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١- إبن شداد احللبي عـزالدين أبو عبـدالله محمـد بن علي بن إبراهيم. توفي سنة (٦٨٤هـ = ١٢٨٥-
١٢٨٦م): األعـالق اخلطيــرة في ذكـر الشـام واجلـزيرة: القــسم اخلـاص باجلـزيرة3 مـخطوط /ـكتـبـة
بودليان الـرقم (٣٣٣) اPعروفة سـابقاً /خطوطة (مـارش) بخط األميـر الكُردي سليمـان بن غازي

بن محمد األيوبي أمير حصن كيفا وذلك سنة (٧٨٩هـ) ويقع في (١٤٢) ورقة.
٢- إيليـا برشنايا النـسطوري3 توفي سنة (١٠٧٤م)3 مـجـالس إيليـا3 مـخطوط في مكتـبـة الدراسـات
العليا بجامعة بغداد الرقم (١٠٦٨) في (٦٧) ورقة مسطرتها (١٧) سطراً من احلجم اPتوسط.
٣- احللبي ابن اPـال أحـمـد بن مـحــمـد بن علي3 ملـخص تاريخ اإلسـالم الكبــيـر للذهبي3 مــخطوط في

مكتبة مديرية األوقاف العامة ببغداد حتت رقم (٥٨٩٠).
٤- اخلزرجـي3 ابو العبـاس إسمـاعيل بن العـباس الغـساني (ت ٨٠٣هـ)3 العـسجـد اPسبـوك في سـيرة
اخللفـاء واPلوك3 مخطوط في مكتـبة الدراسـات العليا بجـامعـة بغداد. كـان الكتاب يسـجل بإسم
اخلـزرجي3 جـمـال الدين علي بن حـسن3 ولكن أثبـت السـيد شـاكـر مـحـمـود أنه ألبي العـبـاس هذا

وذلك في دراسة عن اخلزرجي نال عليها درجة اPاجستير من جامعة بغداد.
٥- سـپاهي زاده مـحمـد بن علي (ت ٩٩٧هـ)3 أوضح اPسـالك الى معـرفة الـبلدان واPمالك3 مـخطوط

في مكتبة الدراسات العليا بجامعة بغداد الرقم (٤٢٩)3 وقع اPؤلف في أخطاء كثيرة.
٦- السمعـاني عبدالكر} بن محمـد (ت٥٦٢هـ)3 األنساب3 نسخة مخطوطة في مكتـبة مديرية اآلثار

العامة ببغداد والكتاب مطبوع أيضاً.
٧- الصـوفي شمس الدين مـحـمد بن ابي الفـتح3 األعـالم بشد اPنكام3 مـخطوط في مكتـبة الدراسـات

العليا بجامعة بغداد الرقم (٤٠٦).
٨- عبدالرقيب يوسف3 أعالم الكُرد وكُردسان3 مخطوط.

٩- عبدالرقيب يوسف3 منهج البحث لكتابة تاريخ اPدن3 مخطوط فرغت من تأليفه سنة ١٩٧٤.
١٠- عزيز بطرس (توفي بعد سنة ١٩٦١)3 الرعاة الكلدان3 تاريخ كنسي3 مخطوط /كتبة الدراسات

العليا بجامعة بغداد (١٨) كراسة صغيرة الرقم (٢٦١-٢٧٩).
١١- قصة إبنة ملك فارق�3 مؤلفـها مجهول3 مخطوطة ضمن مجمـوعة مخطوطة موجودة بدار الكتب
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والوثائق القوميـة بالقاهرة: اخلزانة التيمـورية الرقم (١٥)3 نسخة مصورة منهـا في مكتبتي هدية
من األسـتـاذ الدكتـور مـحمـود الشنيطـي مدير دار الكتـب3 اخملطوطة تقع في ست ورقـات تتكون

كل صفحة من (١٢) سطراً.
١٢- اجلزري بديع الزمان إسماعيل بن الرزاز القرن (٦هـ = ١٢م)3 اجلامع ب� العلم والعمل النافع في

احليل3 نسخة مصورة حصلت عليها من معهد اخملطوطات بالقاهرة تقع في (٤٩٦) صفحة.
١٣- اPارديني3 عبـدالسالم مـفتي ماردين في القـرن التاسع عـشر3 تاريخ ماردين3 نسـخة مـصورة منه

في مكتبتي كُتبت النسخة في حياة اPؤلف سنة ١٢٥٨ هـ3 وهي تقع في ٣٩٤٠) صفحة.
١٤- مشـيحا زخا3 تاريخ قـد} لكنيسة أربيل3 ألف فـي القرن السادس اPيالدي بالـسريانية وترجمـها
الى العـربية مطران زاخـو عزيز بطرس: نسـخة بخط إبن اPتـرجم بطرس عزيز مـهداة الى گـورگيس

عواد وعندي نسخة مصورة عليها.
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١٥- آ. بتـزي3 مدخل الى تاريخ الرومـان وأدبهم وآثارهم3 ترجمـة الدكتـور يوئيل يوسف عزيز3 بـغداد
سنة ١٩٧٧.

