووکی ژمارە0 :
ﯚس
ئاسﯚ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201110
0251248276
62559
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
محي اللدين زنگنه
ي ئاراس 20 08 -
دەزگاي
تاﯾبەتم
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
ستان
شووری کوردس
باش
و ت:
جﯚری پەڕتووک :رۆممان
ەرەبی
زمان  -ش وەزار :عە
11751
پەڕتوووکی ژمارە1 :
ملکي
ي العھد الم
ێ )عقرة( في
ئاکرێ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201308
8122258438
89175
ئاماددەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
جمبد شکري بابکرر ئاکرەﯾی
٢٠٠٨
٢
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
بااشووری کورددستان
و ت:
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ی پەڕتووک :م ژوو
جﯚری
عەرەبی
زمان  -ش وەزار :ع
11752
پەڕتوووکی ژمارە2 :
أبناء االجن مذکرات عن األکرراد ووطنھم
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201208
8280841466
68926
ئامادەەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
غريت کان
ف الکتاب :مارغ
مؤلف
خ بکر
مة :نورا شيخ
ترجم
ەتمەندﯾيەکانی
تاﯾبە
ی پەڕتووک
دەرەوە
و ت:
ی پەڕتووک :ھەمەجﯚرە
جﯚری
ن  -ش وەزار :عەرەبی
زمان
11753
پەڕتوووکی ژمارە3 :
أحتفااال ً بالوجود
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201209
9161521173
31771
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ي
دين کاکه يي
فلک الد
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
تاﯾبەتم
و ت:
ستان
شووری کوردس
باش
جﯚری پەڕتووک :راممياری
ەرەبی
زمان  -ش وەزار :عە

11754
پەڕتوووکی ژمارە4 :
حرکة الشعببية السلمية
مرة إلى الح
 2من المؤام
ي آذار 2004
ث القامشلي
أحداث
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201208
8281339476
69506
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
يکيتي
ي
مقراطي الکوردي -
حزب الوحدة الديم
ی پەڕتووک
ەتمەندﯾيەکانی
تاﯾبە
و ت:
ررۆژئاوای کورددستان
ی پەڕتووک :ددۆزی کورد
جﯚری
عەرەبی
ن  -ش وەزار :ع
زمان
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11755
پەڕتوووکی ژمارە5 :
إحياء القلوب
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201209
9112232427
70987
ھ شتا ئامادە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
محمود الکردي الخلووقي
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
تاﯾبەتمە
و ت:
ستان
شووری کوردس
باش
ەمەجﯚرە
جﯚری پەڕتووک :ھە
ەرەبی
زمان  -ش وەزار :عە

11756
پەڕتوووکی ژمارە6 :
يء
أخذونني ولم يخببروني بشي
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201110
0111559116
62291
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
عضا و التناسللية األنثوية في کردستان العراق
تشويه األع
Copyrigh
ht © 2010 H
Human Righ
hts Watch
All rights reserved.
Printed in the Unitted States o
of America
IISBN: 1-564
432-639-X
Cover desig
gn by Rafae
el Jimenez
دﯾيەکانی پەڕتتووک
تاﯾبەتمەند
و ت:
دەرەەوە
جﯚری پەڕتتووک :راپﯚررت
زمان  -ش وەزار :عەرەەبی
11757
پەڕتوووکی ژمارە7 :
في القضية الکرد و الدييمقراطية
آراء ف
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201205
5231025096
64851
ئاماددەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
طارق حمو
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
دەرەوە
و ت:
زمان  -ش وەزار :عەرەبی
11758
پەڕتوووکی ژمارە8 :
ل  -مدينة األدب والعلم والحضارة
أربيل
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http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201110
0251237216
62558
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ح
د .عثماان أمين صالح
20
ي ئاراس 009 -
دەزگاي
تاﯾبەتمە
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
و ت:
ستان
شووری کوردس
باش
ەمەجﯚرە
جﯚری پەڕتووک :ھە
ەرەبی
زمان  -ش وەزار :عە
11759
پەڕتوووکی ژمارە9 :
د من اقدم اللشعوب
آريا اللقديمة وکورردستان األببدية  -الکرد
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201305
5152122187
78555
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
صلوات گگولياموف
ترجمة :دد .اسماعيل حصاف
٢٠١١
ەڕتووک
ەندﯾيەکانی پە
تاﯾبەتمە
و ت:
ستان
شووری کوردس
باش
ەڕتووک :م ژووو
جﯚری پە
زمان  -ش وەزار :عەررەبی
11760
پەڕتوووکی ژمارە0 :
ة في الشرق األوسط
أزمة المدنﯾة وحل الحضارة الدﯾمقراطﯾة
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201208
8151619527
72149
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ﷲ اوجالن
عبدﷲ
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی پەڕتووک :رامياری
جﯚری
زمان  -ش وەزار :عەرەبی
11761
پەڕتوووکی ژمارە1 :
والزرادشتي
ي
ي الكوردي و
أضواءء على التارييخ الزازائي
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201405
5022253097
76053
يە
شتا ئامادە نييە
ھش
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
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ضياءء الدين ظاظا
شق-سوريا
دمش
ی پەڕتووک
ەتمەندﯾيەکانی
تاﯾبە
سوورﯾا
و ت:
جﯚری پەڕتووک :م ژوو
ن  -ش وەزار :عەرەبی
زمان
11762
پەڕتوووکی ژمارە2 :
ف مضيئة
أطياف
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201202
2261313486
64308
ھ شتا ئامادە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
فريد زاممدار
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
تاﯾبەتم
ستان
شووری کوردس
باش
و ت:
جﯚری پەڕتووک :وتار و دﯾمانە
ەرەبی
زمان  -ش وەزار :عە

11763
پەڕتوووکی ژمارە3 :
ف الماضي
أطياف
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201405
5220902207
76410
ئامادەەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ي
ب :دالور زنكي
الكاتب
مراجععة وتقديم :الش
شيخ توفيق الحسيني
ة االولى2009 :
الطبعة
دار الننشر :أميرال
بيروت – لبنان
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ھەمەجﯚرە
ی پەڕتووک :ھ
جﯚری
عەرەبی
زمان  -ش وەزار :ع
لووبنان
و ت:
11764
پەڕتوووکی ژمارە4 :
في الثقافة الکوردية
م – رحلة ف
أقوياءء قوة جبالھم
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201209
9221543332
26081
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
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روبرت إل بررينمان
عبدالسالم الننقشبندي
ى العربية :عب
الترجمة الى
دﯾيەکانی پەڕتتووک
تاﯾبەتمەند
باشوووری کوردستان
و ت:
جﯚری پەڕتتووک :کلتوورر
ی
زمان  -ش وەزار :عەرەبی
11765
پەڕتوووکی ژمارە5 :
م مالفا
ألبوم
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201209
9070912033
33548
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
Martin Sch
عمر حمديhwab
ار
سوسن العط ﱠ ر
جم الکتاب :س
مترج
ی پەڕتووک
ەتمەندﯾيەکانی
تاﯾبە
ی پەڕتووک :ئەدەبی
جﯚری
ن  -ش وەزار :عەرەبی
زمان

11766
پەڕتوووکی ژمارە6 :
ديمقراطي تجارب سياسية 2009 1974
سألة ألکورديية ألبديل ألد
ألمس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201207
7080958047
71868
مادەﯾە
ئام
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ي
مصور بارزاني
عبدالم
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی پەڕتووک
بااشووری کورددستان
و ت:
ی پەڕتووک :راامياری
جﯚری
عەرەبی
زمان  -ش وەزار :ع
11767
پەڕتوووکی ژمارە7 :
حتنامه( )درراسة
سي في کتتاب أوليا جللبي )السياح
ألمير عبدال خان البدليس
إمارة بدليس واأل
تحليللية)
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201306
6240028037
78272
ئامادە نييە
ی پی دی ئ ف :ھ شتا ئا
فاﯾلی
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لدين
بوار نورالد
شبندي
جعه د .حسام الدين النقش
الترجمة عن الکردية الکاتب علي شمدين وراج
ەندﯾيەکانی پە
تاﯾبەتمە
ەڕتووک
شووری کوردس
باش
و ت:
ستان
ەڕتووک :م ژووو
جﯚری پە
زمان  -ش وەزار :عەررەبی
11768
پەڕتوووکی ژمارە8 :
ھية
وعالقاتھا بالدولة البويھ
ويه االکراد و
إمارة بني حسنو
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201311
1231404168
87670
ئا مادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ي المحيميد
صالح بن علي
الدکتوور علي بن ص
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی پەڕتووک :م ژوو
جﯚری
زمان  -ش وەزار :عەرەبی
11769
پەڕتوووکی ژمارە9 :
صالح الدين األيوبي ودولته الکردية
أمير االمؤمنين ص
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201205
5291307096
64951
ئاماادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
اعداد
األستااذ مال عبدﷲ
ﷲ مال رشيد اللغرزي
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی پەڕتووک :م ژوو
جﯚری
زمان  -ش وەزار :عەرەبی
11770
پەڕتوووکی ژمارە0 :
ن
وراء القضبان
أمير و
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201305
5152129117
78554
ئاماددەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
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حوار :ھاوژين عمرر
برھان الدين
مة :إحسان بر
ترجم
مة  -لندن
شر :دار الحکم
الناش
201
الطبععة :الثانية 11
ەتمەندﯾيەکانی
تاﯾبە
ی پەڕتووک
دەرەوە
و ت:
جﯚری
ی پەڕتووک :وتار و دﯾمانە
ن  -ش وەزار :عەرەبی
زمان
11771
پەڕتوووکی ژمارە1 :
لألکراد في سوريا
مع الحقوق السياسية والثقافية لأل
إنکار الوجود  -قم
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201110
0121008496
62318
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
Human Rig
ghts Watch
يەکانی پەڕتوووک
تاﯾبەتمەندﯾيە
و ت:
دەرەوە
ە
راپﯚرت
ت
جﯚری پەڕتوووک:
عەرەبی
ی
زمان  -ش وەەزار:

11772
پەڕتوووکی ژمارە2 :
جياد
أکراد أسياد بال ج
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201208
8310907583
35019
ئاماددەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
طفى سعيد
مصط
ی پەڕتووک
ەتمەندﯾيەکانی
تاﯾبە
جﯚرری پەڕتووک :رۆمان
ن  -ش وەزار :عەرەبی
زمان

11773
پەڕتوووکی ژمارە3 :
أکراد ترکيا
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201110
0211712356
62472
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
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ي
ھيم الداقوقي
د .إبراھ
ي ئاراس 20 08 -
دەزگاي
تاﯾبەتم
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
ستان
شووری کوردس
باش
و ت:
جﯚری پەڕتووک :راممياری
ەرەبی
زمان  -ش وەزار :عە
11774
پەڕتوووکی ژمارە4 :
دستان
النافذةفي اقليم کورد
ي
الشخصية
ة
باالحوال
ل
قة
وانين والقراارات المتعلق
م ومواد القو
احکام
راق
– العر
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201208
8172154157
72229
ی پی دی ئ ف :ھ شتا ئاماادە نييە
فاﯾلی
لکوردستان –العراق/الکتتاب من
ن
الوطني
ي
جلس
اعداد /الحااکم عوني الببزاز عضو المج
 /(26تاريخ
ستاني /لجنة شؤون القانونية الرقم ) 2
طني الکوردس
مطبوعات المجلس الوط
200
االصدار 09/
دﯾيەکانی پەڕتتووک
تاﯾبەتمەند
باشوووری کوردستان
و ت:
ی
جﯚری پەڕتتووک :ﯾاساﯾی
ی
زمان  -ش وەزار :عەرەبی
11775
پەڕتوووکی ژمارە5 :
د الحديث
ذكارات عن تتاريخ الكورد
استذ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201403
3020851243
33467
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
عمر عللی شريف
2005
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
تاﯾبەتم
و ت:
ستان
شووری کوردس
باش
جﯚری پەڕتووک :م ژژوو
ەرەبی
زمان  -ش وەزار :عە
11776
پەڕتوووکی ژمارە6 :
مليات
ديين للفترة لما قبل عم
حيين وااليزد
عبادة المدمررة للمسلميين والمسيح
اسمااء أماکن الع
کوردستان االعراق
االنفال ) (1988اامتدادا لما ببعدھا في ک
dipedia.org//?q=201208
8172200007
72230
http:///www.kurd
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی

ﻻﭘەڕە

3241

http://www.kurdipedia.org

مد سعيد
المحامي طارق محم
ي
م البائد ) / (2003-1968داانەر:
من ملفات جرائم النظام
مەني
ق /لەچاپکراوەکاني ئەنجوم
ستان العراق
جامباز عضوو المجلس اللوطني لکوردس
سالي2006 :
ستنەوەو گەياندن ) / (1س
نيشتماني کوردستان /ليژنەي گواس
تاﯾبەتمەند
دﯾيەکانی پەڕتتووک
و ت:
باشوووری کوردستان
ل و ھە ەبجە
جﯚری پەڕتتووک :ئەنفال
ی
زمان  -ش وەزار :عەرەبی
11777
پەڕتوووکی ژمارە7 :
غائباً حاضراً
اسمااعيل عمر غ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201309
9031638208
88958
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
...
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
تاﯾبەتم
و ت:
ستان
رۆژژئاوای کوردس
جﯚری پەڕتووک :بيببلﯚگرافيا
ەرەبی
زمان  -ش وەزار :عە

11778
پەڕتوووکی ژمارە8 :
ة
في الحضاررة االسالمية
اسھامات الکرد ف
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201308
8142221518
89159
ئاماددەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
محمد حسن
قادر م
٢٠٠٩
٢
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
بااشووری کورددستان
و ت:
ی پەڕتووک :م ژوو
جﯚری
عەرەبی
زمان  -ش وەزار :ع
11779
پەڕتوووکی ژمارە9 :
ي سورية
من السفر في
اشكاالية المنع م
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201309
9041029148
88943
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
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عالم و حرية التعبير
المرکز السوري لإلع
تاﯾبەتم
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
و ت:
سوورﯾا
س
جﯚری پەڕتووک :ررامياری
عەرەبی
زمان  -ش وەزار :ع

11780
پەڕتوووکی ژمارە0 :
د و العرب
اشکاالية العالقة بين األکراد
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201208
8271718005
57318
ئاماددەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
م ابراھيم
ابراھيم
حمود عکام
د  .مح
د  .طييب تزيني
صل درّاج
د  .فيص
د
د  .عببد الرزاق عيد
مال باروت
أ  .جم
أ  .ھاددي العلوي
ل ملحم
أ  .نبيل
أ  .فائزز اسماعيل
أ  .فائزز العراقي
ذر الموصلي
أ  .منذ
أ  .د  .جمال األتاس
سي
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی پەڕتووک
ھەمەجﯚرە
ی پەڕتووک :ھ
جﯚری
عەرەبی
زمان  -ش وەزار :ع
11781
پەڕتوووکی ژمارە1 :
غنائية
والموسيقية الصوات غ
سيولوجية و
طبيعة السيس
سة في الط
کوردية :دراس
ت والحان کو
اصوات
والحان کوردية
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201207
7111848487
72001
ئامادەﯾﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
عادل االھاشمي
2006
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
ی
تاﯾبەتم
و ت:
باشووری کورددستان
ھونەری
ی پەڕتووک :ھ
جﯚری
عەرەبی
زمان  -ش وەزار :عە
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11782
پەڕتوووکی ژمارە2 :
ی ميزان مختتل
ة التوان الی
اعادة
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201401
1272202418
86553
ە
شتا ئامادە نييە
ھش
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
مسععود محمد
بغدادد ١٩٧٧ -
ی پەڕتووک
ەتمەندﯾيەکانی
تاﯾبە
ئ اق
و ت:
جﯚری
ی پەڕتووک :ھەمەجﯚرە
ن  -ش وەزار :عەرەبی
زمان
11783
پەڕتوووکی ژمارە3 :
حلم
شعب حتی من حق الح
ي وحرمان ش
اغد و دﯾمقراطي
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201308
8090035068
89221
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
جالل الطالبباني
نوێ الثقافي
ستاني  -مرککز ئەرکی ێ
من منشوررات االتحاد الووطني الکردس
1
سنة 1989
دﯾيەکانی پەڕتتووک
تاﯾبەتمەند
و ت:
باشوووری کوردستان
جﯚری پەڕتتووک :دۆزی کورد
ی
زمان  -ش وەزار :عەرەبی
11784
پەڕتوووکی ژمارە4 :
قليدية ورھان تفکيک
صالبة البنی التق
ة
عراق:
کردستان الع
في اقليم ک
افاق المعارضة ف
طقية
المناط
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201306
6301357588
89748
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
م محمود
رستم
٢٠١١
٢
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی پەڕتووک
دەرەوە
و ت:
ی پەڕتووک :راپﯚرت
جﯚری
زمان  -ش وەزار :عەرەبی
11785
پەڕتوووکی ژمارە5 :
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1963
1
-1958
عيم عبدالكررﯾم قاسم 8
ت حكم الزع
اكراد العراق تحت
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201405
5172117117
76347
ئامادەﯾە
ە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
صول على دررجة الماجستتير
ة مقدمة للحص
رسالة
ة من
مقدمة
حميد محمد
سمر فضال ً عبد الح
ف
إشراف
أ.د /رأأفت غنيمي الشيخ
أستاذذ التاريخ الحديث والمعاصرر
عميد آلية اآلداب باالزقازيق ساببقاً
سيوية
دراسات اآلس
سس معھد الد
ومؤس
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ددەرەوە
و ت:
عەرەبی
زمان  -ش وەزار :ع
ی پەڕتووک :ددۆزی کورد
جﯚری
11786
پەڕتوووکی ژمارە6 :
کر 2 -
عثمان أبوبک
األثار الکاملة للدکتور احمد ع
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201109
9202134326
62029
ی پی دی ئ ف :ھ شتا ئئامادە نييە
فاﯾلی
د صالح
ئامادەکار :د.أزاد عبيد
2010/29
م ژووي دەرچوون9/3:
سل ماني
کراوەکاني بنککەي ژين  -س
لە ب وکر
ەندﯾيەکانی پپەڕتووک
تاﯾبەتمە
و ت:
ستان
شووری کوردس
باش
جﯚری پپەڕتووک :م ژووو
زمان  -ش وەزار :عەررەبی
11787
پەڕتوووکی ژمارە7 :
 195دراسة تاريخية
الثقافي  1900ـ 50
ي
يو
رة البدرخانيية ..نشاطھاا السياسي
األسر
dipedia.org//?q=201208
8201555097
72298
http:///www.kurd
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
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حمد سليم اللھروري
د .صالح مح
سەبارەت بە
لەالﯾەن )فکر حر( س
ن
سەرچاوە :تﯚمار کی تاﯾﯾبەت بﯚ کوردﯾپ دﯾا
10
0:12:39 201
)پەڕتووکي نەناسراو  ( 7لە13-4-23 :
تاﯾبەتمەند
دﯾيەکانی پەڕتتووک
و ت:
باشوووری کوردستان
جﯚرە
جﯚری پەڕتتووک :ھەمەج
ی
زمان  -ش وەزار :عەرەبی
11788
پەڕتوووکی ژمارە8 :
فاضات البارززانية
اإلنتف
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201112
2141131376
63279
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
شرين
من القرن العش
صفحات ممن تاريخ الحررکة التحررية االکردية في النصف األول مطان
کاوس قفط
200
ئاراس 03 -
دﯾيەکانی پەڕتتووک
تاﯾبەتمەند
باشوووری کوردستان
و ت:
جﯚری پەڕتتووک :م ژوو
ی
زمان  -ش وەزار :عەرەبی
11789
پەڕتوووکی ژمارە9 :
د
األوتاد
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201208
8241138177
71126
ئامادەەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ف :جان بابير
المؤلف
ة األولى02 -
الطبعة
200
عدد اللنسخ 1000
الف :للفنان ممنير شيخي
م ولوحة الغال
تصميم
إصدار خاص – بيروت.
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی پەڕتووک
لوبنان
و ت:
جﯚری
ی پەڕتووک :رۆمان
زمان  -ش وەزار :عەرەبی
11790
پەڕتوووکی ژمارە0 :
سوريا
شمال غرب س
ديون في ش
دية واإليزيد
اإليزيد
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201203
3112332436
64395
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ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی

يە
شتا ئامادە نييە
ھش
مد عبدو عل
محم
دار ""عبد المنعم
ی پەڕتووک
ەتمەندﯾيەکانی
تاﯾبە
دەرەوە
و ت:
جﯚرری پەڕتووک :م ژوو
زمان
ن  -ش وەزار :عەرەبی

11791
پەڕتوووکی ژمارە1 :
إلى السابعة
لرابعة  -ى
صيبية من الر
الح الدين والحمالت الص
بيون بعد صال
األيوبي
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201308
8281004518
89060
ئاامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
علي محمد اللصالبي
اللمؤلف  /د .ع
لقاھرة
اللناشر  /دار اببن الجوزي الق
ى 2008
اللطبعة  /األولى
پەڕتووک
ک
ەکانی
تتاﯾبەتمەندﯾيە
دەرەوە
و ت:
ک :م ژوو
جﯚری پەڕتووک
ج
عەرەبی
ی
ززمان  -ش وەززار:
11792
پەڕتوووکی ژمارە2 :
األکرااد الفيليون في التاريخ )صدر عام )1959
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201402
20310091818854
ئاما دەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ي
د توفيق ووردي
محمد
عدنان رحمن في 2012
نشر ع
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی پەڕتووک
ئ اق
و ت:
ی پەڕتووک :م ژوو
جﯚری
زمان  -ش وەزار :عەرەبی
11793
پەڕتوووکی ژمارە3 :
األکرااد في عھد عماد الدين زنکي
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201207
7080939236
65482
ئاماددەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
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ي الشاعر
دکتوور محمد فتحي
ة ا داب  -جاممعة المنوفية
کلية
ی پەڕتووک
ەتمەندﯾيەکانی
تاﯾبە
دەرەوە
و ت:
جﯚری پەڕتووک :م ژوو
ن  -ش وەزار :عەرەبی
زمان
11794
پەڕتوووکی ژمارە4 :
ن وسوريا
األکرااد في لبنان
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201312
2160952148
87211
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
المؤلف  /د أديب مععوض
الناشر  /دار آراس  -أربيل
20
الطبعة  /الثانية 010
تاﯾبەتم
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
و ت:
ستان
شووری کوردس
باش
جﯚری پەڕتووک :دۆززی کورد
ەرەبی
زمان  -ش وەزار :عە
11795
پەڕتوووکی ژمارە5 :
ور
ر عبر العصو
األکرااد في مصر
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201301
1071457447
74773
ئامادەەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
عوض
طفى محمد ع
عوني ومحموود زايد ومصط
درية ع
القاھررة ٢٠١١
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
دەرەوە
و ت:
ی پەڕتووک :م ژوو
جﯚری
ک .باشوور
زمان  -ش وەزار :ک
11796
پەڕتوووکی ژمارە6 :
مصادر
دي وفق الم
عاشر الميالد
ى القرن الع
ن السابع الى
األکرااد من القرن
العربيية
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201208
8211502567
72356
ھ شتا ئامادە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
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ن
شاک بوالديان
أرش
پەڕتووک
ک
تااﯾبەتمەندﯾيەککانی
باشووری کوردستان
و ت:
ک :م ژوو
جﯚری پەڕتووک
ج
زممان  -ش وەزاار :عەرەبی

11797
پەڕتوووکی ژمارە7 :
شعب ..وقضيية وطن
األکرااد :تاريخ ش
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201110
0172244266
62408
ئاماددەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
د تاج الدين
أحمد
قاھررة 2001 -
ی پەڕتووک
ەتمەندﯾيەکانی
تاﯾبە
دەرەوە
و ت:
جﯚرری پەڕتووک :م ژوو
زمان
ن  -ش وەزار :عەرەبی
11798
پەڕتوووکی ژمارە8 :
جماعات العررقية
صبية بين الج
االتجااھات التعص
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201112
2181928316
63361
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
تماعية ميدانيية في اقليم کوردستان الععراق
دراسة اجتم
ي ديلويي
ھيوا حاجي
20
اربيل 008 -
دﯾيەکانی پەڕتتووک
تاﯾبەتمەند
و ت:
باشوووری کوردستان
جﯚری پەڕتتووک :کﯚمە ﯾەتی
ی
زمان  -ش وەزار :عەرەبی
11799
پەڕتوووکی ژمارە9 :
ن( 2 -
الکرد وکردستان
د
شاھير
ين زکي )مش
ي محمد أمين
مؤرخ الکردي
االثار الکاملة للم
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201109
9202138196
62030
ھ شتا ئامادە ننييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
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ق صالح
ئاممادەکار :رفيق
م ژووي دەرچووون2005 :
ماني
ژين  -سل ي
ني بنکەي ن
ە ب وکراوەکاني
لە
پەڕتووک
ک
تاﯾبەتمەندﯾيەککانی
باشووری کوردستان
و ت:
ک :م ژوو
جﯚری پەڕتووک
ج
زممان  -ش وەزاار :عەرەبی
11800
پەڕتوووکی ژمارە0 :
االثار في خنس وآھميتھا
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201112
2141144246
63282
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
د .بيوار خنسي
ئاراس 2006 -
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
تاﯾبەتم
و ت:
ستان
شووری کوردس
باش
جﯚری پەڕتووک :م ژژوو
ەرەبی
زمان  -ش وەزار :عە
11801
پەڕتوووکی ژمارە1 :
سکة
حافظة الحس
صاء االستثناائي في مح
االحص
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201209
9081054193
33473
ئاماددەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
سي
م .اوس
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی پەڕتووک :ئامار
جﯚری
زمان  -ش وەزار :عەرەبی
11802
پەڕتوووکی ژمارە2 :
ب الکوردي
االدب
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201309
9252150129
92358
ھ شتا ئامادە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
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رۆژی لييسکو
ة :کمال معرووف
ترجمة من الفرنسية
اربيل ٢٠١١ -
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
تاﯾبەتم
و ت:
شووری کوردس
باش
ستان
جﯚری پەڕتووک :ئەددەبی
ەرەبی
زمان  -ش وەزار :عە
11803
پەڕتوووکی ژمارە3 :
االغا والشيخ واللدولة
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201311
1211704008
87696
ی پی دی ئ ف :ھ شتا ئاماادە نييە
فاﯾلی
المؤلف :مارتن فان برويننسن
المترجم :أممجد حسين
ت االستراتيجيية )أربيل  -بيرروت  -بغداد( 2007
الناشر :مععھد الدراسات
دﯾيەکانی پەڕتتووک
تاﯾبەتمەند
باشوووری کوردستان
و ت:
جﯚری پەڕتتووک :دۆزی کورد
ی
زمان  -ش وەزار :عەرەبی
11804
پەڕتوووکی ژمارە4 :
Elfeb
ةbeya Kurdî
ف باء الكردية
االلف
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201405
5231351277
76438
ئاماددەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
كاميران بدرخان
ي
ة :دالور زنكي
ترجمة
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی پەڕتووک
مانەوانی
ی پەڕتووک :زم
جﯚری
عەرەبی
زمان  -ش وەزار :ع
ک .باکوور ت .التين
زمان  -ش وەزار :ک
11805
پەڕتوووکی ژمارە5 :
1932 - 189
وتطورھا 98
االتينية نشوؤھا و
ة
االلفبباء الکوردية بالحروف اللعربية والحرروف
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201207
7111733107
71997
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
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ھوگر طاھرر توفيق
2005
تاﯾبەتمەندﯾﯾيەکانی پەڕتتووک
کوردستان
ن
باشوورری
و ت:
تووک :زمانەواانی
جﯚری پەڕتو
عەرەبی
ی
زمان  -ش ووەزار:
11806
پەڕتوووکی ژمارە6 :
االماررات الکردية في العصرر العباسي االثاني
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201311
1300822228
87544
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ھوکي
ت مرعي الدھ
فرست
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
و ت:
بااشووری کورددستان
ی پەڕتووک :م ژوو
جﯚری
عەرەبی
زمان  -ش وەزار :ع
11807
پەڕتوووکی ژمارە7 :
االقتصادية
ة
في عالقاتھا اللسياسية و
د البويھي  -دراسة ي
ة في العھد
االماررات الکوردية
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201210
0261131547
73526
ئاماددەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ن
قادر محمد حسن
شر  -أربيل
ة موکرياني لللبحوث والنش
شر :مؤسسة
الناش
الطبععة :األولى 2011
ەتمەندﯾيەکانی
تاﯾبە
ی پەڕتووک
باشووری کووردستان
و ت:
جﯚرری پەڕتووک :م ژوو
ن  -ش وەزار :عەرەبی
زمان
11808
پەڕتوووکی ژمارە8 :
دية البداية ووالنھاية
ميدية الکورد
راطورية الم
االمبر
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201311
1112100408
87897
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
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حسن کاکي
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
تاﯾبەتم
و ت:
ستان
شووری کوردس
باش
جﯚری پەڕتووک :م ژژوو
ەرەبی
زمان  -ش وەزار :عە

11809
پەڕتوووکی ژمارە9 :
جنائيا
ل حمايتە ج
لکردي وسبل
ن القومي الک
االمن
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6250126117
71184
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
دراسة قانوونية تحليلية
د اسماعيل
الم لف -:ممسعود حميد
جية
ستان للدراساات االستراتيج
ت مرکز کردس
من اصدارات
2008
سل مانية 8
دﯾيەکانی پەڕتتووک
تاﯾبەتمەند
باشوووری کوردستان
و ت:
ی
جﯚری پەڕتتووک :ﯾاساﯾی
ی
زمان  -ش وەزار :عەرەبی
11810
پەڕتوووکی ژمارە0 :
ملقب ب)مييري کﯚرە)
مير محمد اللرواندزي الم
ر الکردي  -م
االمير
dipedia.org//?q=201112
2141139336
63281
http:///www.kurd
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
جمال نبزز
الحشور
س الدين سيال
ترجمة :ففخري شمس
ەڕتووک
ەندﯾيەکانی پە
تاﯾبەتمە
و ت:
ستان
شووری کوردس
باش
ەڕتووک :م ژووو
جﯚری پە
زمان  -ش وەزار :عەررەبی
11811
پەڕتوووکی ژمارە1 :
ي
ر باد الكردي
االمير
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201403
3021224413
33525
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
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مود
عبدالعزيز محم
احمد ع
٢٠١٣
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
تاﯾبەتم
ستان
شووری کوردس
باش
و ت:
جﯚری پەڕتووک :م ژژوو
ەرەبی
زمان  -ش وەزار :عە
11812
پەڕتوووکی ژمارە2 :
ن
ديمة تقاوم نوائب الزمن
دية ديانة قد
االيزيد
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201205
5282154116
64934
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
حبيب
کاظم ح
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
تاﯾبەتم
ستان
شووری کوردس
باش
و ت:
جﯚری پەڕتووک :م ژژوو
ەرەبی
زمان  -ش وەزار :عە

11813
پەڕتوووکی ژمارە3 :
حان الصعب
دية واإلمتح
االيزيد
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201112
2141134376
63280
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ي
الدکتور خليل جندي
ئاراس 2008 -
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
تاﯾبەتم
و ت:
ستان
شووری کوردس
باش
جﯚری پەڕتووک :راممياری
ەرەبی
زمان  -ش وەزار :عە
11814
پەڕتوووکی ژمارە4 :
االکرااد
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201312
2112050158
87311
ئاماددەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
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ة عوني
درية
ی پەڕتووک
ەتمەندﯾيەکانی
تاﯾبە
دەرەوە
و ت:
جﯚرری پەڕتووک :دۆزی کورد
ن  -ش وەزار :عەرەبی
زمان

11815
پەڕتوووکی ژمارە5 :
ديين
ت( ،االکراد احفاد الميد
ت وانطباعات
االکرااد )مالحظات
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201311
1041933349
92557
ی پی دی ئ ف :ھ شتا ئاماادە نييە
فاﯾلی
ظھر
تأليف :ف  .ف مينورسککي ترجمة ،ووتعليق :د .مععروف خزندار ،د  .کمال مظ
يضم الکتاب
متوسط ،م
من الحجم الم
 19يقع في  152صفحة ،م
ة بيروت987 ،
احمد طبعة
ھم وتاريخھم وعن
جغرافية بالدھ
کن االکراد وج
ھمھا عن سک
عدة فصول اھ
بين دفتيه ع
مرأة الکردية ووعن
ھم واخالقھم وعن حال الم
حياتھم اليوومية ولغتھم وادبھم ودينھ
االکراد في روسيا.
دﯾيەکانی پەڕتتووک
تاﯾبەتمەند
و ت:
ن
لوبنان
جﯚری پەڕتتووک :م ژووو
زمان  -ش وەزار :عەرەەبی
11816
پەڕتوووکی ژمارە6 :
ر و الثورات و الحروب
االکرااد االساطير
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201208
8231626107
72372
ئاماددەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
نبيل ززکي
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
دەرەوە
و ت:
ی پەڕتووک :رامياری
جﯚری
زمان  -ش وەزار :عەرەبی
11817
پەڕتوووکی ژمارە7 :
االکرااد ايتام العاللم
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201205
5231016156
64850
ئامادەەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ة السعودية
مجلة المعرفة
ملف م
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ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی پەڕتووک :رامياری
جﯚری
زمان  -ش وەزار :عەرەبی
11818
پەڕتوووکی ژمارە8 :
سالة العراقيية
االکرااد في المس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201311
1231445248
87665
ئاماددەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
د البزاز
سعد
١٩
٩٩٦
ی پەڕتووک
ەتمەندﯾيەکانی
تاﯾبە
دەرەوە
و ت:
جﯚرری پەڕتووک :دۆزی کورد
ن  -ش وەزار :عەرەبی
زمان
11819
پەڕتوووکی ژمارە9 :
االکرااد في سورريا ولبنان
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201209
9171603313
30353
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
أديب مععوض
٢٠١٠
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
تاﯾبەتم
و ت:
ستان
شووری کوردس
باش
جﯚری پەڕتووک :م ژژوو
ەرەبی
زمان  -ش وەزار :عە
11820
پەڕتوووکی ژمارە0 :
ستان )تعرف عليھا)
االکرااد و کوردس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201208
8171608097
72179
ئاماددەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
اعداد ::عفرينا کورددا
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی پەڕتووک
ھەمەجﯚرە
ی پەڕتووک :ھ
جﯚری
عەرەبی
زمان  -ش وەزار :ع
11821
پەڕتوووکی ژمارە1 :
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االکرااد واللغة والسياسة
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201312
2221032138
87127
يە
شتا ئامادە نييە
ھش
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ل سعيد محففوض
عقيل
ی پەڕتووک
ەتمەندﯾيەکانی
تاﯾبە
دەرەوە
و ت:
جﯚرری پەڕتووک :رامياری
ن  -ش وەزار :عەرەبی
زمان

11822
پەڕتوووکی ژمارە2 :
قضية
االکرااد ،شعبا وق
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201311
1041948598
88038
ی پی دی ئ ف :ھ شتا ئاماادە نييە
فاﯾلی
من
طبعة بيروت ، 1987،يقع االکتاب في  224صفحة ،م
الح بدرالدين ،ط
تاليف :صال
الراھن للکرد
ن
الحجم المتتوسط ،يضم الکتاب موضووعات في التاريخ الکردي ووالوضع
ق وسوريا واکرراد المھجر ،وواکراد االتحاد السوفياتي وولبنان
في ايران ووترکيا والعراق
مکتبة أي قارئ.
ستغني عنھا م
ت اخرى ال تس
وموضوعات
دﯾيەکانی پەڕتتووک
تاﯾبەتمەند
لوبنان
و ت:
جﯚری پەڕتتووک :دۆزی کورد
بی
زمان  -ش وەزار :عەرەبی
11823
پەڕتوووکی ژمارە3 :
البارززاني الخالد
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22702075619828
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
نووسەر
کەمال غەممبار
ەڕەکان
ژمارەي الپە
120
پ
سا ي چاپ
2007
کەتەلﯚگ
سياسەت
ەوەي موکريانني
سەرچاوە :ما پەڕي دەززگاي تو ژينەووە و ب وکردنە
دﯾيەکانی پەڕتتووک
تاﯾبەتمەند
باشوووری کوردستان
و ت:
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ی
جﯚری پەڕتتووک :رامياری
ی
زمان  -ش وەزار :عەرەبی
11824
پەڕتوووکی ژمارە4 :
سلم نفسه
البارززاني لن يس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201208
8231618333
32817
ئامادەەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
تيلي أمين
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی پەڕتووک :رامياری
جﯚری
زمان  -ش وەزار :عەرەبی
11825
پەڕتوووکی ژمارە5 :
ھاباد ...الى آآراس
البارززاني من مھ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201112
2141238416
63283
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
ضى زربخت
ي حسن تفررشيان و مرتض
ي بسيان ،علي
نجف قولي
200
ئاراس 03 -
دﯾيەکانی پەڕتتووک
تاﯾبەتمەند
و ت:
باشوووری کوردستان
جﯚری پەڕتتووک :م ژوو
ی
زمان  -ش وەزار :عەرەبی
11826
پەڕتوووکی ژمارە6 :
کة التحررية الکردية 1 -
البارززاني والحرک
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201205
5231438496
64853
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
مسعودد البارزاني
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
تاﯾبەتم
و ت:
ستان
شووری کوردس
باش
جﯚری پەڕتووک :ﯾادداشت
ەرەبی
زمان  -ش وەزار :عە

11827
پەڕتوووکی ژمارە7 :
کة التحررية الکردية 3 -
البارززاني والحرک
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http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201306
6062204458
83048
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
مسعودد البارزاني
2002
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
تاﯾبەتم
و ت:
ستان
شووری کوردس
باش
جﯚری پەڕتووک :ﯾادداشت
ەرەبی
زمان  -ش وەزار :عە
11828
پەڕتوووکی ژمارە8 :
دة التاريخ
البارززاني وشھاد
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201307
7270937178
89445
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
جي
ن الروسية :بااﭬ نازێ  -دد .عبدي حاج
ترجمھا عن
٢٠٠٥
دﯾيەکانی پەڕتتووک
تاﯾبەتمەند
باشوووری کوردستان
و ت:
جﯚری پەڕتتووک :دۆزی کورد
ی
زمان  -ش وەزار :عەرەبی
11829
پەڕتوووکی ژمارە9 :
وات
يسنجر سنو
مذکرات ھنري کيس
ت
ة الکردية ،مأأساة الکرد ،من
البارززاني وکيسننجر والدولة
ديد
التجد
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201311
1172256078
87774
ھ شتا ئامادە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ال
جواد مال
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
تاﯾبەتمە
و ت:
ستان
شووری کوردس
باش
جﯚری پەڕتووک :دۆززی کورد
زمان  -ش وەزار :عە
ەرەبی

11830
پەڕتوووکی ژمارە0 :
ل
حية لألطفال
البارززاني ،مسرح
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201205
5282206536
64937
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
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ماعيل
سماعيل اسم
احمد اس
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
تاﯾبەتم
و ت:
ستان
شووری کوردس
باش
شانﯚ
جﯚری پەڕتووک :شا
ەرەبی
زمان  -ش وەزار :عە

11831
پەڕتوووکی ژمارە1 :
رف )أ ت)
دﯾة ،ج ،1حر
ورة قاموس مدرسي بااللغتين العرربية و الکرد
الباکو
dipedia.org//?q=201105
5061137035
57387
http:///www.kurd
شتا ئامادە نيييە
ھش
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
1
حوادث1986 ،
داد :مطبعة الح
گيو مووکرﯾانی ،بغد
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ئ اق
و ت:
ی پەڕتووک :ففەرھەنگ
جﯚری
عەرەبی
زمان  -ش وەزار :ع
11832
پەڕتوووکی ژمارە2 :
وتحدياته
ه ،مخاطره و
ول  -آھميته
البترو
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201209
9122218486
69509
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ي
الدکتور بيوار خنسي
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
تاﯾبەتم
ستان
شووری کوردس
باش
و ت:
جﯚری پەڕتووک :ئابوووری
ەرەبی
زمان  -ش وەزار :عە

11833
پەڕتوووکی ژمارە3 :
کوردﯾة
ي الحرکة اللتحررﯾة الکو
ل الثوري في
البدﯾل
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201312
2261347228
87075
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
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ستاني
شعب الدﯾمقرراطي الکوردس
سي لحزب الش
سياسي للم تتمر التاسيس
التقرﯾر الس
19
 ( 30تموز 981
ن )  26الی 0
المنعقد من
من
قدمە :ساممي عبدالرحم
دﯾيەکانی پەڕتتووک
تاﯾبەتمەند
و ت:
باشوووری کوردستان
ت
جﯚری پەڕتتووک :راپﯚرت
ی
زمان  -ش وەزار :عەرەبی
11834
پەڕتوووکی ژمارە4 :
 Pحزب التحااد الديموقرااطي)
سي لـ( PYD
البرنامج السياس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201311
1031657288
88069
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
...
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی پەڕتووک
ی پەڕتووک :پرۆگرام
جﯚری
زمان  -ش وەزار :عەرەبی
11835
پەڕتوووکی ژمارە5 :
جة السرية
البھج
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201311
1291404049
91552
ھ شتا ئامادە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
لقمان ممحمود
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
تاﯾبەتمە
ستان
شووری کوردس
باش
و ت:
ە بەست
جﯚری پەڕتووک :ھە
ەرەبی
زمان  -ش وەزار :عە

11836
پەڕتوووکی ژمارە6 :
ي لترکمان العراق
خ السياسي
التاريخ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201308
8281428228
89054
يە
شتا ئامادە نييە
ھش
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی

ﻻﭘەڕە

3261

http://www.kurdipedia.org

جي
عزيزز قادر الصمانج
ی پەڕتووک
ەتمەندﯾيەکانی
تاﯾبە
دەرەوە
و ت:
جﯚرری پەڕتووک :م ژوو
ن  -ش وەزار :عەرەبی
زمان

11837
پەڕتوووکی ژمارە7 :
التذکيير والتانيث في قواعد اللغة الکردية  -لھجة ببھدينان
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201307
7041816088
89698
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
مد
ت يونس محم
حکمت
ف البازي
ة :متي فليف
ترجمة
٢٠٠٧
٢
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی پەڕتووک
بااشووری کورددستان
و ت:
مانەوانی
ی پەڕتووک :زم
جﯚری
عەرەبی
زمان  -ش وەزار :ع
11838
پەڕتوووکی ژمارە8 :
کرکوک
ک
د والترکمان في
ھير العرقي )تغيير القومية( للکورد
التطھ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201208
8172156277
72228
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
 /200الطبعة :السادسة  /عدد النسخ1000 :
سنة الطبع08 :
ق جمباز /س
تأليف :طارق
شھاب –
العراق  /مطبعة ش
ق
ستان –
طني لکوردس
ن منشورات المجلس الوط
نسخة  /من
200
 / (2اربيل 03
م اإليداع )279
اربيل  /رقم
تاﯾبەتمەند
دﯾيەکانی پەڕتتووک
و ت:
باشوووری کوردستان
ی
جﯚری پەڕتتووک :رامياری
ی
زمان  -ش وەزار :عەرەبی
11839
پەڕتوووکی ژمارە9 :
1963
1
شباط
تموز  8 -1958ش
ز
سية الداخليية في العرراق 14
ورات السياس
التطو
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201306
6090908597
78322
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
دالفتاح علي البوتاني
د .عبد
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2007
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
بااشووری کورددستان
و ت:
ی پەڕتووک :م ژوو
جﯚری
عەرەبی
زمان  -ش وەزار :ع
11840
پەڕتوووکی ژمارە0 :
عام
ة من  1کانون الثاني وللغاية  31کاننون االول ع
کوک )للفترة
منطقة کرک
التقريير األداري لم
)1
1919
dipedia.org//?q=201110
0240007196
62488
http:///www.kurd
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ه من الکردية حسن عبداللکريم
ترجمه
2
ي ژين 2006 -
بنکەي
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی پەڕتووک
بااشووری کورددستان
و ت:
ی پەڕتووک :م ژوو
جﯚری
زمان  -ش وەزار :ع
عەرەبی
11841
پەڕتوووکی ژمارە1 :
في سوريا للعام 2009
ق اإلنسان ف
التقريير السنوي لحال حقوق
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201309
9031656278
88955
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
حريات العامة ففي سوريا
ع عن حقوق اإلنسان والح
لکردية للدفاع
المنظمة الک
دﯾيەکانی پەڕتتووک
تاﯾبەتمەند
جﯚری پەڕتتووک :راپﯚررت
زمان  -ش وەزار :عەرەەبی

11842
پەڕتوووکی ژمارە2 :
دستان العراق ٢٠٠٩ -
وبرلمان إقليم کرد
ن
عن مراقبة انتخابات رئييس
التقريير النھائي ع
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201307
7041116458
89705
ئاماادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
...
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
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ی پەڕتووک :راپﯚرت
جﯚری
زمان  -ش وەزار :عەرەبی
11843
پەڕتوووکی ژمارە3 :
ع االثني و الديني في کرکوک
التنوع
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201112
2142220496
63312
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
د شواني
حسين محمد
محمد ح
اربيل 2006 -
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
تاﯾبەتمە
و ت:
ستان
شووری کوردس
باش
ەمەجﯚرە
جﯚری پەڕتووک :ھە
ەرەبی
زمان  -ش وەزار :عە
11844
پەڕتوووکی ژمارە4 :
في محافظة نينوی
ن من ابادة الجماعية ،االكاكائية ي
قومی نوعان
ی والصھر الق
جير القسری
التھج
جا
نموزج
pedia.org/?q
q=2014041
1412362510
00405
http:///www.kurdip
ھ شتا ئامادە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
...
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
بااشووری کورددستان
و ت:
ەبجە
ەنفال و ھە ە
ی پەڕتووک :ئە
جﯚری
عەرەبی
زمان  -ش وەزار :ع
11845
پەڕتوووکی ژمارە5 :
دﯾة في
الحزاب الکرد
في ملفات اللحرکات واال
دستان العرااق؛ قراءة ي
سية في کرد
التيارات السياس
2001
ق 1 - 1946
العراق
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201306
6220001137
78287
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
صالح الخرسان
ح
تاليف:
تاﯾبەتمەندﯾييەکانی پەڕتوووک
و ت:
لوبنان
ن
جﯚری پەڕتوووک :م ژوو
زمان  -ش ووەزار :عەرەببی
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11846
پەڕتوووکی ژمارە6 :
ق
ستان العراق
ة في کردس
الثرواات الطبيعية
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201112
2141242256
63284
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ي
الدکتور بيوار خنسي
ئاراس 2007 -
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
تاﯾبەتم
و ت:
ستان
شووری کوردس
باش
جﯚری پەڕتووک :ئابوووری
ەرەبی
زمان  -ش وەزار :عە
11847
پەڕتوووکی ژمارە7 :
ل والسالح
الجبال
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201308
8031013008
89328
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
س اولدرﯾج
جيمس
الد
ترجمة :صادق الجال
٢٠٠٦
تاﯾبەتم
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
و ت:
ستان
شووری کوردس
باش
جﯚری پەڕتووک :رۆممان
ەرەبی
زمان  -ش وەزار :عە
11848
پەڕتوووکی ژمارە8 :
ل والسھل
الجبل
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201209
9091025453
33218
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ە
محی اللدﯾن زەنگەنە
ئاراس 2002 -
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
تاﯾبەتم
ستان
شووری کوردس
باش
و ت:
جﯚری پەڕتووک :چييرۆک
ەرەبی
زمان  -ش وەزار :عە
11849
پەڕتوووکی ژمارە9 :
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والسياسة االنفطية
کومة إقليم کردستان و
غاز الموقعة من قبل حک
د النفط والغ
الجدييد في عقود
لإلقلييم
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201311
1261656388
87603
ﯾە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
سم األمير
فؤاد قاس
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
تاﯾبەتم
ستان
شووری کوردس
باش
و ت:
جﯚری پەڕتووک :ئاببووری
ەرەبی
زمان  -ش وەزار :عە

11850
پەڕتوووکی ژمارە0 :
وديار مضر)
ر
عربية )ديار ببکر  ،وديار رربيعة ،
يرة الفراتية وديارھا العر
الجزير
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201301
1131347377
74818
ە
شتا ئامادە نييە
ھش
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
الکعبي
ي
حکيم
لف :د.عبد الح
المؤلف
للدراسات والنشر.
ت
شر :دار صفحات
الناش
200
الطبععة :األولى 09
ەتمەندﯾيەکانی
تاﯾبە
ی پەڕتووک
دەرەوە
و ت:
ی پەڕتووک :م ژوو
جﯚری
ن  -ش وەزار :عەرەبی
زمان
11851
پەڕتوووکی ژمارە1 :
حته .بحريته .وأبرز المعارک
ظيمه .أسلحت
صالح الدين )ترکيبه .تنظ
ش األيوبي في عھد ص
الجيش
التى خاضھا)
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201112
2141247126
63285
ئامادەﯾﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
حمد حسين
الدکتورر محسن مح
ئاراس 2003 -
تاﯾبەتم
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
و ت:
شووری کوردستان
باش
جﯚری پەڕتووک :م ژوو
ەرەبی
زمان  -ش وەزار :عە
11852
پەڕتوووکی ژمارە2 :
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حل
جار النزاع ح
ول دون انفج
الحؤو
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201109
9242300176
62084
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
ھنري ج .باارکر
ستان لەگەل والتاني
ەر مي کوردس
راپورتي ھيينري بارکر دەەربارەي پەيوەەنديەکاني ھە
ە زماني عەررەبي.
دراوس بە
تاﯾبەتمەند
دﯾيەکانی پەڕتتووک
جﯚری پەڕتتووک :راميااری
زمان  -ش وەزار :عەرەەبی
11853
پەڕتوووکی ژمارە3 :
شبندية
ق أجالء النقش
الحدائق الوردية في حقائق
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201112
2141301576
63288
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
د الخاني
جيد بن محمد
عبدالمج
ئاراس 2002 -
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
تاﯾبەتمە
و ت:
ستان
شووری کوردس
باش
ەمەجﯚرە
جﯚری پەڕتووک :ھە
ەرەبی
زمان  -ش وەزار :عە
11854
پەڕتوووکی ژمارە4 :
کردستان
ة في تاريخ و جغرافيا ک
الحدييقة الناصرية
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201112
2141254486
63287
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ي
علي آککبر کردستاني
ت
ترجمة :جان دوست
ئاراس 2002 -
تاﯾبەتم
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
ستان
شووری کوردس
باش
و ت:
جﯚری پەڕتووک :جووگرافيا
ەرەبی
زمان  -ش وەزار :عە
11855
پەڕتوووکی ژمارە5 :
مة الکوﯾت؟
حد لحل ازم
ت الخيار االوح
ب ھل کانت
الحرب
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201308
8031010188
89329
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ئاما دەﯾە

ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
مکرم الطالباني
٢٠٠٦
٢
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی پەڕتووک
بااشووری کورددستان
و ت:
ھەمەجﯚرە
ی پەڕتووک :ھ
جﯚری
عەرەبی
زمان  -ش وەزار :ع

11856
پەڕتوووکی ژمارە6 :
1975
1
- 1958
االقليمية والدولية 8
ة
ي
کة التحررية الکوردية و صراع القوي
الحرک
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201204
4111121156
64465
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
آيوب بارزانني
جنيف  -سويسرا
ف
شرق -
من منشوورات دار نشرر حقائق المش
2011
دﯾيەکانی پەڕڕتووک
تاﯾبەتمەند
دەر ەوە
و ت:
جﯚری پەڕڕتووک :م ژووو
زمان  -ش وەزار :عەررەبی
11857
پەڕتوووکی ژمارە7 :
المن العامة 1962 - 1959
کة الشيوعيية في تقاريير مديرية اال
الحرک
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201301
1272130557
75381
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
دالفتاح علي البوتاني
د .عبد
شم – ھەول ر
ة حاجى ھاش
مطبعة
2009
مەندﯾيەکانی
تاﯾبەتم
ی پەڕتووک
و ت:
با شووری کورددستان
ی پەڕتووک :م ژوو
جﯚری
عەرەبی
زمان  -ش وەزار :ع
11858
پەڕتوووکی ژمارە8 :
من الداخل
ي سورية  -ررؤية نقدية م
کة القومية الکردية في
الحرک
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201311
1031151448
88073
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
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صالح بد
در الدين
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
تاﯾبەتمە
و ت:
ستان
شووری کوردس
باش
جﯚری پەڕتووک :دۆززی کورد
ەرەبی
زمان  -ش وەزار :عە

11859
پەڕتوووکی ژمارە9 :
ھا
شأتھا وتطورھ
کة القومية الکردية نش
الحرک
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201312
2102309198
87324
ئامادەەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
وديع جويدة
ن بروينسن
قدم لله :مارتن فان
ة :مجموعة ممن المترجميين
ترجمة
غازي برو
ف وتدقيق :غ
إشراف
2
2013
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
للوبنان
و ت:
ی پەڕتووک :ددۆزی کورد
جﯚری
عەرەبی
زمان  -ش وەزار :ع
11860
پەڕتوووکی ژمارە0 :
١٩٤٥ - ١٩
کة القومية الکوردية التتحررية في کوردستان العراق ٩٣٩
الحرک
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201305
5282204597
78418
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ني
حسن البارزاني
عزيز ح
٢٠٠٢
٢
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی پەڕتووک
بااشووری کورددستان
و ت:
ی پەڕتووک :م ژوو
جﯚری
عەرەبی
زمان  -ش وەزار :ع
11861
پەڕتوووکی ژمارە1 :
)19
970 - 1946
ي کوردستاان سوريا )6
کة القومية الکوردية في
الحرک
dipedia.org//?q=201112
2231258146
63486
http:///www.kurd
ئامادەەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ة ماجستير
رسالة
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ي
علي صالح ميراني
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی پەڕتووک
بااشووری کورددستان
و ت:
ی پەڕتووک :م ژوو
جﯚری
عەرەبی
زمان  -ش وەزار :ع
11862
پەڕتوووکی ژمارە2 :
العراق
ق
ستان
ة في کردس
کة الوطنية الديمقراطية
الحرک
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201311
1100927008
87991
ی پی دی ئ ف :ھ شتا ئاماادە نييە
فاﯾلی
جمة :
 ، 196تأليف  :الباحث الکرردي السوفياتتي  :ش.ج .اشيريان  ،ترج
68 – 1961
المتوسط
 212صفحة ،من الحجم ل
يقع الکتاب في2
عة بيروت ،سننة  ،1975ع
والتو  .طبعة
ستينات
والديمقراطية لمرحلة الس
ة
سية الوطنية و
حزاب السياس
خ وطبيعة االح
يتناول تأريخ
مقراطي.
والحرکات في ترسيخ الوعي الديم
ت
في کردستتان العراق وددور تلک االحززاب
دﯾيەکانی پەڕتتووک
تاﯾبەتمەند
و ت:
لوبنان
جﯚری پەڕتتووک :دۆزی کورد
بی
زمان  -ش وەزار :عەرەبی
11863
پەڕتوووکی ژمارە3 :
١٩٤
خية وثائقية ٤٦ - ١٨٣٣
دراسة تاريخ
کة الکردية االمعاصرة؛ د
الحرک
dipedia.org//?q=201305
5121421597
78586
http:///www.kurd
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
عثمان علي
ع
منتدی سور اللزبکية
من
٢٠١١
پەڕتووک
ک
تاﯾبەتمەندﯾيە کانی
تا
دەرەوە
و ت:
ک :م ژوو
جﯚری پەڕتووک
ج
عەرەبی
ی
ززمان  -ش وەززار:
11864
پەڕتوووکی ژمارە4 :
سية للکرد
وق السياس
الحقو
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201112
2131035316
63250
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
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د امين عزيز
ة :ليالف حمد
المؤلفة
سليمانني 2007
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
تاﯾبەتم
ستان
شووری کوردس
باش
و ت:
جﯚری پەڕتووک :راممياری
ەرەبی
زمان  -ش وەزار :عە
11865
پەڕتوووکی ژمارە5 :
ع الالجئين
الحمللة على باديينان وآوضاع
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201112
2141251056
63286
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
رؤوف ککامل عقراوي  -آ .کاوة
تاﯾبەتم
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
ستان
شووری کوردس
باش
و ت:
جﯚری پەڕتووک :ئەننفال و ھە ەببجە
ەرەبی
زمان  -ش وەزار :عە

11866
پەڕتوووکی ژمارە6 :
15 - 10م)
ن القرنين )9 - 4ھـ1 /
ة للکورد بين
ة االجتماعية
الحياة
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201302
2110947267
75708
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
حمد عزەت
کتﯚرە فائزە مح
دانانی :دکت
الپەڕە).
ە
272) ،2009
2
شم  -ھەول ر ،سا ی
چاپخانەی حاجی ھاشم
تاﯾبەتمەند
دﯾيەکانی پەڕتتووک
و ت:
باشوووری کوردستان
جﯚری پەڕتتووک :م ژوو
ی
زمان  -ش وەزار :عەرەبی
11867
پەڕتوووکی ژمارە7 :
تان
في کردستا
ة والحزبية ف
ة السياسية
الحياة
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201205
5231450556
64859
ی پی دی ئ ف :ھ شتا ئاماادە نييە
فاﯾلی
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1/01/1991
1
تاريخ النشر0 :
تأليف :منذر الموصلي تا
ض الريس للککتب والنشر
الناشر :رياض
دﯾيەکانی پەڕتتووک
تاﯾبەتمەند
دەرەەوە
و ت:
جﯚری پەڕتتووک :راميااری
زمان  -ش وەزار :عەرەەبی
11868
پەڕتوووکی ژمارە8 :
مة الکردية
الحکم
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201312
2091340218
87346
ھ شتا ئامادە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
بدرخان السندي
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
تاﯾبەتم
ستان
شووری کوردس
باش
و ت:
جﯚری پەڕتووک :کلتتوور
ەرەبی
زمان  -ش وەزار :عە

11869
پەڕتوووکی ژمارە9 :
مال
ور يحترق ام
الخابو
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201208
8231046517
72370
ئامادەەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
بيار اوورھان
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی پەڕتووک
ی پەڕتووک :رۆمان
جﯚری
زمان  -ش وەزار :عەرەبی
11870
پەڕتوووکی ژمارە0 :
الدر الثمين في شرح مم و زﯾن
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201309
9032135568
88948
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی

ﻻﭘەڕە

3272

http://www.kurdipedia.org

جان دووست
سپ رﯾز 2006
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
تاﯾبەتم
ستان
شووری کوردس
باش
و ت:
جﯚری پەڕتووک :ئەددەبی
ەرەبی
زمان  -ش وەزار :عە
11871
پەڕتوووکی ژمارە1 :
عب
ع عن الشع
الدفاع
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201208
8230906566
69363
ئامادەەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
عبد ﷲ أوج آالن
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی پەڕتووک :رامياری
جﯚری
زمان  -ش وەزار :عەرەبی
11872
پەڕتوووکی ژمارە2 :
دي عربي اننگليزي)
ل اللغوي الثثالثي) ،کرد
الدليل
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201105
5061137015
57330
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
198ل.
عەزيز رەشيد عقرااوي80،376 ،
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی پەڕتووک
زمان  -ش وەزار :عەرەبی
11873
پەڕتوووکی ژمارە3 :
الجزء الثاني
ء
طى -
ستان الوسط
ة الدوستکيية في کردس
الدولة
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201110
0181352506
62428
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
ب يوسف
عبدالرقيب
ەڕتووک
ەندﯾيەکانی پە
تاﯾبەتمە
ستان
شووری کوردس
باش
و ت:
ەڕتووک :م ژووو
جﯚری پە
زمان  -ش وەزار :عەررەبی
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11874
پەڕتوووکی ژمارە4 :
الجزء االول
ء
طی -
ستان الوسط
ة الدوستکيية في کردس
الدولة
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201312
2092102128
87344
ئامادەەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ب ﯾوسف
ف :عبدالرقيب
تاليف
1972
الطبععة االولی 2 -
داد
مطبععة اللواء  -بغد
ەتمەندﯾيەکانی
تاﯾبە
ی پەڕتووک
ئ اق
و ت:
ی پەڕتووک :م ژوو
جﯚری
ن  -ش وەزار :عەرەبی
زمان
11875
پەڕتوووکی ژمارە5 :
الی مصر
الد المغرب وانتقالھا ی
ة الفاطمية  -قيامھا ببال
الدولة
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201212
2131859217
74335
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
د.عبدﷲ محمد جم
مال الدﯾن
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
دەرەوە
و ت:
ی پەڕتووک :م ژوو
جﯚری
زمان  -ش وەزار :عەرەبی
11876
پەڕتوووکی ژمارە6 :
دولتە؟
عب الکردي الي االن من تشکيل د
ستطع الشع
ة الکردية و لماذا لم يس
الدولة
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201109
9180846016
61730
ئامادەﯾﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
مەال
جواد م
ن 2009 -
لەندەن
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی پەڕتووک
دەرەوە
و ت:
جﯚری
ی پەڕتووک :رامياری
زمان  -ش وەزار :عەرەبی
11877
پەڕتوووکی ژمارە7 :
الذوباان
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201308
8012336258
89340

