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ناوەرۆکی

  دەق
- ئەسپەکان/ کەریم دەشتی/ ٣

- سەراب و ئاو لە جامێکدان/ نەوزاد ڕەفعەت/ ٧
- فرمێسکێکی مۆمیاکراو/ بەرزان هەستیار/ ١٠

- بۆرین/ ماژێدا محەمەد/ ١٢
- بەرئاوازەکان/ لە سوێدییەوە: ڕزگار شێخانی/ ١٣

- هەلبەستا هەفتەیێ دپێڤەژۆیا شعرا جیهانیدا/
د. حوسێن حەبەش/ ١٥

- بلیتی بەخت/ جەبار سابیر/ ١٧
- کانی فرمێسک/ ئیسامعیل خۆشناو/ ٢١

- قەرەقەرێ و کایەی شەوانە/
سوهراب مەعرووفی )دەریا(/ ٢٤

- دلشا/ فەالت دلگەش/
تیپگوێزی: هێمن عومەر خۆشناو/ ٢٧

- تاوان/ لە ئەڵامنییەوە: باهۆز مستەفا/ ٣٤

  هەڤپەیڤین
- هەڤپەیڤینێک لەگەڵ هونەرمەندی شێوەکار حوسێن 

عەبدوڵاڵ/ ئا: ئازاد عەبدولواحید/ ٣٧
- لەگەڵ هونەرمەند )دڵزار عابدی(ی موزیکژەن/

ئا: شەریف فەالح/ ٥٦

  ڕەخنە و لێکۆڵینەوە
- ئاوێتەبوونی ژانرە ئەدەبییەکان لە شیعری ڕوانگەدا/ 

پ.د. عوسامن خدر دەشتی/ ٦٦
- لە بارەی مێژووی ڕۆمانی کوردییەوە/

د. عەبدوڵاڵ ڕەحامن/ ٧٦

  هزر و فەلسەفە
- ئیستێتیک، فەلسەفەی جوانی و هونەر/

د. حەمید عەزیز/ ٨٣
- کۆمەڵناسی مێژوویی مۆدێرنیتە لە ڕۆژهەاڵتی کوردستان/ 

شاهۆ حوسێنی/ ٩١

  وتار
- ئامانج، واتا و جوانی لە ئەدەبی مندااڵندا/

لەیال ساڵحی/ ١٠١

- هەندێ الیەنی جوانکاری لە شیعرەکانی مستەفا بەگی 
)کوردی(دا/ هونەر عومەر ئەحمەد/ ١٠٩

  زمانزانی
- ئارگومێنتی کار لە ڕستەسازی و واتاسازیدا/

سەالم ناوخۆش/ ١١٥

  مێژوو
- ڕۆڵی بازاڕ لە شۆڕشی مەرشووتەخوازیی ئێرانیدا/

پ. ی. ئەحمەد باوەڕ/ ١٢١

  هونەر
- بەشداری ئاڤان سدیق لە پێشانگای )جەستەی بیرناو، 

جەستەی نەبیرناو(دا/ گارا/ ١٣٣

  ڕەخنەی شانۆیی
- دوالیزمی )شکۆ و ئیستێتیکا( لە منایشی شانۆیی: 
)زەماوەندی دڕندەیی(دا/ ڕێباز محەمەد جەزا/ ١٣٧

  خوێندنەوەی کتێب
- کتێبی لێکۆڵینەوەی زارە کوردییەکانی باشوور/ 

فەرەیدوون سامان/ ١٤٩

  نامە
- چەند نامەیەکی م. عەبدولڕەقیب یووسف بۆ م. تاهیر 

ئەحمەد حەوێزی/ ئا: سەرنووسەر/ ١٥٣

  بە بااڵبڕین
- گۆڤاری ڕامان، بیست ساڵ دۆستایەتی/

عەبدوڵاڵ غەفوور/ ١٥٨

  سووکە لەنگەر
- کۆرۆنا سامتەی بە )ڕامان(یش کرد/ سەرنووسەر/ ١٦٠