١٦- آدم متز3 احلضـارة اإلسالمية في القرن الرابع الهجري3 ترجـمة محمد عبدالهادي3 الطبـعة الثانية
.١٩٦٧

١٧- آرثر كـريسـتنسن3 إيران فـي عـهد الـسـاسانـي�3 ترجـمـه من الفـرنسـيـة يحـيى اخلـشـاب3 القـاهرة
.١٩٥٧

١٨- آغا بزرگ الطهراني3 الذريعة الى تصانيف الشيعة3 الطبعة األولى.
١٩- اآللوسي3 أبو الثناء محمود3 نشوة اPدام في العودة الى دار السالم3 الطبعة األولى.

٢٠- إبراهيم جـمعـة3 دراسـة في تطور الكتابـات الكوفيـة على األحـجار في مـصر فـي القرون اخلـمسـة
األولى للهجرة3 نال عنها درجة الدكتوراه من جامعة القاهرة سنة 3١٩٤٣ طبع سنة ١٩٦٩.

٢١- إبن أبي أصـيـبــعـة أحـمـد بن القـاسم (ت ٦٦٨هــ)3 عـيـون األنبـاء في طبـقــات األطبـاء3 بيـروت
.١٩٦٥

٢٢- إبن أيبك3 ابو بكر بن عبدالله (القرن ٨هـ)3 كنز الدرر وجامع الغرر.
٢٣- ابن األثيـر3 أبو احلسن عـزالدين على بن عـبدالكر} اجلـزري (ت ٦٣٠هـ)3 الكامل في التـاريخ3

طبعات مختلفة.
٢٤- ابن األثير3 اللباب في األنساب3 الطبعة األولى.

٢٥- ابن األثير3 تاريخ الباهر في الدولة األتابكية3 الطبعة األولى.
٢٦- ابن بطريق3 أفـتيـشـيوس سـعيـد بن بطريق األنطاكي (الـقرن اخلـامس الهجـري) التـاريخ اجملمـوع

على التحقيق والتصديق3 بيروت ١٩٠٩.
٢٧- إبن بطـالن3 اخملــتــار بن حــسن بن عــبــدون يـوانيس الطبــيـب (توفي بعــد سـنة ٤٥٠هـ)3 دعــوة

األطباء3 طبع /صر سنة ١٩٠١.
٢٨- ابن بطوطة3 ابو عبدالله محمد بن إبراهيم (ت ٧٧٩هـ) رحلة ابن بطوطة. طبع بيروت ١٩٦٠.

٢٩- ابن جبـير3 ابو احلسن مـحمد بن أحمـد بن جبيـر األندلسي ٠ت ٦١٤هـ)3 رحلة ابن جبيـر3 بيروت
.١٩٦٨

٣٠- ابن اجلــوزي3 أبو الفـرج عــبـدالرحــمن (ت ٥٩٧هـ)3 اPنتظم فـي تاريخ األ� واPلوك3 حـيــدرآباد
١٣٥٨هـ.
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٣١- ابن حجر3 العسقالني أحمد بن علي (ت ٨٥٢ هـ)3 رفع اإلصر عن قضاة مصر3 طبع ١٩٥٧.
٣٢- ابن حــوقل3 ابو القــاسم مــحـمــد بن علي الـنصـيــبي فــرغ من كــتـابـه سنة (٣٧٢ هـ = ٩٨٢م أو

بعدها)3 صورة األرض. طبع ليدن 3١٩٣٨ وطبع بيروت مكتبة احلياة.
٣٣- ابن خــرداذبه3 ابو القــاسم عـبــيـدالله بـن عـبـدالـله (القـرن ٣ هــ)3 اPسـالك واPمــالك3 طبع لـيـدن

١٩٨٩م.
٣٤- ابن خلدون3 عـبدالرحـمن بن مـحمـد بن خلدون (ت ٨٠٨هـ)3 العـبر وديوان اPبـتـدأ واخلبـر3 طبعـة

بيروت ١٩٥٦.
٣٥- ابن خلدون3 اPقدمة3 طبعة القاهرة.