ﻻﭘەڕە

3274

http://www.kurdipedia.org

ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی

ە
ئامادەﯾە
صالح عبدﷲ
غفور ص
٢٠٠٨
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
تاﯾبەتم
و ت:
ستان
شووری کوردس
باش
جﯚری پەڕتووک :رۆممان
ەرەبی
زمان  -ش وەزار :عە

11878
پەڕتوووکی ژمارە8 :
دراسة لغويية مقارنة)
ي الجملة اللکردية والھنندوأوربية )د
طة ووحدات اإلسناد في
الرابط
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201306
6240016007
78274
ھ شتتا ئامادە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
عمر ککوجري
تمەندﯾيەکانی پەڕتووک
ی
تاﯾبەت
ی پەڕتووک :ززمانەوانی
جﯚری
عەرەبی
زمان  -ش وەزار :ع

11879
پەڕتوووکی ژمارە9 :
الرحييل الدامي
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201311
1102307478
87935
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
حمه کرريم عارف
(رواية ققصيرة)
الل زن َ
گابادي
ترجمة ودراسة :جال
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
تاﯾبەتم
و ت:
ستان
شووری کوردس
باش
جﯚری پەڕتووک :رۆممان
ەرەبی
زمان  -ش وەزار :عە
11880
پەڕتوووکی ژمارە0 :
عراق
سي جمھوريية إيران والع
سائل المتبادللة بين رئيس
الرس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201208
8062116536
67908
ئامادەەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
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...
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی پەڕتووک :رامياری
جﯚری
زمان  -ش وەزار :عەرەبی

11881
پەڕتوووکی ژمارە1 :
الروايية الکردية
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201112
2141320376
63289
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
حمن باشا
عبدالرح
ئاراس 2001 -
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
تاﯾبەتم
و ت:
ستان
شووری کوردس
باش
جﯚری پەڕتووک :ئەددەبی
ەرەبی
زمان  -ش وەزار :عە
11882
پەڕتوووکی ژمارە2 :
اللم الرملية
السال
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201208
8211328327
72346
ھ شتا ئامادە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
سليم برکات
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
تاﯾبەتم
و ت:
ستان
رۆژژئاوای کوردس
جﯚری پەڕتووک :رۆممان
ەرەبی
زمان  -ش وەزار :عە

11883
پەڕتوووکی ژمارە3 :
صره
شخصيته وعص
ين زنکي ش
يد عماد الدين
طان الشھيد
السلط
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201308
8281335558
89056
ئئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
د الصالبي
علي محمد محمد
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
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و ت:
دەرەوە
ی پەڕتووک :م ژوو
جﯚری
زمان  -ش وەزار :عەرەبی
11884
پەڕتوووکی ژمارە4 :
ستان
سوري في غرب کردس
ب البعث الس
عمارية لحزب
السيااسة االستع
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201110
0241751246
62539
ئامادەﯾە
ئا
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
جواد مال
ج
لندن 2004 -
لن
ەکانی پەڕتووک
تتاﯾبەتمەندﯾيە
دەرەوە
و ت:
رامياری
ی
جﯚری پەڕتووک
ج
ک:
عەرەبی
ی
ززمان  -ش وەززار:
11885
پەڕتوووکی ژمارە5 :
ستان ))١٩٢٦ - ١٩٢٣
طانية تجاه تررکيا واثرھا في کوردس
السيااسة البريط
dipedia.org//?q=201305
5292128157
78410
http:///www.kurd
ئئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ف الدين
صطفی سيف
بيار مص
٢٠٠٤
٢
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
بااشووری کورددستان
و ت:
ی پەڕتووک :دۆزی کورد
جﯚری
زمان  -ش وەزار :ع
عەرەبی
11886
پەڕتوووکی ژمارە6 :
وجية
ة سوسيولو
دية؛ دراسة
خصية الکورد
الشخ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201309
9240008208
88531
ە
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
د محمود الخلليل
د .احمد
2013
ەندﯾيەکانی پپەڕتووک
تاﯾبەتمە
و ت:
ستان
شووری کوردس
باش
جﯚری پپەڕتووک :کﯚممە ناسی
زمان  -ش وەزار :عە رەبی
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11887
پەڕتوووکی ژمارە7 :
ستاني
طني الكردس
فة المركزية لالتحاد الوط
رارة الصحيف
الشر
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201403
3021644083
33573
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
حمد ولي
سالم يار اح
٢٠١٣
دﯾيەکانی پەڕتتووک
تاﯾبەتمەند
و ت:
باشوووری کوردستان
جﯚری پەڕتتووک :راگەﯾانندن
ی
زمان  -ش وەزار :عەرەبی
پارت:
کوردستان
ن
نيشتمانيی
ی
ی
ﯾەک تيی
11888
پەڕتوووکی ژمارە8 :
ی المياه )قراءة کوردية)
قليمي علی
رق االوسط الصراع االق
الشر
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201307
7281658418
89409
ئامادەﯾە
ە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
د
ن حمزة محمد
رمضان
٢٠٠٢
٢
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی پەڕتووک
بااشووری کورددستان
و ت:
ی پەڕتووک :راامياری
جﯚری
عەرەبی
زمان  -ش وەزار :ع
11889
پەڕتوووکی ژمارە9 :
ھد والثلج
الشھ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201305
5111128497
78612
ھ شتا ئامادە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ترجمة وتقديم :بدل رﭬو المزوري
تاﯾبەتمە
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
و ت:
ستان
شووری کوردس
باش
ە بەست
جﯚری پەڕتووک :ھە
ەرەبی
زمان  -ش وەزار :عە

11890
پەڕتوووکی ژمارە0 :
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ھشة
ضية
ق :على أرض
العراق
ّ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201110
0121006396
62317
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
العنف ضد األقليات في المناطق المتتنازع عليھا ففي محافظة نينوي
H
Human Righ
hts Watch
تاﯾبەتمەند
دﯾيەکانی پەڕتتووک
دەرەەوە
و ت:
جﯚری پەڕتتووک :راپﯚررت
زمان  -ش وەزار :عەرەەبی
11891
پەڕتوووکی ژمارە1 :
شائر الکردية
العش
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201112
2141325576
63290
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
کليتون
وليم إيک
مد الجاف
ترجمة :حسين احم
ئاراس 2007 -
تاﯾبەتم
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
و ت:
ستان
شووری کوردس
باش
جﯚری پەڕتووک :م ژژوو
ەرەبی
زمان  -ش وەزار :عە
11892
پەڕتوووکی ژمارە2 :
قراطﯾة ھي عصر ثورة المرأة
صرانﯾة الدﯾمق
العصر
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201208
8151613426
65993
ئاماددەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ﷲ اوجالن
عبدﷲ
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی پەڕتووک :راامياری
جﯚری
عەرەبی
زمان  -ش وەزار :ع
پارت:
ن- PKK
نی کوردستان
پاارتی کر کارانی
11893
پەڕتوووکی ژمارە3 :
خ الجزري  -الجزء 1
دﯾوان الشيخ
د الجوھري في شرح د
العقد
dipedia.org//?q=201309
9022248448
88977
http:///www.kurd
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
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شلﯚ)
مد الزفنکي ))مفتي القامش
المال احم
١٩٨٧
ەڕتووک
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی پە
دەەرەوە
و ت:
ەڕتووک :ئەددەبی
جﯚری پە
ەرەبی
زمان  -ش وەزار :عە
11894
پەڕتوووکی ژمارە4 :
د الضائع
العقد
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201110
0121004146
62316
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
شار
الل السنوات العشر األولى من حکم بش
ي سوريا خال
ق اإلنسان في
حالة حقوق
األسد
H
Human Righ
hts Watch
تاﯾبەتمەند
دﯾيەکانی پەڕتتووک
و ت:
دەرەەوە
جﯚری پەڕتتووک :راپﯚررت
زمان  -ش وەزار :عەرەەبی
11895
پەڕتوووکی ژمارە5 :
ة  -السوفيتتية 1947 - 1939
قات االيرانية
العالق
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201310
0302153238
88115
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ب حسن الگوولي
نزار اﯾوب
طبوعات االکادﯾﯾمية الکردﯾة
من مطب
20
الطبعة االولی 009 -
م  -اربيل
مطبعة الحاج ھاشم
تاﯾبەتم
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
و ت:
ستان
شووری کوردس
باش
جﯚری پەڕتووک :م ژژوو
ەرەبی
زمان  -ش وەزار :عە
11896
پەڕتوووکی ژمارە6 :
العلويون
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201209
9171706522
28524
ھ شتا ئامادە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
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م الداقوقي
ابراھيم
تقديم :فلک الدين ککاکه يي
تاﯾبەتم
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
ستان
شووری کوردس
باش
و ت:
جﯚری پەڕتووک :ئاﯾيين و ئاتەﯾزم
ەرەبی
زمان  -ش وەزار :عە
11897
پەڕتوووکی ژمارە7 :
ور
ختلف العصو
العمادية في مخ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201205
5291230466
64943
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
عباس العزاوي
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
تاﯾبەتم
ستان
شووری کوردس
باش
و ت:
جﯚری پەڕتووک :م ژژوو
ەرەبی
زمان  -ش وەزار :عە

11898
پەڕتوووکی ژمارە8 :
العراق
ق
ة الفدرالية في
سية و مسيرة
العمللية السياس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201311
1300805118
87548
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
عثمان
د .ازاد ع
2013
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
تاﯾبەتم
و ت:
ستان
شووری کوردس
باش
جﯚری پەڕتووک :راممياری
ەرەبی
زمان  -ش وەزار :عە
11899
پەڕتوووکی ژمارە9 :
ديين
العيد الکبير لالزد
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201208
8122146487
72132
ئامادەەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ماي
کارل م
ترجمة
ة :داود مراد االختاري
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ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
بااشووری کورددستان
و ت:
ی پەڕتووک :م ژوو
جﯚری
زمان  -ش وەزار :ع
عەرەبی
11900
پەڕتوووکی ژمارە0 :
١٩٢٣
سان الحميدية ٣ - ١٨٩١
الفرس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201308
8132232308
89165
ئاماد ەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ماجد محمد يونس
س زاخويي
٢
٢٠٠٨
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
بااشووری کورددستان
و ت:
ی پەڕتووک :م ژوو
جﯚری
عەرەبی
زمان  -ش وەزار :ع
11901
پەڕتوووکی ژمارە1 :
الفن في لوحات کتاب الشررف نامه
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201312
2012319308
87507
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
کي
تأليف  :عبد الرقيب يوسف الزفنک
ي
ترجمة  :دالور زنکي
تاﯾبەتم
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
ستان
شووری کوردس
باش
و ت:
جﯚری پەڕتووک :ھوونەری
ەرەبی
زمان  -ش وەزار :عە
11902
پەڕتوووکی ژمارە2 :
عراق
مقراطية للع
الفيدررالية والديم
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201208
8261113376
69472
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
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ھماوەندي
محمد ھ
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
تاﯾبەتم
و ت:
ستان
شووری کوردس
باش
جﯚری پەڕتووک :راممياری
ەرەبی
زمان  -ش وەزار :عە

11903
پەڕتوووکی ژمارە3 :
ساب وتراث قومي
الفيلييون ..تاريخ وقبائل وانس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201207
7092120507
71947
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
سلمان مھدي الفيلي
نجم س
تاﯾبەتم
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
ستان
شووری کوردس
باش
و ت:
جﯚری پەڕتووک :م ژژوو
ەرەبی
زمان  -ش وەزار :عە

11904
پەڕتوووکی ژمارە4 :
کويي
جي قادر الک
کوردي بين خاني وحاج
ر القومي الک
الفکر
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6272221087
71595
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
دى
رشيد فند
ەڕتووک
تاﯾبەتمەنندﯾيەکانی پەڕ
و ت:
باشوووری کوردستتان
ەڕتووک :راميارری
جﯚری پەڕ
زمان  -ش وەزار :عەرەەبی

11905
پەڕتوووکی ژمارە5 :
ن
سة في جغررافية المدن
شلي دراس
القامش
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201306
6240022297
78273
ە
شتا ئامادە نييە
ھش
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
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ي رەش
کوني
ی پەڕتووک
ەتمەندﯾيەکانی
تاﯾبە
ی پەڕتووک :ھەمەجﯚرە
جﯚری
زمان
ن  -ش وەزار :عەرەبی

11906
پەڕتوووکی ژمارە6 :
کردي  -عرببي)
ي الحديث )ک
وس الکردي
القامو
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201105
5061137045
57444
نييە
شتا ئامادە ە
ھش
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
شرکة الشرق ا وسط للطبااعة670 ،1985 ،ص.
ي ،عمان :شر
علي سيدو گوراني
گ
پەڕتوووک  -فەرھەنگ
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی پەڕتووک
ددەرەوە
و ت:
ی پەڕتووک :ففەرھەنگ
جﯚری
عەرەبی
زمان  -ش وەزار :ع
11907
پەڕتوووکی ژمارە7 :
القبائئل الکردية
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22702075619888
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ويليام ايگلتون
ترجمة :احمد محموود خليل
2006
تاﯾبەتم
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
ستان
شووری کوردس
باش
و ت:
جﯚری پەڕتووک :م ژژوو
ەرەبی
زمان  -ش وەزار :عە
11908
پەڕتوووکی ژمارە8 :
وسيط
ي العصر الو
القبائئل و الزعاماات القبلية الکوردية في
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201109
9131506166
61203
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
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نووسەر
ق توفيق
زرار صديق
الپەڕەکان
ژمارەي ال
214
سا ي چااپ
2007
کەتەلﯚگ
ت
سياسەت
ەڕتووک
تاﯾبەتمەنندﯾيەکانی پەڕ
باشوووری کوردستتان
و ت:
ەڕتووک :م ژووو
جﯚری پەڕ
زمان  -ش وەزار :عەرەەبی
11909
پەڕتوووکی ژمارە9 :
ية الکردية
في والقضية
القذاف
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201209
9041526513
33772
ئاماددەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
صابرر علي احمد
1992
ی پەڕتووک
ەتمەندﯾيەکانی
تاﯾبە
دەرەوە
و ت:
جﯚرری پەڕتووک :دۆزی کورد
ن  -ش وەزار :عەرەبی
زمان
11910
پەڕتوووکی ژمارە0 :
ية الکوردية
في والقضية
القذاف
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201110
0201643376
62469
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
دين کاکةيي
فلک الد
ي ئاراس 20 05 -
دەزگاي
تاﯾبەتم
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
و ت:
ستان
شووری کوردس
باش
جﯚری پەڕتووک :راممياری
ەرەبی
زمان  -ش وەزار :عە
11911
پەڕتوووکی ژمارە1 :
عراقية
القضيية الكردية بين مطرقة دول الجوارر و سندان االحكومة الع
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http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201405
5012028357
76034
ئامادەەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ل محمد
د .خلليل اسماعيل
2
2012
ی پەڕتووک
ەتمەندﯾيەکانی
تاﯾبە
بباشووری کورردستان
و ت:
ی پەڕتووک :ددۆزی کورد
جﯚری
عەرەبی
ن  -ش وەزار :ع
زمان
11912
پەڕتوووکی ژمارە2 :
فيا السياسيية
ھديد الجغراف
في العراق من اإلستنززاف إلى تھ
القضيية الكردية ف
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201405
5172127037
76348
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
موسى اللسيد علي
ەڕتووک
تاﯾبەتمەنندﯾيەکانی پە
و ت:
دەرەەوە
دۆزی کورد
ی
ەڕتووک:
جﯚری پەڕ
زمان  -ش وەزار :عەرەەبی

11913
پەڕتوووکی ژمارە3 :
ھم
کرد وحاضرھ
القضيية الکردية  -ماضي الک
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201209
9221711132
25692
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
شيرکو
بلەچ ش
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
تاﯾبەتم
ستان
شووری کوردس
باش
و ت:
جﯚری پەڕتووک :م ژژوو
ەرەبی
زمان  -ش وەزار :عە

11914
پەڕتوووکی ژمارە4 :
القضيية الکردية أمام التحدياات
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201311
1101043058
87982
ی پی دی ئ ف :ھ شتا ئاماادە نييە
فاﯾلی
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يقع الکتاب في  88صفحة  ،من
أربيل  ، 1999ع
ل
الح بدر الدين  ،طبعة
تأليف  :صال
بعد الحرب البارددة  ،الشرق االوسط
م موضوعاته مرحلة ما د
صغير  ،من أھم
الحجم الصغ
في الشرق االووسط
ي على الکرد  ،السياسية االمريکية ي
في ظل الننظام العالمي
اتفاقية واشنطن … وغيرھا من الموضوعات الھامة.
ة
، 688
کردية القرار 8
والقضية الک
تاﯾبەتمەند
دﯾيەکانی پەڕتتووک
و ت:
باشوووری کوردستان
جﯚری پەڕتتووک :دۆزی کورد
ی
زمان  -ش وەزار :عەرەبی
11915
پەڕتوووکی ژمارە5 :
في العراق  -التاريخ و االفاق
القضيية الکردية ف
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201208
8221653227
72365
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
حاج
عزيز الح
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
تاﯾبەتم
و ت:
ستان
شووری کوردس
باش
جﯚری پەڕتووک :م ژژوو
ەرەبی
زمان  -ش وەزار :عە

11916
پەڕتوووکی ژمارە6 :
ألکراد
في العراق ،البعث واأل
القضيية الکردية ف
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201205
5231453516
64861
ی پی دی ئ ف :ھ شتا ئاماادە نييە
فاﯾلی
2000
2
تاريخ النشر/11/01 :
تأليف :منذر الموصلي تا
للقضية الکردية
ية
سلسلة :رؤية عربية
الناشر :دارر المختار الس
دﯾيەکانی پەڕتتووک
تاﯾبەتمەند
و ت:
دەرەەوە
جﯚری پەڕتتووک :راميااری
زمان  -ش وەزار :عەرەەبی
11917
پەڕتوووکی ژمارە7 :
کردستان
في غربي ک
القضيية الکردية ف
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201307
7271001578
89444
ئاماددەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
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مر الوطني الککردستاني
ستان والمؤتم
ة غربي کردس
جمعية
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی پەڕتووک :ددۆزی کورد
جﯚری
عەرەبی
زمان  -ش وەزار :ع
11918
پەڕتوووکی ژمارە8 :
ستقبل
خ الواقع المس
شود التاريخ
والحل المنش
القضيية الکردية و
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201205
5231458296
64863
ی پی دی ئ ف :ھ شتا ئاماادە نييە
فاﯾلی
تاريخ النشر2007/10/01 :
خ
د سليمان الففھداوي
تأليف :خالد
ستراتيجية
دراسات االس
سات والنشر السلسلة :الد
الناشر :صففحات للدراس
لية
والمستقبلي
دﯾيەکانی پەڕتتووک
تاﯾبەتمەند
دەرەەوە
و ت:
جﯚری پەڕتتووک :راميااری
زمان  -ش وەزار :عەرەەبی
11919
پەڕتوووکی ژمارە9 :
والنظام العاالمي الجدييد
القضيية الکردية و
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201311
1032107438
88324
ی پی دی ئ ف :ھ شتا ئاماادە نييە
فاﯾلی
صفحة،
الکتاب في  340ص
ب
 ،19يقع
الح بدر الدين ،طبعة بيروت – لبنان 993
تأليف :صال
کرية معاصرة کثيرة
تقديما وموضوعات سياسية وفک
ا
من الحجم المتوسط ،وويتناول
سة اللعب
في ظل التغييرات العالمية ،ترکيا وسياس
القات الکردية – العربية ي
اھمھا العال
سية الکردية.
ت على اداء اللحرکة السياس
ل ،ومالحظات
على الحبال
دﯾيەکانی پەڕتتووک
تاﯾبەتمەند
لوبنان
و ت:
جﯚری پەڕتتووک :دۆزی کورد
زمان  -ش وەزار :عەرەبی
بی
11920
پەڕتوووکی ژمارە0 :
ة في الؤتمررات الدولية
القضيية الکوردية
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201307
7271011008
89443
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
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مه خورشيد ممصطفی
فؤاد حم
٢٠٠١
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
تاﯾبەتم
ستان
شووری کوردس
باش
و ت:
جﯚری پەڕتووک :دۆززی کورد
ەرەبی
زمان  -ش وەزار :عە
11921
پەڕتوووکی ژمارە1 :
ة في ترکيا
القضيية الکوردية
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201112
2231245216
63483
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ھنري ببارکي
گراھام ﭬاولر
گولستاان گورباي
مايکل گگونتر
کريم يللدز
ترجمة :ھەﭬال
شر
سة موکرياني للبحوث والنش
مؤسس
2007
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
تاﯾبەتم
و ت:
شووری کوردس
باش
ستان
جﯚری پەڕتووک :راممياری
ەرەبی
زمان  -ش وەزار :عە
11922
پەڕتوووکی ژمارە2 :
معرکة العراق
عربية في م
والقومية الع
القضيية الکردﯾة و
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201308
8142023438
89163
ئاماددەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
مود الدرة
محم
ی پەڕتووک
ەتمەندﯾيەکانی
تاﯾبە
جﯚری پەڕتووک :دۆزی کورد
ن  -ش وەزار :عەرەبی
زمان

11923
پەڕتوووکی ژمارە3 :
مية االزيدية
القوم
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http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201109
9182147236
61963
ئامادەەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ف :امين فرحاان جيجو
المؤلف
ەاليەن )روژھاات سەعيد( سەبارەت بە )القوميە االززيديە(
ي تايبەت بﯚ کورديپ ديا لە
چاوە :تﯚمار کي
سەرچ
21:29:3
34 2011-9-1
لە18 :
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
و ت:
بااشووری کورددستان
ی پەڕتووک :م ژوو
جﯚری
زمان  -ش وەزار :ع
عەرەبی
11924
پەڕتوووکی ژمارە4 :
عربية
ي القصص الشعبية اللکوردية والع
م السائدة في
القيم
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201111
1272053456
63025
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
ھيم عزيز  -پە تي
عمر ابراھ
2007
ندﯾيەکانی پەڕ
تاﯾبەتمەند
ەڕتووک
و ت:
باشوووری کوردستتان
جﯚری پەڕڕتووک :ئەدەببی
زمان  -ش وەزار :عەرەەبی
11925
پەڕتوووکی ژمارە5 :
م البلدان
د في معجم
الكرد
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201404
4181407107
75887
يە
شتا ئامادە نييە
ھش
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
جان دوست
ی پەڕتووک
ەتمەندﯾيەکانی
تاﯾبە
جﯚرری پەڕتووک :م ژوو
زمان
ن  -ش وەزار :عەرەبی

11926
پەڕتوووکی ژمارە6 :
کرد آم لر
اللر ک
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201110
0260917146
62573
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ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی

ە
ئامادەﯾە
خسرو جاف
ي ئاراس 20 05 -
دەزگاي
تاﯾبەتم
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
و ت:
ستان
شووری کوردس
باش
جﯚری پەڕتووک :م ژژوو
ەرەبی
زمان  -ش وەزار :عە

11927
پەڕتوووکی ژمارە7 :
فيليون في الماضي واالحاضر
اللور )الکورد( الف
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201207
7092117057
71946
يە
شتا ئامادە نييە
ھش
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ي
عبد الجليل فيلي
ی پەڕتووک
ەتمەندﯾيەکانی
تاﯾبە
جﯚرری پەڕتووک :م ژوو
ن  -ش وەزار :عەرەبی
زمان

11928
پەڕتوووکی ژمارە8 :
ة
ساة الکوردية
المآس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201112
2141028296
63276
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
جيرارد جالديان
ترجمة :عبدالسالم النقشبندي
تاﯾبەتم
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
ستان
شووری کوردس
باش
و ت:
جﯚری پەڕتووک :راممياری
ەرەبی
زمان  -ش وەزار :عە
11929
پەڕتوووکی ژمارە9 :
عرب في الللغة الکردية
ض الکتاب الع
في آراء بعض
کالم بحث ف
المجاازفة في الک
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201209
9070909246
67599
ھ شتا ئامادە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
جميل محمد
خالد ج
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ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی پەڕتووک :ززمانەوانی
جﯚری
عەرەبی
زمان  -ش وەزار :ع
11930
پەڕتوووکی ژمارە0 :
والعنف
المجتتمع الدين و
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201311
1051526008
88031
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
سرو قادر
ي
ترجمة :امين بوتاني
٢٠١٢
تاﯾبەتم
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
و ت:
ستان
شووری کوردس
باش
جﯚری پەڕتووک :ئاﯾيين و ئاتەﯾزم
ەرەبی
زمان  -ش وەزار :عە
11931
پەڕتوووکی ژمارە1 :
شراقي
ظور االستشر
ي في المنظو
المجتتمع الکردي
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201112
2141044426
63277
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
بدرخان السندي
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
تاﯾبەتم
و ت:
ستان
شووری کوردس
باش
جﯚری پەڕتووک :م ژژوو
ەرەبی
زمان  -ش وەزار :عە

11932
پەڕتوووکی ژمارە2 :
رقة
المحر
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201202
2011214576
64150
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
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المحرقة
الم لف :بلنند محمد
ي العربية :ساامي الحاج
ترجمة الي
ەھـ
صلي :سوتنگە
ا سم ا ص
سنة النشرر2011 :
مطبوحات ااالتحاد ا دباءء الکرد – فرع دھوک
تاﯾبەتمەند
دﯾيەکانی پەڕتتووک
و ت:
باشوووری کوردستان
جﯚری پەڕتتووک :رۆمان
ی
زمان  -ش وەزار :عەرەبی
11933
پەڕتوووکی ژمارە3 :
ن الکردية
المدن
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201311
1041958348
88037
ی پی دی ئ ف :ھ شتا ئاماادە نييە
فاﯾلی
ة ،من
في  200صفحة
تأليف :آزاد ديرکي ،طبععة  ،1988بالللغة العربية ،ييقع الکتاب ي
الکردستانية من
ة
المدن
ن
عن اشھر
ديثاً عذباً ن
القطع المتووسط  .يضم بين دفتيه حد
ومعالمھا االثرية التارييخية
ا
ھا الجغرافي وسکانھا وعااداتھا وتقاليدھم
حيث موقعھ
طن السليب.
لمعرفة مفردات الوط
ة
ضرورية
خرى کثيرة ض
وتفاصيل اخ
دﯾيەکانی پەڕتتووک
تاﯾبەتمەند
و ت:
لوبنان
جﯚری پەڕتتووک :ھەمە جﯚرە
ی
زمان  -ش وەزار :عەرەبی
11934
پەڕتوووکی ژمارە4 :
جيال
ن ولعبة االج
المدن
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201308
8031017478
89327
ئامادەەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
مد
د مسعود محم
محمد
٢٠٠٧
٢
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی پەڕتووک
بااشووری کورددستان
و ت:
ھەمەجﯚرە
ی پەڕتووک :ھ
جﯚری
عەرەبی
زمان  -ش وەزار :ع
11935
پەڕتوووکی ژمارە5 :
ة في الفلکللور الکردي
المراة
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http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201305
5250919107
78463
يە
شتا ئامادە نييە
ھش
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
روھاات االکوم
حمد
مة :خالت احم
ترجم
ەتمەندﯾيەکانی
تاﯾبە
ی پەڕتووک
جﯚرری پەڕتووک :کلتوور
زمان
ن  -ش وەزار :عەرەبی

11936
پەڕتوووکی ژمارە6 :
کردﯾة ،رابەر
شد قاموس مدرسی فی اللغتين الغربية و الک
المرش
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201105
5061137025
57381
ھ شتا ئامادە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
گ
پەڕتوووک  -فەرھەنگ
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی پەڕتووک
ی پەڕتووک :ففەرھەنگ
جﯚری
عەرەبی
زمان  -ش وەزار :ع
11937
پەڕتوووکی ژمارە7 :
ة  :الوھم والحقيقة
سألة الکردية
المس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201205
5231456526
64862
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
تأليف
ف :مازن بالل
خ النشر1993/01 /01 :
تاريخ
والتوزيع
ع
شر :بيسان لللنشر
الناش
ی پەڕتووک
ەتمەندﯾيەکانی
تاﯾبە
دەرەوە
و ت:
ی پەڕتووک :دۆزی کورد
جﯚری
ن  -ش وەزار :عەرەبی
زمان
11938
پەڕتوووکی ژمارە8 :
قات الترکية  -اإليرانية
ة في العالقا
سآلة الکردية
المس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201112
2141124286
63278
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
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روبرت آآولسن
سان رمضان
ترجمة :محمد احس
تاﯾبەتم
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
ستان
شووری کوردس
باش
و ت:
جﯚری پەڕتووک :دۆززی کورد
ەرەبی
زمان  -ش وەزار :عە
11939
پەڕتوووکی ژمارە9 :
ة في ملف االسياسة اللدولية
سألة الکردية
المس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201208
8211517007
72357
ئاماددەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
دة العلي
عايد
ت 2000 -
بيروت
ی پەڕتووک
ەتمەندﯾيەکانی
تاﯾبە
لوبنان
و ت:
جﯚرری پەڕتووک :رامياری
ن  -ش وەزار :عەرەبی
زمان
11940
پەڕتوووکی ژمارە0 :
ضية الکورد الفيليين
ونية في قض
سؤولية القانو
المس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201202
2062048446
64192
ئاماددەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
زھيرر کاظم عبود
بغدادد 2007 -
ی پەڕتووک
ەتمەندﯾيەکانی
تاﯾبە
دەرەوە
و ت:
جﯚرری پەڕتووک :م ژوو
ن  -ش وەزار :عەرەبی
زمان
11941
پەڕتوووکی ژمارە1 :
سالة الکورديية في العراق المعاصرر
المس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201308
8152136558
89151
ئاماددەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ھا عن الروسيية :عبدي حااجي
ترجمھ
٢٠٠٨
٢
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ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
بااشووری کورددستان
و ت:
ی پەڕتووک :دۆزی کورد
جﯚری
زمان  -ش وەزار :ع
عەرەبی
11942
پەڕتوووکی ژمارە2 :
مون
ستضعفون اللکرد و أخواننھم المسلم
المس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201110
0151325566
62384
ئاماادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ل نەبەز
جەمال
لندن 1997 -
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی پەڕتووک
دەرەوە
و ت:
جﯚری
ی پەڕتووک :رامياری
زمان  -ش وەزار :عەرەبی
11943
پەڕتوووکی ژمارە3 :
ومة العراقيية عام 1984
الکردستاني الى الحکو
ي
قدمھا االتحااد الوطني
شاريع التي ق
المش
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201212
2291135007
74512
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
د اسسرد
تقديم :فريد
ة 2012 -
السليمانية
دﯾيەکانی پەڕتووک
تاﯾبەتمەند
باشوووری کوردستان
و ت:
جﯚری پەڕتتووک :دۆزی کورد
عەرەبی
ی
زمان  -ش وەزار:
11944
پەڕتوووکی ژمارە4 :
شارکة السياسية للشبااب في اقلييم کوردستان
المش
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201308
8170000228
89132
ئاممادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
جي پيرو ئ منين
جعفر ابراھيم حاجي
ينکی
٢
٢٠٠٨
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
بااشووری کورددستان
و ت:
ی پەڕتووک :راامياری
جﯚری
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زمان  -ش وەزار :ع
عەرەبی
11945
پەڕتوووکی ژمارە5 :
ة
شکلة الکردية
المش
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201312
2121346428
87296
ی پی دی ئ ف :ھ شتا ئاماادە نييە
فاﯾلی
ى بور
ميد رضا جالئى
تأليف  :حم
حمد عالء الديين منصور
ديم  :أ.د .مح
ترجمة وتقد
شر 2000 :م
تاريخ النشر
دﯾيەکانی پەڕتتووک
تاﯾبەتمەند
و ت:
دەرەوەە
جﯚری پەڕتتووک :دۆزی کورد
زمان  -ش وەزار :عەرەبی
بی
11946
پەڕتوووکی ژمارە6 :
ة في الشررق االوسط منذ بدايتھا حتى سنة 1991
شکلة الکردية
المش
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201208
8211451077
72354
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
مود عيسى
د .حامد محم
مصر  -بورسععيد 1992 -
تاﯾبەتمەندﯾييەکانی پەڕتووک
دەرەوە
ە
و ت:
رامياری
ی
جﯚری پەڕتوووک:
عەرەبی
ی
زمان  -ش وەەزار:
11947
پەڕتوووکی ژمارە7 :
دينان
ي إلمارة بھد
جم التاريخي
المعج
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201203
3092126156
64379
ە
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
تأليف :اللدکتور عماد عبدالسالم ررؤوف
عدد 111
مية الکردية ع
من مطببوعات االکديم
م  -اربيل
مطبعة االحاج الھاشم
201
سنة 11
تاﯾبەتمە
ەندﯾيەکانی پپەڕتووک
شووری کوردس
باش
و ت:
ستان
جﯚری پپەڕتووک :م ژووو
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زمان  -ش وەزار :عەررەبی
11948
پەڕتوووکی ژمارە8 :
العربية
ة
صول
کية والعثماننية ذات األص
في المصطللحات األيوبيية والمملوک
جم الجامع ف
المعج
ماعية
دية و االجتم
ة والعسکريية السياسيية واالقتصاد
حات اإلدارية
والفاررسية الترکيية المصطلح
والعائئلية
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201308
8281025498
89058
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ن حالق وعباس صباغ
حسان
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ددەرەوە
و ت:
ی پەڕتووک :ززمانەوانی
جﯚری
عەرەبی
زمان  -ش وەزار :ع
11949
پەڕتوووکی ژمارە9 :
1
1958-1914
ة لالحتالل 4
المقاومة الکردية
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201111
1141057566
62932
ئاماددەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ب بارزاني
ايوب
ی پەڕتووک
ەتمەندﯾيەکانی
تاﯾبە
دەرەوە
و ت:
جﯚرری پەڕتووک :م ژوو
ن  -ش وەزار :عەرەبی
زمان

11950
پەڕتوووکی ژمارە0 :
والمعاصر
صر
ث
سية لتأريخ اللکورد الحديث
مح السياس
المالم
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201304
4252249417
78728
مادەﯾە
ئاما
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
صباح ارام
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی پەڕتووک :م ژوو
جﯚری
زمان  -ش وەزار :عەرەبی
11951
پەڕتوووکی ژمارە1 :
قبل
ضر والمستقب
في العراق؛؛ الماضي ووافاق الحاض
ف النفطي ف
الملف
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http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201306
6301206138
89758
ئامادەەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
خنسي
بيوار خ
٢٠٠٥
٢
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی پەڕتووک
بااشووری کورددستان
و ت:
ی پەڕتووک :ئاابووری
جﯚری
عەرەبی
زمان  -ش وەزار :ع
11952
پەڕتوووکی ژمارە2 :
ع عليھا
طقة المتنازع
المنط
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201112
2131031276
63249
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
مد
سماعيل محم
المؤلف :د .خليل اس
سليمانني 2007
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
تاﯾبەتم
ستان
شووری کوردس
باش
و ت:
جﯚری پەڕتووک :راممياری
ەرەبی
زمان  -ش وەزار :عە
11953
پەڕتوووکی ژمارە3 :
وردستاني  -المؤتمر الثثالث عشر
قراطي الکو
لحزب الديمق
ھاج والنظام الداخلي للح
المنھ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201310
0050953548
88406
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
٢٠
اربيل ٠١٠ -
تاﯾبەتمەندﯾﯾيەکانی پەڕتوووک
کوردستان
ن
باشوورری
و ت:
پرۆگرام
م
جﯚری پەڕتوووک:
عەرەبی
ی
زمان  -ش ووەزار:

11954
پەڕتوووکی ژمارە4 :
المھاجرون
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201112
2231253096
63485
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
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سيني
الشيخ توفيق الحس
ي 2011 -
قامشلي
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
تاﯾبەتم
ستان
رۆژژئاوای کوردس
و ت:
جﯚری پەڕتووک :ئە دەبی
ەرەبی
زمان  -ش وەزار :عە
11955
پەڕتوووکی ژمارە5 :
داد
وية في بغد
ألسرة السنو
م أو تأرخ األ
سالف الکرام
جز في توارييخ حياة األس
الموج
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201110
0240936326
62500
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ي
مجيد السنوي
تأليف عبدﷲ ابن الشيخ عبدالم
قرەداغي
حمد علي القر
ه وراجعه وعللق عليه :مح
قدم له
2
ي ژين 2007 -
بنکەي
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی پەڕتووک
بااشووری کورددستان
و ت:
ی پەڕتووک :م ژوو
جﯚری
عەرەبی
زمان  -ش وەزار :ع
11956
پەڕتوووکی ژمارە6 :
والکردية
السرائيلية و
ھيار االمال اال
عراق ودول الجوار  -انھي
ساد في الع
الموس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201208
8070911096
67775
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
شلومو نکدييمون
ترجمة :بدر عقيلي
تاﯾبەتمەندﯾﯾيەکانی پەڕتوووک
دەرەووە
و ت:
جﯚری پەڕتوووک :راميارری
زمان  -ش ووەزار :عەرەبی
11957
پەڕتوووکی ژمارە7 :
ة في العراق ،تاريخھا وتطورھا
حفية الکردية
سوعة الصح
الموس
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20111
1127220803
34754
شتا ئامادە نيييە
ھش
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
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ق بطي
فائق
بەتمەندﯾيەکاننی پەڕتووک
تاﯾبە
دەرەوە
و ت:
جﯚرری پەڕتووک :راگەﯾاندن
ن  -ش وەزار  :عەرەبی
زمان

11958
پەڕتوووکی ژمارە8 :
ومعتقدات
رائية تاريخ و
الميتر
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201309
9122111338
88799
ئامادەەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ی
ي تتر نيروەﯾی
د .علي
ة :پير خدر سل
ة عن الکردﯾة
ترجمة
سليمان
ماعي
من مننشوارات مرککز اللش الثقافي و االجتما
سلة رقم 7
سلس
ھوک
ة خاني  -دھ
مطبعة
200
ة االولی 08 -
الطبعة
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی پەڕتووک
و ت:
بااشووری کورددستان
م
ی پەڕتووک :ئااﯾين و ئاتەﯾزم
جﯚری
عەرەبی
زمان  -ش وەزار :ع
11959
پەڕتوووکی ژمارە9 :
دستان-
الشام-الحجاز-کرد
م
 1884-1877بالد
عات الکيانية االسالمية في الدولة العثمانية 7
النزعا
البانياا
dipedia.org//?q=201208
8211458507
72355
http:///www.kurd
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
عبد اللرؤوف سنو
بيروت 1998 -
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی پەڕتووک
دەرەوە
و ت:
ی پەڕتووک :رامياری
جﯚری
زمان  -ش وەزار :عەرەبی
11960
پەڕتوووکی ژمارە0 :
)19
ق )المسألة الکوردية في سنوات 945 - 1923
النضاال واألخفاق
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201110
0232354446
62486
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ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
س .الزاريف
م .س
جالد
ە :صادق الج
ه من الروسيە
ترجمه
2
ي ژين 2000 -
بنکەي

ئاماددەﯾە

تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی پەڕتووک
بااشووری کورددستان
و ت:
ی پەڕتووک :م ژوو
جﯚری
عەرەبی
زمان  -ش وەزار :ع
11961
پەڕتوووکی ژمارە1 :
ط و االکراد
النفط
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201209
9011125166
63694
ئاماددەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
مال مجيد
د .کم
ی پەڕتووک
ەتمەندﯾيەکانی
تاﯾبە
جﯚرری پەڕتووک :ئابووری
زمان
ن  -ش وەزار :عەرەبی

11962
پەڕتوووکی ژمارە2 :
ة الحميدية في اللغة االکردية
الھدية
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201105
5061137035
57384
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
ت:
موکري ،بەيروت
ينەوەي د .محمد م
ي
ي المقدسي ،ل کﯚ
ضياءالدين پاشا الخالدي
2ل.
296 ،1975
دﯾيەکانی پەڕتتووک
تاﯾبەتمەند
و ت:
ن
لوبنان
ەنگ
جﯚری پەڕتتووک :فەرھە
زمان  -ش وەزار :عەرەببی
11963
پەڕتوووکی ژمارە3 :
دب الکردي
عية في األد
الواقع
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201209
9171011483
31359
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
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سول
ن مصطفى رس
عزالدين
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
تاﯾبەتم
و ت:
ستان
شووری کوردس
باش
جﯚری پەڕتووک :ئەددەبی
ەرەبی
زمان  -ش وەزار :عە

11964
پەڕتوووکی ژمارە4 :
الدولي العام
ي
ظل قواعد القاانون
دستان العرراق في ل
ع القانوني القليم کورد
الوضع
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201307
7271409488
89437
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
عبدالررحمن سليماان الزيباري
٢٠٠٢
٢
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
بااشووری کورددستان
و ت:
ی پەڕتووک :ﯾااساﯾی
جﯚری
عەرەبی
زمان  -ش وەزار :ع
11965
پەڕتوووکی ژمارە5 :
االسالم
م
في
الية العالقة بين المعارضة و السلطة ف
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22702075619884
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
نووسەر
مود شاکر
د.کاوە محم
2006
ەوەي موکريانني
سەرچاوە :ما پەڕي دەززگاي تو ژينەووە و ب وکردنە
دﯾيەکانی پەڕتتووک
تاﯾبەتمەند
و ت:
باشوووری کوردستان
ی
جﯚری پەڕتتووک :رامياری
ی
زمان  -ش وەزار :عەرەبی
11966
پەڕتوووکی ژمارە6 :
الکاژييکنامة
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6042246276
61074
ئامادەەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
...
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ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
بااشووری کورددستان
و ت:
ی پەڕتووک :پررۆگرام
جﯚری
عەرەبی
زمان  -ش وەزار :ع
11967
پەڕتوووکی ژمارە7 :
جية للحياة ا الجتماعية
ة أنثروپولوج
ەيية دراسة
الکاکە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201011
11911134010785
ی پی دی ئ ف :ھ شتا ئاماادە نييە
فاﯾلی
ستير)
ن الھرزاني )ررسالة الماجس
الباحث :د .نوري ياسين
بأشراف :د .خالد فرج اللجابري کلية االداب في جامعةبەغداد
1985
م الدراسة5 :
سنة تقديم
ي
ن الناحية اللغغوية و االجتمااعية:
مراجعة من
القاضي جاسم رحييم الکاکەيى
کتاب43 :
سلسلة الک
ن ساالر
تصميم الدااخلي :کاروان
الف :حميد رەەزا ئازمودە
تصميم الغال
خ1000 :
عدد النسخ
ئاراس أربيل
المطبعة :ئا
الطبعة االوولى 2007
ة ) (2006وزارة الثقافة الققليم کوردستتان
ع ) (599لسنة
رقم اإليداع
تاﯾبەتمەند
دﯾيەکانی پەڕتتووک
و ت:
باشوووری کوردستان
ی
زمان  -ش وەزار :عەرەبی
11968
پەڕتوووکی ژمارە8 :
ين
صدام حسين
ب االسود لص
الکتاب
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201209
9132124427
71030
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
شيرا
ف کريس کوتش
بإشراف
ي
ترجمة :خسرو بوتاني
تاﯾبەتمە
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
ستان
شووری کوردس
باش
و ت:
ەمەجﯚرە
جﯚری پەڕتووک :ھە
ەرەبی
زمان  -ش وەزار :عە
11969
پەڕتوووکی ژمارە9 :
ب المقدس لدى االزيديية مصحف ررش و کتاب الجلوة
الکتاب
dipedia.org//?q=201208
8221002466
69289
http:///www.kurd
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ئامادەﯾە

ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
...
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
م
ی پەڕتووک :ئااﯾين و ئاتەﯾزم
جﯚری
عەرەبی
زمان  -ش وەزار :ع

11970
پەڕتوووکی ژمارە0 :
سي
الم السياس
ومية واإلسال
د بين إرھاب الدولة القو
الکرد
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201311
1011324328
88094
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
درالدين
صالح بد
الطبعة األولى
- 2005
دھوک – کردستان5
تاﯾبەتم
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
و ت:
ستان
شووری کوردس
باش
جﯚری پەڕتووک :دۆززی کورد
ەرەبی
زمان  -ش وەزار :عە
11971
پەڕتوووکی ژمارە1 :
کردستان
في اقليم کر
د االيزديون ف
الکرد
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201204
4110956476
64458
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
ن فرحان
عدنان زيان
تيجية
سات االستراتي
من منشوررات مرکز کرد ستان للدراس
ة 2004
السل مانية
تاﯾبەتمەند
دﯾيەکانی پەڕتتووک
باشوووری کوردستان
و ت:
جﯚری پەڕتتووک :م ژوو
ی
زمان  -ش وەزار :عەرەبی
11972
پەڕتوووکی ژمارە2 :
د اليوم
الکرد
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201112
2131041596
63251
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
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المؤلف ::حسين اکوييجين اوغلو ووآخرون
سان
ترجمة :غسان نعس
ني 2007
سليماني
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
تاﯾبەتمە
و ت:
ستان
شووری کوردس
باش
جﯚری پەڕتووک :راممياری
ەرەبی
زمان  -ش وەزار :عە
11973
پەڕتوووکی ژمارە3 :
ية وتآريخية
سوسيولوجية
د -دراسة س
الکرد
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201110
0081509276
62257
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
باسيل نيکيتين
ة
جديدة ومنقحة
طبعة ج
قدم لھاا وراجعھا ودقققھا
صالح بررواري
تاﯾبەتم
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
و ت:
ستان
شووری کوردس
باش
جﯚری پەڕتووک :م ژژوو
ەرەبی
زمان  -ش وەزار :عە
11974
پەڕتوووکی ژمارە4 :
د في المصادر القديمة
الکرد
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201202
2151629096
64241
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ج .ار .درايفر
ەخورشيد
ة -:ف اد حمە
ترجمة
تاريخ وومکان الطبع 1986 -::بغداد
ة الديواني
مطبعة
ک محمد ئاماددەيکردووە بﯚ ن ت
چاالک
ی پەڕتووک
تمەندﯾيەکانی
تاﯾبەتم
دەرەوە
و ت:
ی پەڕتووک :م ژوو
جﯚری
زمان  -ش وەزار :عەرەبی
11975
پەڕتوووکی ژمارە5 :
ة
ة االسالمية
فة التاريخية
د في المعرف
الکرد
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http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201305
5292115187
78411
ئاماددەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
حيدر لشکري
٢
٢٠٠٤
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی پەڕتووک
بااشووری کورددستان
و ت:
ی پەڕتووک :م ژوو
جﯚری
عەرەبی
زمان  -ش وەزار :ع
11976
پەڕتوووکی ژمارە6 :
ق العثمانية
د في الوثائق
الکرد
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
2270207562
20037
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
نووسەر
ن عەلي
د .عوسمان
ەڕەکان
ژمارەي الپە
144
پ
سا ي چاپ
2010
پ
نﯚرەي چاپ
يەکەم
ديزايني بەرگ
ي
وريا بوداغي
کەتەلﯚگ
م ژوو
وکردنەوەي موکريانني
ە
سەرچاوە :ما پەڕي دەززگاي تو ژينەووە و ب
دﯾيەکانی پەڕتتووک
تاﯾبەتمەند
باشوووری کوردستان
و ت:
جﯚری پەڕتتووک :م ژوو
ی
زمان  -ش وەزار :عەرەبی
11977
پەڕتوووکی ژمارە7 :
د و األرمن اللعالقات التأرريخية
الکرد
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201204
4151602276
64540
ھ شتا ئامادە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
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عثمان
فارس ع
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
تاﯾبەتم
و ت:
ستان
شووری کوردس
باش
جﯚری پەڕتووک :م ژژوو
ەرەبی
زمان  -ش وەزار :عە

11978
پەڕتوووکی ژمارە8 :
قية
ق البريطانيية:دراسة تااريخية وثائق
ن في الوثائق
د و کردستان
الکرد
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201306
6301356418
89751
ھ شتتا ئامادە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
حمدي
وليد ح
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی پەڕتووک :م ژوو
جﯚری
زمان  -ش وەزار :عەرەبی
11979
پەڕتوووکی ژمارە9 :
ن
د وکردستان
الکرد
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201312
2271620228
87046
ئاماددەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ارشااک سافراستتيان
حمود الخليل
مة :احمد مح
ترجم
٢٠٠٨
ی پەڕتووک
ەتمەندﯾيەکانی
تاﯾبە
سوورﯾا
و ت:
جﯚرری پەڕتووک :م ژوو
زمان
ن  -ش وەزار :عەرەبی
11980
پەڕتوووکی ژمارە0 :
والدين
ن
صطورة والتتأريخ
ن :جدلية االص
د وکردستان
الکرد
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201312
2121313198
87299
ھ شتا ئامادە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
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ماعيل
فرست مرعي اسما
20
ق للنشر006 ،
سة بانکى حق
مؤسس
تاﯾبەتم
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
شووری کوردس
باش
و ت:
ستان
جﯚری پەڕتووک :م ژژوو
ەرەبی
زمان  -ش وەزار :عە
11981
پەڕتوووکی ژمارە1 :
د ..دروب التااريخ الوعرة
الکرد
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201209
9041036183
34019
ئاماددەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
لقاء مکي
الجززيرة نت
ی پەڕتووک
ەتمەندﯾيەکانی
تاﯾبە
دەرەوە
و ت:
جﯚرری پەڕتووک :دۆزی کورد
ن  -ش وەزار :عەرەبی
زمان
11982
پەڕتوووکی ژمارە2 :
ي والحاضر
الکوررد الفيليون ببين الماضي
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201202
2062045256
64191
ئاماددەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ي
د ناصر الفيلي
احمد
بغدادد 2005 -
ی پەڕتووک
ەتمەندﯾيەکانی
تاﯾبە
دەرەوە
و ت:
جﯚرری پەڕتووک :م ژوو
ن  -ش وەزار :عەرەبی
زمان
11983
پەڕتوووکی ژمارە3 :
ل
الکوررد امة الجبال
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201404
4271830397
75993
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
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عصام انور زنگگنة
االمير ع
2013
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
تاﯾبەتم
ستان
شووری کوردس
باش
و ت:
جﯚری پەڕتووک :دۆززی کورد
ەرەبی
زمان  -ش وەزار :عە
11984
پەڕتوووکی ژمارە4 :
م الذاتي
الل ام الحکم
ق :االستقال
الکوررد في العراق
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201205
5281030406
64914
ئاما دەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
عباس
مريم ع
اسو ککريم
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی پەڕتووک
ی پەڕتووک :رامياری
جﯚری
زمان  -ش وەزار :عەرەبی
11985
پەڕتوووکی ژمارە5 :
الکوررد في الوثائئق البريطانيية
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201112
2231338066
63492
ھ شتا ئامادە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
نووسەرر
د .عثماان علي
ي الپەڕەکان
ژمارەي
544
سا ي چاپ
2008
گ
کەتەلﯚگ
ەت
سياسە
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
تاﯾبەتم
و ت:
ستان
شووری کوردس
باش
جﯚری پەڕتووک :م ژژوو
ەرەبی
زمان  -ش وەزار :عە
11986
پەڕتوووکی ژمارە6 :
حرية
مملوکية البح
ش الدولة الم
الکوررد في جيش
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201203
3040937576
64355
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ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی

ە
ئامادەﯾە
المؤلف :عزت سليماان حسين
عدد 119
مية الکردية ع
من مطببوعات االکديم
مطبعة االحاج ھاشم – اربيل
201
سنة 11
تاﯾبەتمە
ەندﯾيەکانی پپەڕتووک
شووری کوردس
باش
و ت:
ستان
جﯚری پپەڕتووک :م ژووو
زمان  -ش وەزار :عەررەبی

11987
پەڕتوووکی ژمارە7 :
السالمية
ة المعارف اال
الکوررد في دائرة
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201311
1092250488
87998
ی پی دی ئ ف :ھ شتا ئاماادە نييە
فاﯾلی
صفحة  ،من
ة
في 153
قع الکتاب ي
تان  ، 1999يق
طبعة کردستا
حميد ريبوار  ،ط
ترجمة  :حم
ية عن
وجمعته دائرة المعاررف االسالم ة
ه
الحجم المتتوسط  ،يتناوول معظم ما ککتبته
م وعاداتھم ووتقاليدھم.
خھم وقضيتھم
الکرد وتأريخ
دﯾيەکانی پەڕتتووک
تاﯾبەتمەند
جﯚری پەڕتتووک :م ژووو
زمان  -ش وەزار :عەرەەبی
11988
پەڕتوووکی ژمارە8 :
1958 - 19
خالل العھد الملکي 921
ي العراق خ
الکوررد واالحداث الوطنية في
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201207
7111806107
71998
ئاماددەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
م محمد الحففو و عبد الفتاح البوتاني
غانم
20
005
ەتمەندﯾيەکاننی پەڕتووک
تاﯾبە
باشووری کووردستان
و ت:
جﯚرری پەڕتووک :م ژوو
ن  -ش وەزار :عەرەبی
زمان
11989
پەڕتوووکی ژمارە9 :
فيا مختارة وومعرفة
الکوررد وکوردستتان ببلوغراف
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201208
8220958186
69445
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
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ن أ.محو
مؤلف اللکتاب :لقمان
مترجم الکتاب :ھەففال
٢٠٠٧
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
تاﯾبەتم
و ت:
ستان
شووری کوردس
باش
بلﯚگرافيا
جﯚری پەڕتووک :بيبل
ەرەبی
زمان  -ش وەزار :عە
11990
پەڕتوووکی ژمارە0 :
شعر العربي المعاصر
الکوررد وکوردستتان في الش
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201207
7092128207
71943
ئاماددەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
حيدرر الحيدر
ی پەڕتووک
ەتمەندﯾيەکانی
تاﯾبە
جﯚرری پەڕتووک :ئەدەبی
ن  -ش وەزار :عەرەبی
زمان

11991
پەڕتوووکی ژمارە1 :
حية و رجاء
الی االعظيم غوررباتشوف :تح
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201305
5260006257
78456
ئاماددەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
مسععود محمد
مطبععة الحوادث؛ بغداد 1988
ەتمەندﯾيەکانی
تاﯾبە
ی پەڕتووک
ئ اق
و ت:
جﯚرری پەڕتووک :رامياری
ن  -ش وەزار :عەرەبی
زمان
11992
پەڕتوووکی ژمارە2 :
ستوفي
خھا ابن المس
سي ومؤرخ
امارة اربل في اللعصر العباس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201311
1231411268
87669
ئاماددەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
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س الصقار
مي بن خماس
سامي
١٩٩٢
ی پەڕتووک
ەتمەندﯾيەکانی
تاﯾبە
دەرەوە
و ت:
ی پەڕتووک :م ژوو
جﯚری
ن  -ش وەزار :عەرەبی
زمان
11993
پەڕتوووکی ژمارە3 :
امارة بابان
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201307
7211238038
89518
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
...
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
تاﯾبەتم
ستان
شووری کوردس
باش
و ت:
جﯚری پەڕتووک :م ژژوو
ەرەبی
زمان  -ش وەزار :عە

11994
پەڕتوووکی ژمارە4 :
ملي
ستان  -ابراھييم باشا المل
امير اامراء کردس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201211
1202054226
69280
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
م باشا
ي بک ابراھيم
محمد علي
على صالح الميرراني
بوتاني – ى
أ .د .عبدالففتاح على البو
تاﯾبەتمەند
دﯾيەکانی پەڕتتووک
و ت:
باشوووری کوردستان
جﯚری پەڕتتووک :م ژوو
ی
زمان  -ش وەزار :عەرەبی
11995
پەڕتوووکی ژمارە5 :
ن الثورة
انا من
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201302
2121024557
75759
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
پرباڵ مەحمود
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
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بااشووری کورددستان
و ت:
ھە بەست
ی پەڕتووک :ھ
جﯚری
عەرەبی
زمان  -ش وەزار :ع
11996
پەڕتوووکی ژمارە6 :
کوردستان اللعراق بين االنظرية والتتطبيق
انتخاببات اقليم ک
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201307
7271350368
89438
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
سرھننگ حميد البررزنجي
٢٠٠٢
٢
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
بااشووری کورددستان
و ت:
ی پەڕتووک :راامياری
جﯚری
عەرەبی
زمان  -ش وەزار :ع
11997
پەڕتوووکی ژمارە7 :
دستان ترکياا
 19في کرد
ضة عام 925
انتفاض
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201311
1101047268
87980
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
تأليف  ،د .کمال مظھر ااحمد ،بيروت  ،من منشوررات رابطة کاووا للثقافة الکرردية ،
تحليلية تتناول
ة
ع الکتاب في  150صفحة  ،من القطع المتوسط  .دراسة
 ، 2001تقع
نتفاضة
تاريخ الحرککة القومية الککردية في کرردستان ترکيا من خالل الووقوف على انت
حيث
ف بالقاء الضووء على اھم جوانب االنتفااضة من ث
عام  ، 1925يقوم المؤلف
تحليلي.
ي
سياق
م تطوراتھا ونتتائجھا في س
اسبابھا وممقدماتھا واھم
دﯾيەکانی پەڕتتووک
تاﯾبەتمەند
و ت:
ن
لوبنان
جﯚری پەڕتتووک :م ژووو
زمان  -ش وەزار :عەرەەبی
11998
پەڕتوووکی ژمارە8 :
ل خالخاالن
انفال
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201202
2221533346
64289
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
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مال شاخي
ترجمة :نوزاد محمودد حميد
تاﯾبەتم
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
ستان
شووری کوردس
باش
و ت:
جﯚری پەڕتووک :ئەننفال و ھە ەببجە
ەرەبی
زمان  -ش وەزار :عە
11999
پەڕتوووکی ژمارە9 :
الن الزعيم ..والقضية
اوجال
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201208
8211443597
72353
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
شعبان
د بھاء الدين ش
رجائى فايد & أحمد
قاھرة 1999 -
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
تاﯾبەتم
ددەرەوە
و ت:
جﯚری پەڕتووک :ررامياری
عەرەبی
زمان  -ش وەزار :ع
12000
پەڕتوووکی ژمارە0 :
شتية
لمقدس للدييانة الزرادش
اﭬستتا؛ الکتاب الم
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201304
4070926197
78883
ئامادەەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ن
ل عبد الرحمن
خليل
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
و ت:
ددەرەوە
ی پەڕتووک :ئئاﯾين و ئاتەﯾزم
جﯚری
عەرەبی
زمان  -ش وەزار :ع

