كتيبخاٌةي ٌاوةٌدي

كتيبخاٌةي ٌاوةٌدي شاٌكوي ضةالحةديَ لةكةه داوةشزاٌدٌي شاٌكو ضةزي ِةليٍاوة شوازةيةكي شوز
ضةزجاوةي شاٌطيت و وسوفايةتي لة كصت بوازةكاُ تيدا كوكساوةتةوة ,ئةو كتاباٌةط بةشواٌي كوزدي
عةزةبي و ئيٍكميصيَ  ..كصت كتابةكاُ بة بوليين ديوي دةيي بولني كساوُ ئةً بوازاٌة دةكسيتةوة
 000 Computer science, information and general work
كؤوجيوتةز و شاٌيازييةطصتيةكاُ
فةلطةفة و دةزووٌٍاضى  100 Philosophy and psychology
ئاييٍيةكاُ 200 Religion
شاٌطتىى كؤوةلٍاضى  300 Social sciences.
شواٌةواٌى  400 Language .
شاٌطتةكاُ 500 Science .
تةكٍولؤجيا  600 Technology
ِوٌةز  700 Arts and recreation
ئةدةب  800 Literature
ويَروو جوطسافيا  900 History and geography
زووبةزي كتيبخاٌةي ٌاوةٌدي  8514ورت دوجاية بالة خاٌةكةط لة زووبةزي  5511ورت دووجا دزوضت
كساوة لة ضي ٌّوً بيكّاتوة ِةز ٌّو ويك شوازةيةك كوكا و شوزي فةزواٌبازاٌي تيداية كتيبخاٌةي
ٌاوةٌدي لةً بةشاٌة بيكّاتوة بة بي ي بةيكةزي دازيصزاو وة لةضةز ئاضيت ضطتةوي عةزةبي و جيّاٌي
كصتياُ (ِازد كوبني) بسيتني لة :
 -5بةشي خواضتين كوزدي و عةزةبي كة شوازةي كتابةكاُ دةكاتة  54881كتابي عةزةبي وة
51181
كتابي كوزدي .
 -2بةشي خواضتين كتابي ئيٍكميصي كة شوازةي كتابةكاٌي دةكاتة  44481كتاب.
 -4بةشي ٌاوةكاُ لة كصت بوازةكاُ شاٌطيت و وسوفايةتي شوازةياُ ٌ 5548 :اوةي كوزدي4144 .
ٌاوةي عةزةبي وة ٌ 9419اوةي ئيٍكميصي
 -8بةشي كوفازي ئيٍكميصي شوازةياُ دةكاتة  555821كوفاز
 -1بةشي كوفازي عةزةبي و كوزدي بيكّاتوة لة  51444كوفازي عةزةبي وة  2851كوفازي كوزدي
 -5بةشي ضةزجاوةكاُ كة دةزجوٌياُ ٌية بسيتني لة  244كتابي كوزدي  4515 ،كتابي عةزةبي وة
 2854كتابي ئيٍكميصي .
ِ -4ةزوةِا بةشي دةضت ٌوضةكاُ شوازةياُ  554دةضتٍوضة  .وة ئةً بةشةط  545كتابي تسكي وة
515
كتابي فازضي وة  412كتابي عةزةبي بيكّاتوة

 -4كوزٌةزي ئةوسيكي  5241كتابي تيداية .
 -9كوزٌةزي ئةملاٌي  5285كتابي لة خو دةكسيت
 51تاقيكةي دةٌك
كتيبخاٌةي ٌاوةٌدي بٍكةيةكي شاٌيازي ِةية كة بة فةزوي لة اليةُ حكووةتي ئةوسيكي
بيصكةط كساوة كة ِةشازةِا كتاب و ٌويرتيَ كوفازي شاٌطيت ئةلكرتوٌي تيداية زوشاٌة واووضتاياُ و
قوتابياُ كازي لةضةز دةكةُ داوُ لودي ضةزجاوة دةكةُ ئةو والبةزةط بسيتية لة
elibraryUSA.org
ضبةيطي ئةكادميي  4وةتسة بو ِةز قوتابيةك ياُ واووضتاييةك .
زوشاٌة  511كةس ضةزداٌي كتيبخاٌة دةكةُ  ..شوازةي ئةو كووبيوتةزاٌةي لة كتيبخاٌة ِةُ
يةكطاٌة بة  88كووبيو تةز  .دابةط كساوة ضةز بةشةكاُ وة لة شويين تايبةت لة ِةز ٌّوويك
دابةط كساوة داتا بيطي لةضةزة بةِوييةوة قوتابياُ لة دواي كتاب دةكةزيَ
ِةزوةِا شوازةي ئةو كتابة ئةلكرتوٌياٌةي لة كتيبخاٌة ِةُ شياتس لة  51111كتاب دةبيت كصيت
وٍّجني و ضةزجاوةي دةزةكني قوتابياُ و واووضتاياُ ضودي لي وةز دةكسُ داوُ لودي دةكةُ ِةز
ِةووياُ بة ٌ PDFوضساوة شوز بة ضودُ
لة كتيبخاٌة ِوليكي تايبةت بة مسيٍازات ِةية كة لة اليةُ كوٌطمخاٌةي ئةوسيكي بة شيوةيةكي
وودزُ زيك خساوة بة بةزدةواوي جاالكي تيدا دةكسيت جكة لة تاوتو كسدٌي ٌاوةي واضتةزو
دكتوزا .
وة شوازةي فةزواٌبةزاٌي كتيبخاٌة  88كةضَ .
كتييَبخاٌةى ٌاوةٌدى بة تايبةمتةٌدة ٌاضساوةكاٌى بؤتة زؤشٍاييةكى ثسشٍطداز بؤ طصت داً و دةشطاٌى
ضةزوو خوازووى ئةً فةزواٌطةييةِ ،ةزوةِا ثصت بةضنت و طةياٌدٌى ئةو ثةياوة بؤ ضاكطاشى و
ثةزثيَداٌى ضني و تويَرةكاٌى كؤوةلطا بة طصتى ضني و تويَرةكاٌى قوتابياُ و الواُ بة تايبةتى،
بآلوكسدٌةوةى ئةو ثةياوة بة شيَوةيةكى زاضت و دزووضت بؤ ضةزجةً بةشةكاُ بآ جياواشى كسدٌياُ،
كتيَبخاٌةى ٌاوةٌدى بة ِةضتيَكى ٌاوةش دادةٌسآ بؤ ثيَطةياٌدٌى شؤزيَك لة خصوةتى جؤزاو جؤز بؤ
خويٍَةزاٌى ،بؤتة ِؤى طسيَداٌى ثةيوةٌديَكى كؤوةآليةتى لة ِةزددوو ضاخى ديَسيَ و ٌويَدا بؤ ٌةوة يةك
لة دواى يةكةكاٌى .
كتيَبخاٌةكةواُ لة جؤزةِا بةط ثيَك ِاتووة  :بة كوزتى ئةواٌة ضةٌد بةشيَكياٌة :
.5