٣٦- ابن خلكان3 شمس الدين أحمـد بن محمد األربيلي (ت ٦٨١هـ)3 وفيات األعـيان وأنباء الزمان3
طبعة مصر ١٩٤٨.

٣٧- ابن خميس3 الدياربكري حس� بن محمد (ت ٩٦٦هـ)3 تاريخ اخلميس3 الطبعة األولى.
٣٨- ابن دقماق3 إبراهيم بن محمد بن ايدمر3 اإلنتصار بواسطة عقد األمصار3 الطبعة األولى.

٣٩- ابن سعيد اPغربي3 علي بن موسى (٦١٠-٦٨٥هـ)3 كتاب اجلغرافيا3 بيروت ١٩٧٠.
٤٠- ابن شاكر الكتبي3 محـمد بن شاكر (ت ٧٦٤هـ)3 عيون التواريخ3 ج3١٢ حتقـيق الدكتور فيصل

السامر ونبيل عبداPنعم داود3 بغداد ١٩٧٧.
٤١- ابن شحنة3 محـمد بن محمد (٨٩٠ هـ = ١٤٨٥م)3 الدر اPنتخب فـي تاريخ �لكة حلب3 الطبعة

األولى.
٤٢- ابن شــــداد3 يوسف بـن رافع اPوصـلي (ت ٦٣٢هـ = ١٢٣٤م)3 الـنوادر السـلطـانيـــة واحملــــاسن

اليوسفية. إختصار محمد درويش3 طبع دمشق ١٩٧٩.
٤٣- ابن شهـراشوب3 رشيـدالدين ابو جعفـر محمـد بن علي (ت ٥٨٨هـ = ١١٩٢م)3 معـالم العلماء3

طبع النجف ١٩٦١.
٤٤- ابن الصابوني3 جمال الدين محمد بن علي (ت٦٨٠هـ)3 تكملة إكمال الكمال

٤٥- ابن الصيـقل اجلزري3 معـد بن رجب بن نصرالله (ت ٧٠١هـ)3 اPقامـات الزينية: خمـسون مقـامة
نال عليهـا درجة الدكتوراه من جـامعة القاهرة سنة ١٩٧٤ الدكـتور عباس مـصطفى الصاحلي من

بعقوبة.
٤٦- ابن الطقطـقي3 مـحـمـد بن علي بن طبـاطـبـا (ت ٧٠٩هـ)3 الفـخـري في اآلداب السلطـانيـة3 طبع

مصر ١٩٢٧.
٤٧- ابن العبري3 ابو الفرج گريگوريوس اPلطي (ت ٦٨٥هـ)3 تاريخ مختصر الدول. بيروت ١٩٥٨.
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٤٨- ابن العـــد}3 كــمــال الدين عــمــر بـن أحــمــد (ت ٦٦٠هـ)3 زبدة احللـب في تاريخ حلـب3 دمــشق
.١٩٥١

٤٩- ابن العمـاد احلنبلي3 ابو الفرج عبداحلـي بن العماد (ت ١٠٨٩هـ)3 شذرات الذهب في أخـبار من
ذهب3 القاهرة ١٩٥٠.

- ابن قتيبة الدينوري3 عبدالله بن مسلم (القرن ٣ هـ = ٩م)3 اPعارف3 طبع مصر ١٩٣٤.
٥٠- ابن القالنسي3 حمزة بن أسد (ت ٥٥٥ هـ)3 ذيل تاريخ دمشق3 بيروت ١٩٠٨.

٥١- ابن كثير احلافظ3 ابو الفداء إسماعيل بن عـمر بن كثير الدمشقي (ت ٧٧٤هـ)3 البداية والنهاية
في التاريخ3 ١٤ جزءً.

٥٢- ابن اPسـتـوفي3 اPبـارك بن أحـمـد األربيلي3 تاريخ إربل3 حتـقـيق ونشـر سامـي بن السـيد خـمـاس
الصقار3 سنة ١٩٨٠.

٥٣- ابن منظور3 جمال الدين محمد بن مكرم (ت ٧١١ هـ)3 لسان العرب3 الطبعة األولى.
٥٤- ابن نباته الفارقي3 عبدالرحيم3 خطب إبن نباته.

٥٥- ابن نباته اPصري3 ديوان شعره.
٥٦- ابن واصل3 محمد بن سالم3 مفرج الكروب في أخبار بني أيوب.