12001
پەڕتوووکی ژمارە1 :
1923 - 1880
سياسي 0 -
ماعي واالقتتصادي والس
خھم االجتم
ثمانية  -تاريخ
اکراد الدولة العثم
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201208
8201409567
72295
ئاامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
احمد محمد احمد
2009
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ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
بااشووری کورددستان
و ت:
ی پەڕتووک :م ژوو
جﯚری
زمان  -ش وەزار :ع
عەرەبی
12002
پەڕتوووکی ژمارە2 :
بائع السالل
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201311
1101032438
87986
ی پی دی ئ ف :ھ شتا ئاماادە نييە
فاﯾلی
ذي کان اميراً عزف عن مبااھج الدنيا و اانصرف
ع السالل الذ
يتناول الکتااب حکاية بائع
ديه –
الى احضان والد
المطاف ان يعود ى
ف
في اخر
الى العبادةة والتقوى  ،لککنه اضطر ي
ويصبح بعد وفاة والد ) مملکاً مدير شؤؤون الناس باللعدل ) وفي الليل ينصرف الى
جمين ،
ضمن نصاً کورردياً  ،ويضمن عربيين مترج
عبادة ﷲ ووالتقرب اليه  ، .الکتاب يتض
کرياني.
ومقدمة بقللم گيو الموکر
تاﯾبەتمەند
دﯾيەکانی پەڕتتووک
جﯚری پەڕتتووک :چيرۆۆک
زمان  -ش وەزار :عەرەەبی
12003
پەڕتوووکی ژمارە3 :
19
914 - 1826
ي الکردي 6
وعي القومي
ن وحرکة الو
بارزان
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201112
2271947526
63552
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ايوب باببو البارزاني  -پ ش
1980
تاﯾبەتم
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
و ت:
ستان
شووری کوردس
باش
جﯚری پەڕتووک :م ژژوو
ەرەبی
زمان  -ش وەزار :عە
12004
پەڕتوووکی ژمارە4 :
ردية
دراسات کر
باقة د
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201112
2141328196
63291
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
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بابی اللﯚ
کمال رؤؤوف محمد )ابو اللو  ) -ی
ئاراس 2006 -
تاﯾبەتمە
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
ستان
شووری کوردس
باش
و ت:
جﯚری پەڕتووک :ئەددەبی
ەرەبی
زمان  -ش وەزار :عە
12005
پەڕتوووکی ژمارە5 :
وردي في اللتاريخ الحدييث
ت الشعور اللقومي الکو
بدايات
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201310
0311359388
88106
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
عبدالفتتاح علي البوتتاني
2005
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
تاﯾبەتم
و ت:
ستان
شووری کوردس
باش
جﯚری پەڕتووک :دۆززی کورد
ەرەبی
زمان  -ش وەزار :عە
12006
پەڕتوووکی ژمارە6 :
دي
بداﯾة االدب الکرد
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201308
8212053558
89119
ئامادەەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
د اوزون
محمد
ي
ه :دالور زنکي
ترجمه
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی پەڕتووک
ی پەڕتووک :ئەدەبی
جﯚری
زمان  -ش وەزار :عەرەبی
12007
پەڕتوووکی ژمارە7 :
االول
ل
قد و تحليل  -الجزء
ستروﯾکا غوربباتشوف؛ نق
برﯾس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201309
9130915238
88795
ئاماددەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
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مسععود محمد
مطبععه الحوادث
بغدادد
1989
ی پەڕتووک
ەتمەندﯾيەکانی
تاﯾبە
ئ اق
و ت:
جﯚری پەڕتووک :رامياری
ن  -ش وەزار :عەرەبی
زمان
12008
پەڕتوووکی ژمارە8 :
قد و تحليل  -الجزء الثانني
ستروﯾکا غوربباتشوف؛ نق
برﯾس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201403
3162140379
93061
ئاماددەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
مسععود محمد
مطبععة الحوادث
بغدادد
1990
ی پەڕتووک
ەتمەندﯾيەکانی
تاﯾبە
جﯚری پەڕتووک :رامياری
زمان
ن  -ش وەزار :عەرەبی
ئ اق
و ت:
12009
پەڕتوووکی ژمارە9 :
حة
بصراح
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201201
1101334326
63745
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ة الکوردية
حوارات حول القضية
خموري
غفور مخ
2010
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
تاﯾبەتم
و ت:
ستان
شووری کوردس
باش
جﯚری پەڕتووک :راممياری
ەرەبی
زمان  -ش وەزار :عە
12010
پەڕتوووکی ژمارە0 :
ة يانصيب
بطاقة
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201209
9142045416
69204
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ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی

ە
ئامادەﯾە
دين کاکةيي
فلک الد
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
تاﯾبەتم
ستان
شووری کوردس
باش
و ت:
جﯚری پەڕتووک :چييرۆک
ەرەبی
زمان  -ش وەزار :عە

12011
پەڕتوووکی ژمارە1 :
عة دمدم
ي ملحمة قلع
ة الکرد في
بطولة
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201311
1041944459
92558
ی پی دی ئ ف :ھ شتا ئاماادە نييە
فاﯾلی
مصطفى ،طبععة بيروت – للبنان  ،1988وويقع
سم جليل ،ترجمة :شکر م
اعداد :جاس
الکتاب في  120صفحة ،،من الحجم المتوسط.
دﯾيەکانی پەڕتتووک
تاﯾبەتمەند
و ت:
ن
لوبنان
جﯚری پەڕتتووک :م ژووو
زمان  -ش وەزار :عەرەەبی
12012
پەڕتوووکی ژمارە2 :
سوريا
ة  -محکمة أأمن الدولة العليا في س
بعيداً عن العدالة
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201110
0121010396
62319
ئامادەەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
Humaan Rights W
Watch
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
دەرەوە
و ت:
جﯚری
ی پەڕتووک :راپﯚرت
زمان  -ش وەزار :عەرەبی

12013
پەڕتوووکی ژمارە3 :
س وھ النە
جحيم المقدس
بنية االمکان في روايتي الج
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201208
8212130017
72360
ھ شتا ئامادە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
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ساالر تتاوگوزي
2012
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
تاﯾبەتم
ستان
شووری کوردس
باش
و ت:
جﯚری پەڕتووک :ئەددەبی
ەرەبی
زمان  -ش وەزار :عە
12014
پەڕتوووکی ژمارە4 :
1914-18
عثماني 876
خر العھد الع
نان في أواخ
بھدينا
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201307
7072242238
89662
ھ شتا ئامادە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
کي
ن عبدالصمد ا حمد الدوسک
کاميران
تاﯾبەتم
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
ستان
شووری کوردس
باش
و ت:
جﯚری پەڕتووک :م ژژوو
ەرەبی
زمان  -ش وەزار :عە

12015
پەڕتوووکی ژمارە5 :
باللغة العربية ١ -
ة
ت سياسية  -سلسلة الوثائق الکا ژيکية
بيانات
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201312
2041718508
87442
ئاماادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
١٩
٩٦٩
تاﯾببەتمەندﯾيەکا نی پەڕتووک
دەرەوە
و ت:
گەنامەﯾی
ی
جﯚﯚری پەڕتووک  :بە
زمان  -ش وەزار  :عەرەبی

12016
پەڕتوووکی ژمارە6 :
العراق
ق
ستان
اإلعالمي في کردس
ي
طاع
مال العنف ،تتناقض القط
بين اللحرية وأعم
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201309
9031651038
88956
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
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شرين الثاني 2010
مة مراسلون ببال حدود  -تش
ب الشرق األووسط  -منظم
تقرير مکتب
تاﯾبەتمەند
دﯾيەکانی پەڕتتووک
و ت:
دەرەەوە
جﯚری پەڕتتووک :راپﯚررت
زمان  -ش وەزار :عەرەەبی

12017
پەڕتوووکی ژمارە7 :
اللمانية
عر باللغتين العربية واال
غيابين  -شع
بين غ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201311
1011126018
88096
ە
شتا ئامادە نييە
ھش
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ی المحمود
سلوی
ی پەڕتووک
ەتمەندﯾيەکانی
تاﯾبە
ھە بەست
ی پەڕتووک :ھ
جﯚری
ن  -ش وەزار :ففرەزمان
زمان

12018
پەڕتوووکی ژمارە8 :
کورد
تأريخ اسالف الک
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201309
9242021548
88517
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
د محمود الخلليل
د .احمد
2013
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
تاﯾبەتم
و ت:
ستان
شووری کوردس
باش
جﯚری پەڕتووک :م ژژوو
ەرەبی
زمان  -ش وەزار :عە
12019
پەڕتوووکی ژمارە9 :
ة
تأريخ مملکة ميتااني الحورية
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201309
9241041228
88529
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی

ﻻﭘەڕە

3321

http://www.kurdipedia.org

حمود الخليل
د .احمد مح
من منشوررات دار موکرﯾﯾانی للبحوث والنشر
الطبعة االوولی
2
کوردستان – اربيل2013
مطبعة موککرﯾانی
تاﯾبەتمەند
دﯾيەکانی پەڕتتووک
باشوووری کوردستان
و ت:
جﯚری پەڕتتووک :م ژوو
ی
زمان  -ش وەزار :عەرەبی
12020
پەڕتوووکی ژمارە0 :
تاريخ االمارة البابانية
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201205
5291256176
64948
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
حسين ناظم بيک
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
تاﯾبەتم
ستان
شووری کوردس
باش
و ت:
جﯚری پەڕتووک :م ژژوو
ەرەبی
زمان  -ش وەزار :عە

12021
پەڕتوووکی ژمارە1 :
مباحث في تاريخ امارة شيروان)
تاريخ االنسان )م
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201307
7281752258
89405
ئاما دەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ن خان بداق اللشيرواني
االمير صالح بگ بن
٢٠٠٥
٢
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
بااشووری کورددستان
و ت:
ی پەڕتووک :م ژوو
جﯚری
عەرەبی
زمان  -ش وەزار :ع
12022
پەڕتوووکی ژمارە2 :
ة
تاريخ السليمانية
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201309
9112127278
88814
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
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المة محمد أممين زکي بک
تأليف :العال
مال أحمد الروززبياني
مال جميل المال
ترجمة :الم
شرکة النشر ووالطباعة العرراقية المحدوددة
طبع في ش
1
بغداد 1951
دﯾيەکانی پەڕتتووک
تاﯾبەتمەند
و ت:
ق
ئ اق
جﯚری پەڕتتووک :م ژووو
زمان  -ش وەزار :عەرەەبی
12023
پەڕتوووکی ژمارە3 :
تاريخ الفارقي  -الدولة المروانية
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201312
2022138348
87489
ئا مادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
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12025
پەڕتوووکی ژمارە5 :
1925
ي 5 - 1880
ومي الکردي
تاريخ الکفاح القو
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201310
0182250568
88279
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
سون
روبرت اولس
لخليل
مد محمود الخ
ترجمة :احم
ي لبنان  -دار اراس في کرردستان
الناشر :دارر الفارابي في
الطبعة االوولی 2013 -
تاﯾبەتمەند
دﯾيەکانی پەڕتتووک
و ت:
باشوووری کوردستان
جﯚری پەڕتتووک :م ژوو
ی
زمان  -ش وەزار :عەرەبی
12026
پەڕتوووکی ژمارە6 :
ل
ق المستقبل
تاريخ الکورد الفييليون وآفاق
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201311
1102302448
87936
ئاماددەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ي العلوي
ي جعفر الفيلي
زکي
٢٠٠٩
ی پەڕتووک
ەتمەندﯾيەکانی
تاﯾبە
دەرەوە
و ت:
جﯚرری پەڕتووک :م ژوو
ن  -ش وەزار :عەرەبی
زمان
12027
پەڕتوووکی ژمارە7 :
ل)
تاريخ کردستان ))الجزء األول
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6282126536
67490
ئامادەەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
خوين
جکرخ
ة :خالص مس
ترجمة
سور
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی پەڕتووک
دەرەوە
و ت:
ی پەڕتووک :م ژوو
جﯚری
زمان  -ش وەزار :عەرەبی
12028
پەڕتوووکی ژمارە8 :
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ي)
تاريخ کردستان ))الجزء الثاني
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201208
8300909007
72514
ئامادەەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
خوين
جکرخ
ة :خالص مس
ترجمة
سور
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی پەڕتووک
دەرەوە
و ت:
ی پەڕتووک :م ژوو
جﯚری
زمان  -ش وەزار :عەرەبی
12029
پەڕتوووکی ژمارە9 :
ن
تاريخ کوردستان
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201307
7071334358
89668
ئامادەەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
س .الزاريﭫ
م .س
حسرتيان
م .ا .ح
شاکروو محوي
ي .فاسيليفا
ي .ي
جيغالينا
اولغا ج
ية :عبدي حاج
ة عن الروسية
ترجمة
جي
٢٠٠٦
٢
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
و ت:
بااشووری کورددستان
ی پەڕتووک :م ژوو
جﯚری
عەرەبی
زمان  -ش وەزار :ع
12030
پەڕتوووکی ژمارە0 :
تارﯾخ االكراد )درراسة تاريخيية في ظل الخالفة العبباسية )
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201405
5160046467
76330
ئاماددەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ھيم محمد عللی مرجونة
ابراھ
٢٠١٠
ی پەڕتووک
ەتمەندﯾيەکانی
تاﯾبە
دەرەوە
و ت:
زمان
ن  -ش وەزار :عەرەبی
جﯚرری پەڕتووک :م ژوو
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12031
پەڕتوووکی ژمارە1 :
دﯾة
تارﯾخ اللغة الکرد
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201307
7082051018
89635
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ل اسماعيل
زبير بالل
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
تاﯾبەتم
و ت:
ستان
شووری کوردس
باش
جﯚری پەڕتووک :زماانەوانی
ەرەبی
زمان  -ش وەزار :عە

12032
پەڕتوووکی ژمارە2 :
)1979-19
تارﯾخ ايران السيياسي بين ثثورتي )906
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201305
5022354498
82759
ئاماددەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
سبکي
ف:د .امال الس
تاليف
١٩٩٩
ی پەڕتووک
ەتمەندﯾيەکانی
تاﯾبە
دەرەوە
و ت:
جﯚرری پەڕتووک :م ژوو
زمان
ن  -ش وەزار :عەرەبی
12033
پەڕتوووکی ژمارە3 :
طب
تحت سمائ القط
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
2270207562
20029
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
نووسەر
يوسف ابو الفوز
ەڕەکان
ژمارەي الپە
503
پ
سا ي چاپ
2010
پ
نﯚرەي چاپ
االولى
ديزايني بەرگ
مراد بھرامييان
کەتەلﯚگ
شيعر
ڕۆمان و ش

ﻻﭘەڕە

3326

http://www.kurdipedia.org

ەوەي موکريانني
سەرچاوە :ما پەڕي دەززگاي تو ژينەووە و ب وکردنە
دﯾيەکانی پەڕتتووک
تاﯾبەتمەند
و ت:
باشوووری کوردستان
جﯚری پەڕتتووک :رۆمان
ی
زمان  -ش وەزار :عەرەبی
12034
پەڕتوووکی ژمارە4 :
دية؟
مسالة الکرد
ترکيا واالکراد :کييف تتعامل ترکيا مع الم
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201305
5180021157
78550
ئاماددەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ل محفوض
عقيل
٢٠١٢
ی پەڕتووک
ەتمەندﯾيەکانی
تاﯾبە
دەرەوە
و ت:
ی پەڕتووک :دۆزی کورد
جﯚری
ن  -ش وەزار :عەرەبی
زمان
12035
پەڕتوووکی ژمارە5 :
ديران
تشالد
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201308
8281611128
89051
ئاماددەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
شوققي أبو خليل
ی پەڕتووک
ەتمەندﯾيەکانی
تاﯾبە
دەرەوە
و ت:
جﯚرری پەڕتووک :م ژوو
ن  -ش وەزار :عەرەبی
زمان

12036
پەڕتوووکی ژمارە6 :
حات ھامة للمفکر الکرردي جمال ننبز
تصريح
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201112
2101343466
63196
ئاماددەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
لندن 2008 -
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
دەرەوە
و ت:
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ی پەڕتووک :رامياری
جﯚری
زمان  -ش وەزار :عەرەبی
12037
پەڕتوووکی ژمارە7 :
المواجھة
ة
ب  -المخاطر -
ن  -التعريب
ب کوردستان
تعريب
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201112
2131632516
63257
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
خموري
غفور مخ
ەيي
ترجمة :عبدﷲ قرگە
تاﯾبەتم
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
و ت:
ستان
شووری کوردس
باش
جﯚری پەڕتووک :راممياری
ەرەبی
زمان  -ش وەزار :عە
12038
پەڕتوووکی ژمارە8 :
طقين بالعرببية
مبتدئين الناط
م األبجدية اللکوردية للم
تعليم
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201402
2081023442
22186
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
شکيني
شيرککو حسو مش
ی پەڕتووک
ەتمەندﯾيەکانی
تاﯾبە
ی پەڕتووک :زمانەوانی
جﯚری
ن  -ش وەزار :عەرەبی
زمان

12039
پەڕتوووکی ژمارە9 :
قاربات دالليية في نصو ص منتخبة
ک النص ،مق
تفکيک
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201109
9181502086
61955
ی پی دی ئ ف :ھ شتا ئاماادە نييە
فاﯾلی
ل2011 ،
خالدة خليل
ەر ن کورد  -ددھوک
وەشان ن ئ کەتيا نﭭ سە
دﯾيەکانی پەڕتتووک
تاﯾبەتمەند
و ت:
باشوووری کوردستان
شارەکان:
ک
دھﯚک
ی
زمان  -ش وەزار :عەرەبی
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پەڕتووکی ژمارە12040 :
تقرير عن أحداث القامشلي وتداعياتھا في بعض المدن السورية
http://www.kurdipedia.org/?q=2013090411245088936
ئامادەﯾە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
جمعية حقوق اإلنسان في سورية  -آذار 2004
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی پەڕتووک
سوورﯾا
و ت:
جﯚری پەڕتووک :راپﯚرت
زمان  -ش وەزار :عەرەبی
پەڕتووکی ژمارە12041 :
تقرير عن واقع األکراد المجردين من الجنسية
http://www.kurdipedia.org/?q=2013090411223388937
ئامادەﯾە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
أعدته جمعية حقوق اإلنسان في سورية تشرين ثاني 2003 -
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی پەڕتووک
سوورﯾا
و ت:
جﯚری پەڕتووک :راپﯚرت
زمان  -ش وەزار :عەرەبی
پەڕتووکی ژمارە12042 :
تقويم النفط العراقي
http://www.kurdipedia.org/?q=2013070514203589691
ئامادەﯾە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
...
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی پەڕتووک
جﯚری پەڕتووک :ئابووری
زمان  -ش وەزار :عەرەبی
پەڕتووکی ژمارە12043 :
تنظيم خويبون وثورة آگرى
http://www.kurdipedia.org/?q=2013110922301688001
فاﯾلی پی دی ئ ف :ھ شتا ئامادە نييە
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قع الکتاب
ھات اآلکوم  ،ممراجعة شکوور مصطفى  ،طبعة کردستتان  ،1999يق
تأليف :روھ
سة
ذا الکتاب دراس
مؤلف في ھذ
سط ،يتناول الم
صفحة  ،من اللقطع المتوس
في  193ص
منطقة آطرى.
ة
مة في
ن تنظيم )خوييببون( في اثناء اشتعال ثوررة کردية عارم
مفصلة عن
دﯾيەکانی پەڕتتووک
تاﯾبەتمەند
جﯚری پەڕتتووک :م ژووو
زمان  -ش وەزار :عەرەەبی
12044
پەڕتوووکی ژمارە4 :
جاج العصر
عات على زج
توقيع
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201209
9132110313
32627
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
سنجاري
طه حسن الس
حسن ط
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
تاﯾبەتمە
ستان
شووری کوردس
باش
و ت:
ە بەست
جﯚری پەڕتووک :ھە
ەرەبی
زمان  -ش وەزار :عە

12045
پەڕتوووکی ژمارە5 :
وفان
ماً في الطو
ثالث و ثالثون يوم
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201209
9031111467
72376
ئاماد ەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ن اوميد & عبد
تايھان
دﷲ اوجالن
صطفى خليل
م الکتاب :مص
مترجم
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی پەڕتووک :رامياری
جﯚری
زمان  -ش وەزار :عەرەبی
12046
پەڕتوووکی ژمارە6 :
صحفيي كردستان
ي
دور
جبل االفالت من العقاب يجثثم على صد
q=2014042
http:///www.kurdip
pedia.org/?q
2311310510
00456
ئامادەﯾﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
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فيين
حماية الصحف
خاص للجنة ح
تقرير خ
CPJ
2014
ی پەڕتووک
مەندﯾيەکانی
تاﯾبەتم
ی پەڕتووک :راپﯚرت
جﯚری
دەرەوە
و ت:
زمان  -ش وەزار :عەرەبی
12047
پەڕتوووکی ژمارە7 :
١٩٦١ - ١٩؛ دراسة تارييخية
ة خەبات  /النضال ٩٥٩
جريدة
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201308
8262117228
89094
ئئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
د
فرھاد محمد احمد
٢
٢٠٠٨
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی پەڕتووک
بااشووری کورددستان
و ت:
ی پەڕتووک :م ژوو
جﯚری
عەرەبی
زمان  -ش وەزار :ع
12048
پەڕتوووکی ژمارە8 :
د االنسانية
ن الجرائم الموجھة ضد
مة االنفال من
جريم
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201304
4141929408
82678
ئاماادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
رياض العطار
ى المؤتمر العالمي للمقابرر الجماعية
ة مقدمة الى
دراسة
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ەبجە
ەنفال و ھە ە
ی پەڕتووک :ئە
جﯚری
عەرەبی
زمان  -ش وەزار :ع
12049
پەڕتوووکی ژمارە9 :
د
جسد
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201208
8211434597
72352
ئامادەەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
عبدالبباقي يوسف
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی پەڕتووک :رۆمان
جﯚری
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زمان  -ش وەزار :عەرەبی
12050
پەڕتوووکی ژمارە0 :
د ال يحتمل أأعضاءه
جسد
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201208
8211432027
72351
ئامادەەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
مروان شيخي
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ھە بەست
ی پەڕتووک :ھ
جﯚری
عەرەبی
زمان  -ش وەزار :ع
12051
پەڕتوووکی ژمارە1 :
في الرسم اللعراق المعااصر
ق وأثرھا ي
ستان العراق
ة في کوردس
جمالييات الطبيعة
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22702075619893
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
نووسەر
عارف
د .محمد ع
پەڕەکان
ژمارەي الپە
311
پ
سا ي چاپ
2006
کەتەلﯚگ
سياسەت
ەوەي موکرياني
سەرچاوە :ما پەڕي دەززگاي تو ژينەووە و ب وکردنە
دﯾيەکانی پەڕڕتووک
تاﯾبەتمەند
و ت:
باشوووری کوردستاان
جﯚری پەڕتووک :ھەمە
ەجﯚرە
بی
زمان  -ش وەزار :عەرەبی
12052
پەڕتوووکی ژمارە2 :
منية
والعالقات اللکردية االرم
جمعيية خويبون و
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201311
1101035518
87985
ی پی دی ئ ف :ھ شتا ئاماادە نييە
فاﯾلی
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صفحة ،
د  ،طبعة کردستان  ، 2000يقع الکتاب في ) (160ص
حمد مال احمد
تأليف  :مح
شعب الکردي في
کتاب تاريخ الش
المؤلف في ھذا الکت
ف
من القطع المتوسط  ،يتتناول
قومي ،
النضال التحرري الق
ل
مسيرة
وآثارھا الکبير في م
ا
نشاط جمععية خويبون وودورھا
والقسم الثثاني يتعلق ببالعالقات الکرردية االرمنية.
دﯾيەکانی پەڕتتووک
تاﯾبەتمەند
و ت:
باشوووری کوردستان
جﯚری پەڕتتووک :م ژوو
ی
زمان  -ش وەزار :عەرەبی
12053
پەڕتوووکی ژمارە3 :
1929
حکومة االير انية 9-1928
جمعيية زردشت و موقف الح
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201305
5121343177
78590
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ي
سين سردشتي
د.ياس
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی پەڕتووک
ی پەڕتووک :م ژوو
جﯚری
زمان  -ش وەزار :عەرەبی
12054
پەڕتوووکی ژمارە4 :
ب کردستان؛ دراسة انثثروبولوجية
جنوب
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201306
6301402568
89741
ە
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
ھنرێ ففيلد
ی العربية :جررجيس فتح ﷲ
نقله الی
٢٠٠١
ەندﯾيەکانی پپەڕتووک
تاﯾبەتمە
شووری کوردس
باش
و ت:
ستان
جﯚری پپەڕتووک :کﯚممە ناسی
زمان  -ش وەزار :عە رەبی
12055
پەڕتوووکی ژمارە5 :
ديوان احمد الخاني
ھر المعاني في شرح د
جواھ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201207
7111710517
71996
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
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ن ابراھيم الدووسکي
تحسين
2005
تاﯾبەتم
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
ستان
شووری کوردس
باش
و ت:
جﯚری پەڕتووک :ئەددەبی
ەرەبی
زمان  -ش وەزار :عە
12056
پەڕتوووکی ژمارە6 :
فن والفکر
ب االدب والف
ت في رحاب
جوالت
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201308
8031101468
89322
ئاماددەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
حکيم ندﯾم الداووددي
٢٠٠٨
٢
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
بااشووری کورددستان
و ت:
ەدەبی
ی پەڕتووک :ئە
جﯚری
عەرەبی
زمان  -ش وەزار :ع
12057
پەڕتوووکی ژمارە7 :
حديدية
 ،20عام من الرقابة الح
حرية التعبير سوريا 007
حالة اإلعالم و ح
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201309
9041034428
88942
ئامادەەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
حرية التعبير
ة
إلعالم و
المرککز السوري لإل
ی پەڕتووک
ەتمەندﯾيەکانی
تاﯾبە
سوورﯾا
و ت:
ی پەڕتووک :راپﯚرت
جﯚری
ن  -ش وەزار :عەرەبی
زمان

12058
پەڕتوووکی ژمارە8 :
19
العراق )االکراد درراسة حالة( 996-1988
ق
مل الوطني في
حرب الخليج الثاننيه و التکامل
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201208
8211408007
72349
ئامادەﯾە
ئا
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
د عبدالمنعم المراکبي
السيد
2001
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ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
دەرەوە
و ت:
ی پەڕتووک :رامياری
جﯚری
زمان  -ش وەزار :عەرەبی
12059
پەڕتوووکی ژمارە9 :
ي في الوثا ئق البريطاننية
ة الشيخ عبييدﷲ النھري
حرکة
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201309
9022213048
88979
ئاممادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
تيلي امين
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی پەڕتووک
ی پەڕتووک :م ژوو
جﯚری
زمان  -ش وەزار :عەرەبی
12060
پەڕتوووکی ژمارە0 :
سان 01 -
کرد به خراس
ت تارﯾخی ک
حرکت
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201305
5012055148
82755
ئاماددەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
م ﷲ توحدی  -کانيمال
کليم
ەتمەندﯾيەکانی
تاﯾبە
ی پەڕتووک
دەرەوە
و ت:
جﯚرری پەڕتووک :م ژوو
ن  -ش وەزار :فارسی
زمان

12061
پەڕتوووکی ژمارە1 :
غولن
ة فتح ﷲ غ
حرکة
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201205
5271509366
64898
ئامادەەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
بيل بارک
ة :اسو کريم
ترجمة
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی پەڕتووک
ی پەڕتووک :رامياری
جﯚری
زمان  -ش وەزار :عەرەبی
12062
پەڕتوووکی ژمارە2 :
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١٩٤٦
ل ٦ - ١٩٣٩
حزب ھيوا  -االمل
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201308
8140010238
89164
ئاماد ەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
د المزوري
ن محمد احمد
ھلبين
٢٠٠٨
٢
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
بااشووری کورددستان
و ت:
ی پەڕتووک :م ژوو
جﯚری
عەرەبی
زمان  -ش وەزار :ع
12063
پەڕتوووکی ژمارە3 :
حق تتقرير المصيير ،الدستورر واالستفتاءء
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201201
1151949226
63863
ئاماددەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
آسو ککريم
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
بااشووری کورددستان
و ت:
ی پەڕتووک :راامياری
جﯚری
عەرەبی
زمان  -ش وەزار :ع
12064
پەڕتوووکی ژمارە4 :
ق تسندھا وثائق
حقائق
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201309
9202248518
88619
ھ شتا ئامادە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
سامان بابان
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
تاﯾبەتم
ستان
شووری کوردس
باش
و ت:
جﯚری پەڕتووک :دۆززی کورد
ەرەبی
زمان  -ش وەزار :عە

12065
پەڕتوووکی ژمارە5 :
….
ستاني من …
التحاد الوطنني الکردست
قة مواقف اال
حقيق
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201308
8022149298
89334
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
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1986
دﯾيەکانی پەڕتتووک
تاﯾبەتمەند
و ت:
دەرەوەە
ی
جﯚری پەڕتتووک :رامياری
ی
زمان  -ش وەزار :عەرەبی
پارت:
نيشتمانيی کوردستان
ی
ی
ﯾەک تيی
12066
پەڕتوووکی ژمارە6 :
ل والغاز)
حكاياات شعبية ))حكم وامثال
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201405
5221217457
76418
ئاماددەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ه ليسكو
روجيه
ة :توفيق الحس
ترجمة
سيني و دالوور زنكي
ق ٢٠١٠ -
دمشق
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی پەڕتووک :کلتوور
جﯚری
زمان  -ش وەزار :عەرەبی
سوورﯾا
و ت:
12067
پەڕتوووکی ژمارە7 :
وريمي
دمير قرية کو
ن العراق؛ تد
ي کردستان
ة االنفال في
حملة
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201307
7271151348
89440
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
ترجمة :ررزگار
٢٠٠٢
ەڕتووک
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی پە
ستان
باشوووری کوردس
و ت:
جە
فال و ھە ەبج
ەڕتووک :ئەنفا
جﯚری پە
زمان  -ش وەزار :عەرەەبی
12068
پەڕتوووکی ژمارە8 :
دين
صالح بدرالد
حوار شامل مع ص
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201310
0311353028
88107
ئاماددەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
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...
ی پەڕتووک
ەتمەندﯾيەکانی
تاﯾبە
ی پەڕتووک :وتار و دﯾمانە
جﯚری
زمان
ن  -ش وەزار :عەرەبی

12069
پەڕتوووکی ژمارە9 :
رزي
مال رشيد الغر
حوار مع قاضي ثورة البارزانني العالمة عبد ﷲ ال
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201311
1101121038
87970
ھ شتا ئامادە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
سف
اببراھيم اليوس
پەڕتووک
ک
ەکانی
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ک :ھەمەجﯚررە
جﯚری پەڕتووک
ج
ززمان  -ش وەززار :عەرەبی

12070
پەڕتوووکی ژمارە0 :
حول االقتصاد
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201208
8151617327
72148
ئامادەەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ﷲ اوجالن
عبدﷲ
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی پەڕتووک
ی پەڕتووک :رامياری
جﯚری
زمان  -ش وەزار :عەرەبی
12071
پەڕتوووکی ژمارە1 :
حول األسلوب ونسق الحقييقة
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201208
8151503516
66033
ئامادەەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
عبداﷲ أوجاالن
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
دەرەوە
و ت:
ی پەڕتووک :رامياری
جﯚری
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زمان  -ش وەزار :عەرەبی
پەڕتووکی ژمارە12072 :
حول االستراتيجية السياسية والعسکرية للحرکة الوطنية الکردية
http://www.kurdipedia.org/?q=2011102413472862527
ئامادەﯾە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
عصمت شريف وانلي
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی پەڕتووک
جﯚری پەڕتووک :رامياری
زمان  -ش وەزار :عەرەبی
پەڕتووکی ژمارە12073 :
حول المسالة الكردية )قانون ابعاد وتشتيت االكراد)
http://www.kurdipedia.org/?q=2014052308530476434
ئامادەﯾە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
االمير جالدت بدرخان
ترجمة :دالور زنكي
بيروت ٢٠١١ -
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی پەڕتووک
لوبنان
و ت:
جﯚری پەڕتووک :دۆزی کورد
زمان  -ش وەزار :عەرەبی
پەڕتووکی ژمارە12074 :
حول المشکلة الکردية
http://www.kurdipedia.org/?q=2011101513214162383
ئامادەﯾە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
جمال نبز
1969
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی پەڕتووک
دەرەوە
و ت:
جﯚری پەڕتووک :دۆزی کورد
زمان  -ش وەزار :عەرەبی
پەڕتووکی ژمارە12075 :
حول مفھوم النظام الفدرالي
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http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22702075619923
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
نووسەر
د.نوري طاللباني
ەڕەکان
ژمارەي الپە
63
پ
سا ي چاپ
2005
کەتەلﯚگ
سياسەت
ەوەي موکريانني
سەرچاوە :ما پەڕي دەززگاي تو ژينەووە و ب وکردنە
دﯾيەکانی پەڕتتووک
تاﯾبەتمەند
باشوووری کوردستان
و ت:
ی
جﯚری پەڕتتووک :رامياری
ی
زمان  -ش وەزار :عەرەبی
12076
پەڕتوووکی ژمارە6 :
صادية
جتماعية اقتص
ة تاريخية اج
شق..دراسة
حي األکراد في مدينة دمش
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6272228287
71596
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ال
عز الدين مال
يەکانی پەڕتوووک
تاﯾبەتمەندﯾيە
دەرەوە
ە
و ت:
جﯚری پەڕتوووک :م ژوو
عەرەبی
ی
زمان  -ش وەەزار:

12077
پەڕتوووکی ژمارە7 :
وردي
ي الکوردية او صرخة اللشعب الکو
حياتي
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201205
5291137176
64942
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ن زازا
نور الدين
د دملي
ترجمة :روني محمد
تاﯾبەتم
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
ستان
شووری کوردس
باش
و ت:
جﯚری پەڕتووک :ﯾادداشت
ەرەبی
زمان  -ش وەزار :عە
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12078
پەڕتوووکی ژمارە8 :
ي ککوردي
حياتي
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201209
9142022206
69998
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ن زازا
نورالدين
ي
ترجمة :خسرو بوتاني
تاﯾبەتم
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
و ت:
ستان
شووری کوردس
باش
جﯚری پەڕتووک :ﯾادداشت
ەرەبی
زمان  -ش وەزار :عە
12079
پەڕتوووکی ژمارە9 :
ة العربية أکررادھا
حين تبکي اللغة
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201310
0311323448
88109
ئاماددەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
مية السلوم
سامي
ی پەڕتووک
ەتمەندﯾيەکانی
تاﯾبە
ی پەڕتووک :زمانەوانی
جﯚری
زمان
ن  -ش وەزار :عەرەبی

12080
پەڕتوووکی ژمارە0 :
مة اقليم کردستان وقاننون النفط ووالغاز
حکوم
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201307
7031725588
89782
ئاماددەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
فؤاد ققاسم االمير
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی پەڕتووک
ی پەڕتووک :ئابووری
جﯚری
زمان  -ش وەزار :عەرەبی
12081
پەڕتوووکی ژمارە1 :
لعربية
سان التأريخيية في ضوءء المصادر الع
خراس
المية
االسال
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201405
5182054517
76357
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ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
ن فالح الكيالنني
تأليف  :د .جمال الدين
مراجعة :د .محي ھال
الل السرحان
ەڕتووک
تاﯾبەتمەنندﯾيەکانی پە
دەررەوە
و ت:
ەرەبی
زمان  -ش وەزار :عە
ەڕتووک :م ژژوو
جﯚری پە
12082
پەڕتوووکی ژمارە2 :
دستان 2016 - 2012
ستراتيجية القليم کورد
خطة التنمية االس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201307
7080954538
89656
ە
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
2011
ەندﯾيەکانی پپەڕتووک
تاﯾبەتمە
و ت:
ستان
شووری کوردس
باش
جﯚری پپەڕتووک :ئابوووری
زمان  -ش وەزار :عەررەبی

12083
پەڕتوووکی ژمارە3 :
وثائق
ي الکبير درااسة في الو
ريق الى الببيت الکوردي
ة على الطر
خطوة
طانية
البريط
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22702075619885
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
نووسەر
د.حسين بديوي
ژمارەي الپپەڕەکان
191
پ
سا ي چاپ
2006
کەتەلﯚگ
سياسەت
ت
سەرچاوە ::ما پەڕي دەزگاي تو ژينەوە و ب وکردننەوەي موکريااني
تاﯾبەتمەند
دﯾيەکانی پەڕڕتووک
و ت:
باشوووری کوردستاان
جﯚری پەڕڕتووک :راميارری
زمان  -ش وەزار :عەرەببی
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12084
پەڕتوووکی ژمارە4 :
ديين الشمالليين
الفھم الخالد
الکراد و اسال
سات حول اال
دراس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201208
8261420346
68844
ئاماددەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ب لييرخ
مة :عبدي حااجي
ترجم
ەتمەندﯾيەکانی
تاﯾبە
ی پەڕتووک
دەرەوە
و ت:
ی پەڕتووک :م ژوو
جﯚری
ن  -ش وەزار :عەرەبی
زمان
12085
پەڕتوووکی ژمارە5 :
قضية الکردية و مستقببل العراق
سات حول الق
دراس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201112
2141336116
63293
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
الدکتور منذر الفضل
ئاراس 2004 -
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
تاﯾبەتم
ستان
شووری کوردس
باش
و ت:
جﯚری پەڕتووک :راممياری
ەرەبی
زمان  -ش وەزار :عە
12086
پەڕتوووکی ژمارە6 :
ھم الکلدانييين الشمالييين
کورد االﯾرانييين واسالفھ
سات حول الک
دراس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201308
8042113308
89280
ئامادەەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
خ
ب .لرخ
جي
ة :عبدي حاج
ه من الروسية
ترجمه
٢٠٠٨
٢
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
و ت:
بااشووری کورددستان
ی پەڕتووک :م ژوو
جﯚری
عەرەبی
زمان  -ش وەزار :ع
12087
پەڕتوووکی ژمارە7 :
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ض األصول االکردية
سات عن بعض
دراس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201210
0151017422
24002
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
حسين قاسم العزيزز
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
تاﯾبەتم
و ت:
ستان
شووری کوردس
باش
جﯚری پەڕتووک :م ژژوو
ەرەبی
زمان  -ش وەزار :عە

12088
پەڕتوووکی ژمارە8 :
ة في کوردستان
ة والمسيحية
سات في تارييخ اليھودية
دراس
dipedia.org//?q=201112
2141332076
63292
http:///www.kurd
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
ت مرعي
د .فرست
2008
ئاراس 8 -
ەڕتووک
تاﯾبەتمەنندﯾيەکانی پە
و ت:
باشوووری کوردستتان
ەڕتووک :م ژووو
جﯚری پەڕ
زمان  -ش وەزار :عەرەەبی
12089
پەڕتوووکی ژمارە9 :
سات في تارييخ الکرد
دراس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201311
1092218528
88004
ی پی دی ئ ف :ھ شتا ئاماادە نييە
فاﯾلی
 ، 19يقع
بيروت – لبنان 998
ت
تأليف د  .ففرھاد بيربال ،ترجمة ترزه ففائق الجاف  ،طبعة
الحجم المتوسط  ،يضم بين دفتييه تقديماً  ،وومصادر
م
الکتاب في  128صفحة  ،من
ضاع
توغرافية ألوض
األوسط وقراءة کارتو
ط
حجري
ي وکردستان ففي العصر الح
الکردلوجي
کردستان أضافة الى کررونولوجيا کردية.
دﯾيەکانی پەڕتتووک
تاﯾبەتمەند
و ت:
ن
لوبنان
جﯚری پەڕتتووک :م ژووو
زمان  -ش وەزار :عەرەەبی
12090
پەڕتوووکی ژمارە0 :
عاصر
حدﯾث والمعا
سات في تارﯾﯾخ اﯾران الح
دراس
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http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201305
5062021287
78665
ئاماددەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
مد
مال مظھر احم
د.کم
1985
ی پەڕتووک
ەتمەندﯾيەکانی
تاﯾبە
دەرەوە
و ت:
جﯚرری پەڕتووک :م ژوو
ن  -ش وەزار :عەرەبی
زمان
12091
پەڕتوووکی ژمارە1 :
ھم
ث وحضارتھ
سات وثائقية في تاريخ االکرد الحديث
دراس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201301
1030910377
74599
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
عبد السالم رؤؤوف
عماد ع
٢٠١٢
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
تاﯾبەتم
ستان
شووری کوردس
باش
و ت:
جﯚری پەڕتووک :م ژژوو
ەرەبی
زمان  -ش وەزار :عە
12092
پەڕتوووکی ژمارە2 :
صر
عراق المعاص
ث في تارﯾخ الکورد والع
سات ومباحث
دراس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201304
4212106127
78774
ئاممادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
دالفتاح علي بوتاني
د .عبد
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
بااشووری کورددستان
و ت:
ی پەڕتووک :م ژوو
جﯚری
عەرەبی
زمان  -ش وەزار :ع
12093
پەڕتوووکی ژمارە3 :
زدية
فة وماھية الديانة االيز
ث في فلسف
سات ومباحث
دراس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201308
8041754438
89286
ھ شتا ئامادە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی

ﻻﭘەڕە

3345

http://www.kurdipedia.org

ممو فرممان عثمان
2013
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
تاﯾبەتم
ستان
شووری کوردس
باش
و ت:
جﯚری پەڕتووک :ئاﯾيين و ئاتەﯾزم
ەرەبی
زمان  -ش وەزار :عە
12094
پەڕتوووکی ژمارە4 :
وبارتو
في بالد سو
سات کردﯾة ف
دراس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201302
2031501567
75559
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
شيد احمد
د .جمال رش
ستان
منطقة کوردس
عات االمانة الععامة للثقافة والشباب  -لم
من مطبوعا
1
بغداد 1984
شر
مطبعة دار افاق عربية لللصحافة والنش
دﯾيەکانی پەڕتتووک
تاﯾبەتمەند
دەرەەوە
و ت:
جﯚری پەڕتتووک :م ژووو
زمان  -ش وەزار :عەرەەبی
12095
پەڕتوووکی ژمارە5 :
سة تأريخية
دراس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201209
9081103133
33470
ئامادەەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
کمال مظھر احمد
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی پەڕتووک
ی پەڕتووک :م ژوو
جﯚری
زمان  -ش وەزار :عەرەبی
12096
پەڕتوووکی ژمارە6 :
ن
تالل و تقسييم کردستان
سة حول إحتال
دراس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201109
9301014236
62165
ئاماددەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
تأليف ::سالم ناوخﯚﯚش
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی پەڕتووک
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ی پەڕتووک :ل کﯚ ينەوە
جﯚری
عەرەبی
زمان  -ش وەزار :ع
12097
پەڕتوووکی ژمارە7 :
مية
سية واالجتمااعية والقوم
حي السياس
ة من النواح
فظة الجزيرة
سة عن محاف
دراس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201311
1092211268
88006
ی پی دی ئ ف :ھ شتا ئاماادە نييە
فاﯾلی
قع الکتاب  ،ففي
لين  2001 ،يق
مد طلب ھالل  ،طبعة برلي
الزم االول محم
تأليف المال
محافظة
مفصلة عن م
المتوسط  ،يتناول المؤؤلف دراسة م
ط
جم
حة  ،من الحج
) (216صفح
مة حول
الجتماعية – االقومية  ،وتعتتبر وثيقة مھم
سياسية – اال
ن النواحي الس
الجزيرة من
دان
ي احدى البلد
المفاھيم الشوفينية في
دﯾيەکانی پەڕتتووک
تاﯾبەتمەند
دەرەوەە
و ت:
جﯚری پەڕتتووک :دۆزی کورد
زمان  -ش وەزار :عەرەبی
بی
12098
پەڕتوووکی ژمارە8 :
ور الجمھوريية العربية اللسورية
دستو
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201112
2271658526
63549
ئاماددەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
...
ی پەڕتووک
ەتمەندﯾيەکانی
تاﯾبە
جﯚرری پەڕتووک :ﯾاساﯾی
ن  -ش وەزار :عەرەبی
زمان

12099
پەڕتوووکی ژمارە9 :
ة العراق
ور جمھورية
دستو
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201112
2271654046
63548
ئاماددەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
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...
ی پەڕتووک
ەتمەندﯾيەکانی
تاﯾبە
جﯚرری پەڕتووک :ﯾاساﯾی
زمان
ن  -ش وەزار :عەرەبی

12100
پەڕتوووکی ژمارە0 :
ی
ور زبان لکی
دستو
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201310
0092049008
88364
ئامادەەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
امين ددادستان
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی پەڕتووک :ززمانەوانی
جﯚری
زمان  -ش وەزار :ففارسی
12101
پەڕتوووکی ژمارە1 :
ستعبدة
دفاعاً عن األمة االکردية المس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201209
9031101313
34559
ئاماددەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ي
عيل بشيکجي
اسماع
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی پەڕتووک
ی پەڕتووک :ددۆزی کورد
جﯚری
عەرەبی
زمان  -ش وەزار :ع
12102
پەڕتوووکی ژمارە2 :
المرسوم ) (49لعام 2008
م
ى
دفاعاا عن قضية عادلة ) - (8أضواء على
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201309
9031602398
88961
ئاماددەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
...
ی پەڕتووک
ەتمەندﯾيەکانی
تاﯾبە
رۆژئاوای کورردستان
و ت:
جﯚرری پەڕتووک :دۆزی کورد
ن  -ش وەزار :عەرەبی
زمان
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12103
پەڕتوووکی ژمارە3 :
ن العراقية
ردي في ثوررة العشرين
دور اللشعب الکر
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201311
1200218228
87746
ئاماددەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
د
ل مظھر احمد
کمال
بغدادد ١٩٧٨ -
ی پەڕتووک
ەتمەندﯾيەکانی
تاﯾبە
ئ اق
و ت:
جﯚرری پەڕتووک :م ژوو
ن  -ش وەزار :عەرەبی
زمان
12104
پەڕتوووکی ژمارە4 :
ي القومي الکوردي
کوردية في تطور الوعي
دور اللصحافة الک
dipedia.org//?q=201307
7072351048
89660
http:///www.kurd
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
ھوکر طاھر توفيق
٢٠٠٤
ەڕتووک
ەندﯾيەکانی پە
تاﯾبەتمە
ستان
شووری کوردس
باش
و ت:
ەﯾاندن
ەڕتووک :راگە
جﯚری پە
زمان  -ش وەزار :عەررەبی
12105
پەڕتوووکی ژمارە5 :
شر والسابع عشر
ة؛ القرنان اللسادس عش
دور اللعلماء الکوررد في الدوللة العثمانية
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201306
6011259207
78397
ھ شتا ئامادەە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ننازدار جليل ممصطفی
٢
اربيل ٢٠١٣ -
ەکانی پەڕتوووک
تاﯾبەتمەندﯾيە
و ت:
باشووری کوردستان
ی
جﯚری پەڕتوووک :م ژوو
زمان  -ش وەەزار :عەرەبی
12106
پەڕتوووکی ژمارە6 :
جتماعي
ة التغير االج
ورة ايلول  ١٩٧٥ - ١٩٦١في حرکة
دور ثو
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http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201307
7061126028
89676
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
عبدالح
حميد علي اللبرزنجي
٢٠٠٧
٢
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
بااشووری کورددستان
و ت:
ی پەڕتووک :دۆزی کورد
جﯚری
عەرەبی
زمان  -ش وەزار :ع
12107
پەڕتوووکی ژمارە7 :
العراقي ) 1945ـ )1958
ي
يابي
لمجلس النيا
مانية في الم
واب السليم
دور نو
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201302
2190944558
80666
ی پی دی ئ ف :ھ شتا ئاممادە نييە
فاﯾلی
ساالر عبدالکرﯾﯾم فندي الدووسکي
دانانی :س
الپەڕە).
چاپخانەی خانی ـ دھﯚ ک ،سا ی  304) ،2008ال
تاﯾبەتمەند
دﯾيەکانی پەڕڕتووک
باشوووری کوردستاان
و ت:
جﯚری پەڕڕتووک :م ژوو
زمان  -ش وەزار :عەرەببی
12108
پەڕتوووکی ژمارە8 :
ظة ستالين الفوالذية
ي في محفظ
دوسيية البارزاني
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22702075619757
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
نووسەر
وزيري آشوو
وەرگ
د .اسماعيل
ل حصاف
ەڕەکان
ژمارەي الپە
58
پ
سا ي چاپ
2008
کەتەلﯚگ
سياسەت
ەوەي موکريانني
سەرچاوە :ما پەڕي دەززگاي تو ژينەووە و ب وکردنە
دﯾيەکانی پەڕتتووک
تاﯾبەتمەند
و ت:
باشوووری کوردستان
جﯚری پەڕتتووک :م ژوو
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ی
زمان  -ش وەزار :عەرەبی
12109
پەڕتوووکی ژمارە9 :
ة القديمة
ديانة الکردية
سي ملک الد
دوموزي طاووس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201208
8211355197
72348
ئامادەەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
د اليوسف
مرشد
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ئاتەﯾزم
م
ی پەڕتووک :ئئاﯾين و
جﯚری
عەرەبی
زمان  -ش وەزار :ع

12110
پەڕتوووکی ژمارە0 :
ن الکرسي
ديوان
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201109
9072239496
61043
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
ەس
ش رکﯚ ب کە
اللغة :العرببية
سەبارەت بە )ديوان
لەاليەن )روژھات( س
ن
سەرچاوە :تﯚمار کي تاييبەت بﯚ کورديپ ديا
22
2:17:48 201
ح( لە11-9-7 :
)الکرسي( ..نص مفتوح
تاﯾبەتمەند
دﯾيەکانی پەڕتتووک
باشوووری کوردستان
و ت:
ەست
جﯚری پەڕتتووک :ھە بە
ی
زمان  -ش وەزار :عەرەبی
12111
پەڕتوووکی ژمارە1 :
ضال في کورردستان
ذکريات ايام النض
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201208
8071613046
67554
ھ شتا ئامادە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ي
الشيخ عطا طالباني
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
تاﯾبەتم
و ت:
ستان
شووری کوردس
باش
جﯚری پەڕتووک :ﯾادداشت
ەرەبی
زمان  -ش وەزار :عە
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12112
پەڕتوووکی ژمارە2 :
ذکرياتي مع القائد والمفکر الکردي الکببير اپو عثمان صبري
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201110
0241505036
62534
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
مال
جواد م
لندن 2008 -
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
دەرەوە
و ت:
جﯚری
ی پەڕتووک :ﯾاداشت
زمان  -ش وەزار :عەرەبی
12113
پەڕتوووکی ژمارە3 :
نھرين
ستان في بالد ما بين النھ
رحلة إلى کردس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201205
5291304296
64950
ئاماددەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ي بنديه
ھنري
م الکتاب :يوس
مترجم
سف حبي
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی پەڕتووک
بااشووری کورددستان
و ت:
ی پەڕتووک :گگەشتنامە
جﯚری
عەرەبی
زمان  -ش وەزار :ع
12114
پەڕتوووکی ژمارە4 :
ھجري  1655 -م
ي
1065
ستان عام 5
ي في کوردس
رحلة أوليا چلبي
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201308
8280953588
89061
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
شيد فندى
ى العربية  /رش
ترجمه إلى
ألولى 2008
الطبعة  /األ
سبعة أجزاء  ,الجزء الرابع
ة
ة الترکية العثثمانية  ,ويتکوون من
ف أصال باللغة
الکتاب مؤلف
تمت ترجمته ) الجزء الرابع( لوحده
ستان  ,وقد ت
متخصص في تاريخ الکوورد والکوردست
من ثم إلى الععربية
إلى اللغة االکوردية  ,ومن
دﯾيەکانی پەڕتتووک
تاﯾبەتمەند
باشوووری کوردستان
و ت:
تنامە
جﯚری پەڕتتووک :گەشتن
ی
زمان  -ش وەزار :عەرەبی
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12115
پەڕتوووکی ژمارە5 :
ن
ي کردستان
رحلة الی رجال شجعان في
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201307
7051414459
91150
يە
شتا ئامادە نييە
ھش
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
دانا ادمز شمدت
مة :جرجيس فتح ﷲ
ترجم
ەتمەندﯾيەکانی
تاﯾبە
ی پەڕتووک
جﯚرری پەڕتووک :م ژوو
زمان
ن  -ش وەزار :عەرەبی

12116
پەڕتوووکی ژمارە6 :
ي في البالد العربية
رحلة اوليا جلبي
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201303
3142236268
80155
ئاماددەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
...
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ددەرەوە
و ت:
ی پەڕتووک :گگەشتنامە
جﯚری
عەرەبی
زمان  -ش وەزار :ع
12117
پەڕتوووکی ژمارە7 :
والحجاز
ضول ومصر و
شام واالناض
ي في العرااق وبالد الش
ي الباليساني
رحلة طه الکردي
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22702075619846
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
نووسەر
عبد السالم ررؤوف
د .عماد ع
الپەڕەکان
ژمارەي ال
104
سا ي چااپ
2007
کەتەلﯚگ
ت
سياسەت
ەوە و ب وکردنەوەي موکريياني
سەرچاوەە :ما پەڕي دەەزگاي تو ژينە
ەڕتووک
ندﯾيەکانی پەڕ
تاﯾبەتمەند
باشوووری کوردستتان
و ت:
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شتنامە
جﯚری پەڕڕتووک :گەش
زمان  -ش وەزار :عەرەەبی
12118
پەڕتوووکی ژمارە8 :
ستان  -الجززء االول
ئل من کردس
رسائل
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201201
1031526576
63655
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
برنارد ويتمان
سان
ترجمة :غسان نعس
2009
تاﯾبەتمە
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
و ت:
ستان
شووری کوردس
باش
ەمەجﯚرە
جﯚری پەڕتووک :ھە
ەرەبی
زمان  -ش وەزار :عە
12119
پەڕتوووکی ژمارە9 :
وب
لة طب القلو
رسالة
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201307
7281725098
89407
ئامادەەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
خ عالءالدين النقشبندي
الشيخ
١٩٨٩
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
م
ی پەڕتووک :ئااﯾين و ئاتەﯾزم
جﯚری
عەرەبی
زمان  -ش وەزار :ع
12120
پەڕتوووکی ژمارە0 :
ت األکراد وتتقاليدھم
لة في عادات
رسالة
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201304
4212113477
78773
يە
شتا ئامادە نييە
ھش
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
مود بايزيدي
محم
المتررجم :جان دووست
ەتمەندﯾيەکانی
تاﯾبە
ی پەڕتووک
جﯚرری پەڕتووک :کلتوور
ن  -ش وەزار :عەرەبی
زمان
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12121
پەڕتوووکی ژمارە1 :
قا أعمى کاللدمى
رشيق
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201208
8211333137
72347
ئامادەەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
کاميرران حرسان
ی پەڕتووک
ەتمەندﯾيەکانی
تاﯾبە
ھە بەست
ی پەڕتووک :ھ
جﯚری
عەرەبی
ن  -ش وەزار :ع
زمان

12122
پەڕتوووکی ژمارە2 :
والثقافي
ي
سي
ق حلمي ،درراسة تأريخيية في نشا طە السياس
رفيق
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201110
0240932196
62499
ئامادەەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
صابر
شاخووان عبدﷲ ص
2
ي ژين 2007 -
بنکەي
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی پەڕتووک
بااشووری کورددستان
و ت:
ی پەڕتووک :م ژوو
جﯚری
زمان  -ش وەزار :ع
عەرەبی
12123
پەڕتوووکی ژمارە3 :
شت والزرادشتية
زرادش
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201311
1100920578
87993
ی پی دی ئ ف :ھ شتا ئاماادە نييە
فاﯾلی
الکتاب في 96
ب
کردستان اربيل  ، 1999يقع
ن
ضان شريف الداوودي  ،طببعة
تأليف  :رمض
ً
ً
صينا عن حياة زرادشت
حثا علميا رص
يضم بين دفتيه بح
ن الحجم المتتوسط  .م
صفحة  ،من
موجز
على ملحق م
انتشارھا واصولھا ومببادئھا عالوة ع
ا
والديانة الزررادشتية وکيففية
لکتاب الزراددشتية دين ققديم.
تاﯾبەتمەند
دﯾيەکانی پەڕتتووک
و ت:
باشوووری کوردستان
جﯚری پەڕتتووک :ئاﯾين و ئاتەﯾزم
ی
زمان  -ش وەزار :عەرەبی
12124
پەڕتوووکی ژمارە4 :
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شت والزرادشتية
زرادش
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201310
0212158098
88249
ئامادەەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ي احمد
شفيع الماحي
د .الش
٢٠٠١
٢
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
دەرەوە
و ت:
م
ی پەڕتووک :ئااﯾين و ئاتەﯾزم
جﯚری
عەرەبی
زمان  -ش وەزار :ع
12125
پەڕتوووکی ژمارە5 :
ة گەﭬەر
زنزانة
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201311
1032123238
88052
ی پی دی ئ ف :ھ شتا ئاماادە نييە
فاﯾلی
أحمد شوکت ،طببعة بيروت – لبنان
د
الم عبد ﷲ ،ترجمة:
ة ،تأليف :سال
رواية کردية
کردي
ي
 297صفحة ،من الحجم اللمتوسط ،تتنااول حياة
 ،1998تقع الرواية في 7
عضويته في اللحرکة التحرريية
عدام لثبوت ع
حکمت علييه السلطات العراقية باالع
وکيفية ھروب
ة
مترجم،
قدياً بقلم الم
منت تقديماً نق
ن الرواية تضم
عالوة على ان
القومية  .ع
على تمسکه بمبادئه
ياة واالصرار ع
موت وتشبثه بأسباب الحيا
کردي من الم
االنسان الک
سامية.
االنسانية وواخالقياته الس
تاﯾبەتمەند
دﯾيەکانی پەڕتتووک
و ت:
ن
لوبنان
ن
جﯚری پەڕتتووک :رۆمان
زمان  -ش وەزار :عەرەەبی
12126
پەڕتوووکی ژمارە6 :
سفر الروائح
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201208
8271547366
60740
ئامادەەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
شيرککو بيکس
جم الکتاب :آزااد البرزنجي
مترج
ی پەڕتووک
ەتمەندﯾيەکانی
تاﯾبە
ددەرەوە
و ت:
ھە بەست
ی پەڕتووک :ھ
جﯚری
عەرەبی
ن  -ش وەزار :ع
زمان
12127
پەڕتوووکی ژمارە7 :
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ەندي بازيان الي ملەي تاسلوجە
ة من دەربە
سفرة
dipedia.org//?q=201109
9102123446
61092
http:///www.kurd
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
ي
نووسيني تتﯚفيق وەھبي
غداد
چاپخانەي المعارف  -بغد
پ 1965
سا ي چاپ
ئەم پە لەال
اليەن )چاالک محمد(ەوە بﯚ ئنتەرن ت ئامادەکراوە
تاﯾبەتمەند
دﯾيەکانی پەڕتتووک
و ت:
باشوووری کوردستان
تنامە
جﯚری پەڕتتووک :گەشتن
ی
زمان  -ش وەزار :عەرەبی
12128
پەڕتوووکی ژمارە8 :
سالجقة
ي عھد الس
سقوط االمارات الکوردية في
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201311
1112128278
87894
ئاماددەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
جي
خانززاد صباح برزنج
ی پەڕتووک
ەتمەندﯾيەکانی
تاﯾبە
جﯚرری پەڕتووک :م ژوو
زمان
ن  -ش وەزار :عەرەبی