بةشى وةزطستَ و داواكازى :ئةوة بة طسٌطرتيَ بةشى ئةً كتيَخاٌةية ئةذواز دةكسيَت بة ِؤى
ئةو ئةزكة طسٌطةى لة ئةضتؤىة ئةً بةشةدا ِةية بة كسيَ و وةزطستٍى كتيَب بة جؤزةِا
شواٌى جياواش لة خؤ دةطسيَت جطة لة ٌاوةكاُ و طؤظازةكاُ ِةز لةً بةشةدا دةبيَت .
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بةشى ثؤلني و ثيَسيَطت :لةً بةشةدا كؤشيصى شؤز دةكسيَت بة ِؤى ئةو ضطتةوةى ومظن ديوى
كتيَبةكاُ زيَك دةخسيََ.
بةشى بةلطةٌاوةدازى(ٌوضساوةكاُ) :ئةً بةشة ثيَصكةوتٍى شؤزى بة خؤييةوة بيٍيوة
بةكازِيٍَاٌى داتاو جؤزى جياواش لة ِةلَطسكسدُ و طةزاٌةوةى شؤزيَك لة كتيَبةكاُ كة
بةلَطةٌاوةُ دةطسيَتةوة كة بة شيَوةى ثيَويطت خويٍَةزاُ ضودى ليَدةبيٍَ ،بة تايبةت ٌاوةى
واضتةزو دكتؤزا يةكيَكة لة داٌساوةكاٌى ئةً بةشة ،ببمؤطسافياى كتيَبةكاٌيض لة شيَوةى
 pdfئاوادةكساوة.
بةشىجيَداضووٌةوة ِوٌةزييةكاُِ :ةلَدةضتآ بة بةزيَوةبسدٌى كازوبازى تايبةت بة
فةزواٌبةزاُ بة زيَطةى ياضايى.
بةشى كازطيَسى :ئةً بةشة كازوبازى تايبةت بة فةزواٌبةزاُ و دةزةوةى فةزواٌطة جآ بةجآ
دةكات و بة زيَطةى اضتحقاقى ياضايي.
بةشى كازوبازى دازايى :ئةً بةشة ئةزكيَكى طسٌطى لة ئةضتؤداية ئةويض ويصاٌية و
ذويَسيازي.
بةي~ةوةبسدٌى ثسؤذةكاُ :ئةوة كازى ضاككسدٌةوةو ثيَسيطتى كتيَبخاٌةى ٌاوةٌديية.
بةشى خواضنت :ئةً بةشة كة ِةز دوو بةشى خواضتٍى كوزدى و عةزةبي و اٌطميصى
دةطسيَتةوة ..شؤزتسيَ ثس دةولةوةٌديرتيَ كتيَب لة خؤيةوة دةطسآ بة جؤزةِا شواٌى جياواش
بة (كوزدى،عةزةبي ،فسضى ،اٌطميصى ،توزكى ،فةزةٌطى)  .كة بايةخدازة بؤ ِةووو
ئاضتةكاٌى قوتابياُ لة ِةشتى بةياٌى كساوةية تاكو دووى ٌيوةزؤُ بةآلً لة كاتى ثصووى
ِاويٍة لة كات ٌؤى بةياٌى تا يةكى ٌيوةزؤ .

ئةزكةكاٌي كتيبخاٌة بسيتني لة :
 دابيٍكسدٌي ضةزجاوةي خويٍدُ لة كتيب و كوفازي شاٌطيت
 بولني و توواز كسدٌي كصت ئةو ضةزجاواٌةي بو كتيبخاٌة ديَ .
ِ اوكازي و بةيةوةٌدي و ضوود وةزكستَ لة ضةزجاوةكاُ لةضةز ئاضيت ِةزيي .
 كسدٌةوةي خولي تايبةت بو فةزواٌبةزاٌي كتيبخاٌةي كوليصةكاُ
ِ اوكازي كسدُ لةكةه شاٌكوكاٌي تسي ِةزميي كوزدضتاُ .
 كسيٍكرتيَ ئةزكةكاٌي كتيبخاٌة خصوةت كسدٌي واووضتاو قوتابية لة كصت بوازةكاُ وة
دابيٍكسدٌي ضةزجاوةي ٌويية
ب.ي .د .حمىد وصطفى دشةيي
Mohammad.dzayi@su.edu.krd