٥٧- ابن الوردي3 زين الدين عمر (ت ٧٤٩هـ)3 تاريخ ابن الوردي.
٥٨- ابو حنيفة الدينوري3 أحمـد بن وَنَنْد3 القطعة اPطبوعة من اجلزء اخلامس من كتـاب النبات3 طبعة
ليـدن واجلزء الثـالث3 طبع في لبنان بتحـقيق اPشـرف� برنهارد لـف�. توفي الدينوري على الراجح

سنة (٢٨٢هـ).
٥٩- ابو سالم3 محمد بن طلحة النصيبي (ت ٦٥٢هـ)3 العقد الفريد للملك السعيد. طبع ١٣١٠هـ.

٦٠- ابو شـامة اPقدسـي3 شهاب الديـن عبدالرحـمن بن إسمـاعيل (ت ٦٦٥ هـ)3 كـتاب الروضـت� في
أخبار الدولت� النورية والصالحية3 القاهرة ١٢٨٧ هـ.

٦١- ابو عبـدالله بن االزرق3 بدائع السلك في طبائع اPلك. حتقـيق الدكتور علي سامي النشـار3 بغداد
.١٩٧٧

٦٢- ابو العـالء اPعـري3 أحمـد بن عـبـدالله بن سليـمان (ت ٤٤٩ هـ)3 رسـائل ابي العـالء3 منشـورات
دار القاموس احلديث3 بيروت.

٦٣- ابو العالء اPعري3 رسالة الغفران. حتقيق الدكتورة بنت الشاطيء3 الطبعة الثانية مصر.
٦٤- ابو العالء اPعري3 لزوم ما اليلزم3 بيروت ١٩٦١.
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٦٥- ابو الفداء3 عـمادالدين إسـماعيل بن علي األيوبي (ت٧٣٢هـ)3 اخملـتصر فـي أخبار البـشر3 طبع
بيروت.

٦٦- ابو الفداء3 تقو} البلدان3 طبع پاريس ١٨٤٠م.
٦٧- ابو القــاسم الـزياتي (ت ١٨٠٩م)3 التــرجــمــات الكبــرى في أخــبــار اPعــمـورة بـراً وبحــرا3 طبع

.١٩٦٩
٦٨- ابو يعلي3 مــحـمـد بن حـس� الفـرّاء (ت ٤٥٨هـ)3 األحكـام السلطانيـة3 حتـقـيـق مـحـمـد حـامـد3

القاهرة ١٩٣٨.
٦٩- أحمد تيمور بن اسماعيل بن أحمد تيمور (ت ١٩٣٠م)3 التصوير عند العرب3 الطبعة األولى.

٧٠- أحمد تيمور3 حياة اPعري.
٧١- الدكتور أحـمد السعيد3 تاريخ الدول اإلسـالمية ومعجم األسـر احلاكمة3 طبعـة دار اPعارف /صر3

.١٩٧٢
٧٢- أحمد عطية3 القاموس اإلسالمي3 القاهرة ١٩٦٦. 

٧٣- أحمد فكري3 مسجد القيروان3 طبع ١٩٣٦.
٧٤- أحمد �دوح حمدي3 معدات التجميل في متحف الفن اإلسالمي بالقاهرة3 طبع ١٩٥٥.

٧٥- اإلدريسي3 محـمد بن عبـدالله (ت٥٦٠ هـ = ٨٨٩م)3 نزهة اPشتـاق في اختراق اآلفـاق3 لم يشر
الى مكان الطبع.

٧٦- إدوار غالب3 اPوسوعة في علوم الطبيعة3 اPطبعة الكاثوليكية3 بيروت.
٧٧- أديب معوض3 األكراد ب� األمس واليوم3 الطبعة األولى.

٧٨- أدي شير ابرهينا3 اPطران الشقالوي (قتل ١٩١٥م)3 تاريخ كلدو وآشور3 الطبعة األولى.
٧٩- آرشـيبـالد3 القـوى البـحرية والتـجـارية في حوض الـبحـر األبيض اPتـوسط3 ترجـمة أحـمـد عيـسى

ومحمد شفيق غربال3 الطبعة األولى.
٨٠- أ. س. ترتون3 أهل الذمة في اإلسالم3 ترجمة حسن شلبي3 طبع القاهرة.

٨١- اسـامة بن منقـذ (ت ٥٨٤هـ)3 كـتاب العـصـا3 مطبوع ضـمن مـجمـوعـة من الكتب الصـغيـرة في
كتاب سمي بـ(نوادر اخملطوطات)3 القاهرة ١٩٥١.

 ٨٢- اسامة بن منقذ3 كتاب اإلعتبار3 الطبعة األولى.
٨٣- إستاجيان3 تاريخ األمة األرمنية.