12129
پەڕتوووکی ژمارە9 :
سقوط الکون
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201208
8300906103
38652
ئامادەەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
صالح جالل
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ھە بەست
ی پەڕتووک :ھ
جﯚری
عەرەبی
زمان  -ش وەزار :ع
12130
پەڕتوووکی ژمارە0 :
في تاريخھا السياسي والحضاري
م(؛ دراسة ف
١٢٦١-١١٢م
٦٦٠-٥ھـ٢٧/
جار من )٥٢١
سنجا
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201307
7131604188
89577
مادەﯾە
ئام
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
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ی مصطفی السنياني
موسی
٢٠٠٥
٢
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی پەڕتووک
بااشووری کورددستان
و ت:
ی پەڕتووک :م ژوو
جﯚری
عەرەبی
زمان  -ش وەزار :ع
12131
پەڕتوووکی ژمارە1 :
حرية
سولوجيا الح
سوس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201208
8151620577
72150
ئامادەەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ﷲ اوجالن
عبدﷲ
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی پەڕتووک :رامياری
جﯚری
زمان  -ش وەزار :عەرەبی
12132
پەڕتوووکی ژمارە2 :
حررية
ة القومية اللکوردية التح
سة االتحاد السوﭬيتي تجاه الحرکة
سياس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201112
2271530026
63545
ە
شتا ئامادە نييە
ھش
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
م
شاني دووەم
ناونيش
جنوبية
في ککوردستان الج
سەر
نووس
سين رشيد اللبامرني
م ھﭭاان محمد حس
ژمارەەي الپەڕەکان
350
سا ي چاپ
2
2008
ي چاپ
نﯚرەي
م
يەکەم
ديزاينني بەرگ
ئاسﯚﯚ مامزادە
کەتەلﯚگ
سەت
سياس
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی
ی پەڕتووک
بباشووری کورردستان
و ت:
ی پەڕتووک :ررامياری
جﯚری
عەرەبی
ن  -ش وەزار :ع
زمان
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پەڕتووکی ژمارە12133 :
سياسة التمييز القومي وحمالت التعريب الحکومية القائمة في کوردستان سوريا  7آب
1928م  5تشرين األول 2008م
http://www.kurdipedia.org/?q=2011122313035063487
ئامادەﯾە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
دراسة تاريخية سياسية
لالستاذ علي صالح ميراني
دھﯚک 2009 -
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی پەڕتووک
باشووری کوردستان
و ت:
جﯚری پەڕتووک :رامياری
زمان  -ش وەزار :عەرەبی
پەڕتووکی ژمارە12134 :
سياسة عصر الحضارة الديمقراطية ھي السياسة الديمقراطية
http://www.kurdipedia.org/?q=2013121214243487291
ئامادەﯾە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
عبدﷲ اوجالن
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی پەڕتووک
جﯚری پەڕتووک :رامياری
زمان  -ش وەزار :عەرەبی
پەڕتووکی ژمارە12135 :
سيمفونية المزار
http://www.kurdipedia.org/?q=2012082113224872345
ئامادەﯾە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
ريبر احمد
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی پەڕتووک
جﯚری پەڕتووک :ھە بەست
زمان  -ش وەزار :عەرەبی
پەڕتووکی ژمارە12136 :
سين وگولى
http://www.kurdipedia.org/?q=2012082909171369083
ئامادەﯾە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
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ة من التراث ا لکردي
قصة
خالص مس ﱠور
إعداد وترجمة :خ
ی پەڕتووک
ەتمەندﯾيەکانی
تاﯾبە
جﯚرری پەڕتووک :چيرۆک
ن  -ش وەزار :عەرەبی
زمان

12137
پەڕتوووکی ژمارە7 :
مان صبري  -ابو
ة المناضل الکردي عثم
سيرة
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201211
1131253577
73704
يە
شتا ئامادە نييە
ھش
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
يخ الشباب
مد رشيد شيخ
محم
ی پەڕتووک
ەتمەندﯾيەکانی
تاﯾبە
جﯚرری پەڕتووک :م ژوو
ن  -ش وەزار :عەرەبی
زمان

12138
پەڕتوووکی ژمارە8 :
موذجاً)
)کوردستان العراق أنم
ن
وردستانية )
ع المرأە الکو
شذراات من واقع
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201208
8172118187
72227
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
)مﯚلف مشارک( -اربيل،
ف
سعدﷲ
ھلة محمد س
ق محمد سععيد جامباز ،نھ
تاليف /طارق
بعە شھاب(.2009 ،
برلمان کورددستان )مطبع
دﯾيەکانی پەڕتتووک
تاﯾبەتمەند
و ت:
باشوووری کوردستان
جﯚری پەڕتتووک :ژنان
ی
زمان  -ش وەزار :عەرەبی
12139
پەڕتوووکی ژمارە9 :
سي العصر و الحياة واللخلود
ف خان بدليس
شرف
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201112
2201511566
63433
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
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نووسەرر
ي .ي .فاسيلفا
وەرگ
د .عبدي
ي حاجي
ي الپەڕەکان
ژمارەي
112
سا ي چاپ
2011
نﯚرەي چ
چاپ
يەکەم
ي بەرگ
ديزايني
سديق
ھﯚگر س
گ
کەتەلﯚگ
ي
ەوەي ئەدەبي
ل کﯚ ينە
تاﯾبەتم
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
ستان
شووری کوردس
باش
و ت:
جﯚری پەڕتووک :ئەددەبی
ەرەبی
زمان  -ش وەزار :عە
12140
پەڕتوووکی ژمارە0 :
کتابه شرفنامە
ه التاريخي من خالل ک
سي ومنھجه
خان البدليس
شرفخ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201208
8201613267
72299
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
حمد النجار
مصطففي احمد مح
2007
ی پەڕتووک
مەندﯾيەکانی
تاﯾبەتم
و ت:
با شووری کورددستان
ی پەڕتووک :م ژوو
جﯚری
عەرەبی
زمان  -ش وەزار :ع
12141
پەڕتوووکی ژمارە1 :
شرفننامة  -شەررەفنامە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201105
5061145095
57533
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
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تاليف :االميير شرفخان االبدليسي
مال احمد الرووژبياني
حمد جميل الم
ترجمة :مح
الطبعة الثاننية 2001 -
للطباعة والنشر  -کووردستان  -ارببيل
ة
الناشر :م سسة موکرﯾﯾانی
دﯾيەکانی پەڕتتووک
تاﯾبەتمەند
و ت:
باشوووری کوردستان
جﯚری پەڕتتووک :م ژوو
ی
زمان  -ش وەزار :عەرەبی
12142
پەڕتوووکی ژمارە2 :
سي کردي
فة لديبلوماس
ف باشا؛ سننوات عاصفة
شريف
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201205
5231442396
64854
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
ھات األکوم تارريخ النشر2006/04/01 :
تأليف :روھ
حقيق :شکور مصطفى
ترجمة ،تحق
موسوعات
دار العربية للم
الناشر :الد
تاﯾبەتمەند
دﯾيەکانی پەڕتتووک
و ت:
دەرەەوە
شت
جﯚری پەڕتتووک :ﯾاداش
زمان  -ش وەزار :عەرەەبی
12143
پەڕتوووکی ژمارە3 :
کردستان
ن  -الکرد وک
ب بدون وطن
شعب
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201210
0121427442
24454
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
جيرارد جالياند
ترجمة :عبدالسالم النقشبندي
تاﯾبەتم
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
ستان
شووری کوردس
باش
و ت:
جﯚری پەڕتووک :دۆززی کورد
ەرەبی
زمان  -ش وەزار :عە
12144
پەڕتوووکی ژمارە4 :
گﯚران
صر عبدﷲ گ
کردي المعاص
شعر الشاعر الک
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201308
8162233228
89136
ئامادەەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
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ي شانوف
تاليف :حسين علي
صطفی
ة :شکور مصط
ترجمة
من مننشورات المثثقف الجدﯾد – 2
ظ
ة دار الجاحظ
مطبعة
1975
بغداد5
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی پەڕتووک
ئ اق
و ت:
ی پەڕتووک :ئەدەبی
جﯚری
زمان  -ش وەزار :عەرەبی
12145
پەڕتوووکی ژمارە5 :
192
عھد الملکي 21 - 1958
شنگاال خالل الع
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201208
8051453567
72054
ھ شتا ئامادە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
خضر مراد بازو
شکر خ
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
تاﯾبەتم
ستان
شووری کوردس
باش
و ت:
جﯚری پەڕتووک :م ژژوو
ەرەبی
زمان  -ش وەزار :عە

12146
پەڕتوووکی ژمارە6 :
ھد المقبرة السلطانية في العماديية
شواھ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201203
3041552076
64363
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
(دراسة تارريخية – أثرية )
الدکتور نرمين علي محمد أمين
ر
عبدالسالم رؤؤوف –
دکتور عماد ع
المؤلف :الد
عدد 117
ة الکردية د
عات االکديمية
من مطبوعا
مطبعة الحااج ھاشم – اربيل 2011
ة
114صفحة
تاﯾبەتمەند
دﯾيەکانی پەڕتتووک
و ت:
باشوووری کوردستان
جﯚری پەڕتتووک :م ژوو
ی
زمان  -ش وەزار :عەرەبی
12147
پەڕتوووکی ژمارە7 :
ردي
شيخ يونس الکر
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http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201202
2270907276
64318
ئامادەەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
عيل بادي
اسماع
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی پەڕتووک
بااشووری کورددستان
و ت:
م
ی پەڕتووک :ئااﯾين و ئاتەﯾزم
جﯚری
عەرەبی
زمان  -ش وەزار :ع
12148
پەڕتوووکی ژمارە8 :
شەرەفنامە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201311
1031127058
88075
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
سي
الفە باللفارسية :شررفخان البدليس
ترجمە الی العربية :محمد علي عوني
195
الطبعة االولی – 58
الناشر فرجاللە زکی
ی – االزھر – مصر
تاﯾبەتم
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
و ت:
ددەرەوە
جﯚری پەڕتووک :م ژوو
عەرەبی
زمان  -ش وەزار :ع
12149
پەڕتوووکی ژمارە9 :
ي
فة الحزب اللديمقراطي الکردستاني
صحاف
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201109
9192107446
61986
ھ شتا ئامادە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ي أحمد
کار :نوزاد علي
ئامادەکا
ي دەرچوون2010/2/ 5:
م ژووي
لە ب وککراوەکاني بنککەي ژين
تاﯾبەتم
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
و ت:
ستان
شووری کوردس
باش
جﯚری پەڕتووک :راگگەﯾاندن
ەرەبی
زمان  -ش وەزار :عە
12150
پەڕتوووکی ژمارە0 :
دستانی
وطنی الکرد
ف االتحاد الو
صحف
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201109
9192112026
61987
ھ شتا ئامادە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
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نووسەرر :نوزاد علی أحمد
ی دەرچوون2009/16/ 7:
م ژووی
بنکەی ژﯾن
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
تاﯾبەتم
و ت:
ستان
شووری کوردس
باش
جﯚری پەڕتووک :راگگەﯾاندن
ەرەبی
زمان  -ش وەزار :عە
12151
پەڕتوووکی ژمارە1 :
ي الکردي
داع النسوي
حات من االبد
صفح
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201310
0311350538
88108
ئاماددەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
...
ی پەڕتووک
ەتمەندﯾيەکانی
تاﯾبە
جﯚرری پەڕتووک :ژنان
ن  -ش وەزار :عەرەبی
زمان

12152
پەڕتوووکی ژمارە2 :
ي العراق و کوردستان
خ اليھود في
حات من تاريخ
صفح
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201208
8111019406
69967
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
دين مجيد عللي الزنگنة
صالحالد
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
تاﯾبەتم
و ت:
ستان
شووری کوردس
باش
جﯚری پەڕتووک :م ژژوو
ەرەبی
زمان  -ش وەزار :عە

12153
پەڕتوووکی ژمارە3 :
في سورية
ي الکردي ي
حرر الوطني
خ حرکة التح
حات من تاريخ
صفح
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201311
1101039378
87984
ی پی دی ئ ف :ھ شتا ئاماادە نييە
فاﯾلی
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صفحة  ،من
ة
في261
ستان  ،2001ييقع الکتاب ي
مد مال احمد  ،طبعة کردس
تأليف محم
ضال القومي لللحزب
الکتاب مسيرة النض
ب
في ھذا
الحجم المتتوسط  ،يتناوول المؤلف ي
وحتى االنقسام ااالول
ى
سوريا منذ التتأسيس
)البارتي( اللديمقراطي االکردى في س
)5 – 1957
) .1965
دﯾيەکانی پەڕتتووک
تاﯾبەتمەند
و ت:
باشوووری کوردستان
جﯚری پەڕتتووک :م ژوو
ی
زمان  -ش وەزار :عەرەبی
12154
پەڕتوووکی ژمارە4 :
المقدس
س
بيت
الفاطمية وتحرير ت
ة
ولة
ه في القضااء على الدو
وبي وجھوده
ح الدين األيو
صالح
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201308
8281009428
89059
ئامادەەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ي محمد
د علي
ەتمەندﯾيەکانی پەڕتووک
ی
تاﯾبە
دەرەوە
و ت:
ی پەڕتووک :م ژوو
جﯚری
ن  -ش وەزار :عەرەبی
زمان

12155
پەڕتوووکی ژمارە5 :
وبي
ح الدين االيو
صالح
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201208
8211314227
72344
ئاماددەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
جي زيدان
جرج
ی پەڕتووک
ەتمەندﯾيەکانی
تاﯾبە
لوبنان
و ت:
جﯚرری پەڕتووک :م ژوو
ن  -ش وەزار :عەرەبی
زمان

12156
پەڕتوووکی ژمارە6 :
وبي من جدييد
ح الدين االيو
صالح
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201311
1092247398
87999
ی پی دی ئ ف :ھ شتا ئاماادە نييە
فاﯾلی
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قة مع
دراسة تأريخية موثق
ة
، 199
طبعة کردستان 99
ة
د الخالق سررسام ،
تأليف  :عبد
في 144
يقع الکتاب ي
االصلي ألشھر قائئد کردي  ،ع
ي
أکتشافات جديدة عن اللموطن
ويضم بين دفتيه اکتشافاً
موثقاً بالصور والخررائط
قا
م
ن القطع المتتوسط .
صفحة  ،من
الزرزاري.
ي
ة لموطن صالح الدين االيوببي ونسبه اللکردي
الموقعية وااللقى االثرية
دﯾيەکانی پەڕتتووک
تاﯾبەتمەند
جﯚری پەڕتتووک :م ژووو
زمان  -ش وەزار :عەرەەبی
12157
پەڕتوووکی ژمارە7 :
ي
ة الکرد في مصادر التراث اإلسالمي
صورة
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201210
0121420432
24493
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
خليل
مد محمود الخ
الدکتور أحم
دبي
مؤسسة سما  -ي
ة
ل باالشتراک مع
الناشر :دارر آراس  -أربيل
الطبعة :األوولى 2012
دﯾيەکانی پەڕتتووک
تاﯾبەتمەند
و ت:
باشوووری کوردستان
جﯚری پەڕتتووک :م ژوو
شوور
زمان  -ش وەزار :ک .باش
12158
پەڕتوووکی ژمارە8 :
اليزديين
سيحيين واال
 (19من المس
النفال )988
ضحاييا عمليات اال
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201112
2282217446
63569
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
طارق جاامباز
2008
ەڕتووک
ەندﯾيەکانی پە
تاﯾبەتمە
و ت:
ستان
شووری کوردس
باش
جە
ەڕتووک :ئەنففال و ھە ەبج
جﯚری پە
زمان  -ش وەزار :عەررەبی
12159
پەڕتوووکی ژمارە9 :
کة لدى األيززيدية
طاؤوس ملک رئييس المالئکة
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201203
3111355356
64393
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
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زھير کااظم عبود
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
تاﯾبەتم
و ت:
ستان
شووری کوردس
باش
جﯚری پەڕتووک :ئاﯾيين و ئاتەﯾزم
ەرەبی
زمان  -ش وەزار :عە

12160
پەڕتوووکی ژمارە0 :
ل والثاني)
ف كردية  -الجزء )األول
طرائف
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201405
5221450337
76422
ئاماددەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
تيريز
ة:
ترجمة
سيني و دالورر زنكي
خ توفيق الحس
الشيخ
ق ٢٠١٠ -
دمشق
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی پەڕتووک
سوورﯾا
و ت:
ی پەڕتووک :کلتوور
جﯚری
زمان  -ش وەزار :عەرەبی
12161
پەڕتوووکی ژمارە1 :
ي التأريخ  -اللجزء األول
ظھورر الکورد في
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201205
5282201006
64935
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
فية األمة الکووردية ومھدھا
دراسة شاملة عن خلفي
جمال رشييد احمد
دﯾيەکانی پەڕتتووک
تاﯾبەتمەند
و ت:
باشوووری کوردستان
جﯚری پەڕتتووک :م ژوو
ی
زمان  -ش وەزار :عەرەبی
12162
پەڕتوووکی ژمارە2 :
ي
ي التأريخ  -اللجزء الثاني
ظھورر الکورد في
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201205
5282201006
64936
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
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فية األمة الکووردية ومھدھا
دراسة شاملة عن خلفي
جمال رشييد احمد
دﯾيەکانی پەڕتتووک
تاﯾبەتمەند
باشوووری کوردستان
و ت:
جﯚری پەڕتتووک :م ژوو
ی
زمان  -ش وەزار :عەرەبی
12163
پەڕتوووکی ژمارە3 :
سة
دة و السياس
ن في القياد
رة کردستان
عباقر
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22702075619986
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
نووسەر
د .ئەحمەدد الخليل
ەڕەکان
ژمارەي الپە
255
پ
سا ي چاپ
2009
پ
نﯚرەي چاپ
يەکەم
ديزايني بەرگ
موراد بھرامميان
کەتەلﯚگ
سياسەت
ەوەي موکريانني
سەرچاوە :ما پەڕي دەززگاي تو ژينەووە و ب وکردنە
دﯾيەکانی پەڕتتووک
تاﯾبەتمەند
باشوووری کوردستان
و ت:
ی
جﯚری پەڕتتووک :رامياری
ی
زمان  -ش وەزار :عەرەبی
12164
پەڕتوووکی ژمارە4 :
عبداللرزاق بدرخاان )السيرة الشخصية )
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201405
5221648137
76423
ئاماددەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ي
ة :دالور زنکي
ترجمة
بيروت ٢٠١٠ -
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی پەڕتووک
ببيبلﯚگراف
ی پەڕتووک:
جﯚری
ﯾﯾا
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عەرەبی
زمان  -ش وەزار :ع
للوبنان
و ت:
12165
پەڕتوووکی ژمارە5 :
ﷲ گوران  -ااالثار الشعررﯾة الکاملة
عبدﷲ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201306
6302018568
89724
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
مصطفی رسول
ی
دﯾن
دﯾم :د .عزالد
ترجمة وتقد
١٩
بغداد ٩٩٠ -
دﯾيەکانی پەڕتتووک
تاﯾبەتمەند
و ت:
ئ اق
ەست
جﯚری پەڕتتووک :ھە بە
ی
زمان  -ش وەزار :عەرەبی
12166
پەڕتوووکی ژمارە6 :
ً
عر الکوردي
ﷲ گﯚران ،رائدا لحرکة تجديد الشع
عبدﷲ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201302
2180950268
80676
ی پی دی ئ ف :ھ شتا ئاماادە نييە
فاﯾلی
دھﯚک ،سا ی  320) ،2008الپەڕڕە).
،
چاپخانەی خاانی ـ
ەمال غەمبار چ
دانانی :کە
دﯾيەکانی پەڕتتووک
تاﯾبەتمەند
و ت:
باشوووری کوردستان
ی
جﯚری پەڕتتووک :ئەدەبی
ی
زمان  -ش وەزار :عەرەبی

12167
پەڕتوووکی ژمارە7 :
مس
عبق کردياً يتشم
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201208
8211310257
72343
ئامادەەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
شوقي
نور ش
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی پەڕتووک :چيرۆک
جﯚری
زمان  -ش وەزار :عەرەبی
12168
پەڕتوووکی ژمارە8 :
کوردية وظللم العقلية ا لشوفينية
ة القضية الک
عدالة
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http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201109
9291354126
62156
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
العراق
ق
تراتيجي الکورردي في کورددستان
شروع األستر
عربية من المش
رؤية ع
ل
الدکتوور منذر الفضل
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی پەڕتووک
ی پەڕتووک :رامياری
جﯚری
زمان  -ش وەزار :عەرەبی
12169
پەڕتوووکی ژمارە9 :
ة )من غير ا الجئين الفللسطينيين)
مو الجنسية في سورية
عديمو
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201309
9041128128
88935
ئامادەﯾە
ە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ة العربية لحقو
اللجنة
قوق االنسان
٢٠٠٤
٢
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
دەرەوە
و ت:
جﯚری
ی پەڕتووک :راپﯚرت
زمان  -ش وەزار :عەرەبی
12170
پەڕتوووکی ژمارە0 :
صام ام وئام
عرب واکراد خصا
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201312
2112114308
87309
ئاماددەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ة عوني
درية
ی پەڕتووک
ەتمەندﯾيەکانی
تاﯾبە
دەرەوە
و ت:
جﯚرری پەڕتووک :دۆزی کورد
ن  -ش وەزار :عەرەبی
زمان

12171
پەڕتوووکی ژمارە1 :
ن
عشائئر کردستان
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201311
1100923328
87992
ی پی دی ئ ف :ھ شتا ئاماادە نييە
فاﯾلی
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جي ،
صديق الدملوج
مان ابو بکر  ،ص
حثين  ،وھم د .احمد عثما
موعة من الباح
تاليف مجم
ستان  ، 2001تقع الکتاب في 244
ھرداد ازادي  .طبعة کردس
د.ابراھيم الداقوقي  ،مھ
ن القطع المتتوسط ،يتألف الکتاب من ارربعة اجزاء  ،ييتناول المؤلفوون فيھا
صفحة  ،من
عام في االجزاء االربعة ترکيا  ،العراق
کردستان بشکل م
ن
اھم العشائر الموجودة في
سوريا.
 ،ايران وسو
تاﯾبەتمەند
دﯾيەکانی پەڕتتووک
باشوووری کوردستان
و ت:
جﯚرە
جﯚری پەڕتتووک :ھەمەج
ی
زمان  -ش وەزار :عەرەبی
12172
پەڕتوووکی ژمارە2 :
ر وصايا لساسة الکرد
عشر
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201208
8122149516
67461
ئامادەەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
مد محمود الخ
د .أحم
خليل
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی پەڕتووک
ی پەڕتووک :رامياری
جﯚری
زمان  -ش وەزار :عەرەبی
12173
پەڕتوووکی ژمارە3 :
صور
ن عبر العص
عفرين
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201208
8171602057
72178
ئاماددەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ن برکات
مروان
ی پەڕتووک
ەتمەندﯾيەکانی
تاﯾبە
جﯚرری پەڕتووک :م ژوو
زمان
ن  -ش وەزار :عەرەبی

12174
پەڕتوووکی ژمارە4 :
العباسي
ي
االموي و
ي
صرين
ج في العص
خوارج و الزنج
ة الکرد بالخ
عالقة
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
2270207562
20055
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
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االستاذ المساعد د .ااحمد عبدالعززيز محمود
2010
ەڕتووک
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی پە
باشوووری کوردس
ستان
و ت:
ەڕتووک :م ژووو
جﯚری پە
زمان  -ش وەزار :عەرەەبی
12175
پەڕتوووکی ژمارە5 :
ھـ ـ
حتى وفيات عام ١٤٠٠ھ
الھجري لإلسالم ح
ي
ألول
من القرن األ
کوردستان م
علماءء الکورد و ک
١م
١٩٨٠
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201311
1242254409
92680
ئئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
سنياني
ح شيخو الھس
تتأليف  :صالح
ی2012 -
االطبعة االولی
ممطبعة ھاوار  -دھوک
ت مدﯾرﯾة الطبباعة والنشر ففي دھوک
ممن مطبوعات
ەکانی پەڕتوووک
تاﯾبەتمەندﯾيە
و ت:
باشووری کوردستان
ی
جﯚری پەڕتوووک :بيبلﯚگراففيا
زمان  -ش وەەزار :عەرەبی
12176
پەڕتوووکی ژمارە6 :
على ضفاف الخاابور
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201209
9130853173
32630
ئامادەەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ن شيخاني
ماھين
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی پەڕتووک :چيرۆک
جﯚری
زمان  -ش وەزار :عەرەبی
12177
پەڕتوووکی ژمارە7 :
اجتماعية
ة
في کردستاان العراق؛ دراسة دينيية
عملياات االنفال ف
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201307
7211056488
89520
ئامادەﯾە
ە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
علي نبي صالح الد
دوسکي
٢
٢٠٠٦
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ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
بااشووری کورددستان
و ت:
ەبجە
ەنفال و ھە ە
ی پەڕتووک :ئە
جﯚری
عەرەبی
زمان  -ش وەزار :ع
12178
پەڕتوووکی ژمارە8 :
غرب کردستان  . .الربيع الدامي
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201306
6301357558
89749
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
درالدين
صالح بد
٢٠٠٤
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
تاﯾبەتم
و ت:
ستان
شووری کوردس
باش
جﯚری پەڕتووک :دۆززی کورد
ەرەبی
زمان  -ش وەزار :عە
12179
پەڕتوووکی ژمارە9 :
دي قره صو
غربا الى واد
سخ الخلود غ
فراس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201208
8211307187
72342
ئاماددەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
م برکات
سليم
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی پەڕتووک :رۆمان
جﯚری
زمان  -ش وەزار :عەرەبی
12180
پەڕتوووکی ژمارە0 :
س قرﯾة االشباح
فردوس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201308
8031054568
89323
ئامادەەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ي الداوودي
زھدي
٢٠٠٧
٢
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
و ت:
بااشووری کورددستان
ی پەڕتووک :رۆۆمان
جﯚری
عەرەبی
زمان  -ش وەزار :ع
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12181
پەڕتوووکی ژمارە1 :
صحفي
فنون التحرير الص
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22702075619754
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
ي نووسيني رۆژنامەواني
ھونەرەکاني
نووسەر
حبيب کرکووکي
ەڕەکان
ژمارەي الپە
190
پ
سا ي چاپ
2008
کەتەلﯚگ
راگەياندن
ەوەي موکريانني
سەرچاوە :ما پەڕي دەززگاي تو ژينەووە و ب وکردنە
دﯾيەکانی پەڕتتووک
تاﯾبەتمەند
و ت:
باشوووری کوردستان
جﯚری پەڕتتووک :راگەﯾانندن
ی
زمان  -ش وەزار :عەرەبی
12182
پەڕتوووکی ژمارە2 :
ملة االنفال من  ١٩٨٧اللی ١٩٨٨
قين عن حم
سجيلية وثائق
م؛ رواية تس
في بباطن الجحيم
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201305
5282030527
78421
ھ شتتا ئامادە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
م ابراھيم
سالم
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
ی
تاﯾبەتم
ی پەڕتووک :رۆمان
جﯚری
زمان  -ش وەزار :عەرەبی

12183
پەڕتوووکی ژمارە3 :
ت کردية
في ررحاب أقالم وشخصيات
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201110
0241050146
62510
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
لدينية :للعالم
د السل مانية ومدارسھا الد
التعرريف بمساجدمة محمد القززلجي
ي
حمد البرزنجي
ساددات الرزنجة :عبدالقادر محدھيش
ش
دﷲ بن
طيف بن عبد
علي و عبداللط
مد طاھر الکردي الخطاط :حياتە و اثارهه  -د .أحمد ع
محمقرەداغي
حمد علي القر
ه وراجعه وعللق عليه :مح
قدم له
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2
ي ژين 2007 -
بنکەي
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی پەڕتووک
بااشووری کورددستان
و ت:
ی پەڕتووک :م ژوو
جﯚری
عەرەبی
زمان  -ش وەزار :ع
12184
پەڕتوووکی ژمارە4 :
ستان
سبيل کردس
في س
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201205
5231444306
64855
ی پی دی ئ ف :ھ شتا ئاماادە نييە
فاﯾلی
خ النشر1987/01/01 :
تأليف :زنار سلوبي تاريخ
حقيق :ر.علي
ترجمة ،تحق
مکتبة التقدميية الکردية
طة کاوا للثقاافة الکردية اللسلسلة :الم
الناشر :رابط
دﯾيەکانی پەڕتتووک
تاﯾبەتمەند
و ت:
دەرەەوە
شت
جﯚری پەڕتتووک :ﯾاداش
زمان  -ش وەزار :عەرەەبی
12185
پەڕتوووکی ژمارە5 :
قلب اإلعصار
في ق
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201110
0111603166
62292
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
مات
لحق في المحاکم
ت األمن الکردستانية وإنکارها ا ق
على يد قوات
التعذيب ع
العادلة
يتس وتش يليو 2007
ھيومن راي
تاﯾبەتمەند
دﯾيەکانی پەڕتتووک
جﯚری پەڕتتووک :راپﯚررت
زمان  -ش وەزار :عەرەەبی
12186
پەڕتوووکی ژمارە6 :
س سپير ز کردي  -عرببي
قاموس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201308
8262056118
89097
ئامادەەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
کي
د امين دوسکي
محمد
٢٠٠٩
٢
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ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
بااشووری کورددستان
و ت:
ەرھەنگ
ی پەڕتووک :فە
جﯚری
عەرەبی
زمان  -ش وەزار :ع
12187
پەڕتوووکی ژمارە7 :
النتقالية
ن ادارة الدوللة العراقية للمرحلة اال
قانون
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201306
6301356038
89752
ئاما دەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
...
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی پەڕتووک
ی پەڕتووک :ﯾاساﯾی
جﯚری
زمان  -ش وەزار :عەرەبی
12188
پەڕتوووکی ژمارە8 :
ن
ة کردستان
ن الحکم الذااتي لمنطقة
قانون
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201307
7051630358
89688
ئاماددەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
...
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ئ اق
و ت:
ی پەڕتووک :ﯾاساﯾی
جﯚری
زمان  -ش وەزار :عەرەبی
12189
پەڕتوووکی ژمارە9 :
قبل ببزوغ القمر
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201405
5230858577
76435
ئاماددەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
دالورر زنكي
ت ٢٠١٠ -
بيروت
ی پەڕتووک
ەتمەندﯾيەکانی
تاﯾبە
جﯚرری پەڕتووک :چيرۆک
زمان
ن  -ش وەزار :عەرەبی
لوبنان
و ت:
12190
پەڕتوووکی ژمارە0 :

ﻻﭘەڕە

3377

http://www.kurdipedia.org

ستان العراق
قبور غير ھادئة؛ البحث عن المفقودين في کردس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201305
5272045537
78431
ئامادەﯾە
ە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
مه صالح توفييق
ه من االنگليزية :محمد حم
ترجمه
2004
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی پەڕتووک
بااشووری کورددستان
و ت:
ەبجە
ەنفال و ھە ە
ی پەڕتووک :ئە
جﯚری
عەرەبی
زمان  -ش وەزار :ع
12191
پەڕتوووکی ژمارە1 :
ي جان
قدري
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201110
0251529556
62560
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
دالور زننکي
ي ئاراس 20 01 -
دەزگاي
تاﯾبەتم
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
و ت:
ستان
شووری کوردس
باش
جﯚری پەڕتووک :ئەددەبی
ەرەبی
زمان  -ش وەزار :عە
12192
پەڕتوووکی ژمارە2 :
ستان
خاصة بالکوررد و کوردس
قيادة الثورة المنحل الخ
ت مجلس ق
قرارات
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201312
2311711088
86995
ھ شتتا ئامادە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
جبار ققادر
طارق جامباز
٢٠١٣
ی پەڕتووک
تمەندﯾيەکانی
تاﯾبەتم
بااشووری کورددستان
و ت:
ە گەنامەﯾی
ی پەڕتووک :بە
جﯚری
عەرەبی
زمان  -ش وەزار :ع
12193
پەڕتوووکی ژمارە3 :
الت نقدية
رجمة ومقاال
د کردية متر
قصائد
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201212
2122203217
74323
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ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی

ھ شتا ئامادە نييە
حسين غمبار
کمال ح
2011
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
تاﯾبەتم
و ت:
ستان
شووری کوردس
باش
جﯚری پەڕتووک :ئەددەبی
ەرەبی
زمان  -ش وەزار :عە

12194
پەڕتوووکی ژمارە4 :
ي شمال العرراق
قصة األکراد في
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201205
5231447346
64857
ی پی دی ئ ف :ھ شتا ئاماادە نييە
فاﯾلی
مراوي تاريخ النشر1967/01/01 :
ن سامي الغم
تأليف :أمين
الناشر :دارر النھضة العر بية
تاﯾبەتمەند
دﯾيەکانی پەڕتتووک
و ت:
دەرەەوە
جﯚری پەڕتتووک :م ژووو
زمان  -ش وەزار :عەرەەبی
12195
پەڕتوووکی ژمارە5 :
زنکي
ي
ى عھد عماد الدين
صليبية من االبداية حتى
قصة الحروب الص
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201308
8281351428
89055
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
المؤلف :راغب السرجااني
الناشر :مؤؤسسة اقرأ للنشر والتوزييع والترجمة
شر2009 :
سنة النش
دﯾيەکانی پەڕڕتووک
تاﯾبەتمەند
و ت:
دەررەوە
جﯚری پەڕڕتووک :م ژووو
زمان  -ش وەزار :عەررەبی
12196
پەڕتوووکی ژمارە6 :
رکيا
ک  -االنفال  -الکرد وتر
قضاياا کردية معاصرة :کرکوک
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201110
0191037506
62442
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
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د .جبار قادر
20
ي ئاراس 006 -
دەزگاي
تاﯾبەتم
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
ستان
شووری کوردس
باش
و ت:
جﯚری پەڕتووک :ئەننفال و ھە ەببجە
ەرەبی
زمان  -ش وەزار :عە
12197
پەڕتوووکی ژمارە7 :
ضية طلعت باشا
حکمة او قض
من امام المح
ة ابادة االرم
قضية
dipedia.org//?q=201307
7281556458
89412
http:///www.kurd
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
سان
ة :غسان نعس
ترجمة
مراجععة :ماموستا جعفر
٢٠٠٨
٢
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی پەڕتووک
بااشووری کورددستان
و ت:
ەبجە
ەنفال و ھە ە
ی پەڕتووک :ئە
جﯚری
عەرەبی
زمان  -ش وەزار :ع
12198
پەڕتوووکی ژمارە8 :
1999 -198
قات الترکية الروسية 84
مال الکردستتاني وأثرھاا في العالق
ة حزب العم
قضية
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201307
7232058328
89554
مادەﯾە
ئام
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ە السوﯾداني
مد محمد طە
د .حام
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی پەڕتووک :ددۆزی کورد
جﯚری
عەرەبی
زمان  -ش وەزار :ع
12199
پەڕتوووکی ژمارە9 :
نھاﯾة صدام
ة الدجيل ونھ
قضية
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201308
8031024528
89326
ئامادەەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
زھير ککاظم عبود
٢٠٠٧
٢
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
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بااشووری کورددستان
و ت:
ھەمەجﯚرە
ی پەڕتووک :ھ
جﯚری
عەرەبی
زمان  -ش وەزار :ع
12200
پەڕتوووکی ژمارە0 :
ردية
د اللغة الکر
قواعد
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201311
1032136548
88051
ە
شتا ئامادە نييە
ھش
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ف :رشيد کرد
تأليف
ی پەڕتووک
ەتمەندﯾيەکانی
تاﯾبە
لوبنان
و ت:
ی پەڕتووک :زمانەوانی
جﯚری
ن  -ش وەزار :عەرەبی
زمان

12201
پەڕتوووکی ژمارە1 :
ة االکرمانجيية)
ردية )اللھجة
د اللغة الکر
قواعد
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201312
2082300209
92722
ئامادەەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ت بدرخان و رروجيه لسکو
جالدت
ي
مة :دالور زنکي
ترجم
ەتمەندﯾيەکانی
ی پەڕتووک
تاﯾبە
ی پەڕتووک :زمانەوانی
جﯚری
ن  -ش وەزار :عەرەبی
زمان

12202
پەڕتوووکی ژمارە2 :
ة بال عنوان
قومية
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201111
1272047556
63023
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
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عبيد ﷲ النھرري حتي نھاية
حرکة الشيخ ع
م قيام دولة ککوردية من ح
أسباب عدم
موصل 1925 - 1880
مشکلة الم
ھﯚگر طاھرر توفيق
2006
دﯾيەکانی پەڕتتووک
تاﯾبەتمەند
و ت:
باشوووری کوردستان
جﯚری پەڕتتووک :م ژوو
ی
زمان  -ش وەزار :عەرەبی
12203
پەڕتوووکی ژمارە3 :
ي ذاكرة التاررﯾخ
كركوك رحلة في
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201405
5172135007
76350
ئامادەەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ي الداوودي
عوني
الطبعة
ة األولى2002 :
عدد اللنسخ 500 :نسخة
ف
جميع الحقوق محففوظة للمؤلف
ة كركوك
صورة الغالف :قلعة
ال
ة نينا أوبساال
مطبعة
م االﯾداع6 :
91-631-30رقم
010تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی پەڕتووک
ددەرەوە
و ت:
عەرەبی
زمان  -ش وەزار :ع
ی پەڕتووک :ددۆزی کورد
جﯚری
12204
پەڕتوووکی ژمارە4 :
ستان والليل
گولس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201308
8212059388
89118
يە
شتا ئامادە نييە
ھش
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
سن سليفاني
حس
ی پەڕتووک
ەتمەندﯾيەکانی
تاﯾبە
جﯚرری پەڕتووک :رۆمان
ن  -ش وەزار :عەرەبی
زمان

12205
پەڕتوووکی ژمارە5 :
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لالکراد
د
ساوى
تاريخ الماسا
صدقاء سوى الجبال ..التا
ال اصد
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6272234087
71597
ئاماددەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ھارففي موريس و جون بلوح
ی پەڕتووک
ەتمەندﯾيەکانی
تاﯾبە
دەرەوە
و ت:
جﯚری پەڕتووک :م ژوو
ن  -ش وەزار :عەرەبی
زمان

12206
پەڕتوووکی ژمارە6 :
کرد و الالن في بالد البباب و شروان
لقاء االسالف :الک
dipedia.org//?q=201209
9041538143
33771
http:///www.kurd
ئاماددەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
د
ل رشيد احمد
جمال
ی پەڕتووک
ەتمەندﯾيەکانی
تاﯾبە
جﯚری پەڕتووک :م ژوو
ن  -ش وەزار :عەرەبی
زمان

12207
پەڕتوووکی ژمارە7 :
ب ھمسات
للحب
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201201
1302310396
64126
ئامادەەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
عنوان الکتاب :للحب
ب ھمسات
ف :بھية ماردييني
الم لف
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی پەڕتووک
ھە بەست
ی پەڕتووک :ھ
جﯚری
عەرەبی
زمان  -ش وەزار :ع
12208
پەڕتوووکی ژمارە8 :
يد قزاز
ت عن سعيد
لمحات
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201110
0201039546
62455
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
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زھير کاظم عبود
20
ي ئاراس 008 -
دەزگاي
تاﯾبەتمە
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
ستان
شووری کوردس
باش
و ت:
ەمەجﯚرە
جﯚری پەڕتووک :ھە
ەرەبی
زمان  -ش وەزار :عە
12209
پەڕتوووکی ژمارە9 :
ت والثورات الکردية
خ االنتفاضات
ت من تاريخ
لمحات
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201311
1101059028
87976
ی پی دی ئ ف :ھ شتا ئاماادە نييە
فاﯾلی
حة  ،من
سنة  ، 1975ويقع الکتاب في  216صفح
بعة بيروت  ،س
اعداد  :ابو شوقي  .طبع
من ثورات
الکردية وما تخللھا م
ة
قومية
الحرکة التحررية الق
ة
الحجم المتتوسط يتناول تاريخ
ختلف
قومي لدى أبنناء الشعب اللکردي في مخ
شعبية ودوورھا في تأجييج الوعي الق
ستان.
اجزاء کردس
دﯾيەکانی پەڕتتووک
تاﯾبەتمەند
ن
لوبنان
و ت:
جﯚری پەڕتتووک :م ژووو
زمان  -ش وەزار :عەرەەبی
12210
پەڕتوووکی ژمارە0 :
عراق
حررية الکورردية في الع
خ الحرکة التح
ت من تارﯾخ
لمحات
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201312
2292355398
87019
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
حامد شريف الحمد
داني
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی پەڕتووک
ی پەڕتووک :م ژوو
جﯚری
زمان  -ش وەزار :عەرەبی
12211
پەڕتوووکی ژمارە1 :
عراق
کردستان الع
کردي في ک
حرر الوطني للشعب الک
ل حرکة التح
ت من نضال
لمحات
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201110
0191159286
62449
ئامادەﯾە
ئا
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
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ب
دد .کاظم حبيب
س 2005 -
ددەزگاي ئاراس
ەکانی پەڕتووک
تتاﯾبەتمەندﯾيە
ی
و ت:
باشووری کوردستان
ک :م ژوو
جﯚری پەڕتووک
ج
ززمان  -ش وەززار :عەرەبی
12212
پەڕتوووکی ژمارە2 :
ي
ستان الکبري
لورس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201201
1012116026
63613
ە
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
دراسة ففي احوالھا اللسياسية واللحضارية
شريف الداودي
رمضان ش
2010
ەندﯾيەکانی پپەڕتووک
تاﯾبەتمە
و ت:
ستان
شووری کوردس
باش
جﯚری پپەڕتووک :م ژژوو
زمان  -ش وەزار :عەررەبی
12213
پەڕتوووکی ژمارە3 :
جبال
ليس لنا أصدقاء من غير الج
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201208
8211130407
72338
ئامادەەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
تورد ففالستروم
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی پەڕتووک :رامياری
جﯚری
زمان  -ش وەزار :عەرەبی
12214
پەڕتوووکی ژمارە4 :
مظلومة
مأسااة بارزان الم
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201205
5291133276
64941
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
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معروف جيياوک
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
تاﯾبەتم
و ت:
ستان
شووری کوردس
باش
جﯚری پەڕتووک :م ژژوو
ەرەبی
زمان  -ش وەزار :عە

12215
پەڕتوووکی ژمارە5 :
ئ فيه
ن مکان نخبئ
مامن
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201203
3041547436
64362
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
19
العراق 991 – 1954
ق
ة في
مرضة بريطانية
مذکرات مم
تأليف :سووزان فرانکس و أندرية کروففس
سام نعيم الررومي
ترجمة :ابتس
عدد 112
ة الکردية د
عات االکديمية
من مطبوعا
مطبعة الحااج الھاشم – اربيل
2
سنة 2011
تاﯾبەتمەند
دﯾيەکانی پەڕتتووک
و ت:
باشوووری کوردستان
ت
جﯚری پەڕتتووک :ﯾاداشت
ی
زمان  -ش وەزار :عەرەبی
12216
پەڕتوووکی ژمارە6 :
طﯾة  -المجللد الثالث :سوسﯾولوجﯾا الحرﯾة
مانﯾفستو الحضاررة الدﯾمقراط
dipedia.org//?q=201401
1061949498
86795
http:///www.kurd
مادەﯾە
ئام
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
جاالن
تألﯾف :عبد اﷲ أوج
ه من التركﯾة :زاخو شﯾار
ترجمَته
ة آزادي
مطبعة
201
تارﯾخ الطبع :أﯾار 10
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی پەڕتووک
ی پەڕتووک :رامياری
جﯚری
زمان  -ش وەزار :عەرەبی
12217
پەڕتوووکی ژمارە7 :
عام
ى و القانون الدولي الع
مبادى
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
2270207562
20027
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ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
نووسەر
يد يادکار
طالب رشيد
ەڕەکان
ژمارەي الپە
280
پ
سا ي چاپ
2009
پ
نﯚرەي چاپ
االولى
ديزايني بەرگ
مراد بھرامييان
کەتەلﯚگ
ەتي
ياسا و پ وەەندي ن ودەو ە
ەوەي موکريانني
سەرچاوە :ما پەڕي دەززگاي تو ژينەووە و ب وکردنە
دﯾيەکانی پەڕتتووک
تاﯾبەتمەند
باشوووری کوردستان
و ت:
ی
جﯚری پەڕتتووک :ﯾاساﯾی
ی
زمان  -ش وەزار :عەرەبی
12218
پەڕتوووکی ژمارە8 :
ﷲ النھري
مش ثورة اللشيخ عبيدﷲ
مبحثاان على ھام
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201209
9162047593
31477
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
س فتح ﷲ
جرجيس
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
تاﯾبەتم
ستان
شووری کوردس
باش
و ت:
جﯚری پەڕتووک :م ژژوو
ەرەبی
زمان  -ش وەزار :عە

12219
پەڕتوووکی ژمارە9 :
مجزررة حلبجة
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201311
1101045078
87981
ی پی دی ئ ف :ھ شتا ئاماادە نييە
فاﯾلی
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صفحة  ،من
ة
في 127
قع الکتاب ي
طبعة کردستاان  ، 2001يق
شعر  ،حاممد بدر خان ،ط
حلبجة من
ة
مدينة
م الکتاب اشعاارا وقصائد حوول ما لحق بم
الحجم المتتوسط  .يضم
معاناة واالالم.
عية ودمار وما صاحبه من م
ابادة جماع
تاﯾبەتمەند
دﯾيەکانی پەڕتتووک
و ت:
باشوووری کوردستان
ەست
جﯚری پەڕتتووک :ھە بە
ی
زمان  -ش وەزار :عەرەبی
12220
پەڕتوووکی ژمارە0 :
ضات
وعة الفيوض
مجمو
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201301
1131323437
74816
ئامادەەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
البيازيدي
ي
اللي
المال موسی الجال
ی پەڕتووک
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی
دەرەوە
و ت:
ی پەڕتووک :ئەدەبی
جﯚری
ن  -ش وەزار :عەرەبی
زمان

12221
پەڕتوووکی ژمارە1 :
چين
کورد لە ن
صين  -باس ک لەسەر ک
کراد فی الص
ضرة عن االک
محاض
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201109
9062250296
61011
ی پی دی
فاﯾلی
ھ شتا ئامادەە نييە
ئ ف:
ئئەنوەر مائی
مائی کە پ ک ھاتوووە لە باس ک سەبارەت بە کورد
ەی مامﯚستا ئەنوەر ی
ئئەم ناميلکەﯾە
مە ەی دۆستااﯾەتی
ەر داوای کﯚم
ەوەکان لە پە کين لە  1959-11-1لەسە
للە ﯾانەی نەتە
بەستراوە.
ە
چينی لەگەڵ و تانی دەرەەوە
چ
لە بەغا
چاپخانەی )النجاح( ە
ی
نيە لە
دەرچوونی لەسەر ە
ی
ببەداخەوە نامييلکەکە م ژوووی
چاپکراوە.
چ
ئنتەرن ت ئامادەکراوە.
ن
الک محەمەددەوە بﯚ
ە لەالﯾەن چاال
ئئەم ناميلکەﯾە
سوود لەم ئەدررﯾسە وەربگرﯾت:-
ە دەتوانيت س
ی ناميلکەکە
ببﯚ خو ندنەوەی
http://en.calameo.co
om/read/00 0747308419
964496f973
3
تاﯾبەتمەندﯾيە
ەکانی پەڕتوووک
دەرەوە
و ت:
جﯚری پەڕتوووک :م ژوو
ج
ی
ززمان  -ش وەزار :عەرەبی
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12222
پەڕتوووکی ژمارە2 :
ة
ي لوأد الدرااسة الکردية
محاوالت الحصري
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201305
5231236027
78484
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
تاليف :عزيز ياور
مانية2013 :
السليم
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
تاﯾبەتم
و ت:
ستان
شووری کوردس
باش
جﯚری پەڕتووک :دۆززی کورد
ەرەبی
زمان  -ش وەزار :عە
12223
پەڕتوووکی ژمارە3 :
صرتھا  -الجززء الثاني
سن دزةيي :آحداث عاص
محس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201110
0211703306
62471
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ن دزةيي
محسن
2002
ي سەردەم 2 -
دەزگاي
تاﯾبەتم
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
ستان
شووری کوردس
باش
و ت:
جﯚری پەڕتووک :ﯾادداشت
ەرەبی
زمان  -ش وەزار :عە
12224
پەڕتوووکی ژمارە4 :
ن
ل به ھدينان
محطاات من أنفال
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201203
3111353356
64392
ئامادەەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
محطات
ت من أنفال به ھدينان
ناظم ختاري
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی پەڕتووک
ەبجە
ەنفال و ھە ە
ی پەڕتووک :ئە
جﯚری
عەرەبی
زمان  -ش وەزار :ع
12225
پەڕتوووکی ژمارە5 :
جزء الثالث
د رسول ھاوار ،االثار اللکاملة  -الج
محمد
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201110
0240923046
62498
ئاما دەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
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الت العربية
المقاال
اعداد ::رفيق صالح
2
ي ژين 2008 -
بنکەي
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی پەڕتووک
بااشووری کورددستان
و ت:
ی پەڕتووک :وتار و دﯾمانە
جﯚری
زمان  -ش وەزار :ع
عەرەبی
12226
پەڕتوووکی ژمارە6 :
ري ١٩٥٢ - ١٨٩٧
وردي المصر
واالديب الکو
ي المؤرخ و
د علي عوني
محمد
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201312
2122332058
87281
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
د محمد ي
کتاب االحتتفالية بالسيد
علي عوني في أربيل
دﯾيەکانی پەڕڕتووک
تاﯾبەتمەند
و ت:
باشوووری کوردستاان
جﯚری پەڕڕتووک :بيبلﯚگگرافيا
زمان  -ش وەزار :عەرەببی

12227
پەڕتوووکی ژمارە7 :
من اثاره
ه وشئ ن
ذة عن حياته
زھاوي  -نبذ
د فيضي الز
محمد
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201110
0201200326
62462
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
ي القرداغي
محمد علي
2004
ئاراس 4 -
ەڕتووک
تاﯾبەتمەنندﯾيەکانی پەڕ
باشوووری کوردستتان
و ت:
ەجﯚرە
جﯚری پەڕڕتووک :ھەمە
زمان  -ش وەزار :عەرەەبی
12228
پەڕتوووکی ژمارە8 :
مة األنفال  -قراءة قانوننية
محکم
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201110
0201155476
62461
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
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زھير کااظم عبود
ي ئاراس 20 08 -
دەزگاي
تاﯾبەتم
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
ستان
شووری کوردس
باش
و ت:
جﯚری پەڕتووک :ئەننفال و ھە ەببجە
ەرەبی
زمان  -ش وەزار :عە
12229
پەڕتوووکی ژمارە9 :
ت و حوارات) 2
مختاررات )لقاءات
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201405
5211026127
76400
ئامادەەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ي
ب :دالور زنكي
الكاتب
مراجععة وتقديم :الش
شيخ توفيق الحسيني
التنضييد واإلخراج اللفني:
روني زنكي
الطبعة
ة االولى٢٠٠٩ :
دار الننشر :أميرال
بيروت – لبنان.
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی پەڕتووک
لووبنان
و ت:
ی پەڕتووک :وتار و دﯾمانە
جﯚری
عەرەبی
زمان  -ش وەزار :ع
12230
پەڕتوووکی ژمارە0 :
ن
مختاررات قصائد للشعراء آکراد معاصرين
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201110
0201204456
62463
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ەن ئەمين
ترجمة :ئاوات حەسە
20
ي ئاراس 008 -
دەزگاي
تاﯾبەتمە
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
و ت:
ستان
شووری کوردس
باش
ە بەست
جﯚری پەڕتووک :ھە
ەرەبی
زمان  -ش وەزار :عە
12231
پەڕتوووکی ژمارە1 :
ة حلبجة )دلليل مختصر)
مدينة
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201312
2311718248
86993
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ی پی دی ئ ف :ھ شتا ئاماادە نييە
فاﯾلی
فظة حلبجة
شارکة ھيئة مراقبة محافظ
سة خندان بمش
ص من مؤسس
اصدار خاص
دﯾيەکانی پەڕتتووک
تاﯾبەتمەند
باشوووری کوردستان
و ت:
جﯚرە
جﯚری پەڕتتووک :ھەمەج
ی
زمان  -ش وەزار :عەرەبی

12232
پەڕتوووکی ژمارە2 :
مدينتتي الحبيبة ھولير
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201311
1101111478
87973
ی پی دی ئ ف :ھ شتا ئاماادە نييە
فاﯾلی
 ، 1997ويقع
1
طبعة بيروت – لبنان
يف  ،حليمة السنجاري  .ط
مدينة المتنناقضات  ،تأليف
تتناول الحياة
ل
دفتيه رواية
ه
ضم بين
الکتاب في  64صفحة ،من الحجم اللمتوسط  ،ويض
ساخنة
ھا والفتھا الس
ستان العراق بکل تناقضاتھ
ة اقليم کردس
ية في عاصمة
الکردستانية
بالعواطف ووالمشاعر االننسانية.
تاﯾبەتمەند
دﯾيەکانی پەڕتتووک
و ت:
ن
لوبنان
جﯚری پەڕتتووک :چيرۆۆک
زمان  -ش وەزار :عەرەەبی
12233
پەڕتوووکی ژمارە3 :
جالدت بدرخاان
مذكرات االمير ج
http:///www.kurdip
pedia.org/?q
q=2014052
2315491510
00584
شتا ئامادە نيييە
ھش
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
دالوور زنكي
بەتمەندﯾيەکاننی پەڕتووک
تاﯾبە
جﯚرری پەڕتووک  :ﯾاداشت
ن  -ش وەزار  :عەرەبی
زمان

12234
پەڕتوووکی ژمارە4 :
مذکرات احسان نوري پاشا
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22702075619833
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
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نووسەر
عبدالستار قاسم کلھورر
ەڕەکان
ژمارەي الپە
90
پ
سا ي چاپ
2008
کەتەلﯚگ
بيرەوەري
ەوەي موکريانني
سەرچاوە :ما پەڕي دەززگاي تو ژينەووە و ب وکردنە
دﯾيەکانی پەڕتتووک
تاﯾبەتمەند
و ت:
باشوووری کوردستان
ت
جﯚری پەڕتتووک :ﯾاداشت
ی
زمان  -ش وەزار :عەرەبی
12235
پەڕتوووکی ژمارە5 :
صبري  1905ـ 1993
مذکرات األستاذ أوسمان ص
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201312
2032018098
87454
ھ شتا ئامادە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ترجمة  :ھورامي يززدي ـ دالور زنکي
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
تاﯾبەتم
بييبلﯚگراف
جﯚری پەڕتووک:
ﯾا
زمان  -ش وەزار :ع
عەرەبی

12236
پەڕتوووکی ژمارە6 :
ن صبري 1
مذکرات اوسمان
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201205
5291251346
64946
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
ھورامی ﯾززدی  -دالور زننکی
اللکترونية
االخراج الفننی للطبعة اال
جی برآو
سيروان حج
کردﯾة 19 -
من منشوررات مرآز عاموودا للثقافة الک
www.am
mude.com
info@am
mude.com
19
9.01.2003
دﯾيەکانی پەڕتتووک
تاﯾبەتمەند
شت
جﯚری پەڕتتووک :ﯾاداش
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زمان  -ش وەزار :عەرەەبی
12237
پەڕتوووکی ژمارە7 :
ن صبري 2
مذکرات اوسمان
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201205
5291251346
64947
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
ھورامی ﯾززدی  -دالور زننکی
اللکترونية
االخراج الفننی للطبعة اال
جی برآو
سيروان حج
کردﯾة 19 -
من منشوررات مرآز عاموودا للثقافة الک
www.am
mude.com
info@am
mude.com
19
9.01.2003
دﯾيەکانی پەڕتتووک
تاﯾبەتمەند
شت
جﯚری پەڕتتووک :ﯾاداش
زمان  -ش وەزار :عەرەەبی
12238
پەڕتوووکی ژمارە8 :
مذکرات فؤاد عاررف
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201110
0201212436
62464
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
حمد
تقديم و تعليق :د .ککمال مظھر آح
ي ئاراس 20 09 -
دەزگاي
تاﯾبەتم
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
ستان
شووری کوردس
باش
و ت:
جﯚری پەڕتووک :ﯾادداشت
ەرەبی
زمان  -ش وەزار :عە
12239
پەڕتوووکی ژمارە9 :
ي
محمدأمين دربند فقرەيي
مذکرات محمد م
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201110
0241028106
62508
ئاماددەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
سن کريم
أعداد ::صديق صاح و حسين حس
د
ل مظھر أحمد
م الدکتور کمال
تقديم
2
ي ژين 2007 -
بنکەي
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی پەڕتووک
بااشووری کورددستان
و ت:
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ی پەڕتووک :ﯾااداشت
جﯚری
عەرەبی
زمان  -ش وەزار :ع
12240
پەڕتوووکی ژمارە0 :
عة أورفا
مرافع
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201208
8151502247
72147
ئامادەەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
...
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی پەڕتووک :رامياری
جﯚری
زمان  -ش وەزار :عەرەبی
12241
پەڕتوووکی ژمارە1 :
کردستان
مورة في کر
ز ثقافية مغم
مراکز
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22702075619812
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
نووسەر
دالسالم
د.عماد عبد
ەڕەکان
ژمارەي الپە
2008
کەتەلﯚگ
راگەياندن
ەوەي موکريانني
سەرچاوە :ما پەڕي دەززگاي تو ژينەووە و ب وکردنە
دﯾيەکانی پەڕتتووک
تاﯾبەتمەند
باشوووری کوردستان
و ت:
جﯚری پەڕتتووک :م ژوو
ی
زمان  -ش وەزار :عەرەبی
12242
پەڕتوووکی ژمارە2 :
الفيدرالي
ي
مسأللة الحدود اللجنوبية آلقلليم کردستاان
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201307
7051324478
89693
ئاممادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
عثمان
ازاد عث
٢٠١٠
٢
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی پەڕتووک
ی پەڕتووک :ددۆزی کورد
جﯚری
عەرەبی
زمان  -ش وەزار :ع
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12243
پەڕتوووکی ژمارە3 :
ع  -التارﯾخ  -االسطورة
ورية؛ الواقع
مساللة اکراد سو
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201308
8041328518
89304
ئاماددەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ق باحثين
فرﯾق
ت ٢٠١٣ -
بيروت
ی پەڕتووک
ەتمەندﯾيەکانی
تاﯾبە
لوبنان
و ت:
جﯚرری پەڕتووک :دۆزی کورد
ن  -ش وەزار :عەرەبی
زمان
12244
پەڕتوووکی ژمارە4 :
مجزاة
مساللة محافظة کرکوک الم
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201312
2131202588
87276
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
عثمان
د .ازاد ع
2013
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
تاﯾبەتم
ستان
شووری کوردس
باش
و ت:
جﯚری پەڕتووک :دۆززی کورد
ەرەبی
زمان  -ش وەزار :عە
12245
پەڕتوووکی ژمارە5 :
عن عامودا
ودات مدينة  -نصوص ع
مسو
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201205
5291247336
64945
ئاماددەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
عبد الللطيف الحسي
سيني
االخراج
ج الفني للطببعة االلکترونيية
کو
سيرواان حجي برکو
من مننشورات مرآز عامودا للثقافة الکردية 15 -
w
www.amude
e.com
in
nfo@amude
e.com
29.11.2002
حقوق
ق النشر محفووظة للمؤلف
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی پەڕتووک :ئەدەبی
جﯚری
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زمان  -ش وەزار :عەرەبی
پەڕتووکی ژمارە12246 :
مسودة االستراتيجية الوطنية لتطوير اوضاع المرأة في اقليم کوردستان العراق
http://www.kurdipedia.org/?q=2013051815043178539
ئامادەﯾە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
المجلس االعلى لشؤون المرأة في اقليم کوردستان العراق
٢٠١٣
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی پەڕتووک
باشووری کوردستان
و ت:
جﯚری پەڕتووک :ژنان
زمان  -ش وەزار :عەرەبی
پەڕتووکی ژمارە12247 :
مصادر تاريخ الکرد قبل االسالم
http://www.kurdipedia.org/?q=2012082111173172337
ئامادەﯾە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
فرست مرعي اسماعيل
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی پەڕتووک
جﯚری پەڕتووک :م ژوو
زمان  -ش وەزار :عەرەبی
پەڕتووکی ژمارە12248 :
مصالح الدول الکبری في والﯾة الموصل ابان عھد السلطان العثماني عبدالحميد الثاني
1909-1867
http://www.kurdipedia.org/?q=2012091320322932629
ئامادەﯾە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
جاسم محمد حسن العدول
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی پەڕتووک
جﯚری پەڕتووک :دۆزی کورد
زمان  -ش وەزار :عەرەبی
پەڕتووکی ژمارە12249 :
مصطفى البارزاني دوره في نشوء وتطور الحرکة القومية التحررية الکردية
http://www.kurdipedia.org/?q=2013112002461487744
ئامادەﯾە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
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سية في األکاديمية
سية  /قسم اللعلوم السياس
ة القانون والععلوم السياس
ى مجلس کلية
ة مقدمة إلى
رسالة
ستير في الععلوم السياسيية
شھادة الماجس
حصول على ش
ة في الدنماررک کجزء من متطلبات الح
العربية
تقدم بھا الطالب
خليل محمد طاھر برواري
بإشرا ف
م
الدکتوور لطفي حاتم
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی پەڕتووک
ی پەڕتووک :ددۆزی کورد
جﯚری
عەرەبی
زمان  -ش وەزار :ع
12250
پەڕتوووکی ژمارە0 :
يقة
طورة والحقيق
ي  ..األسط
طفى البرزاني
مصط
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201305
5182206207
78531
ئامادەەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
د .فاض
ضل البراک
بغدادد 1989
ی پەڕتووک
ەتمەندﯾيەکانی
تاﯾبە
دەرەوە
و ت:
ی پەڕتووک :ھەمەجﯚرە
جﯚری
ن  -ش وەزار :عەرەبی
زمان
12251
پەڕتوووکی ژمارە1 :
200
ة03-1921..
مات العراقية
ة الکورد اإلييزديين في ظل الحکوم
معاناة
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201207
7012112477
71622
ئامادەەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
دلشادد نعمان فرحاان
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
بااشووری کورددستان
و ت:
ی پەڕتووک :م ژوو
جﯚری
عەرەبی
زمان  -ش وەزار :ع

