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 يةكةمقؤناغى                                       شانلؤى ضؤزاى                                                    

                                                                                                                                                                                                                                                                     كوزدؤلؤجى                                                                                          شانطتلَتى فاكة 
                                                              يةكة 2                                                                                     مامتاتيمبةشى 

 2023-2022    زِيَبةزى كؤزس                                                   
 

 e-mail  مؤبايل مامؤضتاى بابةت

 Hiwaassaf@yahoo.com 07504885233 وا أمحد عصافيي

 e-mail مؤبايل زِيَلدةزمامؤضتاى 
   

 ئاماجنى كؤزضةكةثيَهاضة و 
كوزدؤلؤجى، بابةتيَلة تيصم دةخاتة ضةز ميَروو و جوطسافيا و شماى و ئةدةب و كلتووزى كوزدى، لةثيَهاوى ئاشهابوونى 

 قوتابى بة نةتةوة و خاكى كوزداى.
 

 يو ضةزااوةكاىطسنطرت
 كوزدؤلؤجى، د.عةبدوادلواحيد موشري دشةيى. -2

 شمانةوانى، حمند معسوف فتاح -2

 ميَرووى ئةدةبى كوزدى، د. مازف خةشنةداز -3

 خالصة تازيذ كوزد و كوزدضتاى، حمند ئةمني شةكى بةط -4

 شماى و ئةدةبى كوزدى، شوكسية زِةضول -5

 ئةدةبى كوزدى و يونةزةكانى ئةدةب، شوكسية زِةضول -6

 ناضى و زِؤذيةالتهاضى، شوكسية زِةضولكوزد -7

 ميَرووى زِؤذنامةطةزى كوزدى، عبداجلباز حمند جبازى -8

 كوزد و كوزدضتاى، عبدالسمحو قامسلو، و: عبداهلل حطو شادة -9

ى كوزدضتاى، د. عةبدولال غةفوز، ااثى ثيَهجةم، دةشطاى تويَريهةوة و بالَوكسدنةوةى موكسيانى، جوطسافيا -20
 .2008ثدانةى خانى، يةوليَس، كوزدضتاى، اا

شمانى كوزدى دابةشبوونى جوطسافيايى دياليَلتةكانى، فوئاد حةمة خوزشيد، ءةزطيَسِانىى عومسىاى علىى قىادز،      -22
 . 2985ااثدانةى ئافاق عةزبية، بةغدا، 

 . 2711تاريخ اللغة الكردية، زبري بالل امساعيل، مطبعة احلوادث بغداد،  -21

، روذبرر،نة  ملييال ا ييد ، ترمجيية دنييد مجيييل ا شييراناا البدلي يي  ألمييرياشررنامة ،    -21
 ،زارة الرتبيية، كردسيناا  ، مطبعية ل الطبعة الثانية، مؤس ة موكرييان  للطباعية لالر ير   

 .1002، اربيل
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 ى كؤزسناوةزؤك
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 (كوزدناضى)كوزدؤلؤجى

 وشةى كوزد و كوزدضتاى

 زِةاةلَةكى كوزد
 ميَرووى كؤنى كوزد

 كوزد دواى ئيطالم

 دةولَةتى ئةيووبى

 :اةند مرينصيهيَلى كوزدى
 اةند شؤزِشيَم لة ميَرووى كوزددا

 :اةند ويَطتطةيلى طسنط لة ميَرووى كوزددا
 شةزِى االَديَساى

 محوودحلومةتى شيَذ مة
 ثةميانى ضيظةز

 كؤمازى مًاباد

 ى ئاشاز11بةيانهامةى 
 ئةنفال و كينيابازاى

 شويَهةوازة طسنطةكاى لة كوزدضتاندا
 كؤمةلَة و ثازتى ضياضى لة كوزدضتاندا

 ئايو و كلتووز لة كوزدضتاندا
 زِؤذنامةطةزى لة كوزدضتاندا

 جوطسافياى كوزدضتاى
 شمىىىىىىىىىىىىىىاى

 شماى ثةيدابوونى
 زِاى لة شمانداطؤ

 دزوضتبوونى جياواشى لة شماندا
 خصمايةتى و ثيَطةى شمانى كوزدى لة ناو شمانانى جيًاندا

 شاز)دياليَلت(
 شازةكانى شمانى كوزدى
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 شمانى ضتاندةز)شازى ضتاندةزد(
 شمانى ضتاندةزدى كوزدى

 نووضني و زِيَهووس
 ئةلفباى عةزةبى - أ

 زِيَهووضى التيهى:  - ب
 ئةدةب

 بدابةشلسدنى ئةدة
 ئةدةبى كوزدى

 نويَبوونةوةى ئةدةبى كوزدى
 