٨٤- إسماعيل پاشا بابان بن محمد أم� بن مير سليم الكُردي3 هدية العارف�3 الطبعة األولى.
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٨٥- إسماعيل پاشا بابان3 إيضاح اPكنون في الذيل على كشف الظنون3 طبع طهران سنة ١٩٦٧.
٨٦- األشعري3 أبو احلـسن علي بن إسماعيل3 مؤسس اPذهب السني األشعـري (ت ٣٣٠هـ)3 مقاالت

اإلسالمي�3 طبع القاهرة ١٩٥٠.
٨٧- االصبـهاني3 عمادالدين مـحمد بن مـحمد (ت ٥٩٤هـ)3 خريدة القـصر وجريدة أهل العـصر3 طبع

دمشق.
٨٨- االصبـهاني (عمـادالدين)3 تاريخ دولة آل سلجوق: إخـتصار الفـتح بن علي بن محـمد البنداري3

طبعة دار اآلفاق اجلديدة3 بيروت ١٩٧٨.
٨٩- األصطخــري3 ابو إسـحــاق ابراهيم بن مـحــمـد الفــارسي (ت ٣٤١ هـ)3 أقـاليـم البلدان3 الطبــعـة

األولى.
٩٠- األصطخري3 مسالك اPمالك3 صبعة ليدن3 ١٩٢٧.

٩١- أفرام برصوم3 سـويريوس بطريرك أنطاكية وسائر اPشـرق (١٨٨٧-١٩٥٧م)3 تاريخ طورعبدين3
ألفه بالسريانيـة وترجمه الى العربية تلمـيذه گريفوريوس يوسف بهنام مطران بغـداد والبصرة سنة

.١٩٦٣
٩٢- أفرام برصوم3 اللؤلؤ اPنثور في تاريخ العلوم واآلداب السريانية3 طبع حمص ١٩٤٣.

٩٣- أفرام برصوم3 نوابغ السريان في اللغة العربية الفصحى3 الطبعة األولى.
٩٤- أفرام برصوم3 اPورد العذب في موجز تاريخ الكنيسة3 طبع حمص ١٩٥٣.

٩٥- أنستاس ماري الكرملي3 اPساعد3 حتقيق گورگيس عواد وعبداحلميد العلوچي3 بغداد ١٩٧٦.
٩٦- ألبير أبونا3 تاريخ الكنيسة الشرقية3 موصل ١٩٧٣.

٩٧- ألبير أبونا3 آداب اللغة اآلرامية3 بيروت ١٩٧٠.
٩٨- أندريه بارو3 بـالد آشـور3 ترجــمـة الدكــتـور عــيـسى سلـمـان وسليم طـه التكريتي3 طبــعـة بـغـداد

.١٩٨٠
٩٩- أنور اPائي3 األكراد في بهدينان3 الطبعة الثانية3 دهوك ١٩٩٩.

١٠٠- إيشـو مــالك خليل3 اآلشــوريون في التـاريخ3 ألـفـه باإلنگليــزية وترجـمــه سليم واكـيـم3 بيـروت
.١٩٦٢

١٠١- إيليا برشنايا النسطوري (ت ٤٣٨هـ = ١٠٤٧م)3 تاريخ إيليا برشنايا3 ترجمة الدكتور يوسف
حبي عن السريانية3 نشره مجمع اللغة السريانية ببغداد سنة ١٩٧٥.

١٠٢- باخرزي3 ابو احلسن علي بن حـسن (ت ٤٦٧هـ)3 دمية القصر وعصرة أهل الـعصر3 طبع بغداد
.١٩٧١
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١٠٣- پاكستـاني3 اPقدم عبدالواحـد3 األكراد وبالدهم بتقد} الرئـيس الپاكستاني األسـبق أيوب خان3
ألفه باإلنگليزية وترجمه الى العربية عبدالسميع سراج الدين3 طبع ١٩٧٠.

١٠٤- البستاني3 عبدالله3 البستان في اللغة.
١٠٥- البستاني3 بطرس3 دائرة معارف البستاني3 الطبعة األولى.

١٠٦- البستاني3 محيط احمليط.
١٠٧- بطرس نصري3 ذخيرة األذهان في تواريخ اPشارق واPغارب السريان3 طبع ١٩٠٥.

١٠٨- البالذري3 فتوح البلدان.
١٠٩- بنيام� بن الربـى يونه األندلسي3 قام برحلته من (٥٦١-٥٦٩هـ)3 رحـلة بنيام�3 ترجمـها من

العبرية عزرا حداد3 بغداد ١٩٤٥.
١١٠- پول آميل3 تاريخ أرمينيا3 تعريب شكري عالوي3 طبع بيروت.