12252
پەڕتوووکی ژمارە2 :
في کردستان وخارجھا
ي والعصر االحديث ي
رد في التأرييخ االسالمي
م أعالم الکر
معجم
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201110
0240942176
62501
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
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محمد علي الصويرکي
بنکەي ژين 2006 -
تاﯾبەتمەندﯾييەکانی پەڕتوووک
کوردستان
ن
باشووری
ی
و ت:
جﯚری پەڕتوووک :م ژوو
عەرەبی
ی
زمان  -ش وەەزار:
12253
پەڕتوووکی ژمارە3 :
ضية الکوردية
مقاالت حول القض
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201307
7271136338
89441
ئامادەەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
فوزي االتروشي
٢٠٠٠
٢
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی پەڕتووک
بااشووری کورددستان
و ت:
ی پەڕتووک :وتار و دﯾمانە
جﯚری
زمان  -ش وەزار :ع
عەرەبی
12254
پەڕتوووکی ژمارە4 :
دم
سالم و التقد
من أجل الس
مقاالت مختارة م
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201109
9300922496
62164
ئاماددەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
د .ازااد عثمان
ی پەڕتووک
ەتمەندﯾيەکانی
تاﯾبە
ی پەڕتووک :وتار و دﯾمانە
جﯚری
ن  -ش وەزار :عەرەبی
زمان

12255
پەڕتوووکی ژمارە5 :
ح للکتابة بالللھجة الفيليية
مقترح
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201110
0201105386
62457
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
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ھيوا زةةندي
ي ئاراس 20 07 -
دەزگاي
تاﯾبەتم
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
ستان
شووری کوردس
باش
و ت:
جﯚری پەڕتووک :زماانەوانی
ەرەبی
زمان  -ش وەزار :عە
12256
پەڕتوووکی ژمارە6 :
ي العميان
مقھي
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201109
9181502066
61912
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
201
ة مترجمة10 ،
حمد طاھر ،ققصص کوردية
انور مح
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
و ت:
بااشووری کورددستان
دھﯚک
شارەەکان:
چيرۆک
ی پەڕتووک :چ
جﯚری
عەرەبی
زمان  -ش وەزار :ع
12257
پەڕتوووکی ژمارە7 :
ي محافظة دھوک
مات صناعة السياحة في
مقوم
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201308
8122343438
89174
ئاما دەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ن سورين موس
نيشان
سيس
٢٠٠٥
٢
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
بااشووری کورددستان
و ت:
جوگرافيا
ی پەڕتووک :ج
جﯚری
عەرەبی
زمان  -ش وەزار :ع
12258
پەڕتوووکی ژمارە8 :
دﯾثة
ي القصة اللکردﯾة الحد
ح التجدﯾد في
مالمح
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201311
1171458088
87798
ئامادەﯾﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
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تاليف :حسن جاف
199
ة االولی 90 -
الطبعة
الصغيرة 339
ة
سوعة
صدارات الموس
من اص
الم  -العراق
وزارة اللثقافة واالعال
مەندﯾيەکانی
تاﯾبەتم
ی پەڕتووک
و ت:
ئ اق
جﯚری پەڕتووک :ئەدەبی
زمان  -ش وەزار :عەرەبی
12259
پەڕتوووکی ژمارە9 :
ي
دب الصوفي
حب من االد
مم و زين قصة ح
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201311
1171455548
87799
يە
شتا ئامادە نييە
ھش
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
د خاني
احمد
ست
مة :جان دوس
ترجم
ەتمەندﯾيەکانی
تاﯾبە
ی پەڕتووک
جﯚرری پەڕتووک :ئەدەبی
ن  -ش وەزار :عەرەبی
زمان

12260
پەڕتوووکی ژمارە0 :
کة ميديا
مملکة
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201208
8121402256
67470
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ل
احمد ممحمود الخليل
2011
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
تاﯾبەتم
و ت:
ستان
شووری کوردس
باش
جﯚری پەڕتووک :م ژژوو
ەرەبی
زمان  -ش وەزار :عە
12261
پەڕتوووکی ژمارە1 :
ممو ززين
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201304
4100013587
78855
ئامادەەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
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د خاني
احمد
ضان البوطي
د سعيد رمض
محمد
ەتمەندﯾيەکانی
تاﯾبە
ی پەڕتووک
ھە بەست
ی پەڕتووک :ھ
جﯚری
عەرەبی
ن  -ش وەزار :ع
زمان

12262
پەڕتوووکی ژمارە2 :
ى آالن
ممى
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201208
8290922237
72415
ئامادەەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ة فولكلورية ککردية
ملحمة
منه
مة عن النص الذي أعده نور الدين زازا مع مقدمة من
مترجم
ى رسول
قام بالترجمة :عز الدين مصطفى
طفى
ھا شكور مصط
راجعھ
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی پەڕتووک
و ت:
بااشووری کورددستان
ەفسانە
ی پەڕتووک :ئە
جﯚری
عەرەبی
زمان  -ش وەزار :ع
12263
پەڕتوووکی ژمارە3 :
ی اللش
ذربيجان الی
من آذ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201208
8201439177
72296
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
احمد ممال خليل
2006
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
تاﯾبەتم
و ت:
ستان
شووری کوردس
باش
ەشتنامە
جﯚری پەڕتووک :گە
ەرەبی
زمان  -ش وەزار :عە
12264
پەڕتوووکی ژمارە4 :
ق
ن في العراق
جل االنسان
من اج
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201303
3202133478
80105
ئامادەەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی

ﻻﭘەڕە
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عبداللرزاق محي االدﯾن
١٩٦٠
ی پەڕتووک
ەتمەندﯾيەکانی
تاﯾبە
دەرەوە
و ت:
ی پەڕتووک :ھەمەجﯚرە
جﯚری
ن  -ش وەزار :عەرەبی
زمان
12265
پەڕتوووکی ژمارە5 :
دب القضية
من اد
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201405
5201556577
76384
ئاماددەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
مد شھاب
دالورر زنكي و احم
ن ٢٠١١ -
برلين
ی پەڕتووک
ەتمەندﯾيەکانی
تاﯾبە
جﯚرری پەڕتووک :دۆزی کورد
ن  -ش وەزار :عەرەبی
زمان
دەرەوە
و ت:
12266
پەڕتوووکی ژمارە6 :
النفال الى ااالستقالل  -شعب يصننع التاريخ
من اال
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201110
0201148536
62459
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
الدکتور منذر الفضل
ي ئاراس 20 05 -
دەزگاي
تاﯾبەتم
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
و ت:
ستان
شووری کوردس
باش
جﯚری پەڕتووک :راممياری
ەرەبی
زمان  -ش وەزار :عە
12267
پەڕتوووکی ژمارە7 :
- 1915
1
ستان
ستقبل کردس
مي تجاە مس
طانيا العظم
سياسة بريط
ي التجزئة :س
من اللتخطيط الي
1
1923
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201110
0240903176
62494
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
الدکتوور سعد بشيرر أسکندر
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2
ي ژين 2007 -
بنکەي
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی پەڕتووک
بااشووری کورددستان
و ت:
ی پەڕتووک :م ژوو
جﯚری
عەرەبی
زمان  -ش وەزار :ع
12268
پەڕتوووکی ژمارە8 :
من اللقامشلي إلى ھولير
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201208
8210922407
72336
ئامادەەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
األمکنة
ة
ي فقه
شذرات کردية في
ابراھييم محمود
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ھەمەجﯚرە
ی پەڕتووک :ھ
جﯚری
عەرەبی
زمان  -ش وەزار :ع

12269
پەڕتوووکی ژمارە9 :
شيوعی العراقي
سلح النصار الحزب الش
ة االنصارﯾة  -من تارﯾخ الکفاح المس
من تاارﯾخ الحرکة
1989 - 1
1978
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201305
5092052347
78633
ھ شتاا ئامادە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
فيصل الف ادي
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
ی
تاﯾبەتم
و ت:
شووری کورددستان
باش
ی پەڕتووک :م ژوو
جﯚری
ەرەبی
زمان  -ش وەزار :عە

12270
پەڕتوووکی ژمارە0 :
ضة
من دفتر االنتفاض
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201202
2270904236
64314
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
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حسن سليﭭاني
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
تاﯾبەتم
و ت:
ستان
شووری کوردس
باش
جﯚری پەڕتووک :چييرۆک
ەرەبی
زمان  -ش وەزار :عە

12271
پەڕتوووکی ژمارە1 :
جنوبية
جولة في کرردستان الج
عمادية أو ج
عمان إلى الع
من ع
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201308
8280909268
89062
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
دو الگوراني
علي سيد
٢٠١٢
ەڕتووک
تاﯾبەتمەنندﯾيەکانی پەڕ
و ت:
باشوووری کوردستتان
شتنامە
ەڕتووک :گەش
جﯚری پەڕ
زمان  -ش وەزار :عەرەەبی
12272
پەڕتوووکی ژمارە2 :
ي سوريا
ة الکردية في
معالم الحياة
من م
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201301
1291545597
75416
ی پی دی ئ ف :ھ شتا ئاماادە نييە
فاﯾلی
د محمود
تأليف :ميديا عبدالمجيد
ک 216) ،2010 ،صفحة).
مطبعة سببيريز  -دھوک
تاﯾبەتمەند
دﯾيەکانی پەڕتتووک
و ت:
باشوووری کوردستان
جﯚرە
جﯚری پەڕتتووک :ھەمەج
ی
زمان  -ش وەزار :عەرەبی
12273
پەڕتوووکی ژمارە3 :
غيير واقعھا القومي
ومحاوالت تغ
قة کرکوک و
منطق
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201110
0201152576
62460
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
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ي طالباني
د .نوري
ي ئاراس 20 04 -
دەزگاي
تاﯾبەتم
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
ستان
شووری کوردس
باش
و ت:
جﯚری پەڕتووک :راممياری
ەرەبی
زمان  -ش وەزار :عە
12274
پەڕتوووکی ژمارە4 :
دستاني
حزب الديمقرراطي الکرد
ج داخلي الح
منھج
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201202
2090003276
64211
ئاما دەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ەتي پارتي
ي سەرکردايە
چاوە :مالپەري
سەرچ
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
بااشووری کورددستان
و ت:
ی پەڕتووک :پررۆگرام
جﯚری
عەرەبی
زمان  -ش وەزار :ع
پارت:
پاارتی دﯾموکراتی کوردستاان
12275
پەڕتوووکی ژمارە5 :
ستان
شرق کردس
مھد االبشرية  -اللحياة في ش
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201209
9162130173
31476
ە
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
ل دبليو ..أي .ويطرام وإدطار .تي .ويطرام
حﷲ
ترجمة :جرجيس فتح
تاﯾبەتمە
ەندﯾيەکانی پپەڕتووک
و ت:
ستان
شووری کوردس
باش
جﯚری پپەڕتووک :م ژژوو
زمان  -ش وەزار :عە رەبی
12276
پەڕتوووکی ژمارە6 :
ستان
ي غرب کردس
ة الصحافة الکردية في
ز عن مسيرة
موجز
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201311
1051351328
88035
ی پی دی ئ ف :ھ شتا ئاماادە نييە
فاﯾلی
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صفحة  ،من
ة
في 55
دين  ،طبعة بييروت  ،1998يقع الکتاب ي
تأليف عبد القادر بدر الد
جز باللغة العرربية .
التيني مع موج
الکرمانجية وبالحرف الال
ة
غة
الحجم المتتوسط  ،باللغة
وعنوانه يغنني عن الحدييث عن محتووياته.
دﯾيەکانی پەڕتتووک
تاﯾبەتمەند
و ت:
ن
لوبنان
جﯚری پەڕتتووک :راگەﯾااندن
زمان  -ش وەزار :عەرە بی
12277
پەڕتوووکی ژمارە7 :
ورة
سوعة أعالم الکرد المصو
موس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201205
5231452236
64860
ھ شتاا ئامادە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
2002/0
تاريخ اللنشر01/01 :
ن الثقافية العاامة
الناشرر :دار الشؤون
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
تاﯾبەتم
دەەرەوە
و ت:
ھەمەجﯚرە
جﯚری پەڕتووک :ھە
ەرەبی
زمان  -ش وەزار :عە
12278
پەڕتوووکی ژمارە8 :
کوردولوجيا االسوﭬيتية
وعات من کو
موضو
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22702075619959
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
نووسەر
السوفيت
ت
مجموعة ممن المستشررقين
وەرگ
ل حصاف
د .اسماعيل
ەڕەکان
ژمارەي الپە
109
پ
سا ي چاپ
2007
پ
نﯚرەي چاپ
يەکەم
ديزايني بەرگ
موراد بەھرراميان
کەتەلﯚگ
م ژوو
ەوەي موکريانني
سەرچاوە :ما پەڕي دەززگاي تو ژينەووە و ب وکردنە
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دﯾيەکانی پەڕتتووک
تاﯾبەتمەند
و ت:
باشوووری کوردستان
جﯚری پەڕتتووک :م ژوو
ی
زمان  -ش وەزار :عەرەبی
12279
پەڕتوووکی ژمارە9 :
ة
وعات کردية
موضو
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201311
1032141478
88050
يە
شتا ئامادە نييە
ھش
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ف :صالح بدر الدين
تأليف
19
ة بيروت 987
طبعة
ەتمەندﯾيەکانی
تاﯾبە
ی پەڕتووک
لوبنان
و ت:
جﯚرری پەڕتووک :دۆزی کورد
ن  -ش وەزار :عەرەبی
زمان
12280
پەڕتوووکی ژمارە0 :
القضية الکردية
ة
ي في ترکيا من
سالمي والتييار العلماني
ف التيار االس
موقف
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201111
1022116506
62719
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
وليد رضوان
تاﯾبەتمەندﯾﯾيەکانی پەڕتوووک
و ت:
دەرەووە
جﯚری پەڕتوووک :راميارری
زمان  -ش ووەزار :عەرەەبی

12281
پەڕتوووکی ژمارە1 :
مليات
ردی بالكيماوی فی عم
ن ابادة صداام حسين لللشعب الكر
ف الصحافة المصرﯾة من
موقف
صرﯾة نموزجا
الھرام المصر
االنفال جرﯾدة اال
http:///www.kurdip
pedia.org/?q
q=2014041
1412362210
00401
نييە
شتا ئامادە ە
ھش
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
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زاﯾد
مود محمد د
محم
٢ ٠١٤
ەتمەندﯾيەکانی پەڕتووک
ی
تاﯾبە
و ت:
باشووری کووردستان
جﯚر ی پەڕتووک :ئەنفال و ھە ەبجە
ن  -ش وەزار :عەرەبی
زمان
12282
پەڕتوووکی ژمارە2 :
م الفيدرالي
ف العراقيين من النظام
موقف
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201307
7271414448
89436
ئاماددەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
کمال مظھر احمد
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
و ت:
بااشووری کورددستان
ی پەڕتووک :راامياری
جﯚری
عەرەبی
زمان  -ش وەزار :ع
12283
پەڕتوووکی ژمارە3 :
کية ١٩٢٢ - ١٩١٩
ستقالل الترک
ن حرب االس
ف الکورد من
موقف
dipedia.org//?q=201308
8152119108
89155
http:///www.kurd
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
م شمو
قادر سليم
٢٠٠٨
ەڕتووک
تاﯾبەتمەنندﯾيەکانی پەڕ
و ت:
باشوووری کوردستتان
ەڕتووک :م ژووو
جﯚری پەڕ
زمان  -ش وەزار :عەرەەبی
12284
پەڕتوووکی ژمارە4 :
العراق 1945 - 1925
ق
الکردية في
ة
ضية
قي من القض
لنواب العراق
ف مجلس الن
موقف
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201110
0232247536
62485
ئامادەﯾە
ە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
احمد محمد امين قادر
2
ي ژين 2007 -
بنکەي
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی پەڕتووک
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بااشووری کورددستان
و ت:
ی پەڕتووک :م ژوو
جﯚری
زمان  -ش وەزار :ع
عەرەبی
12285
پەڕتوووکی ژمارە5 :
ميديا
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201208
8201633187
72301
ھ شتا ئامادە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
تأليف :إم .دياکونوف
ف
ترجمة :عبد الستار کھلور
أربيل2011/
تاﯾبەتم
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
ستان
شووری کوردس
باش
و ت:
جﯚری پەڕتووک :م ژژوو
ەرەبی
زمان  -ش وەزار :عە
12286
پەڕتوووکی ژمارە6 :
مة الشاعر واألمير
ميرنام
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201208
8262243266
63418
ئاماددەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
جان دوست
ی پەڕتووک
ەتمەندﯾيەکانی
تاﯾبە
دەرەوە
و ت:
جﯚرری پەڕتووک :رۆمان
ن  -ش وەزار :عەرەبی
زمان

12287
پەڕتوووکی ژمارە7 :
نباح
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201205
5082154246
64680
ھ شتا ئامادە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
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موکري
ترجمة :ابو شھاب
20
الطبعة الثالثة 006 -
تاﯾبەتم
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
و ت:
ستان
شووری کوردس
باش
جﯚری پەڕتووک :رۆممان
ەرەبی
زمان  -ش وەزار :عە
12288
پەڕتوووکی ژمارە8 :
قي؟
د الفالحين الکرد عن أرراضيھم الزرراعية إجراء قانوني أم انتھاک عرق
نزع يد
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201309
9041019368
88945
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
ع عن حقوق اإلنسان والح
لکردية للدفاع
المنظمة الک
حريات العامة ففي سوريا
دﯾيەکانی پەڕتتووک
تاﯾبەتمەند
و ت:
سوورﯾﯾا
جﯚری پەڕتتووک :دۆزی کورد
زمان  -ش وەزار :عەرەبی
بی

12289
پەڕتوووکی ژمارە9 :
مع الحكومات واالحزاب اللسياسية اللعراقية
حزب الديمقرراطي الكردستاني ع
نشأة وعالقة الح
2
للمدة من  1946لغاية 2003
dipedia.org//?q=201311
1231340538
87672
http:///www.kurd
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
لعلوم
لدکتوراه في الع
من متطلبات نيل درجة ا د
س وھي جزء م
ى جامعة ساننت کليمنتس
حة قدمت الى
اطروح
السياسية
من قببل الطالب "اررکان حمه اميين رشيد الزررداوي "
دکتور علي الحسن
بأشراف االستاذ الد
2012
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی پەڕتووک
دەرەوە
و ت:
ی پەڕتووک :م ژوو
جﯚری
زمان  -ش وەزار :عەرەبی
12290
پەڕتوووکی ژمارە0 :
محكمة
النفال الى م
ل هيئة الدفاع عن ضحايا جريمة اال
دمة من قبل
ضاحية المقد
نصاللالئحة االيض
ة2006/
جنايات الثانية
مرقمة /1ج
ي القضية الم
ة العليا في
الجناييات العراقية
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http://www.kurdipedia.org/?q=2013041807595478793
فاﯾلی پی دی ئ ف:
االعضاء
المحامي /مصطفى عسكري -السليمانية
المحامي /محمد صالح ئاميدي-دهوک
المحامي /عبدالرحمن زيباري -اربيل

ئامادەﯾە

تاﯾبەتمەندﯾيەکانی پەڕتووک
باشووری کوردستان
و ت:
جﯚری پەڕتووک :ئەنفال و ھە ەبجە
زمان  -ش وەزار :عەرەبی
پەڕتووکی ژمارە12291 :
نصوص من الفلکلور الکردي
http://www.kurdipedia.org/?q=2013071121312689605
ئامادەﯾە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
حنيف يوسف
٢٠٠٧
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی پەڕتووک
باشووری کوردستان
و ت:
جﯚری پەڕتووک :کلتوور
زمان  -ش وەزار :عەرەبی
پەڕتووکی ژمارە12292 :
نظرة تاريخية للمشكلة الكردية
http://www.kurdipedia.org/?q=2013110317023588068
ئامادەﯾە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
المالزم األول محمد طلب ھالل
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی پەڕتووک
جﯚری پەڕتووک :دۆزی کورد
زمان  -ش وەزار :عەرەبی
پەڕتووکی ژمارە12293 :
نناشد صالح الدين ...أم نحاسب أنفسنا؟
http://www.kurdipedia.org/?q=2011101813490362427
فاﯾلی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
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حمد حسين
ألستاذ الدکتورر محسن مح
حوار مع األ
ب
ن أحمد حبيب
أجراه بدران
تاﯾبەتمەند
دﯾيەکانی پەڕتتووک
باشوووری کوردستان
و ت:
جﯚری پەڕتتووک :وتار و دﯾمانە
ی
زمان  -ش وەزار :عەرەبی
12294
پەڕتوووکی ژمارە4 :
ومية
قافية والقو
ة االکراد الثق
نھضة
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201311
1100943308
87989
ی پی دی ئ ف :ھ شتا ئاماادە نييە
فاﯾلی
بـافــي نازي ،
ي
(نھاية القررن  19وبداية القرن ) ، 20تأليف  :جليللي جليل  ،تررجمة :
من الحجم
صـــفحة  ،ن
الکتاب في  230ص
ب
والتو  ،کدر – طــبعة بـــــيروت  . 1986 ،يقع
مصادر
تيه على انه ييـــعد من الم
ضمه بين دفتي
المتوسط ووقد يغنينا عنووانه عن ما يض
صصين
ھامة في الثقاافـــــة القوميية ال سيما واان مؤلفه من خيرة المتخص
الکردية الھا
في الکردوللوجي
دﯾيەکانی پەڕتتووک
تاﯾبەتمەند
و ت:
لوبنان
جﯚری پەڕتتووک :دۆزی کورد
زمان  -ش وەزار :عەرەبی
بی
12295
پەڕتوووکی ژمارە5 :
واالکراد
نواعيير الفرات اوبين العرب و
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201205
5311242456
64965
ھ شتاا ئامادە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ھولندي ماليپاارد
تأليف :الصحفي الھ
سين کبە
ە :الدکتور حس
ترجمە
ی
1957الطبعة االولی
مەندﯾيەکانی
تاﯾبەتم
ی پەڕتووک
ھەمەجﯚرە
ی پەڕتووک :ھ
جﯚری
عەرەبی
زمان  -ش وەزار :عە
12296
پەڕتوووکی ژمارە6 :
مدينة حصن کيفا؟
ق حضارة م
عالم علي تتدمير واغراق
سيسکت الع
ھل س
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201110
0241325386
62525
مادەﯾە
ئام
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
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مرکز کردستان للتراث واالرشيف في لندن
لجنة انقاذ حضارة مدينة حصن کيفا
لندن 2007-08-24
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی پەڕتووک
دەرەوە
و ت:
جﯚری پەڕتووک :راپﯚرت
زمان  -ش وەزار :عەرەبی
پەڕتووکی ژمارە12297 :
ھمدان من الفتح االسالمي الی سقوطھا بيد المغول )٦١٨-٢٢ه ١٢٢١-٦٤٢ /م)
http://www.kurdipedia.org/?q=2013082814445389052
ئامادەﯾە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
ادريس محمد حسن الدوسکي
٢٠٠٦
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی پەڕتووک
باشووری کوردستان
و ت:
جﯚری پەڕتووک :م ژوو
زمان  -ش وەزار :عەرەبی
پەڕتووکی ژمارە12298 :
ھوامش الحارس
http://www.kurdipedia.org/?q=2012082109192372335
ئامادەﯾە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
خالد کاکي
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی پەڕتووک
جﯚری پەڕتووک :ھە بەست
زمان  -ش وەزار :عەرەبی
پەڕتووکی ژمارە12299 :
ھوية کرکوک الثقافية واإلدارية
http://www.kurdipedia.org/?q=2011102012180362465
ئامادەﯾە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
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ي
علي القرداغي
محمد ع
20
ي ئاراس 007 -
دەزگاي
تاﯾبەتمە
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
ستان
شووری کوردس
باش
و ت:
ەمەجﯚرە
جﯚری پەڕتووک :ھە
ەرەبی
زمان  -ش وەزار :عە
12300
پەڕتوووکی ژمارە0 :
شت
ھکذا تکلم زرادش
http
p://www.kurrdipedia.org
g/?q=20111
1204142635
51133
ئامادەەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
فريدرريک نيتشە
مة فليکس فاررس
ترجمة
مصر ،األسکندرية 1938 -
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی
ی پەڕتووک
و ت:
دەرەوە
جﯚری
ی پەڕتووک :فەلسەفە
زمان  -ش وەزار :عەرەبی
12301
پەڕتوووکی ژمارە1 :
ھولير
ي  - 2004ھ
ق الملتقى الثقافي الکرردي العربي
وثائق
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201208
8210909377
72334
ئئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ن أنور
سوزان
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ە گەنامەﯾی
ی پەڕتووک :بە
جﯚری
عەرەبی
زمان  -ش وەزار :ع
12302
پەڕتوووکی ژمارە2 :
ي
ق الملتقى الثقافي الکرردي-العربي
وثائق
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201311
1022231078
88076
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
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تنضيد :سووزان أنور
الف :محمد ققادر
تصميم الغال
العدد)96) :
خ (1000) :نس
عدد النسخ
سخة
2004
الطبعة :االوولى اربيل – کردستان 4 -
شر :رابطة کاوا للثقافة
حفوظة للناش
حقوق الطببع والنشر مح
الکردية
.13/593
ن :ص .ب33 .
بيروت-لبنان
.2240441
2
– 2242843
2
کردستان العراق-اربيل -ھـ:
E.M
Mail: binkey Kawa@Hevvgirtin.net
Enternett: www.Hevvgirtin.net
ة الوطنية القلليم کردستان
ع في المکتبة
رقم االيداع
ن /العراق
)(511لسننة 2004
دﯾيەکانی پەڕتتووک
تاﯾبەتمەند
و ت:
باشوووری کوردستان
جﯚرە
جﯚری پەڕتتووک :ھەمەج
ی
زمان  -ش وەزار :عەرەبی
12303
پەڕتوووکی ژمارە3 :
حررية
کة القومية الکوردية التح
ق عن الحرکة
وثائق
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201205
5231435436
64852
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
لبوتاني
علي يحيى الب
الدکتور عبد الفتاح ع
ەندﯾيەکانی پەڕتووک
تاﯾبەتمە
و ت:
ستان
شووری کوردس
باش
جﯚری پپەڕتووک :م ژژوو
ەرەبی
زمان  -ش وەزار :عە

12304
پەڕتوووکی ژمارە4 :
وثن لللعشق
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201405
5231443277
76444
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
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دالور ززنكي
الحسيني
ي
فيق
ة :الشيخ توفي
ترجمة
ق ٢٠٠٥ -
دمشق
ی پەڕتووک
مەندﯾيەکانی
تاﯾبەتم
و ت:
سوورﯾا
س
عەرەبی
زمان  -ش وەزار :ع
ھە بەست
ی پەڕتووک :ھ
جﯚری
12305
پەڕتوووکی ژمارە5 :
خ
شري للتاريخ
ة نظر في اللتفسير البش
وجھة
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201306
6062214077
78343
ئامادەەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
مسععود محمد
١٩٨٥
ی پەڕتووک
ەتمەندﯾيەکانی
تاﯾبە
ئ اق
و ت:
جﯚری
ی پەڕتووک :ھەمەجﯚرە
ن  -ش وەزار :عەرەبی
زمان
12306
پەڕتوووکی ژمارە6 :
ود
حديقة الورو
ورود الکرد في ح
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201110
0201235506
62466
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ي
علي القرداغي
محمد ع
ي ئاراس 20 07 -
دەزگاي
تاﯾبەتم
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
ستان
شووری کوردس
باش
و ت:
جﯚری پەڕتووک :م ژژوو
ەرەبی
زمان  -ش وەزار :عە
12307
پەڕتوووکی ژمارە7 :
ة
طقة المحررة
ة الى المنط
وفادة
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201209
9091153473
33213
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
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ھرمز
يونان ھ
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
تاﯾبەتم
و ت:
ستان
شووری کوردس
باش
جﯚری پەڕتووک :رۆممان
ەرەبی
زمان  -ش وەزار :عە

12308
پەڕتوووکی ژمارە8 :
العربية
ة
صداقة الکرديية –
لجمعية الص
ع المؤتمر التتأسيسي لج
وقائع
dipedia.org//?q=201311
1092226518
88002
http:///www.kurd
ی پی دی ئ ف :ھ شتا ئاماادە نييە
فاﯾلی
ع صور ملونة  ،والکتيب عببارة عن مواد وثائقية حول الجمعية
 6صفحة  ،مع
يقع في 60
سير المؤتمر.
وتفاصيل س
تاﯾبەتمەند
دﯾيەکانی پەڕتتووک
جﯚری پەڕتتووک :راپﯚررت
زمان  -ش وەزار :عەرەەبی

12309
پەڕتوووکی ژمارە9 :
192
ي 25-1900
ة الکرد  -تاريخ سياسي
يقظة
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201110
0201626526
62467
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
س فتح ﷲ
جرجيس
ي ئاراس 20 02 -
دەزگاي
تاﯾبەتم
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
و ت:
ستان
شووری کوردس
باش
جﯚری پەڕتووک :م ژژوو
ەرەبی
زمان  -ش وەزار :عە
12310
پەڕتوووکی ژمارە0 :
يلماز گوناي
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201311
1092233298
88000
ی پی دی ئ ف :ھ شتا ئاماادە نييە
فاﯾلی
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224
يروت – لبنان  ، 1999يقع الکتاب في 4
مود  ،طبعة بير
تأليف  :د .ابراھيم محم
سينمائي الترککي
الفنان الکردي الس
ن
يتناول حياة
ل
ن الحجم المتتوسط.
صفحة  ،من
ي سبيل الکردد  .والکتاب عببارة عن اطرووحة لنيل الدککتوراه.
ونضاله في
دﯾيەکانی پەڕتتووک
تاﯾبەتمەند
و ت:
لوبنان
جﯚری پەڕتتووک :ھەمە جﯚرە
ی
زمان  -ش وەزار :عەرەبی
12311
پەڕتوووکی ژمارە1 :
رأس
لفنان شامخ الر
ن
قصيرة
 YIILMAZ GUNالحياة الق
يلماز کونيه NEY
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201208
8280913075
56175
ئاماددەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ه
جوائز التي ناله
مؤلفاته * الج
حياته * أفالمه * م
ي
ھين شيخاني
إعداد وتقديم :ماھ
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی پەڕتووک :ھونەری
جﯚری
زمان  -ش وەزار :عەرەبی
12312
پەڕتوووکی ژمارە2 :
يھود کردستان
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201110
0201635096
62468
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
إريک برراور
2002
ي سەردەم 2 -
دەزگاي
تاﯾبەتم
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
و ت:
ستان
شووری کوردس
باش
جﯚری پەڕتووک :م ژژوو
ەرەبی
زمان  -ش وەزار :عە
12313
پەڕتوووکی ژمارە3 :
ﭬان إيروتيک
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201110
0211655146
62470
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
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جلى زاده
قوباد جل
ترجمة :ارخوان
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
تاﯾبەتمە
ستان
شووری کوردس
باش
و ت:
ە بەست
جﯚری پەڕتووک :ھە
ەرەبی
زمان  -ش وەزار :عە
12314
پەڕتوووکی ژمارە4 :
ک
کاژيک
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201110
0241400416
62528
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
طني
ميالد کاژيک ببکل فخر يقدم المؤتمر الوط
ن عاما علي م
بمناسبة ممرور خمسين
دة أليکترونية لمطبوعات ککاژيک
ي طبعة جديد
الکردستاني
لندن 2099-04-14 -
دﯾيەکانی پەڕتتووک
تاﯾبەتمەند
و ت:
دەرەەوە
زمان  -ش وەزار :عەرەەبی
12315
پەڕتوووکی ژمارە5 :
کان ييا ما کان
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201110
0201035316
62454
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ي حکايات کرردية
قراءة في
نزار اغرري
ي ئاراس 20 07 -
دەزگاي
تاﯾبەتم
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
ستان
شووری کوردس
باش
و ت:
جﯚری پەڕتووک :ئەددەبی
ەرەبی
زمان  -ش وەزار :عە
12316
پەڕتوووکی ژمارە6 :
األبستاه
ه
ھم الکتب التي تتألف ببھا
کتاب الﭭنديداد أھ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201110
0181539356
62430
ە
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
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داود چلبي
سييەوە :د
ني لە فەڕەنس
وەرگ اني
شەکيي بﯚ نوووسيوە
س فتح ﷲ پ ش
جرجيس
20
دەزگاي ئاراس 001 -
تاﯾبەتمە
ەندﯾيەکانی پپەڕتووک
و ت:
ستان
شووری کوردس
باش
جﯚری پپەڕتووک :ئاﯾيين و ئاتەﯾزم
زمان  -ش وەزار :عە رەبی
12317
پەڕتوووکی ژمارە7 :
العراق الجديد
ق
م في
سالم والتقدم
ن اجل الس
ت مختارة من
کتابات
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201308
8031035238
89325
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
عثمان
ازاد عث
٢٠٠٧
٢
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی پەڕتووک
بااشووری کورددستان
و ت:
ی پەڕتووک :وتار و دﯾمانە
جﯚری
عەرەبی
زمان  -ش وەزار :ع
12318
پەڕتوووکی ژمارە8 :
ت مع االحدااث
کتابات
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201308
8030927378
89333
ئامادەەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ت حکيم
ھلکوت
٢٠٠٩
٢
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
بااشووری کورددستان
و ت:
ی پەڕتووک :وتار و دﯾمانە
جﯚری
زمان  -ش وەزار :ع
عەرەبی
12319
پەڕتوووکی ژمارە9 :
کذبة اخری
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201307
7292103248
89387
ئامادەەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
زانا خلليل
ترجمة
ة :مکرم رشييد الطالباني
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٢
٢٠١١
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
بااشووری کورددستان
و ت:
ھە بەست
ی پەڕتووک :ھ
جﯚری
عەرەبی
زمان  -ش وەزار :ع
12320
پەڕتوووکی ژمارە0 :
)العراقى)
ى
طنى
کردى( الوط
ق إشکالية الھوية بين القومى )الک
ستان العراق
کردس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201205
5231449186
64858
ھ شتتا ئامادە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
19
تأليف ::رجائى فايد تاريخ النشر900/01/01 :
للتربية والثقافة والععلوم
ة
الناشرر :المنظمة اللعربية
ی پەڕتووک
مەندﯾيەکانی
تاﯾبەتم
دەرەوە
و ت:
ی پەڕتووک :رامياری
جﯚری
زمان  -ش وەزار :عەرەبی
12321
پەڕتوووکی ژمارە1 :
ساسي وسنندان
ن سوريا( بيين مطرقة االرھاب الس
ة )کردستان
ستان الغربية
کردس
وﭬينية
الشو
dipedia.org//?q=201109
9061558056
61009
http:///www.kurd
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ي المعاصر
ن وجھة نظر اللقانون الدولي
ل حقوقي من
تحليل
الدکتوور پيري شالياار
لندن 1992 -
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی پەڕتووک
بااشووری کورددستان
و ت:
ی پەڕتووک :راامياری
جﯚری
عەرەبی
زمان  -ش وەزار :ع
12322
پەڕتوووکی ژمارە2 :
ن
ستان ترکيا ببين الحربين
کردس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201311
1100948228
87988
ی پی دی ئ ف :ھ شتا ئاماادە نييە
فاﯾلی
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الدين مال وبافي ناازي( ،
ن
ھسرتيان  ،ترجمة  :د .سعد
ن
تأليف  :البرروفيسور م  .أ .
من القطع المتتوسط ،
 16صفحة  ،م
لکتاب في 60
 ) . 198يقع الک
ت – لبنان 87
طبعة بيروت
ً
الباحث السوفيتي المختص في
الکردولوجي عن
ي
ث
وھو بحث تتاريخي ايضا أجراه
شرين –
من القرن العش
المرحلة التتي شاھدت غلياناً قومياً ووثورياً خالل اللنصف االول م
حات والحقوق الکردية
المختلفة ضد الطموح
ة
ف النظام الترککي
ى تناول مواقف
عالوة على
المشروعة في کردستا ن الشمالية.
تاﯾبەتمەند
دﯾيەکانی پەڕتتووک
و ت:
لوبنان
جﯚری پەڕتتووک :دۆزی کورد
زمان  -ش وەزار :عەرەبی
بی
12323
پەڕتوووکی ژمارە3 :
الستعماري
ي
تحت التخلف ا
سية في ت
ماعية سياس
صادية اجتم
ستان ترکيا :دراسة اقتص
کردس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201309
9081458448
88860
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
تأليف :د .ممجيد جعفر
الکردستاني
ي
الوطني
ي
التحاد
کتب الفکر والتتوعية في اال
الناشر :مک
200
الطبعة06 :
بلد متخلف ) ي
خلفة ضمن د
منطقة ( متخ
ع إقليم أو ) م
يعالج ھذا االبحث موضوع
أي بلد
جراء
تسمى أحيانا بلدان قيد التطور ( ،حيث تم إج
ى
موعة البلدان التي
ضمن مجم
االجتماعية
ة
سة
من موضوعات االقتصاد واقتتصاديات التخللف والسياس
البحث ضمن
طاق
ليمي ،وجرى تحليل ومعاللجة مواد الدرراسة ضمن نط
وسياسة اللتخطيط اإلقلي
سية.
أطرھا التارييخية والسياس
ضالت
سة األوضاع واللتطورات االقتتصادية واالجتتماعية والمعض
ث إلى دراس
يھدف البحث
ستان ترکيا) .
إلقليم ) کردس
سائدة في اإل
الشاقة الس
ث من قسميين: -
يتکون البحث
ضوع.
سات النظرية ذات الصلة الووثيقة بالموض
األول :يحاوول مناقشة ووتحليل الدراس
لة والتطورات السائدة
إلقليم وبالحا ة
د والمعطيات المتعلقة باإل
صص للشواھد
الثاني :خص
فيه.
ة فصول: -
ث إلى سبعة
قسم البحث
األول :التطوور والتخلف.
قائمة واالتجاھات الحالية في اإلقليم.
خلفية التاريخيية لألوضاع الق
الثاني :الخ
صاد اإلقليم ووتدقيق مصادره.
الثالث :اقتص
نمط االستيطاان.
کان اإلقليم ونم
الرابع :سک
الخامس :السياسة اإلققليمية في تررکيا.
السادس :التفاوت بين مستويات الم
معيشة بين اإلقليم وبقية أنحاء ترکيا.
خاتمة
السابع :الخ
تاﯾبەتمەند
دﯾيەکانی پەڕتتووک
باشوووری کوردستان
و ت:
جﯚری پەڕتتووک :دۆزی کورد
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ی
زمان  -ش وەزار :عەرەبی
12324
پەڕتوووکی ژمارە4 :
حوال التجارﯾة والمالية
سة في االح
دﯾمة  -دراس
ستان خالل االعصور القد
کردس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201210
0261044397
73523
ئاماادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ن محمد
ا.م..د .اکو برھان
تاﯾببەتمەندﯾيەکا نی پەڕتووک
باشووری ککوردستان
و ت:
جﯚﯚری پەڕتووک  :ئابووری
زماان  -ش وەزار  :عەرەبی

12325
پەڕتوووکی ژمارە5 :
ظرة شاملة معاصرة)
ستان صراع لم يھدأ )نظ
کردس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201309
9102229558
88819
ھ شتا ئامادە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
سبيرل
ک وستيفان س
فيليب ج کرين بروک
ى
ترجمة ::اآلن مصطفى
تاﯾبەتم
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
و ت:
دەەرەوە
جﯚری پەڕتووک :دۆۆزی کورد
ەرەبی
زمان  -ش وەزار :عە
12326
پەڕتوووکی ژمارە6 :
ع الميالدي
قرن السابع
ستان في الق
کردس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201311
1300825058
87543
ی پی دی ئ ف :ھ شتا ئاماادە نييە
فاﯾلی
عي
فرست مرع
جية2006 ,،
ستان للدراسا ت االستراتيج
مرکز کردس
تاﯾبەتمەند
دﯾيەکانی پەڕتتووک
و ت:
باشوووری کوردستان
جﯚری پەڕتتووک :م ژوو
ی
زمان  -ش وەزار :عەرەبی
12327
پەڕتوووکی ژمارە7 :
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سنوات الحرب
ستان في س
کردس
ب العالمية األولى
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201308
8281034578
89057
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
حمد
تأليف :د .ککمال مظھر أح
د الکريم
حمد المال عبد
ترجمة :مح
س ،أربيل
يروت  -دار آراس
الناشر :دارر الفارابي ،بير
ثالثة 2012
الطبعة :الثا
تاﯾبەتمەند
دﯾيەکانی پەڕتتووک
و ت:
باشوووری کوردستان
جﯚری پەڕتتووک :م ژوو
ی
زمان  -ش وەزار :عەرەبی
12328
پەڕتوووکی ژمارە8 :
ھد الساسانيين
ستان في عھ
کردس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201310
0082020178
88381
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
کلثومة جميل عبدالوواحد
2007
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
تاﯾبەتم
ستان
شووری کوردس
باش
و ت:
جﯚری پەڕتووک :م ژژوو
ەرەبی
زمان  -ش وەزار :عە
12329
پەڕتوووکی ژمارە9 :
ولى
ھد السالم ببعد الحرب االعالمية االو
ستان في عھ
کردس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201311
1101050098
87979
ی پی دی ئ ف :ھ شتا ئاماادە نييە
فاﯾلی
ديدة ن وثالث حلقات بعنوان آخر
مجلة الثقافة الجد
ة
سلسلة نشررت في
حلقات متس
ي مجلة ) کارووان ( يتضمن الکتاب واقع کوردستان بععد الحرب العالمية .
نشرت في
تاب
الکوردي ن وفي الکتا
ي
شعب
ت التي جرت نيل المعترف القومية للش
والمعلومات
حلفاء عن الووعود
کشف بجالء ببتنصل دول الح
الفية التى تک
محموعة ممن الوثائق الال
ساساً يعتمد على
سھا ازاء حل اللقضاية القوميية والکتاب اس
ھا على انفس
التي قطقھ
الکتاب بحثاً
وتحليال ً.
ال
ب
الوثائق البرريطانية خالل الفترة التي تناولھا
تاﯾبەتمەند
دﯾيەکانی پەڕتتووک
و ت:
باشوووری کوردستان
جﯚری پەڕتتووک :م ژوو
ی
زمان  -ش وەزار :عەرەبی
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12330
پەڕتوووکی ژمارە0 :
عمرة دولية
ستان مستعم
کردس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201112
2041501016
63099
ئاماددەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
جي
ماعيل بيشيکج
اسم
دالملک
مة :زھير عبد
ترجم
د 1998 -
سويد
ەتمەندﯾيەکانی
تاﯾبە
ی پەڕتووک
دەرەوە
و ت:
ی پەڕتووک :ل کﯚ ينەوە
جﯚری
ن  -ش وەزار :عەرەبی
زمان
12331
پەڕتوووکی ژمارە1 :
ادريس بارزاني نموذجا
س
راد الحرکة االقومية والززعامة السيياسية:
ستان و األکر
کردس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201110
0191156326
62448
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
سامي شوررش
س 2001 -
دەزگاي ئاراس
تاﯾبەتمەندﯾييەکانی پەڕتووک
باشووری کوردستان
و ت:
ی
جﯚری پەڕتوووک :م ژوو
عەرەبی
ی
زمان  -ش وەەزار:
12332
پەڕتوووکی ژمارە2 :
قتصادية
سياسية و إق
د؛ دراسة س
ستان و الکرد
کردس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201307
7130934388
89586
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ملو
تأليف  .الدکتور عبدا لرحمن قاسم
٢٠٠٨
تاﯾبەتم
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
ستان
شووری کوردس
باش
و ت:
جﯚری پەڕتووک :دۆززی کورد
ەرەبی
زمان  -ش وەزار :عە
12333
پەڕتوووکی ژمارە3 :
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ستان واالکرااد
کردس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201311
1041942288
88039
ی پی دی ئ ف :ھ شتا ئاماادە نييە
فاﯾلی
من الحجم
 15صفحة ،ن
تأليف :مال  .ع  .کردي ،طبعة بيروت 1987 ،يقع الکتاب في50
الوة على العاددات
عن الوطن ،عال
ولمحة جغرافية ن
ة
خ الکرد
المتوسط ،ويتناول تأريخ
واالجتماعية والفکرية واللقومية.
ة
السياسية
ة
والتقاليد وببعض المفاھييم
دﯾيەکانی پەڕتتووک
تاﯾبەتمەند
و ت:
ن
لوبنان
جﯚری پەڕتتووک :م ژووو
زمان  -ش وەزار :عەرەەبی
12334
پەڕتوووکی ژمارە4 :
ة للترکمان
وق القومية
ستان والحقو
کردس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201303
3141424068
80172
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
تاليف :د .مکرم الطا لباني
مانية2008 :
السليم
تاﯾبەتم
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
و ت:
ستان
شووری کوردس
باش
جﯚری پەڕتووک :دۆززی کورد
ەرەبی
زمان  -ش وەزار :عە
12335
پەڕتوووکی ژمارە5 :
سط
فيتية في اللشرق األوس
ياسة السوف
ستان والسيا
کردس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201303
3100831498
80251
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ل
الدکتور فاضل رسول
سان
ترجمة :غسان نعس
جعفر
ة :ماموستا ج
مراجعة
مانية2008 :
السليم
تاﯾبەتم
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
و ت:
ستان
شووری کوردس
باش
جﯚری پەڕتووک :دۆززی کورد
ەرەبی
زمان  -ش وەزار :عە
12336
پەڕتوووکی ژمارە6 :
ة الحرب
ستان ودوامة
کردس
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http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201208
8071635517
72072
ئاماددەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
مد احسان
محم
ی پەڕتووک
ەتمەندﯾيەکانی
تاﯾبە
دەرەوە
و ت:
جﯚرری پەڕتووک :رامياری
ن  -ش وەزار :عەرەبی
زمان

12337
پەڕتوووکی ژمارە7 :
ي کردي
ت دبلوماسي
ستان-روسياا؛ مالحظات
کردس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201205
5231446086
64856
ی پی دی ئ ف :ھ شتا ئاماادە نييە
فاﯾلی
2006/05/01
شوي بابکر تاريخ النشر1 :
تأليف :خوش
حقيق :رضوان باديني
ترجمة ،تحق
موسوعات
دار العربية للم
الناشر :الد
تاﯾبەتمەند
دﯾيەکانی پەڕتتووک
و ت:
دەرەەوە
شت
جﯚری پەڕتتووک :ﯾاداش
زمان  -ش وەزار :عەرەەبی
12338
پەڕتوووکی ژمارە8 :
ل
ولوجيا اربيل
کرونو
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201307
7281546128
89413
ئامادەەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
حا زخا
مشيح
ة :عزيز عبداال
ترجمة
الحد نباتي
٢٠٠١
٢
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی پەڕتووک
بااشووری کورددستان
و ت:
ی پەڕتووک :ک ۆنﯚلﯚژﯾا
جﯚری
عەرەبی
زمان  -ش وەزار :ع
12339
پەڕتوووکی ژمارە9 :
مية حول کررکوک  5 -3-نيسان  -آرربيل
ک  -بحوث االندوة العلم
کرکوک
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201110
0191131556
62445
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ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی

ئامادەەﯾە
مجموعة من الباحثثين
200
ي ئاراس 02 -
دەزگاي
تمەندﯾيەکانی
تاﯾبەتم
ی پەڕتووک
بااشووری کورددستان
و ت:
ی پەڕتووک :راامياری
جﯚری
زمان  -ش وەزار :ع
عەرەبی

12340
پەڕتوووکی ژمارە0 :
ک بموجب أأحصاء عام 1957
کرکوک
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201303
3090919148
82509
ە
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
وإستطالعات الرأي
ت
ث
إعداد :ققسم البحوث
السليماانية2008 :
ەندﯾيەکانی پپەڕتووک
تاﯾبەتمە
و ت:
ستان
شووری کوردس
باش
جﯚری پپەڕتووک :ئاماار
زمان  -ش وەزار :عە رەبی
12341
پەڕتوووکی ژمارە1 :
ک عاصمة االثقافة العرراقية
کرکوک
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201308
8281433398
89053
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
فاروق ففائق کوبرلو
٢٠١٠
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
تاﯾبەتمە
ستان
شووری کوردس
باش
و ت:
ەمەجﯚرە
جﯚری پەڕتووک :ھە
ەرەبی
زمان  -ش وەزار :عە
12342
پەڕتوووکی ژمارە2 :
ة
صور القديمة
ک في العص
کرکوک
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201110
0191134276
62446
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
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د أحمد
الدکتور جمال رشيد
ي ئاراس 20 02 -
دەزگاي
تاﯾبەتم
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
ستان
شووری کوردس
باش
و ت:
جﯚری پەڕتووک :م ژژوو
ەرەبی
زمان  -ش وەزار :عە
12343
پەڕتوووکی ژمارە3 :
ک وتوابعھا ،،حکم التارييخ و الضميرر
کرکوک
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201203
3192155146
64428
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
ضية الکردية ففي العراق
ئقية عن القض
دراسة وثائق
کمال مظھرر احمد
دﯾيەکانی پەڕتتووک
تاﯾبەتمەند
و ت:
باشوووری کوردستان
جﯚری پەڕتتووک :م ژوو
ی
زمان  -ش وەزار :عەرەبی
12344
پەڕتوووکی ژمارە4 :
جيج المنحرف
ک ورد الضج
کرکوک
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201110
0191128496
62444
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
عبدﷲ خدريزادە
ي ئاراس 20 07 -
دەزگاي
تاﯾبەتم
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
و ت:
ستان
شووری کوردس
باش
جﯚری پەڕتووک :راممياری
ەرەبی
زمان  -ش وەزار :عە
12345
پەڕتوووکی ژمارە5 :
کرکوک
ک ..بحوث االمؤتمر العللمي حول ک
کرکوک
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201110
0191144086
62447
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
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عة من الباحثيين
مجموع
ي ئاراس 20 02 -
دەزگاي
تاﯾبەتم
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
ستان
شووری کوردس
باش
و ت:
جﯚری پەڕتووک :راممياری
ەرەبی
زمان  -ش وەزار :عە
12346
پەڕتوووکی ژمارە6 :
فيودور ليتکين
ر
سوفيتي الکرردي
د البطل الس
کفاح وأستشھاد
dipedia.org//?q=201311
1101052208
87978
http:///www.kurd
ی پی دی ئ ف :ھ شتا ئاماادە نييە
فاﯾلی
 ، 1975ويقع
1
ف  ،ترجمة  :بافي نازي  ،طبعة بيروت  -لبنان
تأليف  :يوري سالينيکوف
تناول المؤلف فيه باسھاب کفاح ونضال
ل
الکتاب في 320صفحة  ،من الحجم الکبير ،
ستشھاد من اجل التحرر ووالسلم.
ي حتى االس
البطل الکرددي السوفياتي
دﯾيەکانی پەڕتتووک
تاﯾبەتمەند
و ت:
ن
لوبنان
بيبلﯚگگراف
جﯚری پەڕتتووک:
ﯾا
زمان  -ش وەزار :عەرەببی
12347
پەڕتوووکی ژمارە7 :
کلمة أخيرة
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201208
8211202167
72341
ئامادەەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ل التمو
مشعل
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رۆۆژئاوای کوردس
و ت:
ستان
ەدەبی
ی پەڕتووک :ئە
جﯚری
عەرەبی
زمان  -ش وەزار :ع
12348
پەڕتوووکی ژمارە8 :
داھوس
ف ھايدراھود
کھوف
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201208
8211134197
72339
ئاماددەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
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سلييم برکات
ی پەڕتووک
ەتمەندﯾيەکانی
تاﯾبە
جﯚرری پەڕتووک :رۆمان
زمان
ن  -ش وەزار :عەرەبی

12349
پەڕتوووکی ژمارە9 :
الم وآمال
کورد العراق – آال
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201210
0131220182
24238
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
غينتر
مايکل إم غ
قشبندي
مد رؤوف النق
دالسالم محم
ترجمة :عبد
دﯾيەکانی پەڕتتووک
تاﯾبەتمەند
و ت:
باشوووری کوردستان
جﯚری پەڕتتووک :دۆزی کورد
ی
زمان  -ش وەزار :عەرەبی
12350
پەڕتوووکی ژمارە0 :
عشر
مانية في الننصف االول من القرن التاسع شر
ستان العثم
کوردس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201307
7281615158
89411
ئامادەﯾﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
سکي
کاميران عبدالصمد احمد الدوس
٢
٢٠٠٢
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی پەڕتووک
بااشووری کورددستان
و ت:
ی پەڕتووک :م ژوو
جﯚری
عەرەبی
زمان  -ش وەزار :ع
12351
پەڕتوووکی ژمارە1 :
المية
مواجھات اعال
ق  -آراء و م
ستان العراق
کوردس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201110
0191048006
62443
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
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ألتروشي
فوزي األ
ي ئاراس 20 02 -
دەزگاي
تاﯾبەتم
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
ستان
شووری کوردس
باش
و ت:
جﯚری پەڕتووک :وتار و دﯾمانە
ەرەبی
زمان  -ش وەزار :عە
12352
پەڕتوووکی ژمارە2 :
فدرالية
ن الحکم الذاتي الي الف
ق وجنوب السودان من
ستان العراق
کوردس
dipedia.org//?q=201201
1070722026
63680
http:///www.kurd
ئاماددەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ق جامباز
تاريق
ن دزەيي
رۆژان
2
2008
ی پەڕتووک
ەتمەندﯾيەکانی
تاﯾبە
باشووری کووردستان
و ت:
جﯚری
ی پەڕتووک :ﯾاساﯾی
ن  -ش وەزار :عەرەبی
زمان
12353
پەڕتوووکی ژمارە3 :
مبراطورية اللعثمانية
ستان و االم
کوردس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
22702075619819
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
کوردستان و االمبراطوريية العثمانية
نووسەر
ي
د .سعدي عثمان ھروتي
وەرگ
282
ژمارەي الپە
ەڕەکان
2008
کەتەلﯚگ
سياسەت
ەوەي موکريانني
سەرچاوە :ما پەڕي دەززگاي تو ژينەووە و ب وکردنە
دﯾيەکانی پەڕتتووک
تاﯾبەتمەند
باشوووری کوردستان
و ت:
جﯚری پەڕتتووک :م ژوو
ی
زمان  -ش وەزار :عەرەبی
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12354
پەڕتوووکی ژمارە4 :
ة الکوردية
ستان واألمة
کوردس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201311
1102312258
87934
ئاماددەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
سن کاکي
حس
ی پەڕتووک
ەتمەندﯾيەکانی
تاﯾبە
جﯚرری پەڕتووک :دۆزی کورد
ن  -ش وەزار :عەرەبی
زمان

12355
پەڕتوووکی ژمارە5 :
دية
سألة الکورد
ستان والمس
کوردس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201311
1101105098
87974
ی پی دی ئ ف :ھ شتا ئاماادە نييە
فاﯾلی
في80
تأليف  :البررفيسور  :بافييج ترجمة  :ببرو  .طبعة بيرروت  1975وييقع الکتاب ي
معظم القراء
م
الفية التي ال ييعرفھا
صفحة من الحجم المتووسط کان بالللغة اليوغسال
الکرد خدمة
د
أغلب القراء
الکرد  ،فاثرر المترجم نقلله الى اللغة العربية التي يجيدھا ب
تشکلت في
ت
ساتھا التي کاننت قد
اللثام عن مالبس
م
للتاريخ والققضية الکردية وأماطة
الت االعالمية المضادة.
بسبب من الحمال
ب
الذھن العرربي واذھان اآلخرين
تاﯾبەتمەند
دﯾيەکانی پەڕتتووک
و ت:
لوبنان
جﯚری پەڕتتووک :دۆزی کورد
زمان  -ش وەزار :عەرەبی
بی
12356
پەڕتوووکی ژمارە6 :
دية
سألة الکورد
ستان والمس
کوردس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201012
2270207562
20013
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
صاف
اسماعييل محمد حص
2009
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
تاﯾبەتم
و ت:
ستان
شووری کوردس
باش
جﯚری پەڕتووک :دۆززی کورد
ەرەبی
زمان  -ش وەزار :عە
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پەڕتووکی ژمارە12357 :
کوردستان والکورد :وطن مسروق ومغتصب ومقسم ،أمة مستعبدة وسجينة وبال دولة
http://www.kurdipedia.org/?q=2011102414191962531
ئامادەﯾە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
جواد مال
من منشورات جمعية غرب کردستان
الطبعة الثالثة 2008 -
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی پەڕتووک
دەرەوە
و ت:
جﯚری پەڕتووک :رامياری
زمان  -ش وەزار :عەرەبی
پەڕتووکی ژمارە12358 :
کواللة نوري
http://www.kurdipedia.org/?q=2012083009030440491
ئامادەﯾە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
سليم برکات
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی پەڕتووک
جﯚری پەڕتووک :ھە بەست
زمان  -ش وەزار :عەرەبی
پەڕتووکی ژمارە12359 :
کيف شاھدت جنوب کردستان بعد ان عبت عنھا ربع قرن من الزمان
http://www.kurdipedia.org/?q=2011102414134862530
ئامادەﯾە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
جواد مال
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی پەڕتووک
جﯚری پەڕتووک :راپﯚرت
زمان  -ش وەزار :عەرەبی
پەڕتووکی ژمارە12360 :
40سال مبارزه در راه آزادی
http://www.kurdipedia.org/?q=2013042822485378721
فاﯾلی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
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دکتر عبدالررحمن قاسمللو
شجويان دمکرات کردستان ايران
حاديەي دانش
ترجمە :اتح
دﯾيەکانی پەڕتتووک
تاﯾبەتمەند
جﯚری پەڕتتووک :دۆزی کورد
ی
زمان  -ش وەزار :فارسی