١١١- تاريخ الرهاوي اجملهول3 عرّبه ألبير أبونا3 مطبوع باآللة الكاتبة /جمع اللغة السريانية ببغداد.
١١٢- تاريخ السـعردي Pؤلف مـجهـول وجـده اPطران أدي شيـر مخطوطاً بـ� مخطوطات مـدينة سعـرد

ونشره في پاريس عام ١٩٠٧. ألف بعد سنة ٢١٧ هـ.
١١٣- تامارا رايس3 السالجقة3 ترجمة لطفي اخلوري وإبراهيم الداقوقي3 طبع بغداد ١٩٦٨.

١١٤- توفيق اليوزبكي3 الوزارة ونشأتها وتطورها في الدولة العباسية. طبع ١٩٧٠.
١١٥- التـيــفـاشي3 أحـمـد بن يـوسف (ت ٦٥١ هـ = ١٢٥٢م)3 أزهار األفكار في جـواهـر األحـجـار3

طبعة الهيئة اPصرية العامة ١٩٧٧. 
١١٦- اجلاحظ3 عمرو بن بحر (ت ٢٥٥ هـ)3 التبصر بالتجارة3 الطبعة األولى.

١١٧- جاك. س. ريسلر3 احلضارة والعربية3 ترجمة غنيم عبدون3 طبع مصر.
١١٨- جرجي زيدان3 تاريخ التمدن اإلسالمي3 القاهرة ١٩١٤-١٩٣١.

١١٩- جـهـشيـاري3 ابو عـبـدالله مـحمـد بن عـبـدوس (ت ٣٣١هـ)3 كـتاب الوزراء والكـتّاب3 الطبـعـة
األولى بالقاهرة.

١٢٠- جــورج كـونتــينو3 احلــيـاة اليــومـيــة في بالد بابـل وآشـور3 ترجــمـة سلـيم طه التكريـتي وبرهان
التكريتي ١٩٧٩.

١٢١- اجلوهري3 الصحاح.
١٢٢- حاجي خليفة3 مصطفى بن عبدالله3 كـشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون3 الطبعة الثالثة3

اPطبعة اإلسالمية بطهران ١٩٦٧.
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١٢٣- حبيب زيات3 اخلزانة الشرقية3 اجلزء الثاني3 بيروت ١٩٧٣.
١٢٤- حسن إبراهيم وعلى إبراهيم حسن3 النظم اإلسالمية3 طبع ١٩٣٩.

١٢٥- حسن إبراهيم3 تاريخ اإلسالم السياسي3 طبع ١٩٣٥.
١٢٦- حسن أحمد محـمود وأحمد إبراهيم شريف3 العالم اإلسالمي في العصـرالعباسي3 فرغا منه سنة

3١٩٦٦ طبع دار الفكر العربي.
١٢٧- حسن الباشا3 الفنون اإلسالمية والوظائف على اآلثار العربية3 ثالثة أجزاء3 الطبعة األولى.

١٢٨- حمدان عبداجمليد الكبيسي3 أسواق بغداد حتى بداية العهد البويهي3 بغداد ١٩٧٩.
١٢٩- حميد اPطبعي3 د. بهنام أبو الصوف3 بغداد ١٩٩٥.

١٣٠- خاشع اPعاضيدي3 دولة بني عقيل في اPوصل3 رسالة ماجستير من جامعة القاهرة3 طبع بغداد
.١٩٦٨

١٣١- اخلــزرجي3 جـمــال الدين عـلي بن حــسن (ت ٨١٢هـ)3 العــقـود اللـؤلؤية في الدولة الـرسـوليــة3
الطبعة األولى.

١٣٢- خمس رسائل إلبن بطالن وإبن رضوان3 طبع القاهرة ١٩٣٧.
١٣٣- خوارزمي3 محمد بن موسى3 صور األقاليم3 طبع ڤيينا ١٩٢٦.

١٣٤- دائرة اPعارف اإلسالمية3 طبع القاهرة وطبع طهران.
١٣٥- داود األنطاكي3 (بن عمـر) (ت ١٠٠٨هـ)3 تذكرة أولي األلبـاب اجلامع للعجب العـجاب3 طبع

مصر ١٩٥٢.
١٣٦- دروثي مكاي3 مدن العراق القد¡ة3 ترجمة يوسف يعقوب مسكوني3 طبع ١٩٦١.

١٣٧- دوميـيلي3 العلوم عند العرب ترجمـة عبداحلليم النجـار والدكتور مـحمد يوسف3 الطبـعة األولى
.١٩٦٢

١٣٨- دي السي أوليري3 علوم اليونان وسبل إنتقالها الى العرب3 طبع ١٩٦٢.
١٣٩- د¡اند3 الفنون اإلسالمية3 ترجمة أحمد محمد عيسى3 طبع دار اPعارف.