12361
پەڕتوووکی ژمارە1 :
ضيا الدﯾنی
Designer, Painھادی ض
nter & Scu
 ultor : Hadii Zia'-od Dinidipedia.org//?q=201310
0011009108
88436
http:///www.kurd
ئاممادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
Had
di Zia'-od Dini
ساولی
 Yassavoliﯾس2
2010, Tehra
an
ISBN: 20
010, 978-96
64-306-490--7
پەڕتووک
ک
تاﯾبەتمەندﯾيەککانی
ئ ران
و ت:
ھونەری
ی
ک:
جﯚری پەڕتووک
ج
زممان  -ش وەزاار :فارسی
12362
پەڕتوووکی ژمارە2 :
ﯚرانی)
کرمانجی و سطی )سﯚ
دی  -لھجە ک
ش زبان کرد
آموزش
dipedia.org//?q=201304
4101956587
78842
http:///www.kurd
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
بوار)
حمدی )ڕ ر
محمد سينا اح
سيد مح
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
تاﯾبەتم
جﯚری پەڕتووک :زممانەوانی
زمان  -ش وەزار :فارسی

12363
پەڕتوووکی ژمارە3 :
ائين ننامە احوال شخصيە زررتشتيان اﯾرران
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201306
6282107568
89773
ئاماددەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی

ﻻﭘەڕە
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...
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
م
ی پەڕتووک :ئااﯾين و ئاتەﯾزم
جﯚری
زمان  -ش وەزار :فاارسی
12364
پەڕتوووکی ژمارە4 :
کرمانشاه  -جلد 2
ه
در
ھای سری د
ب سياسی و انجمن ھ
احزاب
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201306
6270739078
83065
شتا ئامادە نيييە
ھش
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
طانی
مد علی سلط
محم
ەتمەندﯾيەکاننی پەڕتووک
تاﯾبە
جﯚرری پەڕتووک :م ژوو
ن  -ش وەزار :فارسی
زمان

12365
پەڕتوووکی ژمارە5 :
ن انار دنيا
اخرﯾن
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201308
8200045069
92123
يە
شتا ئامادە نييە
ھش
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
بختييار علی
جم :ارش سننجابی
مترج
ەتمەندﯾيەکانی
تاﯾبە
ی پەڕتووک
ئ ران
و ت:
جﯚرری پەڕتووک :رۆمان
ن  -ش وەزار :فارسی
زمان
12366
پەڕتوووکی ژمارە6 :
چھارلنگ
گ
مه اﯾل بختيااری
فرھنگ عام
اداب و رسوم و ف
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201311
1242201219
92658
يە
شتا ئامادە نييە
ھش
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی

ﻻﭘەڕە
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رضا سرلک
ی پەڕتووک
ەتمەندﯾيەکانی
تاﯾبە
ئ ران
و ت:
جﯚری پەڕتووک :کلتوور
ن  -ش وەزار :فارسی
زمان

12367
پەڕتوووکی ژمارە7 :
ارنگ وﯾر
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201311
1242201229
92660
ە
شتا ئامادە نييە
ھش
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ن راکيان بختيااری
ارمان
ی پەڕتووک
ەتمەندﯾيەکانی
تاﯾبە
ئ ران
و ت:
ی پەڕتووک :ھەمەجﯚرە
جﯚری
ن  -ش وەزار :فارسی
زمان

12368
پەڕتوووکی ژمارە8 :
ارواح حلبچه
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6141838486
69190
ئامادەﯾﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
سلکشی کردھا
حسين و نس
صدام ح
Michael
M
ماﯾکل جی کلیJ.Keelly
شناو قاضی
م :محمدخوش
مترجم
مەندﯾيەکانی
تاﯾبەتم
ی پەڕتووک
ەنفال و ھە ە
جﯚری پەڕتووک :ئە
ەبجە
زمان  -ش وەزار :فارسی
12369
پەڕتوووکی ژمارە9 :
ە عالم سوزز
ارومييە در محاربە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201403
3020904123
33495
ئاماددەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی

ﻻﭘەڕە
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مت ﷲ خان ممعتمدالوزاره
رحمت
ی پەڕتووک
ەتمەندﯾيەکانی
تاﯾبە
ئ ران
و ت:
جﯚرری پەڕتووک :م ژوو
ن  -ش وەزار :فارسی
زمان

12370
پەڕتوووکی ژمارە0 :
ی
از ارﯾاانا تا بختياری
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201311
1242201219
92657
يە
شتا ئامادە نييە
ھش
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
...
ی پەڕتووک
ەتمەندﯾيەکانی
تاﯾبە
ئ ران
و ت:
جﯚرری پەڕتووک :کلتوور
ن  -ش وەزار :فارسی
زمان

12371
پەڕتوووکی ژمارە1 :
از بختتياری تا بختتياری
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201311
1242201209
92649
ە
شتا ئامادە نييە
ھش
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
...
ی پەڕتووک
ەتمەندﯾيەکانی
تاﯾبە
ئ ران
و ت:
ی پەڕتووک :ھەمەجﯚرە
جﯚری
ن  -ش وەزار :فارسی
زمان

12372
پەڕتوووکی ژمارە2 :
ی از گلبرگ شقاﯾق
اسبی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201212
2071940397
74216
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی

ﻻﭘەڕە
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شيرکو بيکس
شاسواری
ترجمە :سيامەند ش
2012
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
تاﯾبەتمە
و ت:
ستان
شووری کوردس
باش
ە بەست
جﯚری پەڕتووک :ھە
زمان  -ش وەزار :فاررسی
12373
پەڕتوووکی ژمارە3 :
مان  1975اللجزﯾرە
اسرار بستن پيم
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201109
9061529586
61003
ئاماددەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
از پرونند بکلی سری
ی ساواک
گ ستاد عيس
نووسيينی :سرھنگ
سا پەژمان
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
دەرەوە
و ت:
جﯚری
ی پەڕتووک :م ژوو
زمان  -ش وەزار :فارسی
12374
پەڕتوووکی ژمارە4 :
ميلی کردستتان ١٣٥٨ - ١٣٦٩
ە جنگ تحمي
اسرای آزاد شدە
dipedia.org//?q=201301
1041931487
74700
http:///www.kurd
ئامادەەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
حزب دمکرات کرد ستان
تاﯾبە
ەتمەندﯾيەکانی
ی پەڕتووک
ھەمەجﯚرە
ی پەڕتووک :ھ
جﯚری
ن  -ش وەزار :ففارسی
زمان

12375
پەڕتوووکی ژمارە5 :
ستان اﯾران
مکرات کردس
فتم حزب دم
د کنگرە ھفت
اسناد
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201208
8201126586
68456
ئاماددەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی

ﻻﭘەڕە
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1364
26 - 29اذرماه 4
ی پەڕتووک
ەتمەندﯾيەکانی
تاﯾبە
جﯚرری پەڕتووک :راپﯚرت
زمان
ن  -ش وەزار :فارسی

12376
پەڕتوووکی ژمارە6 :
حامد رشيد ززرزا
اشعاارفارسی ح
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201201
1082040406
63722
ئاماددەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
د رەشيدی زەەرزا
حاميد
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی پەڕتووک
ھە بەست
ی پەڕتووک :ھ
جﯚری
زمان  -ش وەزار :فاارسی
12377
پەڕتوووکی ژمارە7 :
ن بودن
اصرارر بر سوسيااليسم اصراار بر انسان
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201109
9271014076
62116
ئاماددەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
عبدااللـە اوجاالن
شارات گرﯾال
انتش
ی پەڕتووک
ەتمەندﯾيەکانی
تاﯾبە
جﯚرری پەڕتووک :رامياری
ن  -ش وەزار :فارسی
زمان

12378
پەڕتوووکی ژمارە8 :
افساانە ھای بختتياری
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201311
1242201219
92653
يە
شتا ئامادە نييە
ھش
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی

ﻻﭘەڕە
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...
ی پەڕتووک
ەتمەندﯾيەکانی
تاﯾبە
ئ ران
و ت:
جﯚرری پەڕتووک :کلتوور
ن  -ش وەزار :فارسی
زمان

12379
پەڕتوووکی ژمارە9 :
ی
دم بختياری
افساانە ھای مرد
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201311
1242201219
92659
يە
شتا ئامادە نييە
ھش
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
...
ی پەڕتووک
ەتمەندﯾيەکانی
تاﯾبە
ئ ران
و ت:
جﯚرری پەڕتووک :ئەفسانە
ن  -ش وەزار :فارسی
زمان

12380
پەڕتوووکی ژمارە0 :
ل و حکم بختتياری
امثال
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201311
1242201249
92678
يە
شتا ئامادە نييە
ھش
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
دﯾوی
س قنبری عد
عباس
ی پەڕتووک
ەتمەندﯾيەکانی
تاﯾبە
ئ ران
و ت:
جﯚرری پەڕتووک :کلتوور
زمان
ن  -ش وەزار :فارسی

12381
پەڕتوووکی ژمارە1 :
دی
ل و حکم کرد
امثال
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201309
9080957028
88879
ئامادەەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی

ﻻﭘەڕە
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ی
قادر ففتاحی قاضی
266
شارات دانشگاە تبرﯾز – 2
انتش
تبرﯾز – 1364
ی پەڕتووک
ەتمەندﯾيەکانی
تاﯾبە
ئ ران
و ت:
ی پەڕتووک :کلتوور
جﯚری
زمان
ن  -ش وەزار :فارسی
12382
پەڕتوووکی ژمارە2 :
ت
اورفا سمبل قداست و لعنت
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201109
9271023336
62117
ئاماددەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
عبدااللـە اوجاالن
ی پەڕتووک
ەتمەندﯾيەکانی
تاﯾبە
جﯚرری پەڕتووک :رامياری
ن  -ش وەزار :فارسی
زمان

12383
پەڕتوووکی ژمارە3 :
ع سياسی اجتماعی تتارﯾخی اﯾل بارزان
اوضاع
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201212
2241622426
66140
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
ی سلطانی
محمد علی
اسالمی اﯾران
ی
ھوری
سناد و کتابخا نە ملی جمھ
سازمان اس
تھران 1383 -
تاﯾبەتمەند
دﯾيەکانی پەڕتتووک
و ت:
ئ ران
جﯚری پەڕتتووک :دۆزی کورد
ی
زمان  -ش وەزار :فارسی
12384
پەڕتوووکی ژمارە4 :
ن و تجمع درر مناطق کرردنشين
اﯾران :آزادی بيان
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201110
0121016326
62320
ئاما دەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
divltr
C
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 فارسی: ش وەزار- زمان
12385 :پەڕتووکی ژمارە
اﯾنک دختری ميھن من است
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ﻻﭘەڕە

شيرککو بيکس
مە :سيامەند شاسواری
ترجم
ەتمەندﯾيەکانی
تاﯾبە
ی پەڕتووک
ھە بەست
ی پەڕتووک :ھ
جﯚری
ن  -ش وەزار :ففارسی
زمان

12386
پەڕتوووکی ژمارە6 :
کردستان
ليل مسائل سياسی کر
شی؟  :تحلي
ن رسوائی ،چه بخشاﯾش
با اﯾن
dipedia.org//?q=201309
9172023238
88740
http:///www.kurd
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ل
جاناثان رندل
ھيم ﯾونسی
ترجمة :ابراھ
تاﯾبەتمەندﯾﯾيەکانی پەڕتوووک
و ت:
دەرەوە
ە
جﯚری پەڕتوووک :دۆزی ککورد
فارسی
ی
زمان  -ش ووەزار:
12387
پەڕتوووکی ژمارە7 :
بازمانندگان تجاوزز در زندانھای اﯾران
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201205
5302145256
64962
ئاماددەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
مرکزز اسناد حقو ق بشر اﯾران
خردااد 1390
ەتمەندﯾيەکانی
تاﯾبە
ی پەڕتووک
دەرەوە
و ت:
جﯚری پەڕتووک :راپﯚرت
ن  -ش وەزار :فارسی
زمان
12388
پەڕتوووکی ژمارە8 :
بختياری نامە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201311
1242201229
92664
يە
شتا ئامادە نييە
ھش
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی

ﻻﭘەڕە
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...
ی پەڕتووک
ەتمەندﯾيەکانی
تاﯾبە
ئ ران
و ت:
جﯚرری پەڕتووک :کلتوور
ن  -ش وەزار :فارسی
زمان

12389
پەڕتوووکی ژمارە9 :
د ميکونوس  -سپتامبر  - 92آورﯾل 97
شی از اسناد
بخشی
dipedia.org//?q=201208
8201235467
72288
http:///www.kurd
ئا مادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
پروﯾز ددستمالچی
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی پەڕتووک :ﯾاساﯾی
جﯚری
زمان  -ش وەزار :فارسی
12390
پەڕتوووکی ژمارە0 :
حزب
ب
صوب کنگرە پپانزەھم
ستان  -مص
مکرات کردس
ە و اساسناامە حزب دم
برنامە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201112
2281635476
63564
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
2011
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی پەڕتووک :پرۆگرام
جﯚری
زمان  -ش وەزار :فارسی
12391
پەڕتوووکی ژمارە1 :
زب
چھاردھم حز
صوب کنگرە چ
ستان  -مص
مکرات کردس
ە و اساسناامە حزب دم
برنامە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201112
2281633566
63563
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
...
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی پەڕتووک :پرۆگرام
جﯚری
زمان  -ش وەزار :فارسی
12392
پەڕتوووکی ژمارە2 :
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بلواس
س بختياری
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201311
1242201239
92671
ە
شتا ئامادە نييە
ھش
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
...
ی پەڕتووک
ەتمەندﯾيەکانی
تاﯾبە
ئ ران
و ت:
جﯚری
ی پەڕتووک :ھەمەجﯚرە
ن  -ش وەزار :فارسی
زمان

12393
پەڕتوووکی ژمارە3 :
شاھی ماد
پادش
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201310
0212048429
92420
يە
شتا ئامادە نييە
ھش
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
اقرارر علی ﯾف
مه کامبيز ميرربھاء
ترجم
ەتمەندﯾيەکانی
تاﯾبە
ی پەڕتووک
دەرەوە
و ت:
جﯚرری پەڕتووک :م ژوو
زمان
ن  -ش وەزار :فارسی
12394
پەڕتوووکی ژمارە4 :
ف
ل بيگ جاف
شگوﯾيھای ايل
پپيش
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201212
2251703157
74463
ئامادەەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
...
ی پەڕتووک
ەتمەندﯾيەکانی
تاﯾبە
گگەرماو
شو ن:
ھە بەست
ی پەڕتووک :ھ
جﯚری
ن  -ش وەزار :ففرەزمان
زمان

12395
پەڕتوووکی ژمارە5 :
دوم
سال  -جلد د
پس ااز شصت س
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201306
6272102078
84414
يە
شتا ئامادە نييە
ھش
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی

ﻻﭘەڕە
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عرفاان قانعی فردد
ی پەڕتووک
ەتمەندﯾيەکانی
تاﯾبە
دەرەوە
و ت:
جﯚرری پەڕتووک :ﯾاداشت
ن  -ش وەزار :فارسی
زمان

12396
پەڕتوووکی ژمارە6 :
وای بيداری
پيشو
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201110
0312119426
62675
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ت سعيد ھماﯾﯾون
خاطرات
سليمی
شش ھاشم س
بە کوش
2006
تاﯾبەتم
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
و ت:
ستان
شووری کوردس
باش
جﯚری پەڕتووک :ﯾادداشت
زمان  -ش وەزار :فاررسی
12397
پەڕتوووکی ژمارە7 :
ھمساﯾه
ﯾ
ھای
ق بر کشورھ
شمال عراق
ی کردھای ش
تأثير خودگردانی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201110
0081301006
62245
ئاامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
تربيت مدرس
ت
ستاد جغرافيا ی سياسی دانشگاه
حافظ نيا ،اس
محەمەدرضا ح
دکتر م
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی پەڕتووک :رامياری
جﯚری
زمان  -ش وەزار :فارسی
12398
پەڕتوووکی ژمارە8 :
تاريخ جاف
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201210
0131206282
24265
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
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حسن جاف
ي
علي قرةداغي
محمد ع
تاﯾبەتم
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
ستان
شووری کوردس
باش
و ت:
جﯚری پەڕتووک :م ژژوو
زمان  -ش وەزار :فاررسی
12399
پەڕتوووکی ژمارە9 :
ی
قوم بختياری
تارﯾخ ادبيات در ق
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201311
1242201239
92670
يە
شتا ئامادە نييە
ھش
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ی اھمند
علی
ی پەڕتووک
ەتمەندﯾيەکانی
تاﯾبە
ئ ران
و ت:
جﯚرری پەڕتووک :م ژوو
ن  -ش وەزار :فارسی
زمان

12400
پەڕتوووکی ژمارە0 :
تارﯾخ اردالن
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201205
5280947206
64913
ە
شتا ئامادە نييە
ھش
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
اردالن
ن
شرف خانم ممستوره
ماه ش
ی پەڕتووک
ەتمەندﯾيەکانی
تاﯾبە
ی پەڕتووک :م ژوو
جﯚری
ن  -ش وەزار :فارسی
زمان

12401
پەڕتوووکی ژمارە1 :
تارﯾخ بختياری
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201311
1242201239
92675
يە
شتا ئامادە نييە
ھش
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی

ﻻﭘەڕە

3449

http://www.kurdipedia.org

...
ی پەڕتووک
ەتمەندﯾيەکانی
تاﯾبە
ئ ران
و ت:
جﯚرری پەڕتووک :م ژوو
ن  -ش وەزار :فارسی
زمان

12402
پەڕتوووکی ژمارە2 :
ملکت
فتنە زﯾاد در مم
ە
شاش و
عبيداللـە بدبنياد و اغتش
غارت شيخ ع
د و قتل و غ
تارﯾخ خروج اکراد
آذرباﯾﯾجان در سننە 1297
dipedia.org//?q=201206
6171243256
65962
http:///www.kurd
ی پی دی ئ ف :ھ شتا ئاماادە نييە
فاﯾلی
ی :انور سلطاننی،
ق ،تصحيح و حاشيەنگاری
علی بن اممير گونەخان افشار ،تدقيق
سل مانيە .2008
ی سلطانی و صالحالدﯾن آشتی ،چاپ مرکز ژﯾن ،س
محمدعلی
تاﯾبەتمەند
دﯾيەکانی پەڕتتووک
و ت:
باشوووری کوردستان
جﯚری پەڕتتووک :م ژوو
ی
زمان  -ش وەزار :فارسی
12403
پەڕتوووکی ژمارە3 :
ھورامان
تارﯾخ سالطين ھ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201205
5271238396
64889
ی پی دی ئ ف :ھ شتا ئاماادە نييە
فاﯾلی
العزﯾز
ز
ی .عبداللـە بن عبد
شيدا مردوخی
نوﯾسنده :ش
13
ناشر:پرتو ببيان-سال383
تاﯾبەتمەند
دﯾيەکانی پەڕتتووک
جﯚری پەڕتتووک :م ژووو
سی
زمان  -ش وەزار :فارس

12404
پەڕتوووکی ژمارە4 :
تارﯾخ ماد
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201304
4092146267
78856
ئاماددەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
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ا .م ..دﯾاکونوف
شاورز
مە :کرﯾم کش
ترجم
ەتمەندﯾيەکانی
تاﯾبە
ی پەڕتووک
دەرەوە
و ت:
جﯚرری پەڕتووک :م ژوو
ن  -ش وەزار :فارسی
زمان
12405
پەڕتوووکی ژمارە5 :
تارﯾخ مطبوعات استان کرماانشاه
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201309
9222129468
88547
ی پی دی ئ ف :ھ شتا ئئامادە نييە
فاﯾلی
حسين شيرﯾاان
محمد ح
مه سيد فرﯾد قاسمی
با مقدمه
تاﯾبەتمە
ەندﯾيەکانی پپەڕتووک
و ت:
ھە تی کورددستان
رۆژھ
جﯚری پپەڕتووک :بيبللﯚگرافيا
سی
زمان  -ش وەزار :فارس
12406
پەڕتوووکی ژمارە6 :
تارﯾخ کردستان
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201304
4081836287
78860
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
م .س .الزارف  -ش ..خ .محوی- ..........
صدقی
مترجم ::کامران امينااوا  -منصور ص
تاﯾبەتم
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
و ت:
ددەرەوە
جﯚری پەڕتووک :م ژوو
زمان  -ش وەزار :ففارسی
12407
پەڕتوووکی ژمارە7 :
خچه بحران ررھبری کرد
تارﯾخچ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201307
7112208028
89603
ئامادەەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
سياليستی
نشر ککارگری سوس
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
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ی پەڕتووک :ددۆزی کورد
جﯚری
زمان  -ش وەزار :ففارسی
12408
پەڕتوووکی ژمارە8 :
ھای ملی کررد
خچە جنبشھا
تارﯾخچ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6081508336
65082
ﯾە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
کندی
دە  :شھيد دد.صادق شرفک
نوﯾسند
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
تاﯾبەتم
جﯚری پەڕتووک :م ژوو
زمان  -ش وەزار :فارسی

12409
پەڕتوووکی ژمارە9 :
ی
ەی نوسازی
تجربە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201308
8292154449
92139
ە
شتا ئامادە نييە
ھش
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
...
ی پەڕتووک
ەتمەندﯾيەکانی
تاﯾبە
ی پەڕتووک :ھەمەجﯚرە
جﯚری
ن  -ش وەزار :فارسی
زمان

12410
پەڕتوووکی ژمارە0 :
حمد کاﯾا
ترانه ھاﯾی از اح
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201309
9281020038
88481
ئاماددەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
سنده  :فرھادد نيلوفری
نوﯾس
ی پەڕتووک
ەتمەندﯾيەکانی
تاﯾبە
جﯚرری پەڕتووک :ھونەری
ن  -ش وەزار :فارسی
زمان
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پەڕتوووکی ژمارە1 :
12411
د حوادث
تندباد
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201205
5271218226
64888
ە
شتا ئامادە نييە
ھش
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ن قانعی فرد
عرفان
ی پەڕتووک
ەتمەندﯾيەکانی
تاﯾبە
دەرەوە
و ت:
ی پەڕتووک :وتار و دﯾمانە
جﯚری
ن  -ش وەزار :فارسی
زمان

12412
پەڕتوووکی ژمارە2 :
يا
رﯾن مرد دنيا
تنھاتر
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201403
3292143566
66932
ی پی دی ئ ف :ھ شتا ئاماادە نييە
فاﯾلی
ابراھيم اوررامانی
پژوه و نسيم مروت جو
سھيل سخن پژ
ترجمه :سھ
دﯾيەکانی پەڕتتووک
تاﯾبەتمەند
باشوووری کوردستان
و ت:
ی
زمان  -ش وەزار :فارسی
ەست
جﯚری پەڕتتووک :ھە بە
12413
پەڕتوووکی ژمارە3 :
کردستان  -جلد 1
وری  1946ک
جمھو
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201109
9271049546
62118
ئاماددەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
وﯾليام
م اﯾگلتون جونيير
مەد صمدی
ە :سيد محەم
ترجمە
ی
چاپ اول متن اصلی
اکسففورد 1963 -
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی پەڕتووک :م ژوو
جﯚری
زمان  -ش وەزار :فارسی
12414
پەڕتوووکی ژمارە4 :
کردستان  -جلد 2
وری  1946ک
جمھو
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http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201109
9271101026
62120
ئاماددەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
وﯾليام
م اﯾگلتون جونيير
مەد صمدی
ە :سيد محەم
ترجمە
ی
چاپ اول متن اصلی
اکسففورد 1963 -
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی پەڕتووک :م ژوو
جﯚری
زمان  -ش وەزار :فارسی
12415
پەڕتوووکی ژمارە5 :
1946/1/2
وری کردستتان 22 - 1946/12/17
جمھو
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201312
2071758059
92712
يە
شتا ئامادە نييە
ھش
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
حامييد گوھر
مه :حسن مااورانی
ترجم
ەتمەندﯾيەکانی
تاﯾبە
ی پەڕتووک
جﯚرری پەڕتووک :م ژوو
ن  -ش وەزار :فارسی
زمان

12416
پەڕتوووکی ژمارە6 :
ش ملت کرد و خواست استقالل
جنبش
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201208
8051837386
69257
يە
شتا ئامادە نييە
ھش
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
س کوچارا
کرﯾس
جم :عزﯾز مامملی
مترج
ەتمەندﯾيەکانی
تاﯾبە
ی پەڕتووک
جﯚرری پەڕتووک :م ژوو
زمان
ن  -ش وەزار :فارسی

12417
پەڕتوووکی ژمارە7 :
ی شمال اﯾﯾران
شھای انقالبی
جنبش
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201308
8031615268
89315
ئاماددەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
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جعففر مجيدی
ی پەڕتووک
ەتمەندﯾيەکانی
تاﯾبە
جﯚرری پەڕتووک :رامياری
زمان
ن  -ش وەزار :فارسی

12418
پەڕتوووکی ژمارە8 :
جنگ نامە بختيارری
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201311
1242201239
92669
يە
شتا ئامادە نييە
ھش
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
...
ی پەڕتووک
ەتمەندﯾيەکانی
تاﯾبە
ئ اق
و ت:
جﯚرری پەڕتووک :کلتوور
ن  -ش وەزار :فارسی
زمان

12419
پەڕتوووکی ژمارە9 :
ول
کرات کردستتان  -جلد او
در اﯾران بە رواﯾت اسنااد ساواک  -حزب دموک
چپ د
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201309
9201519288
88635
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
خی وزارت اطال
ی اسناد تارﯾخ
تدوﯾن :مرکز بررسی
طالعات
ل
چاپ اول
1378
تھران 8
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
تاﯾبەتم
ئ ران
و ت:
جﯚری پەڕتووک :م ژوو
زمان  -ش وەزار :ففارسی
12420
پەڕتوووکی ژمارە0 :
ن ،ﯾک بازبيننی مختصر!
در کردستان
چپ د
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201201
1112146296
63791
ئاماددەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
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شتە :سامی رروشن
نوش
ی پەڕتووک
ەتمەندﯾيەکانی
تاﯾبە
جﯚرری پەڕتووک :رامياری
زمان
ن  -ش وەزار :فارسی

12421
پەڕتوووکی ژمارە1 :
ست
ەی رنگھاس
مانت چشمە
چشم
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201308
8261120339
92131
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ەکانە( ،گو بژ ری شيعری ڕەفيق سابيير
ت کانی ڕەنگە
(چاوت
مجاور
ه :رضا کرﯾم م
ترجمه
 ،1388تاران ،نشر مرکز
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی پەڕتووک
ئ ران
و ت:
ی پەڕتووک :ھ
جﯚری
ھە بەست
زمان  -ش وەزار :فاارسی
12422
پەڕتوووکی ژمارە2 :
شتی مجيور
چيش
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201112
2062322006
63136
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
حالی
ھەژار ،ترجمە بھزاد خوشح
مامﯚستا ھ
دورانی از تارﯾخ
ی
دگی"ھه ژار"" اﯾن سرور اددبيات کرد و ررونماﯾی واقعييت از
داستان زند
يور" داستان پپندار و گفتار و کردار
چيشتی مجيو
اﯾن ملت ازز زبان ادﯾبانه ی اوست".چ
خشی ﯾا تمام وجود
دکی بينش بخ
می تواند با اند
ھرﯾک از ما ی
اﯾن ملت نييز ھست و ھ
تواند باشد...
د
ﯾک انسان کرد را در آن بازﯾابد.چيشتتی مجيور داستان ھر کرددی می
تاﯾبەتمەند
دﯾيەکانی پەڕتتووک
شت
جﯚری پەڕتتووک :ﯾاداش
سی
زمان  -ش وەزار :فارس
12423
پەڕتوووکی ژمارە3 :
رات دﯾوان بييگی  -ميرزا حسين خاان
خاطر
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201306
6090941377
78317
ئاماددەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
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ن
ميرززا حسين خان
ی پەڕتووک
ەتمەندﯾيەکانی
تاﯾبە
جﯚرری پەڕتووک :ﯾاداشت
زمان
ن  -ش وەزار :فارسی

12424
پەڕتوووکی ژمارە4 :
مرﯾم
رات سردار م
خاطر
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201311
1242201179
92643
يە
شتا ئامادە نييە
ھش
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
...
ی پەڕتووک
ەتمەندﯾيەکانی
تاﯾبە
ئ ران
و ت:
جﯚرری پەڕتووک :ﯾاداشت
ن  -ش وەزار :فارسی
زمان

12425
پەڕتوووکی ژمارە5 :
دستان
صه تارﯾخ کرد
خالص
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201205
5190738026
64765
يە
شتا ئامادە نييە
ھش
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
د قاضی
احمد
ی پەڕتووک
ەتمەندﯾيەکانی
تاﯾبە
جﯚرری پەڕتووک :م ژوو
ن  -ش وەزار :فارسی
زمان

12426
پەڕتوووکی ژمارە6 :
ستاﯾی
خود ااموز خط اوس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201112
2152107366
63321
ئاماددەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
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ھش :ارمين ککسروی
پژوھش
ی پەڕتووک
ەتمەندﯾيەکانی
تاﯾبە
دەرەوە
و ت:
جﯚری
ی پەڕتووک :زمانەوانی
ن  -ش وەزار :فارسی
زمان

12427
پەڕتوووکی ژمارە7 :
ە بختياری
ش  -شاھنامە
داستتان سياوش
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201311
1242201189
92646
يە
شتا ئامادە نييە
ھش
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
جوادد خسروی نياا
ی پەڕتووک
ەتمەندﯾيەکانی
تاﯾبە
ئ ران
و ت:
جﯚرری پەڕتووک :کلتوور
ن  -ش وەزار :فارسی
زمان

12428
پەڕتوووکی ژمارە8 :
دستان آزاد
گه برای کرد
ه مبارزه دو زن پيشمرگ
درباره
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6161454486
67492
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
...
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی پەڕتووک
ھەمەجﯚرە
ی پەڕتووک :ھ
جﯚری
زمان  -ش وەزار :ففارسی
12429
پەڕتوووکی ژمارە9 :
کردستان
ە مبارزات ک
دربارە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201110
0081441456
62254
ئاماددەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
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يد مؤمنی
حميد
ی پەڕتووک
ەتمەندﯾيەکانی
تاﯾبە
جﯚرری پەڕتووک :رامياری
زمان
ن  -ش وەزار :فارسی

12430
پەڕتوووکی ژمارە0 :
ور زبان بختيياری
دستو
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201311
1242201219
92655
ە
شتا ئامادە نييە
ھش
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
...
ی پەڕتووک
ەتمەندﯾيەکانی
تاﯾبە
ئ ران
و ت:
ی پەڕتووک :زمانەوانی
جﯚری
ن  -ش وەزار :فارسی
زمان

12431
پەڕتوووکی ژمارە1 :
ی)
ور زبان کردی )کرمانجی
دستو
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201309
9152314528
88766
ئامادەەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ک
سور ژوﯾس بلوو-وﯾسی باراک
پروفس
خکانلو
ەی :علی بلخ
ترجمە
١٣٨٧
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی پەڕتووک
ددەرەوە
و ت:
ی پەڕتووک :ززمانەوانی
جﯚری
زمان  -ش وەزار :ففارسی
12432
پەڕتوووکی ژمارە2 :
ور زبان کردی کرمانشااھی
دستو
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
69821
ە
شتا ئامادە نييە
ھش
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
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د رنجبر
وحيد
ی پەڕتووک
ەتمەندﯾيەکانی
تاﯾبە
ی پەڕتووک :زمانەوانی
جﯚری
زمان
ن  -ش وەزار :فارسی

12433
پەڕتوووکی ژمارە3 :
ق
دفاع از ﯾک خلق
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201109
9271004396
62114
ئاماددەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
عبدااللـە اوجاالن
یPJAK
شارات مرکزی
انتش
ەتمەندﯾيەکانی
تاﯾبە
ی پەڕتووک
جﯚرری پەڕتووک :رامياری
ن  -ش وەزار :فارسی
زمان

12434
پەڕتوووکی ژمارە4 :
سورانی
دفتر مبارک دروﯾﯾش نوروز س
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201311
1260802128
87620
ئاماددەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
...
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی پەڕتووک
م
ی پەڕتووک :ئااﯾين و ئاتەﯾزم
جﯚری
12435
پەڕتوووکی ژمارە5 :
دو بيتتی ھای بابباطاھر عرﯾان ھمدانی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201205
5281318446
64920
ئاماددەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
کرﯾم ددانشيار
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ھە بەست
ی پەڕتووک :ھ
جﯚری
زمان  -ش وەزار :فاارسی
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12436
پەڕتوووکی ژمارە6 :
منصور
شاکە و خانم
ن اشعار و زندگينامە ش
دﯾوان
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201311
1241516559
92636
ە
شتا ئامادە نييە
ھش
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
...
ی پەڕتووک
ەتمەندﯾيەکانی
تاﯾبە
ھە بەست
ی پەڕتووک :ھ
جﯚری
ن  -ش وەزار :ففارسی
زمان

12437
پەڕتوووکی ژمارە7 :
ی
س ل ُرستانی
ن خان الماس
دﯾوان
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201205
5280942376
64911
ە
شتا ئامادە نييە
ھش
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
...
ی پەڕتووک
ەتمەندﯾيەکانی
تاﯾبە
ھە بەست
ی پەڕتووک :ھ
جﯚری
ک .لوڕی
ن  -ش وەزار :ک
زمان

12438
پەڕتوووکی ژمارە8 :
دەف
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6042156196
65037
يە
شتا ئامادە نييە
ھش
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
بيژەننی کامکار
ی پەڕتووک
ەتمەندﯾيەکانی
تاﯾبە
دەرەوە
و ت:
جﯚرری پەڕتووک :ھونەری
ن  -ش وەزار :فارسی
زمان

12439
پەڕتوووکی ژمارە9 :
شمرگە
س جمھور پيش
رئيس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201405
5161933277
76336
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ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی

ھ شتا ئامادە نييە
معد فيااض
ترجمه :سامان سلييمانی
تاﯾبەتم
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
و ت:
ستان
شووری کوردس
باش
بلﯚگرافيا
جﯚری پەڕتووک :بيبل
زمان  -ش وەزار :فاررسی

12440
پەڕتوووکی ژمارە0 :
رستاخيز
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201205
5212237476
64819
ئامادەەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
عبدالللـە پەش و
مجمووعه اشعار
مه از حسن اﯾﯾوبزاده
ترجم
ەتمەندﯾيەکانی
تاﯾبە
ی پەڕتووک
ھە بەست
ی پەڕتووک :ھ
جﯚری
ن  -ش وەزار :ففارسی
زمان
12441
پەڕتوووکی ژمارە1 :
رنگدان
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6142122276
68366
ئامادەەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
شيرککو بيکس
شاسواری
مە سيامەند ش
ترجم
ەتمەندﯾيەکانی
تاﯾبە
ی پەڕتووک
ھە بەست
ی پەڕتووک :ھ
جﯚری
ن  -ش وەزار :ففارسی
زمان

12442
پەڕتوووکی ژمارە2 :
رھبرييت و خلق  -ھفت روز با رھبر
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201212
2301952597
74553
ئاماددەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ﷲ اوجاالن
حم با عبداﷲ
گفتگووی نبيل الملح
ه :شھيد ھيررش آمد )دياککو بختياري )
ترجمه
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ﷲ اوجاالن
هھای عبداﷲ
مركز آآثار و انديشه
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی پەڕتووک
ی پەڕتووک :وتار و دﯾمانە
جﯚری
زمان  -ش وەزار :فاارسی
پارت:
ن- PKK
نی کوردستان
پاارتی کر کارانی
12443
پەڕتوووکی ژمارە3 :
روحتااو از شاھو تا برزنجە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201404
4221658187
75926
ھ شتا ئامادە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ی
حمد حسينی
سيد مح
2010
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
تاﯾبەتم
ستان
شووری کوردس
باش
و ت:
جﯚری پەڕتووک :ئاﯾيين و ئاتەﯾزم
زمان  -ش وەزار :فاررسی
12444
پەڕتوووکی ژمارە4 :
وردی
وس زبان کو
رﯾنوو
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201306
6240007217
78275
ئامادەﯾﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
مەلە
سيون اموزش و پرورش کوم
کميسي
ی پەڕتووک
مەندﯾيەکانی
تاﯾبەتم
جﯚری پەڕتووک :زممانەوانی
زمان  -ش وەزار :فاارسی

12445
پەڕتوووکی ژمارە5 :
ن دستور زباان کردی
ر زمان  -پيرامون
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201309
9290535248
88467
ﯾە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
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ن)
بھمن ففرﯾور ) سﯚران
تھران
ی عطائی  -تھ
سە مطبوعاتی
م سس
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
تاﯾبەتم
ئ رران
و ت:
جﯚری پەڕتووک :زممانەوانی
زمان  -ش وەزار :فاارسی
12446
پەڕتوووکی ژمارە6 :
ی)
زبان زازا )دەميلی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201405
5032105017
76060
ە
شتا ئامادە نييە
ھش
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ی
سياووش مرشدی
ی پەڕتووک
ەتمەندﯾيەکانی
تاﯾبە
ن  -ش وەزار :فارسی
زمان
ی پەڕتووک :زمانەوانی
جﯚری

12447
پەڕتوووکی ژمارە7 :
ھورامان
زبان و فرھنگ ھ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201312
2032146288
87451
ھ شتا ئامادە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ھورام ھ
ھورامی
٢٠١٣
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
تاﯾبەتم
و ت:
ستان
شووری کوردس
باش
جﯚری پەڕتووک :زماانەوانی
زمان  -ش وەزار :فاررسی
12448
پەڕتوووکی ژمارە8 :
زمستتان در فرھننگ مردم کررد
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201308
8200045079
92124
يە
شتا ئامادە نييە
ھش
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
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شم سليمی
ھاش
ی پەڕتووک
ەتمەندﯾيەکانی
تاﯾبە
جﯚرری پەڕتووک :کلتوور
زمان
ن  -ش وەزار :فارسی

12449
پەڕتوووکی ژمارە9 :
ختياری
گاه ھای بخت
زﯾارتگ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201311
1242201229
92667
يە
شتا ئامادە نييە
ھش
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
فرﯾبررز فروتن
ی پەڕتووک
ەتمەندﯾيەکانی
تاﯾبە
ئ ران
و ت:
جﯚرری پەڕتووک :کلتوور
ن  -ش وەزار :فارسی
زمان

12450
پەڕتوووکی ژمارە0 :
ژانی گل
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201112
2142132186
63306
ئاماددەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ھيم احمد
ابراھ
مە محەمەد ققاضی
ترجم
د قاضی
احمد
ەتمەندﯾيەکانی
تاﯾبە
ی پەڕتووک
جﯚرری پەڕتووک :رۆمان
ن  -ش وەزار :فارسی
زمان
12451
پەڕتوووکی ژمارە1 :
دی
وسيقی کرد
شناسی مو
سازش
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201203
3141648176
64404
ی پی دی ئ ف :ھ شتا ئاماادە نييە
فاﯾلی
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ب سردشت
بھزاد نقيب
ن1385 /
انتشارات تتوکلی  /تھران
ه
400صفحه
ISBN:964-5
5821-30-4
بخشی از کتاب:
است حساس و خطير .تنوع در
ت
ی ،امری
ی پربار کردی
تحقيق در ممورد موسيقی
عقاﯾد و
ن ،گوناگونی موقعيت جغررافياﯾی ،آب و ھوا ،وجود ع
لھجەھای اﯾن زبان کھن
تانی و نوﯾن ،تارﯾخی پر فرراز و نشيب ،ھمگی بر غننای اﯾن فرھننگ
ادﯾان باستا
معترفند.
قطرەاﯾست از درﯾا.
ت
که
مشتی از خروار بلک
ی
ن نوشتار آمده ،نه
آنچه در اﯾن
جه ،عبارتند از :
بخشی از مطالب مندرج
سازی و
ی
موسيقی /موسيقی
قی /کرد و م
داﯾش موسيق
شناسی /پيد
موسيقی ش
آوازی /ردەببندی آالت مووسيقی
دۆم
مرتب /عاشق /م
/
مورتو/
ش /بەگزاده /م
نوازنده در ززبان کردی /للوتی /چاوەش
سان /اﯾزدی
ی /کردستان و ادﯾان /ﯾارس
سيقی کردی
ادﯾان و موس
تولوم
م
شەﯾپور/
بلو ر /دوزەله /نەرمەنای /ش
شمشال /و
سازھای باادی /سرنا /ش
چنگ/
عود /تار /سنتور /جونبوش /چ
/
ک آن /تنبور /ککمانچه/
ھی و فيزﯾک
سازھای زھ
آکری
ک آن /دف /داﯾره /دھل /ددمبک /دوتەپلله /طبل /سننج/
ضربی و فيزﯾک
سازھای ض
انبر)مەقاش)
ش
ه/
چەپ ه /چەقانه
پرەتاس /چ
دﯾيەکانی پەڕتتووک
تاﯾبەتمەند
جﯚری پەڕتتووک :موزﯾﯾک
سی
زمان  -ش وەزار :فارس
12452
پەڕتوووکی ژمارە2 :
ساواک
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201307
7141717138
89570
ئامادەەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ستين دالنوا
کرﯾس
سين نيک گھر
م :عبدالحس
مترجم
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ددەرەوە
و ت:
ھەمەجﯚرە
ی پەڕتووک :ھ
جﯚری
زمان  -ش وەزار :ففارسی
12453
پەڕتوووکی ژمارە3 :
ی
جبالغ مکری
ساوج
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6042151376
65035
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ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی

ە
شتا ئامادە نييە
ھش
فرﯾدوون حکيمزاده
ی پەڕتووک
ەتمەندﯾيەکانی
تاﯾبە
ی پەڕتووک :ھەمەجﯚرە
جﯚری
ن  -ش وەزار :فارسی
زمان

12454
پەڕتوووکی ژمارە4 :
ی )مھاباد)
جبالغ مکری
ساوج
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201401
1011710378
86957
ی پی دی ئ ف :ھ شتا ئئامادە نييە
فاﯾلی
ی و تاليف :فرﯾدون حکيم ززادە
گرداوری
تاﯾبەتمە
ەندﯾيەکانی پپەڕتووک
و ت:
ھە تی کورددستان
رۆژھ
جﯚری پپەڕتووک :م ژژوو
سی
زمان  -ش وەزار :فارس

12455
پەڕتوووکی ژمارە5 :
سردااران گمنام
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201311
1242201219
92654
ە
شتا ئامادە نييە
ھش
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
طفی عليزادە گل سفيدی
مصط
ەتمەندﯾيەکانی
ی پەڕتووک
تاﯾبە
ئ ران
و ت:
بيبلﯚگراف
ی پەڕتووک:
جﯚری
ﯾا
ن  -ش وەزار :فارسی
زمان
12456
پەڕتوووکی ژمارە6 :
بيسارانی
ی
عار
ی -سبک شنناسی اشع
د خزان ،تحلليل انتقادی
سرود
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201304
4250939198
82725
ھ شتا ئامادە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
عادل محەمەدپوور
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1381هه.ش
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رۆۆژھە تی کووردستان
و ت:
ەدەبی
ی پەڕتووک :ئە
جﯚری
فارسی
زمان  -ش وەزار :فا
12457
پەڕتوووکی ژمارە7 :
ده ھای فاررس لری
سرود
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201311
1242201209
92650
ە
شتا ئامادە نييە
ھش
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
حسيين حسن زادده رھدار
ی پەڕتووک
ەتمەندﯾيەکانی
تاﯾبە
ئ ران
و ت:
ھە بەست
ی پەڕتووک :ھ
جﯚری
ن  -ش وەزار :ففارسی
زمان

12458
پەڕتوووکی ژمارە8 :
ی
دھای سنگی
سرود
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201308
8261120339
92128
ە
ھ شتتا ئامادە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
(سرووودە بەردﯾنەککان)
بيکس
شيرکو س
کﯚ ب کەس  -ش
ش رکﯚ
ه :رضا کرﯾم مجاور
ترجمه
شارات پوﯾان
 ، 1385تاران  ،انتش
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ئ ران
و ت:
ھە بەست
ی پەڕتووک :ھ
جﯚری
زمان  -ش وەزار :ففارسی
12459
پەڕتوووکی ژمارە9 :
دستان
سفر خيال از کرسان تا کرد
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201305
5102038277
78621
ە
شتا ئامادە نييە
ھش
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
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طيفوور بطحاﯾی
ی پەڕتووک
ەتمەندﯾيەکانی
تاﯾبە
ی پەڕتووک :ھەمەجﯚرە
جﯚری
زمان
ن  -ش وەزار :فارسی

12460
پەڕتوووکی ژمارە0 :
سان تا بختيياری
سفرنامە از خراس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201311
1242201229
92668
ە
شتا ئامادە نييە
ھش
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
...
ی پەڕتووک
ەتمەندﯾيەکانی
تاﯾبە
ئ ران
و ت:
ی پەڕتووک :گەشتنامە
جﯚری
ن  -ش وەزار :فارسی
زمان

12461
پەڕتوووکی ژمارە1 :
سانيت
گانە راە انس
سياليسم ﯾگ
سوس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201202
2111830426
64229
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
سم ﯾگانە راە انسانيت
سوسياليس
جاالن
عبداللـە اوج
تاﯾبەتمەند
دﯾيەکانی پەڕتتووک
و ت:
کوردستان
ن
رۆژئاوای
جﯚری پەڕتتووک :م ژوو
ی
زمان  -ش وەزار :فارسی
پارت:
پارتی ژﯾانی ئازاد  -پژاک
12462
پەڕتوووکی ژمارە2 :
خ اسالم
س و شرع و زن در تارﯾخ
سکس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201306
6042334557
78355
ئامادەەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
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ن حلبچەای
مرﯾوان
م :ارمان منووچھری
مترجم
٢
٢٠١٠
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی پەڕتووک :ئئاﯾين و ئاتەﯾزم
جﯚری
زمان  -ش وەزار :ففارسی
12463
پەڕتوووکی ژمارە3 :
در طوفان
سی و سە روز د
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201109
9270959496
62113
ئاماددەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
تاﯾھاان اميد
ی پەڕتووک
ەتمەندﯾيەکانی
تاﯾبە
جﯚرری پەڕتووک :رامياری
ن  -ش وەزار :فارسی
زمان

12464
پەڕتوووکی ژمارە4 :
ھکار اﯾل بختيياری
شاھک
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201311
1242201229
92665
يە
شتا ئامادە نييە
ھش
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
...
ی پەڕتووک
ەتمەندﯾيەکانی
تاﯾبە
ئ ران
و ت:
جﯚرری پەڕتووک :کلتوور
زمان
ن  -ش وەزار :فارسی

12465
پەڕتوووکی ژمارە5 :
شرفننامە  -جلد اول
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201311
1031617018
88072
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
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ليسی
مسالدﯾن بدلي
تاليف :شرففخان بن شم
ب بە وليامينووف زرنوف
بە اھتمام :والدمير ملقب
1
ساڵ 1860
دﯾيەکانی پەڕتتووک
تاﯾبەتمەند
و ت:
ەتی پ شوو
سﯚﭬيە
جﯚری پەڕتتووک :م ژوو
ی
زمان  -ش وەزار :فارسی
12466
پەڕتوووکی ژمارە6 :
دوم
شرفننامە  -جلد د
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201311
1031620549
92544
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
ليسی
مسالدﯾن بدلي
تاليف :شرففخان بن شم
ب بە وليامينووف زرنوف
بە اھتمام :والدمير ملقب
1
ساڵ 1864
دﯾيەکانی پەڕتتووک
تاﯾبەتمەند
ەتی پ شوو
سﯚﭬيە
و ت:
جﯚری پەڕتتووک :م ژوو
ی
زمان  -ش وەزار :فارسی
12467
پەڕتوووکی ژمارە7 :
وند آزاد
شھرو
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201109
9271010226
62115
ئاماددەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
عبدااللـە اوجاالن
PJAK
مرکزز مطبوعاتیK
پ اول 2006 -
چاپ
خانە :ازادی
چاپخ
ی پەڕتووک
ەتمەندﯾيەکانی
تاﯾبە
جﯚرری پەڕتووک :رامياری
ن  -ش وەزار :فارسی
زمان
12468
پەڕتوووکی ژمارە8 :
شيخ صنعان
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201305
5282039337
78419
ئامادەەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
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ی
دی سيرجانی
سعيد
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی پەڕتووک
ی پەڕتووک :ئەدەبی
جﯚری
زمان  -ش وەزار :فارسی
12469
پەڕتوووکی ژمارە9 :
لی
صندلی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201307
7281413148
89415
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
شيرکو بيکەس
شاسواری
ترجمه :سيامەند ش
٢٠١٣
تاﯾبەتمە
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
ستان
شووری کوردس
باش
و ت:
ە بەست
جﯚری پەڕتووک :ھە
زمان  -ش وەزار :فاررسی
12470
پەڕتوووکی ژمارە0 :
يسم دموکر اتيک
ت در سيستتم کنفدراليس
عدالت
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201202
2111827466
64227
ئاماددەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
...
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی پەڕتووک :راامياری
جﯚری
زمان  -ش وەزار :فاارسی
پارت:
پاارتی ژﯾانی ئاازاد  -پژاک
12471
پەڕتوووکی ژمارە1 :
عھدناامە اول ارزنة الروم
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201208
8201117147
72286
ئامادەەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
...
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی پەڕتووک
ە گەنامەﯾی
ی پەڕتووک :بە
جﯚری
زمان  -ش وەزار :فاارسی
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12472
پەڕتوووکی ژمارە2 :
عھدناامە دوم ارززنة الروم
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201208
8201118217
72287
ئامادەەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
...
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ە گەنامەﯾی
ی پەڕتووک :بە
جﯚری
زمان  -ش وەزار :فاارسی
12473
پەڕتوووکی ژمارە3 :
ق تعيين سرنوشت
ليسم و حق
فدرالي
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201202
2191921536
64263
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
حقوقی
نگرشی حق
ستان اﯾران
حقيقات استرراتيژﯾک حزب دمکرات کردس
تھيئة و تدووﯾن -:مرکز تح
ی
 139شمسی
شھرﯾور 90
تاﯾبەتمەند
دﯾيەکانی پەڕتتووک
جﯚری پەڕتتووک :راميااری
سی
زمان  -ش وەزار :فارس
12474
پەڕتوووکی ژمارە4 :
ه کردستان آ  -ث
نگ دانشگاه
فرھنگ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201307
7262016448
89460
ە
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
فارسی
ی -کوردی
د مردوخ روحاانی
بە سرپررستی :ماجد
ەندﯾيەکانی پپەڕتووک
تاﯾبەتمە
رۆژھ
و ت:
ھە تی کورددستان
جﯚری پپەڕتووک :فەررھەنگ
سی
زمان  -ش وەزار :فارس
12475
پەڕتوووکی ژمارە5 :
ه کردستان ج  -ظ
نگ دانشگاه
فرھنگ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201307
7270830028
89452
ە
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
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بەرگی دووەم
فارسی
ی -کوردی
ی
ماجد مرردوخ روحانی
تاﯾبەتمە
ەندﯾيەکانی پپەڕتووک
و ت:
ھە تی کورددستان
رۆژھ
جﯚری پپەڕتووک :فەررھەنگ
سی
زمان  -ش وەزار :فارس
12476
پەڕتوووکی ژمارە6 :
ه کردستان ع  -ی
نگ دانشگاه
فرھنگ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201307
7281239218
89423
ە
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
بەرگی س يەم
ی -کوردی
فارسی
د مردوخ روحاانی
بە سرپررستی :ماجد
ەندﯾيەکانی پپەڕتووک
تاﯾبەتمە
ھە تی کورددستان
رۆژھ
و ت:
جﯚری پپەڕتووک :فەررھەنگ
سی
زمان  -ش وەزار :فارس
12477
پەڕتوووکی ژمارە7 :
دستان
داروﯾی کرد
نگ گياھان د
فرھنگ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201312
2140946048
87259
ی پی دی ئ ف :ھ شتا ئئامادە نييە
فاﯾلی
سيد ش
شھاب خضری
ەندﯾيەکانی پپەڕتووک
تاﯾبەتمە
ھە تی کورددستان
رۆژھ
و ت:
ست
جﯚری پپەڕتووک :زانس
زمان  -ش وەزار :فرەەزمان

12478
پەڕتوووکی ژمارە8 :
کردی
ی
سە -
سی  -فرانس
وﯾری انگليس
نگ لغت تصو
فرھنگ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201110
0101306126
62274
ئاماددەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
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ی بلخکانلو)
آزاد مماکوﯾی )علی
ەتمەندﯾيەکانی
تاﯾبە
ی پەڕتووک
ی پەڕتووک :فەرھەنگ
جﯚری
زمان
ن  -ش وەزار :فارسی

12479
پەڕتوووکی ژمارە9 :
ل
ی ،جلد اول
ی بە فارسی
نگ ماد کردی
فرھنگ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201105
5061137035
57427
ھ شتا ئئامادە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
208 ،(198ل.
ی82) 1361 ،
ی( ،تھران :ممﯚسسە مگببوعاتی عگائی
صدﯾق صفی زادە )بورەکەئی
(و( ص
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی پەڕتووک
ددەرەوە
و ت:
ی پەڕتووک :ففەرھەنگ
جﯚری
زمان  -ش وەزار :ففارسی
12480
پەڕتوووکی ژمارە0 :
کرد) ،کردی فارسی)
می دختران و پسران ک
نگ نام اسام
فرھنگ
dipedia.org//?q=201105
5061137055
57511
http:///www.kurd
ھ شتا ئاامادە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
184 ،(1981) 1360ل.
ت سيدﯾان0 ،
ھاباد :انتشارات
احمد شرﯾفی ،مھ
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
رۆۆژھە تی کووردستان
و ت:
فەرھەنگ
ی پەڕتووک :فە
جﯚری
فارسی
زمان  -ش وەزار :فا
12481
پەڕتوووکی ژمارە1 :
ختياری
نگ و ادبيات کودکان بخ
فرھنگ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201311
1242132108
87645
يە
شتا ئامادە نييە
ھش
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
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سنده  :علی حسين پور
نوﯾس
ەتمەندﯾيەکانی
تاﯾبە
ی پەڕتووک
ئ ران
و ت:
جﯚرری پەڕتووک :ئەدەبی
ن  -ش وەزار :فارسی
زمان

12482
پەڕتوووکی ژمارە2 :
ختياری
نگ و ھنر بخ
فرھنگ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201311
1242201249
92676
يە
شتا ئامادە نييە
ھش
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
...
ی پەڕتووک
ەتمەندﯾيەکانی
تاﯾبە
ئ ران
و ت:
جﯚرری پەڕتووک :کلتوور
ن  -ش وەزار :فارسی
زمان

12483
پەڕتوووکی ژمارە3 :
ی اوستا
نگ واژە ھای
فرھنگ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201310
0302144409
92533
ە
شتا ئامادە نييە
ھش
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
...
ی پەڕتووک
ەتمەندﯾيەکانی
تاﯾبە
ی پەڕتووک :فەرھەنگ
جﯚری
ن  -ش وەزار :فارسی
زمان

12484
پەڕتوووکی ژمارە4 :
 ١٤و  ١٥و ١٦
فصلننامە رۆژەڤ  -شمارە ٤
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201301
1071656397
74774
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی

ﻻﭘەڕە

3476

http://www.kurdipedia.org

...
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
تاﯾبەتم
جﯚری پەڕتووک :کﯚﯚی ب وکراوەککان
زمان  -ش وەزار :فاررسی

12485
پەڕتوووکی ژمارە5 :
ختياری
فولکللور مردم بخ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201311
1242137268
87641
ە
شتا ئامادە نييە
ھ شت
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
عدﯾوی
ی
سنده  :عباس قنبری
نوﯾس
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی
ی پەڕتووک
ئ ران
و ت:
ی پەڕتووک :کلتوور
جﯚری
زمان  -ش وەزار :فارسی

12486
پەڕتوووکی ژمارە6 :
جمھوری درر اﯾنە اسناد
ی محمد و ج
قاضی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201405
5192219077
76365
ە
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
بھزاد خووشحالی
مدان
ل  1380 -ھم
چاپ اول
چاپ فرددوسی
کتابفروشی
ی
مرکز پخ
خش :سنندج -
ميدﯾا
تاﯾبەتمە
ەندﯾيەکانی پپەڕتووک
جﯚری پپەڕتووک :دۆززی کورد
سی
زمان  -ش وەزار :فارس
ھە تی کورددستان
رۆژھ
و ت:
12487
پەڕتوووکی ژمارە7 :
ی محەمەد
قاضی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201110
0081513106
62258
ئاماددەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
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نيلوففر شميرانی
ی پەڕتووک
ەتمەندﯾيەکانی
تاﯾبە
جﯚرری پەڕتووک :م ژوو
زمان
ن  -ش وەزار :فارسی

12488
پەڕتوووکی ژمارە8 :
ن
سالمی اﯾران
جمھوری اس
ن اساسی ج
قانون
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201112
2271706026
63550
ئاماددەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
...
ی پەڕتووک
ەتمەندﯾيەکانی
تاﯾبە
ئ ران
و ت:
جﯚرری پەڕتووک :ﯾاساﯾی
ن  -ش وەزار :فارسی
زمان

12489
پەڕتوووکی ژمارە9 :
سياسی
ی
س ،تجزﯾە و تحليل ﯾک تترور
در ميکونوس
قتل د
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201110
0101658526
62275
ئاماددەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ق بشر اﯾران
مرکزز اسناد حقوق
ی پەڕتووک
ەتمەندﯾيەکانی
تاﯾبە
دەرەوە
و ت:
ی پەڕتووک :رامياری
جﯚری
ن  -ش وەزار :فارسی
زمان

12490
پەڕتوووکی ژمارە0 :
جزاﯾر اﯾران  -عراق
داد  1975الج
قرارد
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201208
8261824406
68381
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
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ش بشيری
شش :سياوش
بەکوش
1988
ی پەڕتووک
مەندﯾيەکانی
تاﯾبەتم
دەەرەوە
و ت:
ە گەنامەﯾی
ی پەڕتووک :بە
جﯚری
زمان  -ش وەزار :فاارسی
12491
پەڕتوووکی ژمارە1 :
قوم للر
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201311
1242201239
92672
يە
شتا ئامادە نييە
ھش
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
جعففر ﯾوسفی
ی پەڕتووک
ەتمەندﯾيەکانی
تاﯾبە
ئ ران
و ت:
جﯚرری پەڕتووک :کلتوور
ن  -ش وەزار :فارسی
زمان

12492
پەڕتوووکی ژمارە2 :
راسان
قيام افسران خر
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201109
9271335356
62126
ئاماددەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
حسن تفرشييان
ابوالح
شارات اطلس
انتش
پ اول 1367
چاپ
ی پەڕتووک
ەتمەندﯾيەکانی
تاﯾبە
دەرەوە
و ت:
جﯚرری پەڕتووک :م ژوو
ن  -ش وەزار :فارسی
زمان
12493
پەڕتوووکی ژمارە3 :
رکزی حزب دمکرات کرردستان اﯾران بە کنگرە ھشتم
ش کميتە مر
گزارش
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201110
0081310256
62248
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
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...
تاﯾبەتمەندﯾييەکانی پەڕتوووک
جﯚری پەڕتوووک :راميارری
سی
زمان  -ش ووەزار :فارس

12494
پەڕتوووکی ژمارە4 :
کردستان
ن
ت
حزب دمکرات
ش کنگرەی چھاردھم ح
گزارش
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201112
2281620336
63562
ئاماادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
2008
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی پەڕتووک :پرۆگرام
جﯚری
زمان  -ش وەزار :فارسی
12495
پەڕتوووکی ژمارە5 :
ھان
شروطيت در کردستان و کرمانشاھ
ه اسنادی ازز وقاﯾع مش
گزﯾده
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201309
9172020148
88741
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ھرضاﯾی
ضا اذزری شھ
رض
ھران ١٣٨٥ -
تھ
پەڕتووک
ک
تااﯾبەتمەندﯾيەککانی
و ت:
ئ ران
ک :ھەمەجﯚررە
جﯚری پەڕتووک
ج
زمان  -ش وەززار :فارسی
12496
پەڕتوووکی ژمارە6 :
مراغەای
ەای از غزلياات اوحدی م
گزﯾدە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201201
1042150006
63666
ئاماددەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
م دانشيار
کەرﯾم
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ھە بەست
ی پەڕتووک :ھ
جﯚری
زمان  -ش وەزار :فاارسی
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12497
پەڕتوووکی ژمارە7 :
عر بزرگ کرد
عار شيرکو ببيکس شاعر
ه ای از اشع
گزﯾنه
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201202
2111832176
64230
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
س
شيرکو بيکس
دﯾيەکانی پەڕتتووک
تاﯾبەتمەند
و ت:
کوردستان
ن
رۆژئاوای
ەست
جﯚری پەڕتتووک :ھە بە
ی
زمان  -ش وەزار :فارسی
پارت:
پارتی ژﯾانی ئازاد  -پژاک
12498
پەڕتوووکی ژمارە8 :
گفت و لفت
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201311
1242201199
92648
ە
شتا ئامادە نييە
ھش
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
س قنبری عدﯾﯾوی
عباس
ی پەڕتووک
ەتمەندﯾيەکانی
تاﯾبە
ئ ران
و ت:
جﯚری
ی پەڕتووک :فەرھەنگ
ن  -ش وەزار :فارسی
زمان

12499
پەڕتوووکی ژمارە9 :
گالل شوگار
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201311
1242201229
92661
يە
شتا ئامادە نييە
ھش
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
...
ی پەڕتووک
ەتمەندﯾيەکانی
تاﯾبە
ئ ران
و ت:
جﯚرری پەڕتووک :ئەدەبی
ن  -ش وەزار :فارسی
زمان

12500
پەڕتوووکی ژمارە0 :
ختياری
ی از تارﯾخ و فرھنگ بخ
گلچنی
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http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201311
1242201219
92656
يە
شتا ئامادە نييە
ھش
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
...
ی پەڕتووک
ەتمەندﯾيەکانی
تاﯾبە
ئ ران
و ت:
جﯚرری پەڕتووک :کلتوور
زمان
ن  -ش وەزار :فارسی

12501
پەڕتوووکی ژمارە1 :
ن
ستان چراغان
گورس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201308
8261120329
92127
ھ شتا ئامادە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
کەس
(گﯚڕستتانی چراکان(( ،ش رکﯚ ب ک
جاور
ترجمه ::رضا کرﯾم مج
 ، 1384تاران ،انتشاارات پوﯾان
تاﯾبەتم
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
و ت:
ئ رران
ە بەست
جﯚری پەڕتووک :ھە
زمان  -ش وەزار :فاررسی
12502
پەڕتوووکی ژمارە2 :
ش بختياری
گوﯾش
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201311
1242201189
92645
ە
شتا ئامادە نييە
ھش
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ی
عبداللعلی خسروی
ەتمەندﯾيەکانی
تاﯾبە
ی پەڕتووک
ئ ران
و ت:
ی پەڕتووک :زمانەوانی
جﯚری
ن  -ش وەزار :فارسی
زمان

12503
پەڕتوووکی ژمارە3 :
کوھرنگ
ش بختياری ک
گوﯾش
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201311
1242201239
92674
ە
شتا ئامادە نييە
ھش
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
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ی
اسفنندﯾار طاھری
ی پەڕتووک
ەتمەندﯾيەکانی
تاﯾبە
ئ ران
و ت:
جﯚری
ی پەڕتووک :زمانەوانی
ن  -ش وەزار :فارسی
زمان

12504
پەڕتوووکی ژمارە4 :
اللی تا چھار محاال بختياری
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201311
1242201189
92644
ە
شتا ئامادە نييە
ھش
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
...
ی پەڕتووک
ەتمەندﯾيەکانی
تاﯾبە
ئ ران
و ت:
ی پەڕتووک :ھەمەجﯚرە
جﯚری
ن  -ش وەزار :فارسی
زمان

12505
پەڕتوووکی ژمارە5 :
ھەرمەنی)
ی
چە
رﯾن فيلد در مھاباد )کچە
ماجرای دختر گر
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201207
7052218347
71711
ھ شتا ئامادە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
تحقيق و تاليف از :ممحمد رضا داوودی
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
تاﯾبەتم
دەەرەوە
و ت:
ەمەجﯚرە
جﯚری پەڕتووک :ھە
زمان  -ش وەزار :فاررسی

12506
پەڕتوووکی ژمارە6 :
ی
رد ترکيە ای
ماحرای زﯾبا و کر
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201110
0081315276
62249
ئامادەەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
زﯾبا ناوواک
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
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ی پەڕتووک:
جﯚری
زمان  -ش وەزار:

رامياری
فارسی

12507
پەڕتوووکی ژمارە7 :
وم
فست تمدن دموکراتيک  -کتاب سو
مانيفس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201112
2212230296
63463
ئامادەﯾﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ی در باب جامععەشناسی ازادی
ازمونی
عبداللــە اوجاالن
2010
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
تاﯾبەتم
جﯚری پەڕتووک :رامياری
زمان  -ش وەزار :فارسی
12508
پەڕتوووکی ژمارە8 :
ی
مبارززە ملی و مببارزە طبقاتی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201109
9271106546
62121
ئامادەەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
انتشاارات اسماعييل شرﯾف زاددە
زستان 1356
ی پەڕتووک
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی
ی پەڕتووک :رامياری
جﯚری
ن  -ش وەزار :فارسی
زمان

12509
پەڕتوووکی ژمارە9 :
قادری
ی
دالرحمان قااسملو و عببداللە
دو مصاحبە از دکتر عبد
متن د
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201307
7130928398
89587
ئامادەﯾﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
...
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ھەمەجﯚرە
ی پەڕتووک :ھ
جﯚری
زمان  -ش وەزار :ففارسی
12510
پەڕتوووکی ژمارە0 :
سپارﯾد
ە عشق بس
مرا بە
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http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201308
8261120339
92135
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
م بسپ رن( ،گگو بژ ری شيععری ش رکﯚ ب کەس
(بە خﯚﯚشەوﯾستيم
مجاور
ه :رضا کرﯾم م
ترجمه
 ،1390تاران  ،نشرر افراز
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی پەڕتووک
ئ ران
و ت:
ھە بەست
ی پەڕتووک :ھ
جﯚری
فارسی
زمان  -ش وەزار :فا
12511
پەڕتوووکی ژمارە1 :
ک نو
مشک
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201311
1242201249
92679
ە
شتا ئامادە نييە
ھش
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
علی اکبر مرادپور پرچستان
ەتمەندﯾيەکانی
تاﯾبە
ی پەڕتووک
ئ ران
و ت:
ھە بەست
ی پەڕتووک :ھ
جﯚری
ن  -ش وەزار :ففارسی
زمان

12512
پەڕتوووکی ژمارە2 :
من قاسملو
رفيق عبدالرحم
ق
سی با
فارسی رادﯾﯾو بی بی س
حبە بخش ف
مصاح
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6161456586
67491
مادە نييە
ھ شتا ئاما
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
...
دﯾيەکانی پەڕڕتووک
تاﯾبەتمەند
جﯚری پەڕڕتووک :راميياری
سی
زمان  -ش وەزار :فارس

12513
پەڕتوووکی ژمارە3 :
عات کردی  -جلد 1
مطالع
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201109
9281050316
62138
ئامادەەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
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پارﯾس
س
شارات بنياد ککرد در
از انتش
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ھەمەجﯚرە
ی پەڕتووک :ھ
جﯚری
زمان  -ش وەزار :ففارسی

12514
پەڕتوووکی ژمارە4 :
مم و زﯾن
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201208
8190005017
72258
ھ شتاا ئامادە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
خانی
احمد خ
ترجمە :شيرزاد شففيع بابو بارزاننی
ی پەڕتووک
مەندﯾيەکانی
تاﯾبەتم
جﯚری پەڕتووک :ھە بەست
زمان  -ش وەزار :فارسی

12515
پەڕتوووکی ژمارە5 :
د در فاصلە دو جنگ
مھاباد
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201207
7052218347
71717
يە
شتا ئامادە نييە
ھش
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ضا داودی
ف :محمد رضا
تاليف
ی پەڕتووک
ەتمەندﯾيەکانی
تاﯾبە
دەرەوە
و ت:
جﯚرری پەڕتووک :م ژوو
زمان
ن  -ش وەزار :فارسی

12516
پەڕتوووکی ژمارە6 :
مان خزانی
ميھما
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201308
8261120339
92129
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
س
(پاﯾيزەە ميوان( ،ش رکﯚ ب کەس ،شيرکو بيکس
مجاور
ه :رضا کرﯾم م
ترجمه
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شر چشمە
 ، 1386تاران  ،نش
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ئ ران
و ت:
ی پەڕتووک :ھ
جﯚری
ھە بەست
زمان  -ش وەزار :فاارسی
12517
پەڕتوووکی ژمارە7 :
فدرالیزم
ی در مورد ف
نکاتی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201110
0081451546
62255
ئاماددەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ساررا قاضی
ی پەڕتووک
ەتمەندﯾيەکانی
تاﯾبە
جﯚرری پەڕتووک :رامياری
زمان
ن  -ش وەزار :فارسی

12518
پەڕتوووکی ژمارە8 :
م کرد!
وناليسم ،نااسيوناليسم
ناسيو
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201110
0041532306
62213
ئاماددەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
وحيد عابدی
2007
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی پەڕتووک
ی پەڕتووک :رامياری
جﯚری
زمان  -ش وەزار :فارسی
12519
پەڕتوووکی ژمارە9 :
سی در فرھنگ کردھا
دی و عروس
نامزد
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201310
0062148008
88399
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
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نوﯾسنده :آمد تيگرس
ي توپکانلو
مترجم :عبباس فرھادي
صفحه آراﯾي :ممحمدصادق نوري
گرافيک وص
ناشر :عمووعلوي
نوبت و سال نشر :اول 1391
دﯾيەکانی پەڕتتووک
تاﯾبەتمەند
جﯚری پەڕتتووک :کلتووور
سی
زمان  -ش وەزار :فارس
12520
پەڕتوووکی ژمارە0 :
مەی کردی
نامنام
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201105
5061137055
57512
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
)1982)1
مەھاباد1361 ،
سمکﯚﯚ ئەﯾوبيان ،مە
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی پەڕتووک
رۆۆژھە تی کووردستان
و ت:
ەرھەنگ
ی پەڕتووک :فە
جﯚری
زمان  -ش وەزار :فاارسی
12521
پەڕتوووکی ژمارە1 :
اﯾرانی
ی
ش کردھا در پپاسداری از فرھنگ و تتمدن
نقش
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201201
1211223036
63944
ی پی دی ئ ف :ھ شتا ئاماادە نييە
فاﯾلی
حەمەد علی سلطانی
نوشته :مح
دﯾپلماسی
ی
ناشر  :مرککز اسناد و تاررﯾخ
ه
شمارگان 1000 :نسخه
1385
چاپ اول5 :
ده در باره سررزمين کردستتان و منطقه جغرافيای و فرھنگی
ب سعی شد
در اﯾن کتاب
شود
د
و ھوﯾتی اﯾﯾن قوم در اﯾرران بحث
دﯾيەکانی پەڕتتووک
تاﯾبەتمەند
جﯚری پەڕتتووک :م ژووو
سی
زمان  -ش وەزار :فارس
12522
پەڕتوووکی ژمارە2 :
ی
طاﯾفە شھنی
ختياری و ط
شی بر اﯾل بخ
نگرش
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201311
1242201239
92673
ە
شتا ئامادە نييە
ھش
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
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ش شينی
دارﯾوش
ی پەڕتووک
ەتمەندﯾيەکانی
تاﯾبە
ئ ران
و ت:
جﯚری
ی پەڕتووک :ھەمەجﯚرە
ن  -ش وەزار :فارسی
زمان

12523
پەڕتوووکی ژمارە3 :
در فرھنگ ببختياری
نماد د
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201311
1242201229
92666
يە
شتا ئامادە نييە
ھش
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
سين مددی
حس
ی پەڕتووک
ەتمەندﯾيەکانی
تاﯾبە
ئ ران
و ت:
جﯚرری پەڕتووک :کلتوور
ن  -ش وەزار :فارسی
زمان

12524
پەڕتوووکی ژمارە4 :
نوشتتەھای پراکنندە
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201110
0041530316
62212
ئامادەەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ھا و ترجمەھ
مقالەھ
ھا
ن امين اوە
کامران
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی پەڕتووک
ی پەڕتووک :وتار و دﯾمانە
جﯚری
زمان  -ش وەزار :فا
فارسی
12525
پەڕتوووکی ژمارە5 :
ر علی گالوﯾﯾژ
نوشتتەھای دکتر
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201110
0081456296
62256
ئامادەەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
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12526
پەڕتوووکی ژمارە6 :
سم و جامعە کردستان
سوسياليسم
ی پيرامون س
نکاتی
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201201
1021716176
63638
ئاماددەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
شتە :سامی رروشن
نوش
ی پەڕتووک
ەتمەندﯾيەکانی
تاﯾبە
جﯚرری پەڕتووک :رامياری
ن  -ش وەزار :فارسی
زمان

12527
پەڕتوووکی ژمارە7 :
بخش دوم
خ و اسطوررەھا  -ش
ن باستانی کرد در تارﯾخ
نياکان
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201307
7222150008
89506
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
صيل مورد برررسی قرار گررفتە
گانشان بە تفص
ل و ھمساﯾگ
سکاﯾی شمال
سامی قباﯾل س
ضمن اﯾن نامە اسا
است.
تاليف ::ج  -مفرد
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
دەرەوە
و ت:
جﯚری
ی پەڕتووک :م ژوو
زمان  -ش وەزار :فارسی
12528
پەڕتوووکی ژمارە8 :
ش و فعاليت
قرن کوشش
نيم ق
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201201
1171019586
63878
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
شتە مبارزە و کوشش حززب دموکرات کردستان اﯾران.
واپس نگری به گذش
تأليف ::آقای عبدالللـە حس زادەە
ماە 1374خوررشيدی
مردادم
 199ميالدی
برابر95
شيدی زەرز
ه :حاميد رەش
ترجمه
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی پەڕتووک
ی پەڕتووک :م ژوو
جﯚری
زمان  -ش وەزار :فارسی
12529
پەڕتوووکی ژمارە9 :
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ت
ھنوز در برلين قااضی ھست
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201110
0101702076
62276
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
ترور و دادگاه مﯾکونوس
مھران پایننده
عباس خداقلی
حمید نوذری
ان  -برلن
شھای ایر ن
سناد و پژوھش
پروژھيی ازز :آرشیو اس
تاﯾبەتمەند
دﯾيەکانی پەڕتتووک
دەرەەوە
و ت:
سی
زمان  -ش وەزار :فارس
12530
پەڕتوووکی ژمارە0 :
مان
ھميشە قھرم
ش کارزان ھ
ھيرش
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201112
2231908416
63500
ئامادەەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
2006
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ھەمەجﯚرە
ی پەڕتووک :ھ
جﯚری
زمان  -ش وەزار :ففارسی
12531
پەڕتوووکی ژمارە1 :
دادی
سرزمەن اجد
وار س
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201311
1242201219
92651
يە
شتا ئامادە نييە
ھش
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
بئوارر اليما
ی پەڕتووک
ەتمەندﯾيەکانی
تاﯾبە
ئ ران
و ت:
جﯚرری پەڕتووک :کلتوور
ن  -ش وەزار :فارسی
زمان

12532
پەڕتوووکی ژمارە2 :
فارسی – کرردی
ر پزشکی ف
واژە ننامە مختصر
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201110
0081304266
62246
ئاماددەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
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دکتر ککامران امین آوه
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی پەڕتووک
ی پەڕتووک :ففەرھەنگ
جﯚری
زمان  -ش وەزار :ففارسی
12533
پەڕتوووکی ژمارە3 :
ختياری
واژەناامە زبان بخ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201311
1242201189
92647
ە
شتا ئامادە نييە
ھش
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ظھرااب مددی
ی پەڕتووک
ەتمەندﯾيەکانی
تاﯾبە
ئ ران
و ت:
ی پەڕتووک :زمانەوانی
جﯚری
ن  -ش وەزار :فارسی
زمان

12534
پەڕتوووکی ژمارە4 :
ھار لک
واژەناامە گوﯾش بختياری چھ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201311
1242201229
92662
ە
شتا ئامادە نييە
ھش
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
سرلک
رضا س
ی پەڕتووک
ەتمەندﯾيەکانی
تاﯾبە
ئ ران
و ت:
جﯚری
ی پەڕتووک :زمانەوانی
ن  -ش وەزار :فارسی
زمان

12535
پەڕتوووکی ژمارە5 :
کتاب گردنبند
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201401
1130950168
86698
ھ شتا ئامادە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
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پدﯾدآورنندە :شيرکو ببيکس
شاسواری
ترجمه :سيامەند ش
موضوع :نثر مفتوح
ل 2013 -
چاپ :چاپ اول
نوبت چ
ھنگی گالوﯾژ
انتشارات :مرکز فرھ
کوردستتان  -سليماننيه
تاﯾبەتم
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
و ت:
ستان
شووری کوردس
باش
جﯚری پەڕتووک :ئەددەبی
زمان  -ش وەزار :فاررسی
12536
پەڕتوووکی ژمارە6 :
کرد ﯾا کردھا
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201110
0172324296
62409
ئامادەەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
احسان ھوشمند
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ھەمەجﯚرە
ی پەڕتووک :ھ
جﯚری
زمان  -ش وەزار :ففارسی
12537
پەڕتوووکی ژمارە7 :
وﯾن خاورمييانە
کرد ازاد ھوﯾت نو
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201110
0041600476
62218
ئاماددەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
عبدااللـە اوجاالن
عيات آتن
دفاع
شارات ارد
انتش
خ چاپ :ژوئن 2003
تارﯾخ
خانه :آزادی
چاپخ
ەتمەندﯾيەکانی
تاﯾبە
ی پەڕتووک
جﯚرری پەڕتووک :رامياری
زمان
ن  -ش وەزار :فارسی
12538
پەڕتوووکی ژمارە8 :
کرد و عجم
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201110
0081436276
62252
ئامادەەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
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شيروان مستەففا
نەوشي
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی پەڕتووک
ی پەڕتووک :م ژوو
جﯚری
زمان  -ش وەزار :فارسی
12539
پەڕتوووکی ژمارە9 :
دﯾدم
ی را بعد از رربع قرن دورری چگونە د
ستان جنوبی
کردس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201110
0241520106
62536
ئئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
مال
جواد م
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی پەڕتووک
ی پەڕتووک :راپﯚرت
جﯚری
زمان  -ش وەزار :فارسی
12540
پەڕتوووکی ژمارە0 :
ستان سرزميين رنج ھا و تجربە ھا
کردس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201110
0041540086
62214
ئاماددەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ت و گزارشات)
موعه مقاالت
(مجم
م فرشی
بھرام
2
2006
ی پەڕتووک
ەتمەندﯾيەکانی
تاﯾبە
ی پەڕتووک :وتار و دﯾمانە
جﯚری
زمان
ن  -ش وەزار :فارسی
12541
پەڕتوووکی ژمارە1 :
جنبش کرد
ر ،مسائل ج
ستان معاصر
کردس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201109
9271350576
62128
ئاماددەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
حسرتيان
م .ا .ح
س .الزارﯾف
م .س
خ .مگوی
ش .خ
ە :دکتر کامران امين اوە
ترجمە
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی پەڕتووک
ی پەڕتووک :م ژوو
جﯚری
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زمان  -ش وەزار:

فارسی

12542
پەڕتوووکی ژمارە2 :
ستان و کرد
کردس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6101651496
66182
ئاماددەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
عبدالررحمان ققاسملو
د .ع
قی
مە :طە عتيقی
ترجم
پ اول 1996
چاپ
خانەی اپيک – سوئيد
چاپخ
ەتمەندﯾيەکانی
تاﯾبە
ی پەڕتووک
دەرەوە
و ت:
جﯚرری پەڕتووک :م ژوو
ن  -ش وەزار :فارسی
زمان
12543
پەڕتوووکی ژمارە3 :
حرمانە ی ببرﯾتانيا
ستان و کرد در اسناد مح
کردس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201109
9271348356
62127
ئاماددەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
بھزادد خوشحالی
ی پەڕتووک
ەتمەندﯾيەکانی
تاﯾبە
جﯚرری پەڕتووک :م ژوو
ن  -ش وەزار :فارسی
زمان

12544
پەڕتوووکی ژمارە4 :
مکش نفت
ستان و کشم
کردس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201110
0081439306
62253
ئامادەەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
سردارر پشدری
ه :حاميد رەش
ترجمه
شيدی زەرزا
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی پەڕتووک
ی پەڕتووک :رامياری
جﯚری
زمان  -ش وەزار :فارسی
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12545
پەڕتوووکی ژمارە5 :
ھا
کردھ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201108
8230951555
58522
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ن ارفع
حسن
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
دەرەوە
و ت:
ی پەڕتووک :م ژوو
جﯚری
زمان  -ش وەزار :فارسی
12546
پەڕتوووکی ژمارە6 :
ھا و سرزميننشان
کردھ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201210
0112151047
73409
ە
شتا ئامادە نييە
ھش
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
سنده  :عبدالووحيد-
نوﯾس
مقدممه :اﯾوبخان  -محمد
جم  :عباسی -
صالحالدﯾن
ن
مترج
محل
ن
ل نشر  :تھران
ەتمەندﯾيەکانی
تاﯾبە
ی پەڕتووک
دەرەوە
و ت:
جﯚری
ی پەڕتووک :دۆزی کورد
ن  -ش وەزار :فارسی
زمان
12547
پەڕتوووکی ژمارە7 :
اﯾران
ن
سالمی
جمھوری اس
ت خارجی ج
ھا و سياست
کردھ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201307
7201414228
89533
ئاماددەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
فر حق پناه
جعفر
ی پەڕتووک
ەتمەندﯾيەکانی
تاﯾبە
دەرەوە
و ت:
جﯚری پەڕتووک :دۆزی کورد
ن  -ش وەزار :فارسی
زمان

12548
پەڕتوووکی ژمارە8 :
ی
ھای امپراتورری عثمانی
کردھ
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http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201206
6171240566
65964
ی پی دی ئ ف :ھ شتا ئاماادە نييە
فاﯾلی
شتی ،نشر پاننيذ،
صالحالدﯾن آش
بە فارسی :ص
مە از کردی ە
دکتر جليل جليل ،ترجمە
 1شمسی2002 /م.
تھران 1381
تاﯾبەتمەند
دﯾيەکانی پەڕتتووک
و ت:
دەرەەوە
جﯚری پەڕتتووک :م ژووو
سی
زمان  -ش وەزار :فارس
12549
پەڕتوووکی ژمارە9 :
وش شده
ھای سورﯾه ،ملت فرامو
کردھ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201309
9280939238
88485
ئاماددەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
م ﯾلدز
کرﯾم
ی پەڕتووک
ەتمەندﯾيەکانی
تاﯾبە
جﯚرری پەڕتووک :دۆزی کورد
زمان
ن  -ش وەزار :فارسی

12550
پەڕتوووکی ژمارە0 :
کرﯾم خان زند و ززمان او
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201310
0092105518
88361
ئاماددەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
پروﯾزز رجبی
ی پەڕتووک
ەتمەندﯾيەکانی
تاﯾبە
ئ ران
و ت:
جﯚرری پەڕتووک :م ژوو
ن  -ش وەزار :فارسی
زمان

12551
پەڕتوووکی ژمارە1 :
س دم برف
کلوس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201311
1242201219
92652
يە
شتا ئامادە نييە
ھش
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
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ی محمدی
علی
ی پەڕتووک
ەتمەندﯾيەکانی
تاﯾبە
ئ ران
و ت:
جﯚرری پەڕتووک :کلتوور
ن  -ش وەزار :فارسی
زمان

12552
پەڕتوووکی ژمارە2 :
شق مادرزاد
کولەببار ﯾک عاش
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201308
8261120339
92130
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ﷲ پشيو
عبدﷲ
ه :رضا کرﯾم م
ترجمه
مجاور
شر مروارﯾد
 ، 1387تاران  ،نش
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی پەڕتووک
ئ ران
و ت:
ی پەڕتووک :ھ
جﯚری
ھە بەست
زمان  -ش وەزار :فاارسی
12553
پەڕتوووکی ژمارە3 :
سرزمين کورردھا
ﯾک ارروپاﯾى درس
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201305
5212028268
83010
يە
شتا ئامادە نييە
ھش
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
نسررﯾن قاسملو
ی پەڕتووک
ەتمەندﯾيەکانی
تاﯾبە
جﯚرری پەڕتووک :ﯾاداشت
زمان
ن  -ش وەزار :فارسی

12554
پەڕتوووکی ژمارە4 :
ل
جرعه از خيال
ﯾک ج
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201311
1242135288
87643
ھ شتا ئاماددە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
نوﯾسننده :عباس ققنبری عدوی
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ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ئ ران
و ت:
ی پەڕتووک :ئەدەبی
جﯚری
زمان  -ش وەزار :فارسی
12555
پەڕتوووکی ژمارە5 :
AKLIN ÖT
TESİNDEKİİLER
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201201
1231254056
64012
ئاماددەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
Özgür Kadın Hare
eketi
ەتمەندﯾيەکانی
تاﯾبە
ی پەڕتووک
جﯚرری پەڕتووک :ئەدەبی
ن  -ش وەزار :تورکی
زمان

12556
پەڕتوووکی ژمارە6 :
AKP'ye ka
arşı bütünlüklü müca
adele verile
ecek
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201311
1101958598
87957
ئاما دەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
Cemil B
Bayık
04 Şubat 2012
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی پەڕتووک :وتار و دﯾمانە
جﯚری
زمان  -ش وەزار :توورکی
12557
پەڕتوووکی ژمارە7 :
Am
merikan ve
e İngiliz R
Raporları Iş
şığında De
ersim
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201208
8151450277
72145
يە
شتا ئامادە نييە
ھش
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
Suat Akkgül
ی پەڕتووک
ەتمەندﯾيەکانی
تاﯾبە
دەرەوە
و ت:
جﯚری پەڕتووک :رامياری
ن  -ش وەزار :تورکی
زمان
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12558
پەڕتوووکی ژمارە8 :
Analik Em
meği
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201311
1101645098
87964
ئامادەەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
Berfîn Zînê
ی پەڕتووک
ەتمەندﯾيەکانی
تاﯾبە
ی پەڕتووک :ھەمەجﯚرە
جﯚری
ن  -ش وەزار :تورکی
زمان

12559
پەڕتوووکی ژمارە9 :
An
ntik Kürdisttan’da Din
nsel Yapılanma Zerdü
üşt Ve Öğrretisi
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201310
0231041058
88233
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
D
Dr. A. MEDYA
ALI
BERH
HEM YAYINE
EVİ
Sweden 19
991
Apec-Tryyck and Förrlag
تاﯾببەتمەندﯾيەکا نی پەڕتووک
دەرەوە
و ت:
جﯚری پەڕتووک  :ئاﯾين و ئاتەﯾزم
زمان  -ش وەزار  :تورکی
12560
پەڕتوووکی ژمارە0 :
Ap
̇pocu Felseffe Ve Paradı̇ gma Gerrçeğı
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201311
1101916318
87962
ئاماددەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
Duran Kalkan
ی پەڕتووک
ەتمەندﯾيەکانی
تاﯾبە
جﯚرری پەڕتووک :رامياری
ن  -ش وەزار :تورکی
زمان

ﻻﭘەڕە
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12561
پەڕتوووکی ژمارە1 :
APO
OCU Militan
n Kişilik- C
Cilt 1
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201208
8170902527
72166
ئامادەەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
Abdullah Öccalan
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی پەڕتووک :رامياری
جﯚری
زمان  -ش وەزار :تورکی
12562
پەڕتوووکی ژمارە2 :
APO
OCU Militan
n Kişilik- C
Cilt 2
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201208
8170902527
72167
ئامادەەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
Abdullah Öccalan
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی پەڕتووک
ی پەڕتووک :رامياری
جﯚری
زمان  -ش وەزار :تورکی
12563
پەڕتوووکی ژمارە3 :
ARG
GK Yönetm
meliği
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201311
1101919178
87961
ئاماددەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
Wêşan
nên Serxwebun
ی پەڕتووک
ەتمەندﯾيەکانی
تاﯾبە
جﯚرری پەڕتووک :رامياری
ن  -ش وەزار :تورکی
زمان

12564
پەڕتوووکی ژمارە4 :
Aşiretten Ulusalliğa Doğru Kü
ürtler
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201311
1171219048
87808
ئاماددەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی

ﻻﭘەڕە
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Hasan Yıldız
1989
ی پەڕتووک
ەتمەندﯾيەکانی
تاﯾبە
دەرەوە
و ت:
م ژوو
جﯚرری پەڕتووک:
ن  -ش وەزار :تورکی
زمان
12565
پەڕتوووکی ژمارە5 :
AŞK ÖZÜ
ÜMÜZDE SA
AKLI
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201201
1221557356
63979
ئامادەەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ک
د دﯾالن د رک
بﯚ ﯾادگگاری شەھيد
پارتيا ئئازادﯾا ژن ن کووردستان
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی پەڕتووک
ھەمەجﯚرە
ی پەڕتووک :ھ
جﯚری
زمان  -ش وەزار :توورکی
12566
پەڕتوووکی ژمارە6 :
Aşk
kın Şarabın
ndan Bir ka
adeh
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201211
1162112067
73727
ئامادەەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
Aşkın Şarab
bından Bir kkadeh
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
و ت:
بااشووری کورددستان
ھە بەست
ی پەڕتووک :ھ
جﯚری
زمان  -ش وەزار :توورکی
12567
پەڕتوووکی ژمارە7 :
Baba
a Tahirê Uryan
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201404
4211620487
75914
ھ شتا ئامادە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی

ﻻﭘەڕە
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Kadri Y
Yıldırım
)((2013
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
تاﯾبەتم
جﯚری پەڕتووک :ئە دەبی
زمان  -ش وەزار :توررکی
و ت:
ستان
باککووری کوردس
12568
پەڕتوووکی ژمارە8 :
Beh
here Kamp indan Mah
hmur Kamp
pina Mülte
ecı̇ lı̇ k
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201401
1130035378
86701
ئئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
FIRAT
T ALİ
m tarihi: Ocak 07
Basım
Basım yeri: Azadi Matbaası
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی پەڕتووک
ی پەڕتووک :ددۆزی کورد
جﯚری
زمان  -ش وەزار :توورکی
12569
پەڕتوووکی ژمارە9 :
Billim, Resmii Ideoloji, Devlet, De
emokrasi V
Ve Kurt Sorrunu
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201311
1101927248
87960
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
Issmail Besikcci
پەڕتووک
ک
تااﯾبەتمەندﯾيەککانی
ک :دۆزی کوررد
جﯚری پەڕتووک
ج
زمان  -ش وەززار :تورکی

12570
پەڕتوووکی ژمارە0 :
BİR G
GÜN MUTL
LAKA
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201201
1211516256
63960
ئاماددەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی

ﻻﭘەڕە
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BİR GÜN MUTLLAKA
Ş. Azad Karerr Laz
ەتمەندﯾيەکانی
تاﯾبە
ی پەڕتووک
ی پەڕتووک :وتار و دﯾمانە
جﯚری
ن  -ش وەزار :تورکی
زمان

12571
پەڕتوووکی ژمارە1 :
Bı̇ r Uygarrlik Hastaliği Mı̇ llı̇ yettçı̇ lı̇ k
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201401
1060935118
86810
ئاماددەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
Sinan
n Şahin KAN
NDİL
ی پەڕتووک
ەتمەندﯾيەکانی
تاﯾبە
جﯚرری پەڕتووک :دۆزی کورد
ن  -ش وەزار :تورکی
زمان

12572
پەڕتوووکی ژمارە2 :
Bira
akujî
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201311
1101933288
87959
ئاماددەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
Faysal D
Dağli
1994
ی پەڕتووک
ەتمەندﯾيەکانی
تاﯾبە
جﯚرری پەڕتووک :دۆزی کورد
زمان
ن  -ش وەزار :تورکی

12573
پەڕتوووکی ژمارە3 :
Bun
nca bilgide
en sonra ne
e bağışlam
?ması
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201309
9172029528
88739
ھ شتتا ئامادە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی

ﻻﭘەڕە
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Jon
nathan C. Raandal Multim
media
Faysal N
Nerse
ISBN : 975-8637--17-7
1998, İsta
anbul
مەندﯾيەکانی
تاﯾبەتم
ی پەڕتووک
:و ت
توورکيا
 ددۆزی کورد:ی پەڕتووک
جﯚری
 توورکی: ش وەزار- زمان
12574
4 :پەڕتوووکی ژمارە
Cum
mhuriyet Halk
H
Firkassi Program
mi (1931) V
Ve Kurt Sorrunu
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201311
1102003558
87956
ئاامادەﯾە
:ی پی دی ئ ف
فاﯾلی
Issmail Besikcci
1991
1
پەڕتووک
ک
ەکانی
تتاﯾبەتمەندﯾيە
 دۆزی کوررد:ک
جﯚری پەڕتووک
ج
 تورکی: ش وەززار- ززمان

12575
5 :پەڕتوووکی ژمارە
Dağd
dan Iniş - PKK
P
Nasıl Silah
S
Bırak
kır? Kürt S
Sorunu’nun
n Şiddetten
n Arındırılm
ması
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201311
1102011108
87955
ئامادەﯾە
:ی پی دی ئ ف
فاﯾلی
Cengiz Ça
andar
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
توورکيا
:و ت
 ددۆزی کورد:ی پەڕتووک
جﯚری
 توورکی: ش وەزار- زمان
12576
6 :پەڕتوووکی ژمارە
DEMOK
KRATİK DE
EVRİMDE H
HALK
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201208
8170909186
65434
ئاماادەﯾە
:ی پی دی ئ ف
فاﯾلی
Abdullah Öccalan
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ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی پەڕتووک :رامياری
جﯚری
زمان  -ش وەزار :تورکی
12577
پەڕتوووکی ژمارە7 :
Devletlera
arası Sömü
ürge Kürdiistan
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201311
1102022288
87952
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
Bilim - Reڤe Kürt Sorunu
esmi ideolojii Devlet - De
emokrasi
İsma
ail Beşikçi
1990
دﯾيەکانی پەڕتتووک
تاﯾبەتمەند
و ت:
دەرەوەە
جﯚری پەڕتتووک :دۆزی کورد
ی
زمان  -ش وەزار :تورکی
12578
پەڕتوووکی ژمارە8 :
DEVR
RİMCİ KÜLT
TÜR ve AH
HLAK
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201208
8171020296
65404
ئاماددەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
A
Abdullah Öca
alan
ی پەڕتووک
ەتمەندﯾيەکانی
تاﯾبە
جﯚرری پەڕتووک :رامياری
زمان
ن  -ش وەزار :تورکی

12579
پەڕتوووکی ژمارە9 :
Devrim
mci Marksiz
zm ve Kürd
distan Dev
vrimi
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201208
8151412426
66819
ئاماددەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی

ﻻﭘەڕە
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Erol Yeşilyyurt
ی پەڕتووک
ەتمەندﯾيەکانی
تاﯾبە
تورکی
ن  -ش وەزار:
زمان

12580
پەڕتوووکی ژمارە0 :
DTP Kong
gresi Bıldırrgesı
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201303
3302027088
82643
ئامادەەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
DTP Ko
ongresi Bıldıırgesı
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ە گەنامەﯾی
ی پەڕتووک :بە
جﯚری
زمان  -ش وەزار :توورکی
12581
پەڕتوووکی ژمارە1 :
ERKEĞ
ĞİN DÖNÜ
ÜŞÜM SORU
UNLARI VE
E ÇÖZÜMÜ
ÜNE BİR BA
AKIŞ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201201
1231236176
64006
مادەﯾە
ئام
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
Özgü
ür Kadın Harreketi
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
م ژوو
ی پەڕتووک:
جﯚری
تورکی
زمان  -ش وەزار:
12582
پەڕتوووکی ژمارە2 :
ERKEĞ
ĞİN SORG
GULAMASIN
NDAN NOT
TLAR
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201201
1221619526
63983
ئاماددەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
Özgür Kadın Hare
eketi
ەتمەندﯾيەکانی
تاﯾبە
ی پەڕتووک
تورکی
ن  -ش وەزار:
زمان

ﻻﭘەڕە
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پەڕتووکی ژمارە12583 :
EŞİTLİĞE VE ÖZGÜRLÜĞE YÜRÜYÜŞ
http://www.kurdipedia.org/?q=2012081710110565415
ئامادەﯾە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
ABDULLAH ÖCALAN
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی پەڕتووک
جﯚری پەڕتووک :رامياری
زمان  -ش وەزار :تورکی
پەڕتووکی ژمارە12584 :
EVLİYA ÇELEBİ’NİN SEYAHATNAME’SİNDE DİYARBAKIR
http://www.kurdipedia.org/?q=2013083121503689000
ئامادەﯾە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
Prof. Dr. Ejder Okumuş
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi
İlahiyat Fakültesi
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی پەڕتووک
تورکيا
و ت:
جﯚری پەڕتووک:
م ژوو
تورکی
زمان  -ش وەزار:
پەڕتووکی ژمارە12585 :
GARİP BİR DÜNYA-CUDİ'YE DÖNÜŞ
http://www.kurdipedia.org/?q=2012012215561263977
ئامادەﯾە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
Medya Xinese
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی پەڕتووک
رۆمان
جﯚری پەڕتووک:
تورکی
زمان  -ش وەزار:
پەڕتووکی ژمارە12586 :
Güneyden Şiir Yağmuru
http://www.kurdipedia.org/?q=2013080720142489240
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:

ﻻﭘەڕە
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Şerko Be
ekês
ەتمەندﯾيەکانی
تاﯾبە
ی پەڕتووک
ھە بەست
 ھ:ی پەڕتووک
جﯚری
 تتورکی: ش وەزار- ن
زمان

12587
7 :پەڕتوووکی ژمارە
Hür dav
va partisi parti programı
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201302
2041824277
75580
ئاماددەﯾە
:ی پی دی ئ ف
فاﯾلی
Hürr dava partissi parti prog
gramı
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
 پرۆگرام:ی پەڕتووک
جﯚری
 تورکی: ش وەزار- زمان
12588
8 :پەڕتوووکی ژمارە
I. KADIN Ö
ÖZGÜRLÜK
K KURULTA
AYI BELGEL
LERİ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201201
1231252086
64011
ئاماادەﯾە
:ی پی دی ئ ف
فاﯾلی
Özgü
ür Kadın Harreketi
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ە گەنامەﯾی
 بە:ی پەڕتووک
جﯚری
 توورکی: ش وەزار- زمان
12589
9 :پەڕتوووکی ژمارە
İsra
ail'in Kürt k
kartı
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201309
9081512128
88858
 ھ شتا ئاماادە نييە:ی پی دی ئ ف
فاﯾلی
İssrail'in Ortad
doğu stratejjisi ve "Kürtt Devleti" se
enaryoları
1. baskı.
Haru
un Yahya.
Pu
ublished 199
97 by Vural Yayıncılık in
n Cağaloğlu, İstanbul
دﯾيەکانی پەڕتتووک
تاﯾبەتمەند
تورکيا
:و ت

http://www.kurdipedia.org
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جﯚری پەڕتتووک :دۆزی کورد
ی
زمان  -ش وەزار :تورکی
12590
پەڕتوووکی ژمارە0 :
PKK VE
V TÜRKIY
YE ،JEO PO
OLITIKA VE
V JEO STR
RATEJI AÇIISINDAN K
KÜRT KON
NUSU
)(II
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201201
1161548076
63875
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
M.Sami De
enker
Erol Ku
uruba
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
تورکی
زمان  -ش وەزار:
12591
پەڕتوووکی ژمارە1 :
Kadin
n Gerilla siiirleri
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201201
1211521526
63961
ئامادەەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
din Gerilla ssiirleri
Kad
پارتيا ئئازادﯾا ژنا کورردستان
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی پەڕتووک
ھە بەست
ی پەڕتووک :ھ
جﯚری
زمان  -ش وەزار :توورکی
12592
پەڕتوووکی ژمارە2 :
KADIN Ö
ÖZGÜRLÜK
K KURULTA
AY BELGEL
LERİ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201311
1101249198
87967
ئامادەﯾﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
BASIM YERİ: AZ
ZADİ MATBA
AASI
BASIIM TARİHİ: 2005
مەندﯾيەکانی
تاﯾبەتم
ی پەڕتووک
ی پەڕتووک :دۆۆزی کورد
جﯚری
زمان  -ش وەزار :توورکی

12593
پەڕتوووکی ژمارە3 :
KADIN ÖZ
ZGÜRLÜK K
KURULTAY
Y BELGELE
ERİ 2
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http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201311
1100929268
87990
ئامادەﯾﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
BASIM YERİ: AZ
ZADİ MATBA
AASI
BASIIM TARİHİ: 2005
مەندﯾيەکانی
تاﯾبەتم
ی پەڕتووک
ی پەڕتووک :دۆۆزی کورد
جﯚری
زمان  -ش وەزار :توورکی

12594
پەڕتوووکی ژمارە4 :
KA
ADIN ÖZGÜ
ÜRLÜK KU
URULTAY T
TARTIŞMAL
LARI
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201311
1092153198
88009
ئاممادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
BASIIM YERİ: AZ
ZADİ MATBA
AASI
BASIIM TARİHİ: 2005
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی پەڕتووک
ژنان
ی پەڕتووک:
جﯚری
تورکی
زمان  -ش وەزار:
12595
پەڕتوووکی ژمارە5 :
Kap
pitalist Mod
dernitenin Aşılma So
orunları Ve
e Demokra
atikleşme - Son Savunma
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201208
8161049317
72156
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
Abdullah Öccalan
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی پەڕتووک :رامياری
جﯚری
زمان  -ش وەزار :تورکی
12596
پەڕتوووکی ژمارە6 :
KOM
MA CIVAKÊN
N KURDIS
STAN (KCK
K) SOZLEŞM
MESI
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201311
1112155498
87892
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
...
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی پەڕتووک :رامياری
جﯚری

ﻻﭘەڕە
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زمان  -ش وەزار:

تورکی

12597
پەڕتوووکی ژمارە7 :
KÜÇÜK BİİR KÜRDİS
STAN
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201201
1221557086
63978
ئامادەەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
Özgü
ür Kadın Aka
ademisi Yayyınları
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ددەرەوە
و ت:
ھەمەجﯚرە
ی پەڕتووک :ھ
جﯚری
زمان  -ش وەزار :توورکی
12598
پەڕتوووکی ژمارە8 :
Kü
ürd ve Kürd
distan Ünlüleri
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201201
1152135006
63865
ئاماددەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
Mehmed Emin Zeki Bey
ەتمەندﯾيەکانی
تاﯾبە
ی پەڕتووک
دەرەوە
و ت:
م ژوو
جﯚرری پەڕتووک:
ن  -ش وەزار :تورکی
زمان

12599
پەڕتوووکی ژمارە9 :
Kürrdîslan Tarrihinde De
ersim
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201311
1172023458
87781
ئاماددەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
DR. M. NÛRÎ DERS
SÎMÎ
Ani iviatba
aası
Tilel caddesi, l-la
alep
1952
ی پەڕتووک
ەتمەندﯾيەکانی
تاﯾبە
دەرەوە
و ت:
جﯚرری پەڕتووک :دۆزی کورد
ن  -ش وەزار :تورکی
زمان

ﻻﭘەڕە
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پەڕتووکی ژمارە12600 :
KÜRDİSTAN ADINA MÜCADELE TÜRKİYE ADINA MÜCADELER
http://www.kurdipedia.org/?q=2012011615410563874
ئامادەﯾە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
Abdullah Öcalan
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی پەڕتووک
تورکی
زمان  -ش وەزار:
پەڕتووکی ژمارە12601 :
Kurdistan Daglarinda Ozgur Yasam Deneyimleri 1
http://www.kurdipedia.org/?q=2013111221431387872
ئامادەﯾە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
Özgür Kadin Akademı̇ sı̇ Yayinlari
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی پەڕتووک
جﯚری پەڕتووک :دۆزی کورد
زمان  -ش وەزار :تورکی
پەڕتووکی ژمارە12602 :
KÜRDİSTAN DAĞLARINDA ÖZGÜR YAŞAM DENEYİMLERİ-I
http://www.kurdipedia.org/?q=2012012312365964007
ئامادەﯾە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
Özgür Kadın Hareketi
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی پەڕتووک
جﯚری پەڕتووک:
م ژوو
تورکی
زمان  -ش وەزار:
پەڕتووکی ژمارە12603 :
Kürdı̇ stan Devletı̇ nı̇ n Kurulmasinin Yol Harı̇ tasi
http://www.kurdipedia.org/?q=2012081912262972268
ئامادەﯾە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
Nimet ABDULLA
2011
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی پەڕتووک
باشووری کوردستان
و ت:
جﯚری پەڕتووک :رامياری

ﻻﭘەڕە
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زمان  -ش وەزار :توورکی
12604
پەڕتوووکی ژمارە4 :
Kü
ürdistan ta
arihinde Ka
amışlı katlliamı
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201309
9081515308
88857
ی پی دی ئ ف :ھ شتا ئاماادە نييە
فاﯾلی
Mahm
mut Baksı.
Pu
ublished 198
81 by Författtares Bokm
maskin in Sto
ockholm .
دﯾيەکانی پەڕتتووک
تاﯾبەتمەند
دەرەوەە
و ت:
جﯚری پەڕتتووک :دۆزی کورد
ی
زمان  -ش وەزار :تورکی
12605
پەڕتوووکی ژمارە5 :
Kürrdistanda a
aşiretçilik v
ve milliyettçilik
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201201
1161510486
63873
ھ شتتا ئامادە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
Volume 105 of Aram Yayııncılık
Toplum Dizisi
Au thor Hasan Uşak
05 ،Publishe r Aram Yayııncılık
200
مەندﯾيەکانی
تاﯾبەتم
ی پەڕتووک
دەرەوە
و ت:
م ژوو
ی پەڕتووک:
جﯚری
زمان  -ش وەزار :تورکی
12606
پەڕتوووکی ژمارە6 :
Kü
ürdistan'da
a Siyasal İs
slam
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201208
8151444326
66617
يە
شتا ئامادە نييە
ھش
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
İsmet Siverrekli
ی پەڕتووک
ەتمەندﯾيەکانی
تاﯾبە
دەرەوە
و ت:
م ژوو
جﯚرری پەڕتووک:
زمان
ن  -ش وەزار :تورکی
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12607
پەڕتوووکی ژمارە7 :
Kürd
dı̇ stan'da T
Türk Endüs
̇strı̇ sı
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201311
1172039578
87778
ئاماددەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
Ömer T
Tuku
1991
ی پەڕتووک
ەتمەندﯾيەکانی
تاﯾبە
تورکيا
و ت:
جﯚرری پەڕتووک :دۆزی کورد
ن  -ش وەزار :تورکی
زمان
12608
پەڕتوووکی ژمارە8 :
Kürt - İsrail İlişk
kileri
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201208
8151440196
66658
ئاماددەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
İSM
MET SİVERE
EKLİ
ی پەڕتووک
ەتمەندﯾيەکانی
تاﯾبە
دەرەوە
و ت:
جﯚرری پەڕتووک :رامياری
ن  -ش وەزار :تورکی
زمان

12609
پەڕتوووکی ژمارە9 :
Kürt Ay
ydı̇ nı̇ Üzerı̇ ne Düşünc
celer
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201311
1172145008
87777
ئاماددەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
̇İsmaı̇ l Beşşı̇ kçı
Ankara 1991
ی پەڕتووک
ەتمەندﯾيەکانی
تاﯾبە
تورکيا
و ت:
جﯚرری پەڕتووک :دۆزی کورد
ن  -ش وەزار :تورکی
زمان
12610
پەڕتوووکی ژمارە0 :
KÜRT
T DİLİ VE E
EDEBİYATII DERS KİT
TABI
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http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201309
9191549598
88668
 ئامادەﯾە:ی پی دی ئ ف
فاﯾلی
Mehmet S
Sait Çakar
FFehim Işık
M
Mehmet Me
ehmetoğlu
Sadıkoğlu
Esra S
Ron
nayi Önen
Sami Tan
T
Tarih Vakfı
Birincci Basım:
İstanbul, E
750 adet)
Ekim 2010 (7
ISBN
N 978-975-8
8813-57-5
Pro
oje Danışma
a Kurulu:
Bekir
B
Ağırdır,, Kenan Çay
yır, Ferdan Ergut,
E
Ayşe Gözen, Galma Jahiç,
Nurcan
Kaya, Dilek Ku
urban, Nur Mardin,
M
Şem
msa Özar, H
Hasan Tahsin
n Özkaya,
Mutlu
Öztürk, Mithat Sa
ancar, Mine Tan, Gürel Tüzün, Messut Yeğen
Editör:
Fad
dime Polat
nasyonu:
P roje Koordin
G
Gamze Reza
an Sarışen
Proje Logo
o Tasarımı
Tülay Demircan,
D
R
Rauf Kösemen, Myra
Tasarım D
Danışmanı
Tü
ülay Demirccan, Myra
Kitap Tasaarımı ve Sayyfa Düzeni
Gülderen Rençber Erb
baş, Myra
Baskı
Meg
ga Basım
©T
Tarih Vakfı
Zindanka
apı Değirme
en Sok. No:1
15 Eminönü, İstanbul
T
Tel: 0 212 5
522 02 02
Faaks: 0 212 5
513 54 00
yaayin@tarihva
akfi.org.tr
w
www.tarihva
akfi.org.tr
Toplum
msal ve Siya
asal Çatışma
aların Yaşandığı Toplum
mlarda Uzlaşşma Aracı
Ola
e Avrupa
arak Eğitimin Rolü Proje
esi, Tarih Va
akfı koordin
natörlüğünde
Birliği Komisyonu
K
ve
v İstanbul İsveç Başko
onsolosluğu
u’nun mali desteği ile
yürütülmüştür. Bu
u yayında dille getirilen görüş
g
ve dü
üşünceler ya
azarlarına
aittir ve hiççbir şekilde Avrupa Birliiği Komisyon
nu ve İstanbul İsveç
Başkonssolosluğu’nu
ni yansıtmamaktadır.
un görüşlerin
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تاﯾبەتمەند
:و ت
تورککيا
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جﯚری پەڕتتووک:
زمان  -ش وەزار:

ئەدەەبی
تورککی

12611
پەڕتوووکی ژمارە1 :
Kürt İsyanları
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201311
1172214388
87776
ئاماددەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
Ah
hmet Kahram
man
ی پەڕتووک
ەتمەندﯾيەکانی
تاﯾبە
تورکيا
و ت:
جﯚرری پەڕتووک :دۆزی کورد
ن  -ش وەزار :تورکی
زمان

12612
پەڕتوووکی ژمارە2 :
̇Kürt Kı̇ m Lı̇ ğı
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201311
1241912058
87649
ئامادەەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
İLERİ YAYIN
NLARI
1. Baskı 2006
246 S
Sayfa
P
Prof.. Dr.. Şener Üşüme
ezsoy
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی پەڕتووک
ھەمەجﯚرە
ی پەڕتووک :ھ
جﯚری
زمان  -ش وەزار :توورکی
12613
پەڕتوووکی ژمارە3 :
Kürt Şiiri Antollojisi
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201308
8092255339
92108
ە
شتا ئامادە نييە
ھش
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
Selim T
Temo
ی پەڕتووک
ەتمەندﯾيەکانی
تاﯾبە
ھە بەست
ی پەڕتووک :ھ
جﯚری
ن  -ش وەزار :تتورکی
زمان
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12614
پەڕتوووکی ژمارە4 :
Kürt Sorunu Için B
Bariş Insiy
yatifi
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201311
1242123038
87647
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
Yayına hazırlayan:: Taciser Be
elge. 1992
دﯾيەکانی پەڕتتووک
تاﯾبەتمەند
و ت:
دەرەوەە
جﯚری پەڕتتووک :دۆزی کورد
ی
زمان  -ش وەزار :تورکی

12615
پەڕتوووکی ژمارە5 :
Kürt Soru
unu’nun Çözümüne Doğru: An
nayasal Ve Yasal Öne
erı̇ ler
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201312
2011752008
87518
ئاممادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
Dı̇ lek Ku
urban - Yilm
maz Ensaroğ
ğlu
hazı̇ ran 201
10
پەڕتووک
ک
تاﯾﯾبەتمەندﯾيەککانی
کورد
د
ک :دۆزی
جﯚﯚری پەڕتووک
زممان  -ش وەزارر :تورکی

12616
پەڕتوووکی ژمارە6 :
Kürtçe
e-türkçe-ffransizca-in
ngilizce sö
özlük
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201310
0272240378
88152
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
Joyce Blau
Sosyal ya
ayınlar
1991, İsttanbul
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
تاﯾبەتم
توررکيا
و ت:
مانەوانی
جﯚری پەڕتووک :زما
التين
ک .باکوور ت .ال
زمان  -ش وەزار :ک
ەڕەنسی
زمان  -ش وەزار :فەڕ
زمان  -ش وەزار :توررکی
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زمان  -ش وەزار :ئيننگليزی
و ت:
دەەرەوە
جﯚری پەڕتووک :کلتتوور
12617
پەڕتوووکی ژمارە7 :
Kü
ürtler
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201312
2011803128
87517
ئامادەەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
Mino
orsky
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
م ژوو
ی پەڕتووک:
جﯚری
تورکی
زمان  -ش وەزار:
12618
پەڕتوووکی ژمارە8 :
Kürtler Üzerine Te
ezler
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201312
2211015308
87429
ئاماددەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
Yalçın Kü
üçük
1990
ی پەڕتووک
ەتمەندﯾيەکانی
تاﯾبە
تورکيا
و ت:
جﯚرری پەڕتووک :دۆزی کورد
ن  -ش وەزار :تورکی
زمان
12619
پەڕتوووکی ژمارە9 :
Kürtle
er ve Kürdiistan
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201109
9272338196
62135
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
D.N. Mac
M Kenzie ،TH.Bois ،V
V.Minorsky
تاﯾبەتمەند
دﯾيەکانی پەڕتتووک
م ژژوو
جﯚری پەڕتتووک:
تور کی
زمان  -ش وەزار:

12620
پەڕتوووکی ژمارە0 :
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Kürttler ve Kürrdistan Tarrihi I
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201312
2221127178
87126
ئامادەەﯾە
:ی پی دی ئ ف
فاﯾلی
Botan AM
MEDÎ
Birinci
B
Baskı : Ağustos 1
1991
Baskı : Ayydınlar Matb
baası
Dizgii : Heval Dizzayn
ەتمەندﯾيەکانی
تاﯾبە
ی پەڕتووک
تورکيا
:و ت
م ژوو
:ی پەڕتووک
جﯚری
تورکی
: ش وەزار- ن
زمان
12621
1 :پەڕتوووکی ژمارە
K
Kürtlerin K
Kültürel ve
e Dilsel Hakları
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201312
2221557258
87119
ئاماددەﯾە
:ی پی دی ئ ف
فاﯾلی
Kerim Yıldız
ی پەڕتووک
ەتمەندﯾيەکانی
تاﯾبە
 دۆزی کورد:جﯚرری پەڕتووک
زمان
 تورکی: ش وەزار- ن

12622
2 :پەڕتوووکی ژمارە
Kürtlerin M
Mecburi İs
skanı
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201312
2221631208
87117
ئاماددەﯾە
:ی پی دی ئ ف
فاﯾلی
İsmail Beşşikci
ی پەڕتووک
ەتمەندﯾيەکانی
تاﯾبە
تورکيا
:و ت
 دۆزی کورد:جﯚرری پەڕتووک
 تورکی: ش وەزار- ن
زمان

12623
3 :پەڕتوووکی ژمارە
Kuzey Irak'ta Kü
ürt Devleti Oluşumu ve Milliyettçilik

http://www.kurdipedia.org

3520

ﻻﭘەڕە

http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201208
8151447267
72144
ە
شتا ئامادە نييە
ھش
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
(Ko
)oyun ve Kassap
Robert Olson
ی پەڕتووک
ەتمەندﯾيەکانی
تاﯾبە
دەرەوە
و ت:
جﯚری
ی پەڕتووک :رامياری
ن  -ش وەزار :تورکی
زمان
12624
پەڕتوووکی ژمارە4 :
M
Mazlum Do
oğan
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201312
2281034478
87034
ئامادەەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
Toplu Ya
azılar
Weşaneen Serxwebun 3
Birinci Baskkı: Haziran 1
1982
İkinci Ba skı: Şubat 1
1994
ەتمەندﯾيەکانی
تاﯾبە
ی پەڕتووک
بيبلﯚگراف
ی پەڕتووک:
جﯚری
ﯾا
ن  -ش وەزار :تورکی
زمان
12625
پەڕتوووکی ژمارە5 :
Mehmettler Konuşuyor
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201312
2281400528
87025
ئاماددەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
...
ی پەڕتووک
ەتمەندﯾيەکانی
تاﯾبە
جﯚرری پەڕتووک :دۆزی کورد
زمان
ن  -ش وەزار :تورکی

12626
پەڕتوووکی ژمارە6 :
Meşru
M
Savu
unma Çizg
gisi ve Uygulama Esa
asları
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201312
2300043308
87014
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ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
Basım Tarrihi: 20-03-2
2009
NAHİ MATB
BAASI
Basım Yeri: RON

ئاماادەﯾە

ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی پەڕتووک :ددۆزی کورد
جﯚری
زمان  -ش وەزار :توورکی
12627
پەڕتوووکی ژمارە7 :
MEŞRU
U SAVUNM
MA STRATE
EJİSİ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201201
1231255196
64014
ئاماددەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
Özgür Kadın Hare
eketi
ەتمەندﯾيەکانی
تاﯾبە
ی پەڕتووک
جﯚرری پەڕتووک :دۆزی کورد
ن  -ش وەزار :تورکی
زمان

12628
پەڕتوووکی ژمارە8 :
Meşru
u Savunma
a Stratejı̇ s
sı̇ nde
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201401
1011037028
86982
ئاماددەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
Ka
adin
Ko
Komutanlaşm
masi
ەتمەندﯾيەکانی
تاﯾبە
ی پەڕتووک
جﯚرری پەڕتووک :دۆزی کورد
زمان
ن  -ش وەزار :تورکی

12629
پەڕتوووکی ژمارە9 :
Mille
etin Bölünm
mez Bütünlüğü
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201401
1040934128
86852
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
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دﯾيەکانی پەڕتتووک
تاﯾبەتمەند
:و ت
تورکيا
 دۆزی کورد:جﯚری پەڕتتووک
ی
 تورکی: ش وەزار- زمان
12630
0 :پەڕتوووکی ژمارە
M
MİLLİYETÇİLİK
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http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201208
8171013036
65408
ئاماددەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
Sinan
n Şahin KAN
NDİL
ی پەڕتووک
ەتمەندﯾيەکانی
تاﯾبە
جﯚرری پەڕتووک :رامياری
ن  -ش وەزار :تورکی
زمان