١٤٠- الذهبي3 شـمس الدين ابو عبـدلله مـحمـد بن أحمـد الفـارقي (ت ٧٤٨هـ)3 العبـر في أخبـار من
غَبَر3 اجمللد التاسع3 طبع الكويت.

١٤١- الذهبي3 دول اإلسالم3 طبع ١٣٣٧هـ.
١٤٢- الرحـبي3 عـبدالـعزيز بن مـحـمـد3 فـقه اPلوك ومـفـتـاح الرتاج اPرصـد على خـزانة كتـاب اخلـراج.

بغداد ١٩٧٣.
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١٤٣- رفائيل بابو إسحق3 أحوال نصارى بغداد في عهد اخلالفة العباسية3 الطبعة األولى.
١٤٤- رفائيل بابو إسحق3 تاريخ نصارى العراق3 بغداد ١٩٤٨.

١٤٥- الروذراوي3 أبو شجاع محمد بن احلس� (ت ٤٨٨هـ)3 ذيل جتارب األ�3 طبع مصر ١٩١٦.
١٤٦- ريسلر: احلضارة العربية.

١٤٧- زامبارو3 معجم األسر احلاكمة في التاريخ اإلسالمي3 طبع مصر ١٩٥٢.
١٤٨- الزركلي3 األعالم3 الطبعة األولى.

١٤٩- زكي محمد حسن3 الفن اإلسالمي في مصر3 طبع ١٩٠٣.
١٥٠- زكي محمد حسن3 الفنون اإليرانية في العصر العباسي3 طبع ١٩٤٠.

١٥١- زينفون3 رحلة العشرة آالف عبر كُردستان3 ترجمة صالح سعدالله3 طبع ١٩٧٣.
١٥٢- زيني دحالن3 الفتوحات اإلسالمية.

١٥٣- الدكتور سامي سعيد األحمد3 اليزيدية3 أحوالهم ومعتقداتهم3 بغداد ١٩٧١.
١٥٤- سـبط إبن اجلــوزي3 يوسف بن قـزأوغلي (ت ٦٥٤ هــ)3 مـرآة الزمـان في تاريخ األعــيـان3 طبع

.١٩٥٢
١٥٥- الســبكي3 تاج الديـن عـبــدالوهاب بن علـي (ت ٧٧١هـ)3 طبــقـات الشــافــعـيــة الكبــرى3 طبع

.١٩٦٤
١٥٦- ستـيڤـن رنسيـمان3 اPدنيـة البيـزنطية: احلـروب الصليبـية3 ترجـمة الدكـتور صـالح أحمـد العلي3

طبع ١٩٦٥. 
١٥٧- سعيد الديوه چي3 تاريخ اPوصل3 اجلزء األول3 طبع سنة ١٩٨٢.

١٥٨- سعيد الديوه چي3 أعالم صناعة اPواصلة3 طبع ١٩٧٠.
١٥٩- سعيد الديوه چي3 اPوصل في العهد األتابكي3 الطبعة األولى.

١٦٠- سعيد الديوه چي3 اليزيدية3 طبعة ١٩٨٧٣.
١٦١- سهراب3 إبن سرابيون3 عجائب األقاليم السبعة الى نهاية العمارة3 ڤيينا ١٩٢٩.

١٦٢- الدكتـور سوادي عـبد محـمد3 األحوال اإلجـتماعـية واإلقـتصادية في بالد اجلـزيرة العربيـة خالل
القرن السادس الهجري- الثاني عشر اPيالدي3 بغداد ١٩٨٩.

١٦٣- سيتون لويد3 آثار بالد الرافدين3 ترجمة الدكتور سامي سعيد األحمد3 بغداد ١٩٨٠.
١٦٤- السيوطي3 جالل الدين عبدالرحمن3 لب األلباب في حترير األنساب3 إعادة طبع باألوفسيت من

قبلة مكتبة اPثنى في بغداد.
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١٦٥- السيوطي3 بغية الوعاة في طبقات النحاة3 الطبعة األولى.
١٦٦- الشهرستاني3 أبو الفتح محمد بن عبدالكر} (ت ٥٤٨هـ)3 اPلل والنحل.

١٦٧- صـبـاح إبراهـيم سـعـيـد الشـيـخـلي3 األصناف في العـصـر الـعـبـاسي3 نشـأتهـا وتـطورها. بغـداد
.١٩٧٥

١٦٨- الدكتور صبحي انور رشيد3 اآلالت اPوسيقية في العصور اإلسالمية3 طبع بغداد ١٩٧٦.
١٦٩- الدكتور صبحي انور رشيد3 تاريخ اآلالت اPوسيقية في العراق القد}3 بيروت ١٩٧٠.