12631
پەڕتوووکی ژمارە1 :
Muham
mmed Emin
n Zeki Bey
y; ASKER. DIPLOMAT
D
T, DÜŞÜNÜ
ÜR, SİYASE
ETÇİ, RESS
SAM,
ŞAİİR VE TARIIHÇI
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201405
5190029477
76362
ھ شتا ئامادە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
Prof. Dr. Ka
adri Yildirim
تاﯾبەتمەندﯾييەکانی پەڕتووک
تورکيا
و ت:
زمان  -ش وەەزار :تورکی
بيبلﯚگرااف
جﯚری پەڕتووک:
ﯾا
12632
پەڕتوووکی ژمارە2 :
M
Muhatapsiz
z Savaş Mu
uhatapsiz B
Bariş
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201311
1171328068
87806
ئاماددەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
Hasan Yıldız
2001
ی پەڕتووک
ەتمەندﯾيەکانی
تاﯾبە
دەرەوە
و ت:
جﯚرری پەڕتووک :دۆزی کورد
ن  -ش وەزار :تورکی
زمان
12633
پەڕتوووکی ژمارە3 :
NAS
SIL BİR YA
AŞAM
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201201
1231235116
64005
ئاماددەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
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Özgür Kadın Hare
eketi
ەتمەندﯾيەکانی
تاﯾبە
ی پەڕتووک
تورکی
ن  -ش وەزار:
زمان

12634
پەڕتوووکی ژمارە4 :
Nasıl Sav
vaşmalı?- C
Cilt 1
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201208
8170849287
72165
ئامادەەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
Abdullah Öccalan
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی پەڕتووک :رامياری
جﯚری
زمان  -ش وەزار :تورکی
12635
پەڕتوووکی ژمارە5 :
Nasıl Sav
vaşmalı?- C
Cilt 2
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201208
8170849287
72164
ئامادەەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
Abdullah Öccalan
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی پەڕتووک :رامياری
جﯚری
زمان  -ش وەزار :تورکی
12636
پەڕتوووکی ژمارە6 :
Navên K
Kurdî
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201308
8092255329
92102
ھ شتا ئامادە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
Huseyn Kartal
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
تاﯾبەتم
ەرھەنگ
جﯚری پەڕتووک :فە
التين
ک .باکوور ت .ال
زمان  -ش وەزار :ک
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12637
پەڕتوووکی ژمارە7 :
Ön
nderlik Gerrçeği
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201208
8160915527
72153
ئامادەەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
...
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی پەڕتووک :رامياری
جﯚری
زمان  -ش وەزار :تورکی
12638
پەڕتوووکی ژمارە8 :
Önderliik Perspek
ktifleri - Em
mek Ve Top
plum
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201208
8160908546
65939
ئاممادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
Abdullah Öccalan
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی پەڕتووک
ی پەڕتووک :رامياری
جﯚری
زمان  -ش وەزار :تورکی
12639
پەڕتوووکی ژمارە9 :
Orta An
nadolu Kürrtleri
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201204
4252041016
64627
يە
شتا ئامادە نييە
ھش
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
Rohat Alakkom
ی پەڕتووک
ەتمەندﯾيەکانی
تاﯾبە
م ژوو
جﯚرری پەڕتووک:
تورکی
ن  -ش وەزار:
زمان

12640
پەڕتوووکی ژمارە0 :
Örüş Ve Anilarimg
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201311
1171641228
87790
يە
شتا ئامادە نييە
ھش
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
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Heseen Hişyar Se
erdî
ی پەڕتووک
ەتمەندﯾيەکانی
تاﯾبە
تورکيا
:و ت
 ﯾاداشت:جﯚرری پەڕتووک
 تورکی: ش وەزار- ن
زمان

12641
1 :پەڕتوووکی ژمارە
Özzgür Kadın
n Hareketinden Portrreler
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201311
1101358408
87966
ئاماادەﯾە
:ی پی دی ئ ف
فاﯾلی
Akklın Ötesinde
ekiler
asıldığı yer: Azadi matb
baası
Ba
Basım ta
arihi: Mayıs 2004
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی پەڕتووک
 ددۆزی کورد:ی پەڕتووک
جﯚری
 توورکی: ش وەزار- زمان
12642
2 :پەڕتوووکی ژمارە
Özgürlüğü
ün Bedeli Irak
I
Kürt B
Bölgesinde
en Röporta
ajlar (1991
1-93)
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201208
8151453507
72146
 ھ شتا ئاماادە نييە:ی پی دی ئ ف
فاﯾلی
etimini Kura
an Kürt Bölg
gesinden Rö
öportajlar 19
991-1993)
(Kendi Yöne
Orjinal isim: Wie
e Teuer ist die
d Freiheit?? Röportage
en aus der
Sebsstverwalteten Kurdischeen Region 1991-1993
Lissyy Schmidt
دﯾيەکانی پەڕتتووک
تاﯾبەتمەند
:و ت
دەرەەوە
ياری
 راميا:جﯚری پەڕتتووک
 تورککی: ش وەزار- زمان
12643
3 :پەڕتوووکی ژمارە
Özgürrlük Sosyollojisi
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201208
8161045087
72155
ئاماددەﯾە
:ی پی دی ئ ف
فاﯾلی
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A
Abdullah Öca
alan
ی پەڕتووک
ەتمەندﯾيەکانی
تاﯾبە
جﯚرری پەڕتووک :رامياری
زمان
ن  -ش وەزار :تورکی

12644
پەڕتوووکی ژمارە4 :
Partiileşme Sorrunları Ve G
Görevlerim
miz 1
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201208
8170922507
72168
ئاماادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
Abdullah Öccalan
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی پەڕتووک :رامياری
جﯚری
زمان  -ش وەزار :تورکی
12645
پەڕتوووکی ژمارە5 :
Partiileşme Sorrunları Ve G
Görevlerim
miz 2
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201208
8170922507
72169
ئاماادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
Abdullah Öccalan
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی پەڕتووک :رامياری
جﯚری
زمان  -ش وەزار :تورکی
12646
پەڕتوووکی ژمارە6 :
PJA GENİŞLET
TİLMİŞ ME
ECLİS TOPL
LANTISI T
TARTIŞMAL
LARI
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201201
1231245256
64010
ئاممادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
Özgür Kaadın Hareke
eti
پەڕتووک
ک
تاﯾبەتمەندﯾيەککانی
ەﯾی
ک :بە گەنامە
جﯚری پەڕتووک
ج
زممان  -ش وەزاار :تورکی
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12647
پەڕتوووکی ژمارە7 :
PJA
A III. KON
NFERANS T
TARTIŞMAL
LARI
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201201
1231258006
64015
ئاممادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
PJA
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
تورکی
زمان  -ش وەزار:
12648
پەڕتوووکی ژمارە8 :
PJA
A V. KONGRE BELGEL
LERİ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201201
1231254346
64013
ئاماددەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
Özgür Kadın Hare
eketi
ەتمەندﯾيەکانی
تاﯾبە
ی پەڕتووک
تورکی
ن  -ش وەزار:
زمان

12649
پەڕتوووکی ژمارە9 :
PJA V. K
KONGRE T
TARTIŞMAL
LARI
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201201
1221558306
63980
ئاماددەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
Özgür Kadın Hare
eketi
ەتمەندﯾيەکانی
تاﯾبە
ی پەڕتووک
کورد
ەوە:
نەتە
تورکی
ن  -ش وەزار:
زمان

12650
پەڕتوووکی ژمارە0 :
P
PKK Kurulu
uş Kongres
si Konuşmaları
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201208
8170929387
72170
ئاما دەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
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Abdullah Öccalan
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی پەڕتووک
ی پەڕتووک :رامياری
جﯚری
زمان  -ش وەزار :تورکی
12651
پەڕتوووکی ژمارە1 :
PKK Savunmaları
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201208
8161041256
65670
ئامادەەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
HKEME TUT
TANAKLARIN
NDAN
MAH
PKK DA
AVASI
((KEMAL PĠR
R ARKADAġ
ġIN SAVUNM
)MASI
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی پەڕتووک :رامياری
جﯚری
زمان  -ش وەزار :تورکی
12652
پەڕتوووکی ژمارە2 :
PKK Üzerine Düşünc
celer
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201311
1041924498
88040
ئاماددەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
İsmail Beşşikçi
1992
ی پەڕتووک
ەتمەندﯾيەکانی
تاﯾبە
دەرەوە
و ت:
جﯚرری پەڕتووک :دۆزی کورد
ن  -ش وەزار :تورکی
زمان
12653
پەڕتوووکی ژمارە3 :
S
Seçme Röp
portajlar- C
Cilt 1
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201208
8161053067
72157
ئاماد ەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
Abdullah Öccalan
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی پەڕتووک
ی پەڕتووک :رامياری
جﯚری
زمان  -ش وەزار :تورکی
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پەڕتووکی ژمارە12654 :
Seçme Röportajlar- Cilt 2
http://www.kurdipedia.org/?q=2012081610530672158
ئامادەﯾە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
Abdullah Öcalan
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی پەڕتووک
جﯚری پەڕتووک :رامياری
زمان  -ش وەزار :تورکی
پەڕتووکی ژمارە12655 :
Seçme Röportajlar- Cilt 3
http://www.kurdipedia.org/?q=2012081610530672159
ئامادەﯾە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
Abdullah Öcalan
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی پەڕتووک
جﯚری پەڕتووک :رامياری
زمان  -ش وەزار :تورکی
پەڕتووکی ژمارە12656 :
ŞEHİT VİYAN MEKTUPLARI-RAPORLARI KONUġMALARI
http://www.kurdipedia.org/?q=2012081609124572152
ئامادەﯾە
فاﯾلی پی دی ئ ف:
...
تاﯾبەتمەندﯾيەکانی پەڕتووک
جﯚری پەڕتووک :رامياری
زمان  -ش وەزار :تورکی
پەڕتووکی ژمارە12657 :
Şerefname ve Şerefxanê Bedlisi
http://www.kurdipedia.org/?q=2012081514241466804
ھ شتا ئامادە نييە
فاﯾلی پی دی ئ ف:

ﻻﭘەڕە
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M.İ.Şemsi
Azericeden Çevirren: Hejarê Şamil
ISBN: 97
78-605-5585
5-24-2
12 TL ،18
80 sayfa ،19
9.5x13
تاﯾبەتم
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
و ت:
دەرەوە
م ژوو
جﯚری پەڕتووک:
زمان  -ش وەزار :تورکی
12658
پەڕتوووکی ژمارە8 :
SEVDA
A KADININ
NIN DİLİN
NDEN
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201201
1231303166
64016
ئاماددەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ن  :پارتيا ژن ن ئازاد ن کورردستان
وەشان
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ھە بەست
ی پەڕتووک :ھ
جﯚری
زمان  -ش وەزار :توورکی
12659
پەڕتوووکی ژمارە9 :
Sevr-Lozan-Mussul Üçgeniinde Kürdiistan
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201311
1171337558
87804
ئاماددەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
Hasan Yıldız
1990
ی پەڕتووک
ەتمەندﯾيەکانی
تاﯾبە
دەرەوە
و ت:
جﯚرری پەڕتووک :دۆزی کورد
ن  -ش وەزار :تورکی
زمان
12660
پەڕتوووکی ژمارە0 :
SOSYAL D
DEVRİM VE
E YENİ YA
AŞAM
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201208
8170927356
65430
ئاماددەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
Abdullah Öccalan
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
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ی پەڕتووک:
جﯚری
زمان  -ش وەزار:

رامياری
تورکی

12661
پەڕتوووکی ژمارە1 :
T
Türkçe - Kü
ürtçe
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201309
9011334399
92144
ە
شتا ئامادە نييە
ھش
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
Cep Sö
özlük
ی پەڕتووک
ەتمەندﯾيەکانی
تاﯾبە
دەرەوە
و ت:
ی پەڕتووک :فەرھەنگ
جﯚری
ن  -ش وەزار :تورکی
زمان

12662
پەڕتوووکی ژمارە2 :
TÜRKGY
YE’DE DEM
MOKRATGK
KLEfME SO
ORUNLARI KÜRDGST
TAN’DA ÇÖZÜM
MODELL
LERG
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201208
8151420457
72143
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
A
Abdullah ÖCA
ALAN
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی پەڕتووک
ی پەڕتووک :رامياری
جﯚری
زمان  -ش وەزار :تورکی
12663
پەڕتوووکی ژمارە3 :
YAŞA
AMIN YÜRE
EĞİMİZDEKİ IŞILTIL
LARI
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201201
1231241166
64009
ئا مادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
وەشاننەکانی: Özgür Kadın Harreketi
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ھە بەست
ی پەڕتووک :ھ
جﯚری
زمان  -ش وەزار :توورکی
12664
پەڕتوووکی ژمارە4 :
Yezı̇ dı̇ lı̇ k Ve Osman
nli Yönetı̇ m
mı̇ nde Yezı̇ dı̇ ler
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201311
1281554518
87560
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ئاماادەﯾە

:ی پی دی ئ ف
فاﯾلی
Yurdaer A
ABCA
ehir Osmang
gazi Üniverssitesi
Eskişe
Sosyal Biilimler Enstitüsü
Tarrih Anabilim Dalı
Yakınçağ Tarihi Bilim Dalı
YÜKSE
EK LİSANS T
TEZİ
Eskişşehir
Ağustos, 2006
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
توورکيا
:و ت
م
 ئااﯾين و ئاتەﯾزم:ی پەڕتووک
جﯚری
 توورکی: ش وەزار- زمان

12665
5 :پەڕتوووکی ژمارە
Hamidiye Alaylları ve Bölg
ge ،Yüzyıl Başlarınd
da Diyarbak
kır’da Olay
ylar: Ermeniler
İleri Gelenleri
dipedia.org//?q=201201
1161552026
63876
http:///www.kurd
ئامادەﯾە
:ی پی دی ئ ف
فاﯾلی
JOO
OST JONGER
RDEN
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی پەڕتووک
م ژوو
:ی پەڕتووک
جﯚری
تورکی
: ش وەزار- زمان
12666
6 :پەڕتوووکی ژمارە
ZIMA
AN E KURD
DÎ (KÜRT D
DİLİ)
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201309
9121209358
88805
ئاماددەﯾە
:ی پی دی ئ ف
فاﯾلی
NURETTİİN KARACAD
DAĞ
1
1986
ی پەڕتووک
ەتمەندﯾيەکانی
تاﯾبە
دەرەوە
:و ت
 فەرھەنگ:ی پەڕتووک
جﯚری
 تورکی: ش وەزار- ن
زمان
12667
7 :پەڕتوووکی ژمارە
Zo
orunlu Göç
ç ve Diyarb
bakır
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http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201311
1091121598
88010
ئامادەەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
K
Kalkınma Me
erkezi
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی پەڕتووک
ستان
بااکووری کوردس
و ت:
ھەمەجﯚرە
ی پەڕتووک :ھ
جﯚری
زمان  -ش وەزار :توورکی
12668
پەڕتوووکی ژمارە8 :
ZORUNL
LU GÖÇ VE
E ETKILERII DIYARBA
AKIR
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201311
1090837579
92567
مادەﯾە
ئاما
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
KINMA MER
RKEZI
KALK
ARAÞTIRM
MASI
2006
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی پەڕتووک
ستان
بااکووری کوردس
و ت:
ھەمەجﯚرە
ی پەڕتووک :ھ
جﯚری
زمان  -ش وەزار :توورکی
12669
پەڕتوووکی ژمارە9 :
ی جلد
ی  -دردنجی
حەتناماسی
چلبی سياح
اوليا چ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201308
8312122498
89001
ئامادەﯾﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
م لف :اوليا چلبی
ت
ی :احمد جودت
طابعی
طبعی
اﯾلک ط
131
طبعسی 14 -
درسعادتە اقدام مط
تاﯾبەتم
ی پەڕتووک
مەندﯾيەکانی
و ت:
توورکيا
ەشتنامە
جﯚری پەڕتووک :گە
زمان  -ش وەزار :توورکی
12670
پەڕتوووکی ژمارە0 :
دقيقات
واجتماعی تد
ر؛ تارﯾخی و
کردلر
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201308
8072016409
92098
يە
شتا ئامادە نييە
ھش
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
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دوقتتور فرﯾج
١٣٣٤ استاانبول
ی پەڕتووک
ەتمەندﯾيەکانی
تاﯾبە
تورکيا
:و ت
م ژوو
:جﯚرری پەڕتووک
تورکی
: ش وەزار- ن
زمان
12671
1 :پەڕتوووکی ژمارە
Alge
emeen amb
btsbericht Irak
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201307
7311303188
89366
ئاماددەﯾە
:ی پی دی ئ ف
فاﯾلی
November 2012
Opgesteld door DCM
M/MA
Dire
ectie Consullaire Zaken en Migratie
ebeleid | Afd
deling
Migratie en Asiel
Redacteur(en): DCM
M/MA
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی پەڕتووک
ددەرەوە
:و ت
ھەمەجﯚرە
 ھ:ی پەڕتووک
جﯚری
ھﯚ ندی
 ھ: ش وەزار- زمان
12672
2 :پەڕتوووکی ژمارە
Algeme
een ambtsb
bericht Turkije
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201309
9190946058
88703
ئئامادەﯾە
:ی پی دی ئ ف
فاﯾلی
Dattum 28 juli 2013
Den Haag
Opgesteld
d door Direcctie Consula
aire Zaken e
en Migratieb
beleid
Afdeling Migratie en Asiel
T
T- 070 - 348
85612
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی پەڕتووک
دەرەوە
:و ت
جﯚری
 راپﯚرت:ی پەڕتووک
 ھﯚ ندی: ش وەزار- زمان
12673
3 :پەڕتوووکی ژمارە
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De Koerrd; Gevech
ht voor vrijjheid
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201306
6070906587
78340
يە
شتا ئامادە نييە
ھش
:ی پی دی ئ ف
فاﯾلی
Maria E. Lu
uten
ی پەڕتووک
ەتمەندﯾيەکانی
تاﯾبە
دەرەوە
:و ت
 دۆزی کورد:جﯚرری پەڕتووک
 ھﯚ ندی: ش وەزار- ن
زمان

12674
4 :پەڕتوووکی ژمارە
De Koerden ttussen Eurropa en Turkije
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201208
8281411257
72396
ھ شتا ئامادە نييە
:ی پی دی ئ ف
فاﯾلی
Bert Co
ornillie & Pau
ul Vanden B
Bavière
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
تاﯾبەتمە
دەررەوە
:و ت
 دۆززی کورد:جﯚری پەڕتووک
 ھﯚﯚ ندی: ش وەزار- زمان

12675
5 :پەڕتوووکی ژمارە
De Koerd
dische kwe
estie in Turkije
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201307
7291411328
89394
ئاماددەﯾە
:ی پی دی ئ ف
فاﯾلی
Sofie Na
agels
elyn Vandevvenne
Eve
Liesbe
et Vanooteg
ghem
KU Le
euven
F
Faculteit Lettteren
SLO Geschied
denis
Blijde IInkomststraat 21
3000 Le
euven
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی پەڕتووک
ددەرەوە
:و ت
 ددۆزی کورد:ی پەڕتووک
جﯚری
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ھﯚ ندی
 ھ: ش وەزار- زمان
12676
6 :پەڕتوووکی ژمارە
De Ond
derdrukkin
ng Van De Koerden IIn Turkije,, Een Misda
aad?
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201208
8252249447
72378
ھ شتا ئاماددە نييە
:ی پی دی ئ ف
فاﯾلی
Autteur: H. van
n Rompaey
تاﯾبەتمەندﯾييەکانی پەڕتوووک
:و ت
دەرەووە
 راميارری:جﯚری پەڕتوووک
دی
 ھﯚ ند: ش ووەزار- زمان

12677
7 :پەڕتوووکی ژمارە
De o
ontwikkeling van Ku
urdayeti Deel I
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201110
0181146016
62425
ئاماادەﯾە
:ی پی دی ئ ف
فاﯾلی
Raz Ja
abary
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
 ھﯚ ندی: ش وەزار- زمان
12678
8 :پەڕتوووکی ژمارە
DOCU
UMENTEN MET
M
BEWIIJZEN VAN
N MISDADE
EN TEGEN DE MENSH
HEID
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201307
7301038128
89382
ئامادەﯾە
:ی پی دی ئ ف
فاﯾلی
DOCUMENTE
EN MET BEW
WIJZEN VAN
N MISDADEN
N TEGEN DE
E MENSHEID
D EN GENO
OCIDE
GEPLE
EEGD
DO
OOR HET RE
EGIME VAN SADDAM HUSSEIN IN IRAK
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی پەڕتووک
ەبجە
ەنفال و ھە ە
 ئە:ی پەڕتووک
جﯚری
ھﯚ ندی
 ھ: ش وەزار- زمان
12679
9 :پەڕتوووکی ژمارە
Dromen v
van Koerdiistan
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201208
8252313007
72384
ە
شتا ئامادە نييە
ھش
:ی پی دی ئ ف
فاﯾلی
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Auteur: Detty Verreydt
ەتمەندﯾيەکانی
تاﯾبە
ی پەڕتووک
دەرەوە
و ت:
جﯚری
ی پەڕتووک :ھەمەجﯚرە
ن  -ش وەزار :ھﯚ ندی
زمان

12680
پەڕتوووکی ژمارە0 :
Gebro
oeders Kay
ygun
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201208
8252251357
72379
ی پی دی ئ ف :ھ شتا ئاماادە نييە
فاﯾلی
Omzwervingen Van Eeen Koerdisch
he Familie
A
Auteur: A. G
Goudappel
تاﯾبەتمەند
دﯾيەکانی پەڕتتووک
و ت:
دەرەەوە
جﯚری پەڕتتووک :راميااری
زمان  -ش وەزار :ھﯚ نندی
12681
پەڕتوووکی ژمارە1 :
GEVANG
GENIS nr. 5 Elf jaar in de Turk
kse gevang
genis
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201309
9170907558
88745
ە
شتا ئامادە نييە
ھش
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
Mehdi Z
Zana
Enstîtuya
E
ku
urdî ya Brukkselê
1997, Bruxelles
ی پەڕتووک
ەتمەندﯾيەکانی
تاﯾبە
دەرەوە
و ت:
ی پەڕتووک :ﯾاداشت
جﯚری
ن  -ش وەزار :ھﯚ ندی
زمان
12682
پەڕتوووکی ژمارە2 :
He
ebben de Koerden
K
in
n Turkije re
echt op zelfverdedig
?ging
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201208
8252259417
72380
ھ شتا ئامادە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
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Hugo V
Van Rompae
ey
پەڕتووک
ک
تااﯾبەتمەندﯾيەککانی
دەرەوە
و ت:
ک :رامياری
جﯚری پەڕتووک
ج
ندی
زممان  -ش وەز ار :ھﯚ ی

12683
پەڕتوووکی ژمارە3 :
Het vuur v
van mijn vader
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201309
9170910308
88744
ە
شتا ئامادە نييە
ھش
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
Hiner Saleem
De Begize
e Bij
dam
20
004, Amsterd
ISBN: 90-234-149
92-6
ەتمەندﯾيەکانی
تاﯾبە
ی پەڕتووک
دەرەوە
و ت:
ی پەڕتووک :ھەمەجﯚرە
جﯚری
ن  -ش وەزار :ھﯚ ندی
زمان
12684
پەڕتوووکی ژمارە4 :
Iraa
aks koerdiisch op alffabet
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201307
7301000409
92048
ئامادەەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
0 meest frekkwente woo
orden
2100
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ددەرەوە
و ت:
ی پەڕتووک :ففەرھەنگ
جﯚری
ھﯚ ندی
زمان  -ش وەزار :ھ
12685
پەڕتوووکی ژمارە5 :
Kurdî – Holendî / Koerdisch
h – Nederla
ands
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201109
9171715066
61715
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
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Woorde
enboek
Koerd isch – Nede
erlands
Mahab
bad B. Qilorrî & Nêçîrvan
n Qilor
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
تاﯾبەتم
 فەررھەنگ:جﯚری پەڕتووک
التين
 ال. باکوور ت.. ک: ش وەزار- زمان
12686
6 :پەڕتوووکی ژمارە
K
Kurdish fac
cts and n°1-17
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201309
9170912328
88743
ئامادەەﯾە
:ی پی دی ئ ف
فاﯾلی
Inte
ernational ssociety Kurd
distan
C
Compte d'au
uteur
19
960, Amsterdam
تمەندﯾيەکانی
تاﯾبەتم
ی پەڕتووک
ددەرەوە
:و ت
 ددۆزی کورد:ی پەڕتووک
جﯚری
ھﯚ ندی
 ھ: ش وەزار- زمان
12687
7 :پەڕتوووکی ژمارە
Migratie, Conflict & Ontwikke
eling
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201307
7301147148
89378
ئاماادەﯾە
:ی پی دی ئ ف
فاﯾلی
Identiteit & transnatio
onale activitteiten
She
elena Keulem
mans
S060
00229
A
April – Juni 2009
Ontwikke
elingsstudiess Ba3
Bachelorsccriptie
Tine
e Davids, Ma
arieke van H
Houte
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
 ککﯚمە ﯾەتی:ی پەڕتووک
جﯚری
ھﯚ ندی
 ھ: ش وەزار- زمان
12688
8 :پەڕتوووکی ژمارە
Mijn jaarr in Koerdiistan
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http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201208
8252245567
72377
يە
شتا ئامادە نييە
ھش
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
Autteur: S. Fisccher
ی پەڕتووک
ەتمەندﯾيەکانی
تاﯾبە
دەرەوە
و ت:
جﯚرری پەڕتووک :رامياری
ن  -ش وەزار :ھﯚ ندی
زمان

12689
پەڕتوووکی ژمارە9 :
Na
aar Nederlland / Ned
derlands-Tu
uks/Koerd
disch
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201208
8252309197
72383
ە
ھ شتتا ئامادە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
Auteur: Nvt
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ددەرەوە
و ت:
ی پەڕتووک :ککﯚمە ﯾەتی
جﯚری
ھﯚ ندی
زمان  -ش وەزار :ھ

12690
پەڕتوووکی ژمارە0 :
Poëzie uit Koerdiistan
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201309
9162306138
88746
ە
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
CIGER
RXWÎN
Veertaald en in
ngeleid
Derwêşş M. FERHO & Gerd CAV
VENTS
Brusse
el 1987
تاﯾبەتمە
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
و ت:
ددەرەوە
ئەدەبی
جﯚری پەڕتووک :ئە
ھﯚ ندی
زمان  -ش وەزار :ھ
12691
پەڕتوووکی ژمارە1 :
Reizen doo
or Klein Aziië, Armenië
ë en Koerd
distan (ged
daan in he
et jaar 181
13 en
18
)814
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http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201312
2031059458
87472
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
...

ئامادەﯾە

تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی پەڕتووک
ددەرەوە
و ت:
ی پەڕتووک :گگەشتنامە
جﯚری
ھﯚ ندی
زمان  -ش وەزار :ھ
12692
پەڕتوووکی ژمارە2 :
Werkbezoek Iraa
aks Koerdiistan
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201307
7291354028
89396
ئاماددەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
April 2012
SP
ی پەڕتووک
ەتمەندﯾيەکانی
تاﯾبە
دەرەوە
و ت:
جﯚرری پەڕتووک :راپﯚرت
ن  -ش وەزار :ھﯚ ندی
زمان
12693
پەڕتوووکی ژمارە3 :
Wij z
zijn Koerdiistan
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201208
8252301497
72381
يە
شتا ئامادە نييە
ھش
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
aird
Auteur: Elizabeth La
ەتمەندﯾيەکانی
تاﯾبە
ی پەڕتووک
دەرەوە
و ت:
جﯚرری پەڕتووک :رامياری
ن  -ش وەزار :ھﯚ ندی
زمان

12694
پەڕتوووکی ژمارە4 :
Wo
oordenboe
ek Koerdisc
ch-Nederla
ands
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201208
8252303367
72382
ە
شتا ئامادە نييە
ھش
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
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A
Auteur: N. Q
Qilori
ی پەڕتووک
ەتمەندﯾيەکانی
تاﯾبە
دەرەوە
:و ت
جﯚری
 فەرھەنگ:ی پەڕتووک
 ھﯚ ندی: ش وەزار- ن
زمان

12695
5 :پەڕتوووکی ژمارە
Woorden
nlijst Koerd
disch
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201307
7300906328
89384
ئاماددەﯾە
:ی پی دی ئ ف
فاﯾلی
De Delftse metthode
derlands vo
oor buitenlan
nders
Ned
Woordenlijst Koerrdisch
Vertaald door Buro K
Kader
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی پەڕتووک
ددەرەوە
:و ت
 ففەرھەنگ:ی پەڕتووک
جﯚری
ھﯚ ندی
 ھ: ش وەزار- زمان
12696
6 :پەڕتوووکی ژمارە
oskuld
o
och heder ،He
eder på liv och död : våldsamm
ma berättelser om ry
ykten
dipedia.org//?q=201111
1101214446
62882
http:///www.kurd
مادەﯾە
ئام
:ی پی دی ئ ف
فاﯾلی
a (author) ،E
Eldén
Åsa
2003 ،U
Uppsala : A
Akta Universitatis Upsaliensis
S
Swedish 126
6 p. (ID: B1
1041)
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
دەرەوە
:و ت
 سوﯾدی: ش وەزار- زمان
12697
7 :پەڕتوووکی ژمارە
Interettnisk konflikt eller sa
amförstånd
d : en stud
die om etno
opolitik i K
Kurdistan/
/Irak
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201111
1101218476
62883
ئامادەﯾە
:ی پی دی ئ ف
فاﯾلی
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divltr
Dana (au
uthor) ،Sofi
universitet
2009 ،Sttockholm : Stockholms
S
Swedish
S
)p. ((ID: B1038
enddivltr
تاﯾبەتمەندﯾيە
يەکانی پەڕتوووک
دەرەوە
و ت:
سی
جﯚری پەڕتوووک :کﯚمە ناس
زمان  -ش وەەزار :سوﯾدی
12698
پەڕتوووکی ژمارە8 :
Kurderrna Det Förrbjudna Fo
olket
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201306
6180851287
78302
ئاماددەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
...
ی پەڕتووک
ەتمەندﯾيەکانی
تاﯾبە
دەرەوە
و ت:
جﯚرری پەڕتووک :دۆزی کورد
ن  -ش وەزار :سوﯾدی
زمان

12699
پەڕتوووکی ژمارە9 :
Kurdern
na: fyrtio å
år i Sverige
e (1965-20
)005
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201204
4252031276
64624
يە
شتا ئامادە نييە
ھش
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
Rohat Alakkom
ی پەڕتووک
ەتمەندﯾيەکانی
تاﯾبە
دەرەوە
و ت:
جﯚرری پەڕتووک :م ژوو
زمان
ن  -ش وەزار :سوﯾدی

12700
پەڕتوووکی ژمارە0 :
K
KURDISTAN
N. LANDET
T SOM ICKE ÄR
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201208
8051859157
72065
يە
شتا ئامادە نييە
ھش
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
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In
ngmar Karlssson
ی پەڕتووک
ەتمەندﯾيەکانی
تاﯾبە
دەرەوە
:و ت
 رامياری:جﯚرری پەڕتووک
 سوﯾدی: ش وەزار- ن
زمان

12701
1 :پەڕتوووکی ژمارە
Kuva
areportaasin (r)evolu
uutio
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201111
1101253196
62884
ئاممادەﯾە
:ی پی دی ئ ف
فاﯾلی
Hannu (autthor) ،Vanh
hanen
2002 ،Tam
mpere : Tam
mpere Unive
ersity
(45) p. (ID: B1043) ،Finnish
h 205
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی پەڕتووک
دەرەوە
:و ت
 فين ندی: ش وەزار- زمان
12702
2 :پەڕتوووکی ژمارە
Le
evebröd elller entreprrenörskap?
? : om utla
andsfödda personers
s företagan
nde i
Sve
erige
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201111
1101305436
62885
ئاماددەﯾە
:ی پی دی ئ ف
فاﯾلی
diivltr
Erik (au
uthor) ،Ljun
ngar
2007
7 ،Stockholm
m : Acta Universitatis S
Stockholmien
nsis
Sw
wedish 181 p. (ID: B10
045)
enddiivltr
تاﯾبە
ەتمەندﯾيەکاننی پەڕتووک
دەرەوە
:و ت
ناسی
ی
 کﯚمە:جﯚرری پەڕتووک
 سوﯾدی: ش وەزار- ن
زمان
12703
3 :پەڕتوووکی ژمارە
Öster om
m Eufrat i K
Kurdernas land
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201307
7292026488
89389
ئاماددەﯾە
:ی پی دی ئ ف
فاﯾلی

http://www.kurdipedia.org
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Baarbra Karabuda
ی پەڕتووک
ەتمەندﯾيەکانی
تاﯾبە
دەرەوە
:و ت
 دۆزی کورد:جﯚرری پەڕتووک
 سوﯾدی: ش وەزار- ن
زمان

12704
4 :پەڕتوووکی ژمارە
Recue
eil de texte
es Kourma
andji
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201110
0241428446
62532
 ئامادەﯾە:ی پی دی ئ ف
فاﯾلی
Stig Wikander
Uppsala Universitetss Arsskrift
1959
Upsala Univeersity - Swed
den 1959
Antholo
ogy of Kurd
dish “Kurmanji” texts
by: STIG W
Published b
WIKANDAR
دﯾيەکانی پەڕتتووک
تاﯾبەتمەند
:و ت
دەرەەوە
 ئەدەەبی:جﯚری پەڕتتووک
 سوﯾﯾدی: ش وەزار- زمان
12705
5 :پەڕتوووکی ژمارە
El fus
sil de mi padre
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201312
2241129218
87101
ە
شتا ئامادە نييە
ھش
:ی پی دی ئ ف
فاﯾلی
Hiner Saleem
Anagrrama
2
2005, Barce
elona
ISBN: 84-339-705
57-7
ەتمەندﯾيەکانی
تاﯾبە
ی پەڕتووک
دەرەوە
:و ت
جﯚری
 ھەمەجﯚرە:ی پەڕتووک
 ئيسپانی: ش وەزار- ن
زمان
12706
6 :پەڕتوووکی ژمارە
Los K
Kurdos: Hisstoria de u
una resiste
encia
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http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201312
2241131568
87100
ە
شتا ئامادە نييە
ھش
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
M anuel Marto
orell
Espasa Ca
alpe
1991, Madrid
51-7
ISBN: 84-239-175
ەتمەندﯾيەکانی
تاﯾبە
ی پەڕتووک
دەرەوە
و ت:
جﯚری پەڕتووک :م ژوو
زمان
ن  -ش وەزار :ئيسپانی
12707
پەڕتوووکی ژمارە7 :
Los Kurrdos; Kurdiistan: el Pa
ais inexisttente
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201305
5111650367
78608
ە
شتا ئامادە نييە
ھش
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
Naazenin Amira
aian
ی پەڕتووک
ەتمەندﯾيەکانی
تاﯾبە
دەرەوە
و ت:
ی پەڕتووک :دۆزی کورد
جﯚری
ن  -ش وەزار :ئيسپانی
زمان

12708
پەڕتوووکی ژمارە8 :
Pa
asióny mue
erte de Rahman el ku
urdo
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201312
2241133398
87099
ە
شتا ئامادە نييە
ھش
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
C
Carol Prunhu
uber
Alfa
2008, Cara
acas
ISBN: 978--980-354-24
48-1
ی پەڕتووک
ەتمەندﯾيەکانی
تاﯾبە
دەرەوە
و ت:
جﯚری
ی پەڕتووک :دۆزی کورد
ن  -ش وەزار :ئيسپانی
زمان
12709
پەڕتوووکی ژمارە9 :
Grrammatica
a E Vocabo
olario Della
a Lingua Kurda

ﻻﭘەڕە
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dipedia.org//?q=201110
0162303066
62392
http:///www.kurd
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
Roma ،1787
سک نکراوە!
ئەم پەڕتووککە لەالﯾەن گگووگ ەوە ک
دﯾيەکانی پەڕتتووک
تاﯾبەتمەند
و ت:
دەرەووە
جﯚری پەڕتتووک :زمانەووانی
ی
زمان  -ش وەزار :ئيتالی
12710
پەڕتوووکی ژمارە0 :
Kurd
distan. Cuccina e Trad
dizioni Dell Popolo Cu
urdo
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201311
1211221498
87700
ە
ھ شتتا ئامادە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
Miirella Gallettti, Fuad Rah
hman
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ددەرەوە
و ت:
ی پەڕتووک :ددۆزی کورد
جﯚری
ئيتالی
زمان  -ش وەزار :ئي

12711
پەڕتوووکی ژمارە1 :
La qu
uestione curda
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201311
1211148028
87705
ئاماددەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
ottobre 2010
ی پەڕتووک
ەتمەندﯾيەکانی
تاﯾبە
دەرەوە
و ت:
جﯚرری پەڕتووک :راپﯚرت
ن  -ش وەزار :ئيتالی
زمان

12712
پەڕتوووکی ژمارە2 :
PROMESSE E TRADIM
MENTI KUR
RDISTAN, T
TERRA DIV
VISA
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201311
1211127508
87708
ئامادەﯾﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی

ﻻﭘەڕە
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Vieste
Mauro di V
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی پەڕتووک
ددەرەوە
و ت:
ی پەڕتووک :ددۆزی کورد
جﯚری
زمان  -ش وەزار :ئييتالی
12713
پەڕتوووکی ژمارە3 :
S
Storia dei c
curdi
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201311
1211224109
92632
يە
شتا ئامادە نييە
ھش
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
Mirella Galletti
ی پەڕتووک
ەتمەندﯾيەکانی
تاﯾبە
دەرەوە
و ت:
جﯚرری پەڕتووک :دۆزی کورد
ن  -ش وەزار :ئيتالی
زمان

12714
پەڕتوووکی ژمارە4 :
Tappeti Populari C
Curdi
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201311
1211122178
87709
ە
شتا ئامادە نييە
ھش
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
C
Cristina Carimini
C
Compte d'au
uteur
1994, Milano
ەتمەندﯾيەکانی
تاﯾبە
ی پەڕتووک
دەرەوە
و ت:
جﯚری
ی پەڕتووک :ھەمەجﯚرە
ن  -ش وەزار :ئيتالی
زمان
12715
پەڕتوووکی ژمارە5 :
אנא כורדי
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201212
2271643107
74503
ە
شتا ئامادە نييە
ھش
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی

ﻻﭘەڕە
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ריר אליעזר
צפר
ی پەڕتووک
ەتمەندﯾيەکانی
تاﯾبە
ئيسرائيل
:و ت
جﯚری
 دۆزی کورد:ی پەڕتووک
 عيبری: ش وەزار- ن
زمان

12716
6 :پەڕتوووکی ژمارە
ДОКУМЕН
НТЫ О КУР
РДАХЮЖН
НОГО КАВ
ВКАЗА ХРА
АНИВШИЕС
СЯ В
НАЦИОНА
АЛЬНОМ И
ИСТОРИЧЕ
ЕСКОМ АР
РХИВЕ ГРУ
УЗИИ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201310
0132105508
88337
ئامادەﯾە
ە
:ی پی دی ئ ف
فاﯾلی
КАРИМ А
АНКОСИ (КА
АРАМЕ АНКО
ОСИ)
ОП
ПИСАНИЕ И ВЫПИСКИ ИЗ АРХИВН
НЫХ
ДОКУМЕН
НТОВ О КУР
РДАХ
19
920 – 1940 годы
А
АРХИВ НОВ
ВЕЙШЕЙ ИС
СТОРИИ ГРУ
УЗИИ
НЫЕ ФОНДЫ
Ы И ЕДИНИ
ИЦЫ ХРАНЕ
ЕНИЯ С КРА
АТКИМИ ОП
ПИСАНИЯМИ
И ИХ
АРХИВН
СОДЕРЖАНИЯ:
KARIM ANKOSI (KA
ARAME ANK
KOSI)
DO
OCUMENTS OF KURDS OF SOUTHE
ERN CAUCA
ASUS
PRESERVED IN THE CENTR
RAL HISTOR
RICAL ARCH
HIVE
OF GEORGIA
CRIPTIONS A
AND EXTRA
ACTS FROM THE ARCHIIVAL
DESC
DOCUME
ENTS CONCERNING KU
URDS
1920 – 1940
THE
E CENTRAL ARCHIVE O
OF THE CON
NTEMPORAR
RY HISTORY
Y OF
GEORGIA
ARCHIVAL FUND AND UNITS
S OF KEEPIN
NG WITH S
SHORTS DES
SCRIPTIONS
S OF
THE
EIR CONTEN
NTS.
Tbillisi - T B I L I S I
2010
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی پەڕتووک
شوو
سﯚﭬيەتی پ ش
س
:و ت
 دۆزی کورد:ی پەڕتووک
جﯚری
 روووسی: ش وەزار- زمان
12717
7 :پەڕتوووکی ژمارە
З
Замбильф
фрош
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201309
9201830508
88628
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 ئامادەﯾە:ی پی دی ئ ف
فاﯾلی
Курдская
К
поэма и ее фольклорны
ф
ые версии. Критическкий текст,
пе
еревод, при
имечания, предислови
п
ие, приложеения Ж.С.М
Мусаэлян.
Отв
ветственный
й редактор М.Б.Руденко. М.: Изд
дательство «Наука»,
Главна
ая редакция восточно
ой литератууры. 1983
دﯾيەکانی پەڕتتووک
تاﯾبەتمەند
ەتی پ شوو
سﯚﭬيە
:و ت
 کلتوورر:جﯚری پەڕتتووک
ی
 رووسی: ش وەزار- زمان
12718
8 :پەڕتوووکی ژمارە
И
Идентифи
икация ези
идов
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201311
1241843598
87654
ئامادەەﯾە
:ی پی دی ئ ف
فاﯾلی
...
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
 ئئاﯾين و ئاتەﯾزم:ی پەڕتووک
جﯚری
 ررووسی: ش وەزار- زمان

12719
9 :پەڕتوووکی ژمارە
ИРАК
КСКИЙ КУР
РДИСТАН НА СОВРЕ
ЕМЕННОМ ЭТАПЕ (1
1991–2011
1 гг.)
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201311
1202013528
87727
ئامادەﯾە
ە
:ی پی دی ئ ف
فاﯾلی
С.М. Ив
ванов
УЧРЕЖДЕНИЕ РОССИЙСКО
Р
ОЙ АКАДЕМ
МИИ НАУК И
ИНСТИТУТ МИРОВОЙ ЭКОНОМИКИ И
М
МЕЖДУНАРО
ОДНЫХ ОТН
НОШЕНИЙ РАН
Моссква
ИМЭМО РАН
2011
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ددەرەوە
:و ت
 ددۆزی کورد:ی پەڕتووک
جﯚری
 ررووسی: ش وەزار- زمان
12720
0 :پەڕتوووکی ژمارە
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севе
ерных" ха
алдеях" ،Исследован
И
ния об" ир
ранских" к
"курдах" и их" предках
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201110
0162328326
62395
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
Петр Иванович Лерх
1856
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
دەرەوە
و ت:
ی پەڕتووک :م ژوو
جﯚری
زمان  -ش وەزار :رووسی
12721
پەڕتوووکی ژمارە1 :
Курдистан
К
н - Ресурсы
ы и Полит
тика - Част
ть II
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201304
4052039218
82664
ئاماادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
Н.З. Мо
осаки
Москва 2005
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی پەڕتووک
ددەرەوە
و ت:
ی پەڕتووک :ددۆزی کورد
جﯚری
زمان  -ش وەزار :ررووسی
12722
پەڕتوووکی ژمارە2 :
Ку
урдистан и курдски
ий вопрос (1923 – 19
)945
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201309
9301650338
88442
ئاماددەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
...
ی پەڕتووک
ەتمەندﯾيەکانی
تاﯾبە
دەرەوە
و ت:
جﯚری پەڕتووک :م ژوو
ن  -ش وەزار :رووسی
زمان

12723
پەڕتوووکی ژمارە3 :
КУРДСКА
КАЯ НАРОД
ДНАЯ ЛИР
РИКА
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201112
2141933126
63301
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی

ﻻﭘەڕە
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ی کوردی
سترانی ميللی
ت کستی س
لەشاری سانکت
ی
سی
زانستی رۆژھە تناس
ی
ميای
ئەو بەرھەممە لە ئەکادﯾم
کراوە،تاوەکو ھاتﯚتە
و
لەسەر
ر
ی دوور و در ژ کاری
گ ماوەﯾەکی
پيترسبوورگ
کرمانجی ژوور و
ی
سترانی ميللی کورددی بەش وەزاری
ی
ستی
بەرھەم،ناووەرۆکی ت کس
کراون و بە
ن
مەی زمانی رروسی
ھەموو تەرجەم
بەئەلفوب ی التينييە و ت کستەکان ھ
سراوە
1977دا نووس
کوردی و روسی ککە لەسا ی 7
ی
ەکی دوور و ددر ژ بە
پ شکەکييە
بە  277پەڕە
مناوەندی و ە
لەگە ی ب وکراوەتەوە .ئەو کت بە بە قەوارەی مام
چاپکراوە.
نووسەرانی
ی کت ب :قەناتی کﯚردۆﯾﭫ ،ژ.س.موسلليان
شو نی چااپ  :مﯚسکﯚ
20
ساڵ 002 :
ی فەخرەدﯾن تاھير
سەرچاوە :فەﯾسبووکی
دﯾيەکانی پەڕتتووک
تاﯾبەتمەند
و ت:
دەرەەوە
جﯚری پەڕتتووک :کلتووور
سی
زمان  -ش وەزار :رووس
12724
پەڕتوووکی ژمارە4 :
Курд
дская проб
блема в Ир
раке
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201311
1231115438
87677
ئامادەەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
Надеж
жда Степан
нова
ی پەڕتووک
ەتمەندﯾيەکانی
تاﯾبە
ی پەڕتووک :ھەمەجﯚرە
جﯚری
ن  -ش وەزار :رووسی
زمان

12725
پەڕتوووکی ژمارە5 :
КУРДСК
КИЕ НАРО
ОНДЫЕ ПЕСНИ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201112
2141942236
63303
ی پی دی ئ ف :ھ شتا ئاماادە نييە
فاﯾلی
سترانی مييللی کوردی
سانکت
رۆژھە تناسی و ببەشی کوردەەلﯚجی لە س
ە
لەالﯾەن ئەکاددﯾميای
ئەو کت بە لە
گ بﯚ چاپ ئاممادەکراوە.
پيترسبوورگ
ميللی کوردﯾيە و لەئەلفوب ی ئئارامی بە قەو ی
ی
سترانی
ناوەرۆکی ت کست کی س
جەمەی
ەو دەقە تەرج
ئارامييەکە راسترە ..ئە
ە
ستيدا ئەلفوب ی
خﯚمان سﯚﯚرانی ،لە راس
ەو کت بەدا چااپ
ەکە پ کەوە لە
روسی کراوە و ھەردوو دەقەکە کورددی و روسييە
کراون.
نووسەری کت ب  :ژ.س .موساليان

ﻻﭘەڕە
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زمانی روسی کرددوە و
ی
جەمەی
ەکەی لە کورردﯾيەوە تەرجە
ەرە خﯚی دەقە
ئەو نووسە
سان و
ەھارﯾکاری دەەستەﯾەک لە رۆژھە تناس
ە روسی بﯚ ننووسيوە و بە
پەڕاو زی بە
کردووە.
ە
ن پ داچوونەوەەﯾان بﯚ
کوردناسان
 19دا
 A5و بە  130پەڕە لە شاری مﯚسکﯚ للە سا ی 985
ئەو کت بە بە قەوارەی 5
چاپ و ب ووکراوەتەوە.
ی فەخرەدنی تاھير
سەرچاوە :فەﯾسبووکی
دﯾيەکانی پەڕتتووک
تاﯾبەتمەند
و ت:
دەرەەوە
جﯚری پەڕتتووک :کلتووور
سی
زمان  -ش وەزار :رووس
12726
پەڕتوووکی ژمارە6 :
Кур
рдский пастух
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201208
8111238166
68228
ئامادەﯾﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
...
ی پەڕتووک
مەندﯾيەکانی
تاﯾبەتم
و ت:
شوو
سﯚﭬيەتی پ ش
س
جﯚری پەڕتووک :رۆۆمان
زمان  -ش وەزار :روووسی

12727
پەڕتوووکی ژمارە7 :
Ку
урдско-рус
сский слов
варь
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201311
1171212538
87809
ی پی دی ئ ف :ئامادەﯾە
فاﯾلی
Курдое
ев К. К. Юсуупова З. А.. М..1983
دﯾيەکانی پەڕتتووک
تاﯾبەتمەند
و ت:
ەتی پ شوو
سﯚﭬيە
ەنگ
جﯚری پەڕتتووک :فەرھە
ی
زمان  -ش وەزار :رووسی

12728
پەڕتوووکی ژمارە8 :
Курды в войнах России
Р
с Пе
ерсией и Т
Турцией в течение XIX столе
етия.
Со
овременно
ое полити
ическое по
оложение турецких
х, персидских и русс
ских
кур
рдов
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http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201311
1222057248
87688
ئامادەﯾە
ە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
Петр Авер
рянов
Аве
ерьянов П. И. – Тифли
ис : Типография Штаб
ба Кавазско
ого военногго округа, 1
1900.
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
شوو
سﯚﭬيەتی پ ش
س
و ت:
ی پەڕتووک :م ژوو
جﯚری
زمان  -ش وەزار :روووسی
12729
پەڕتوووکی ژمارە9 :
Курды в Краснод
дарском к
крае.
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201311
1202053288
87723
ئاممادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
...
ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ددەرەوە
و ت:
ی پەڕتووک :ددۆزی کورد
جﯚری
زمان  -ش وەزار :ررووسی
12730
پەڕتوووکی ژمارە0 :
Курды. З
Заметки и впечатле
ения
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201312
2271950088
87044
ئاماددەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
В
В.Ф.Миронсский
1915
ی پەڕتووک
ەتمەندﯾيەکانی
تاﯾبە
دەرەوە
و ت:
جﯚرری پەڕتووک :م ژوو
زمان
ن  -ش وەزار :رووسی
12731
پەڕتوووکی ژمارە1 :
МАХ-ШАР
РАФ ХАНУМ
М КУРДИС
СТАНИ ХРО
ОНИКА ДО
ОМА АРДА
АЛАН
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201311
1241851098
87652
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
...
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ی پەڕتووک
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی پەڕتووک :م ژوو
جﯚری
زمان  -ش وەزار :رووسی
12732
پەڕتوووکی ژمارە2 :
ОПИСА
АНИЕ КУР
РДСКИХ МА
АТЕРИАЛО
ОВ НАЦИО
ОНАЛЬНОГ
ГО ЦЕНТРА
А РУКОПИ
ИСЕЙ
ГРУ
УЗИИ
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201311
1241855278
87651
ئامادەەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
КА
АРАМЕ АНКО
ОСИ
ТБИЛ
ЛИСИ - TBIILISI
2
2009
ی
تاﯾبە
ەتمەندﯾيەکانی پەڕتووک
شوو
سﯚﭬيەتی پ ش
س
و ت:
ھەمەجﯚرە
ی پەڕتووک :ھ
جﯚری
ن  -ش وەزار :ررووسی
زمان
12733
پەڕتوووکی ژمارە3 :
уче
ебный рус
сско - курд
дский слов
варь
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201310
0172254498
88290
ئامادەﯾﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
...
ی پەڕتووک
مەندﯾيەکانی
تاﯾبەتم
شوو
سﯚﭬيەتی پ ش
س
و ت:
ەرھەنگ
جﯚری پەڕتووک :فە
زمان  -ش وەزار :روووسی

12734
پەڕتوووکی ژمارە4 :
Kurrdistan itse
enäisyyden
n kynnykse
?ellä
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201310
0232149058
88225
يە
شتا ئامادە نييە
ھش
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
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...
ی پەڕتووک
ەتمەندﯾيەکانی
تاﯾبە
دەرەوە
:و ت
 دۆزی کورد:جﯚرری پەڕتووک
 فين ندی: ش وەزار- ن
زمان

12735
5 :پەڕتوووکی ژمارە
Serhilda
an - Kurdie
en kansannousu Van
nissa
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201301
1011621517
74578
 ھ شتا ئاماادە نييە:ی پی دی ئ ف
فاﯾلی
Koivunen
n, Kristiina
SYRJÄIS
SEN VUORIS
STOKAUPUN
NGIN ARKEA
A, KLAANIRIIITOJA JA
KANSAN
NNOUSUA
Turkin
n kurdit ajav
vat oikeutta omaan kultttuuriin sateelliittien, kän
nnyköiden
ja in
nternetin vällityksellä. Ka
ansannousu
u serhildan o
on kurdikansan luova
prosessi.
Turrkin itärajalla
a sijaitseva Van kuuluu
u Turkkiin, m
mutta siellä ei hallitse
Turkin
T
hallitus, vaan santarmien tie
edustelupalvvelu Jitem. Turkki on
agenttivaltio,, jonka tode
ellisten tapa
ahtumien rin
nnalla Jamess Bondkin
kalpenee.
yvien taistelu
ujen varjosssa Vanissa eletään
e
tavaallista arkea,, jossa on
Kiihty
niin klaaniriitoja,
k
, kunniamurrhia, salakuljettajia kuin
n lintuinflue
enssaakin.
Ja… Lue lisää
ISBN : 978-952-0
01-0022-3
Sidosasu
u: nidottu
Sivumä
äärä: 160
Ilm.:: 10/2007
دﯾيەکانی پەڕتتووک
تاﯾبەتمەند
:و ت
دەرەوەە
 دۆزی کورد:جﯚری پەڕتتووک
 فين ند: ش وەزار- زمان
دی
12736
6 :پەڕتوووکی ژمارە
68 I KJØLVANNE
K
ET AV DEN
N IRANSKE
E REVOLUS
SJON
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http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201309
9022159338
88980
ی پی دی ئ ف :ھ شتا ئئامادە نييە
فاﯾلی
Soran Karbasian
2013
ISBN 9
978-82-300--1068-6
ەندﯾيەکانی پە
تاﯾبەتمە
پەڕتووک
دەرەەوە
و ت:
جە
ەڕتووک :ئەنففال و ھە ەبج
جﯚری پە
زمان  -ش وەزار :نەرووﯾجی
12737
پەڕتوووکی ژمارە7 :
Et netttverk av fø
ørstehjelpe
ere i det minelagte N
Nord-Irak - Et spørsm
mål om liv eller
død
dipedia.org//?q=201310
0241651208
88212
http:///www.kurd
ئامادەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
Maste
eroppgave i helsefag
Odd E
Edvardsen
Avdeling for sykeple
)eie og helseffag (ASH
Institu
utt for klinis k medisin
Universitetet i Tromsø
Septem
mber 2006
تاﯾبەتمەندﯾﯾيەکانی پەڕتوووک
دەرەوە
ە
و ت:
جﯚری پەڕتوووک :دۆزی ککورد
جی
زمان  -ش ووەزار :نەروﯾج
12738
پەڕتوووکی ژمارە8 :
Kurrdere
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201210
0191029057
73434
يە
شتا ئامادە نييە
ھش
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
...
ی پەڕتووک
ەتمەندﯾيەکانی
تاﯾبە
دەرەوە
و ت:
جﯚری پەڕتووک :دۆزی کورد
ن  -ش وەزار :نەروﯾجی
زمان
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12739
پەڕتوووکی ژمارە9 :
Kurrdistan - o
om fortid, ffolk og framtid
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201208
8292158454
42052
يە
شتا ئامادە نييە
ھش
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
Erling Filkvvord
ی پەڕتووک
ەتمەندﯾيەکانی
تاﯾبە
دەرەوە
و ت:
جﯚری پەڕتووک :دۆزی کورد
ن  -ش وەزار :نەروﯾجی
زمان

12740
پەڕتوووکی ژمارە0 :
Min drøm om
m Kurdistan – Værd a
?at kæmpe for
dipedia.org//?q=201310
0241647488
88213
http:///www.kurd
ئامادەەﯾە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
...
ی پەڕتووک
ەتمەندﯾيەکانی
تاﯾبە
ددەرەوە
و ت:
ی پەڕتووک :ھ
جﯚری
ھەمەجﯚرە
ن  -ش وەزار :نەروﯾجی
زمان

12741
پەڕتوووکی ژمارە1 :
Norsk
k nå!; ordliste norsk--kurdisk so
orani
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201310
0232349348
88223
ھ شتا ئامادە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
Gölin
n Kaurin Nil sen, Jorunn
n Fjeld
Multi - flera språk,, 2009
تاﯾبەتم
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
و ت:
د ەرەوە
ەرھەنگ
جﯚری پەڕتووک :فە
ەروﯾجی
زمان  -ش وەزار :نە
12742
پەڕتوووکی ژمارە2 :
Norsk-ku
urdisk (kurmanjî) illustrert ord
dbok
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201310
0240001248
88221
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 ھ شتا ئاماادە نييە:ی پی دی ئ ف
فاﯾلی
av Tove Bjørn
neset (redak
ktør), Nizar Hirori
H
(reda ktør), Bewa
ar Kareem
(redaktø
ør) og Ramin
n Darisiro (rredaktør).
Utdanningsdirektorratet 2007 Innbundet
دﯾيەکانی پەڕتتووک
تاﯾبەتمەند
:و ت
دەرەووە
ەنگ
 فەرھە:جﯚری پەڕتتووک
جی
 نەروﯾج: ش وەزار- زمان
12743
3 :پەڕتوووکی ژمارە
Ny i No
orge; ordliste norsk--kurdisk so
orani
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201310
0232357468
88222
ھ شتاا ئامادە نييە
:ی پی دی ئ ف
فاﯾلی
Nilsen
Gerd
d Manne, Gö
ölin Kaurin N
Multi - flera språk,, 2013
تاﯾبەتم
مەندﯾيەکانی پەڕتووک
:و ت
د ەرەوە
 فە:جﯚری پەڕتووک
فەرھەنگ
ەروﯾجی
 نە: ش وەزار- زمان
12744
4 :پەڕتوووکی ژمارە
Voksne
e kurdiske innvandre
ere i Norge
e Språklig o
og sosial ttilpasning blant kurd
diske
innvand
drere
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201310
0241655298
88211
ئامادەﯾە
:ی پی دی ئ ف
فاﯾلی
Chalak Ma
arufi
Mastteroppgave ved Utdann
ningsvitenskkapelige fakultet
Ped
dagogisk forrskningsinsttitutt
UNIVERS
SITETET I O
OSLO
Vår 2012
تاﯾبەتتمەندﯾيەکانی
ی پەڕتووک
ددەرەوە
:و ت
 ددۆزی کورد:ی پەڕتووک
جﯚری
ەروﯾجی
 نە: ش وەزار- زمان
12745
5 :پەڕتوووکی ژمارە
クル ディスタンを訪
訪ねて―トルコ
コに暮らす国な
なき民
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http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201310
0172349269
92414
ھ شتتا ئامادە نييە
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
作者: 松浦
浦範子
出版社
社/メーカー: 新
新泉社
売日: 2003/0
03/15
発売
メディア: 単
単行本
ク: 4回
購入 : 1人 クリック
この商品を含むブ
ブログ (4件) を
を見る
ی پەڕتووک
مەندﯾيەکانی
تاﯾبەتم
و ت:
ددەرەوە
ی پەڕتووک :ددۆزی کورد
جﯚری
زمان  -ش وەزار :ژاپﯚنی
12746
پەڕتوووکی ژمارە6 :
クルド人と
とクルディスタ ン―拒絶され
れる民族 [単行
]行本
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201310
0172346018
88289
يە
شتا ئامادە نييە
ھش
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
...
ی پەڕتووک
ەتمەندﯾيەکانی
تاﯾبە
دەرەوە
و ت:
جﯚرری پەڕتووک :دۆزی کورد
ن  -ش وەزار :ژاپﯚنی
زمان

12747
پەڕتوووکی ژمارە7 :
クルド語
語入門
http:///www.kurd
dipedia.org//?q=201310
0180030008
88286
ە
شتا ئامادە نييە
ھش
ی پی دی ئ ف:
فاﯾلی
...
ی پەڕتووک
ەتمەندﯾيەکانی
تاﯾبە
دەرەوە
و ت:
ی پەڕتووک :ھەمەجﯚرە
جﯚری
ن  -ش وەزار :ژاپﯚنی
زمان
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