١٧٠- صديق الدملوجي3 اليزيدية3 الطبعة األولى ١٩٤٩.
١٧١- صفي الدين البغدادي3 عبداPؤمن (ت ٧٣٩هـ)3 مراصد اإلطالع.

١٧٢- طاش كبرى زاده3 أحمد بن مصطفى (ت٩٦٨هـ)3 مفتاح السعادة3 طبع ١٩٦١.
١٧٣- طه باقر وفؤاد سفر3 اPرشد الى مواطن اآلثار راحلضارة3 الطبعة األولى3 بغداد.

١٧٤- طه الهاشمي3 مفصل جغرافية العراق3 الطبعة األولى.
١٧٥- العاملي3 السيد محسن أم�3 أعيان الشيعة3 الطبعة األولى.

١٧٦- عـباس العـزاوي3 تاريخ الضـرائب العراقـية من صـدر اإلسـالم الى آخر العـهد الـعثـماني3 بغـداد
.١٩٥٩

١٧٧- عباس القيمي3 الكنى واأللقاب3 الطبعة األولى.
١٧٨- عـبـدالرحـمن بدوي3 التـراث اليـونـاني في احلـضـارة اإلسـالمـيـة3 دراسـات لكبـار اPسـتـشـرق�3

ترجمها ونشرها سنة ١٩٤٠.
١٧٩- عبدالرزاق احلسني3 اليزيديون في حاضرهم وماضيهم3 الطبعة السادسة.

١٨٠- الدكتور عبدالعزيز الدوري3 تاريخ العراق اإلقتصادي في القرن الرابع الهجري.
١٨١- الدكـتـور عـبـدالعـزيز الـدوري3 مـقـدمـة في تاريخ اإلقـتـصـاد العـربي3 الطـبـعـة الثـانيـة3 بيـروت

.١٩٧٨
١٨٢- عطا احلديثي وهناء عبداخلالق3 القباب اخملروطية في العراق.

١٨٣- علي أمير3 مختصر تاريخ العرب.
١٨٤- علي بن اPنجب3 اإلشارة فيمن نال الوزارة.

١٨٥- عمر رضا كحالة3 معجم اPؤلف�3 طبع ١٩٦١.
١٨٦- عمر فروخ3 تاريخ العلوم عند العرب3 طبع دار العلم للمالي�.

١٨٧- عمر فروخ3 تاريخ الفكر العربي الى أيام إبن خلدون3 طبع ١٩٦٢.
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١٨٨- العـمـري3 القاضي شـهـاب الدين اPعـروف بإبن فـضل الله العـمـري (أحمـد يحـيى بن فـضل الله
ت١٣٤٩ هـ)3 التعريف باPصطلح الشريف3 الطبعة األولى.

١٨٩- العمري3 القاضي شهاب الدين… مسالك األبصار3 الطبعة األولى.
١٩٠- العـيني3 بدرالدين مـحمـود بن أحـمـد (ت ٨٥٥هـ)3 السيف اPهـند في سيـرة اPلك اPؤيد3 شـيخ

محمودي3 القاهرة ١٩٥٩.
١٩١- الفـارقي3 أحـمــد بن يوسف بن علي بن األزرق3 تـاريخ الفـارقي (تاريخ مـيــافـارق� وآمـد) بدأ
بتـأليــفـه سنة ٥٧٢ هـ. حــقق القـسم األخـيــر ونال عليـه درجـة الـدكـتـوراه ونشـره الدكــتـور بدوي

عبداللطيف عوض3 طلع القاهرة ١٩٥٩.
١٩٢- فؤاد سفر ومحمد علي مصطفى3 احلضر مدينة الشمس3 طبع ١٩٧٤.

١٩٣- فـريال داود اخملـتـار3 اPنســوجـات العـراقـيـة اإلسـالمـيـة من الفـتح الـعـربي الى سـقـوط اخلـالفـة
العباسية. بغداد ١٩٥٩.

١٩٤- الدكتور فرج صبحي3 كنوز اPتحف العراقي3 بغداد ١٩٧٢.

١٩٥- فريد وجدي3 دائرة معارف القرن العشرين3 ١٩٢٣-١٩٥٩.
١٩٦- ڤنديداد: من الكتب الزردشـتيـة من العهـد الفرثي3 ترجـمه من الفـرنسيـة الدكتـور داود الچلبي

اPوصلي3 الطبعة األولى.
١٩٧- فيروزآبادي3 محمد بن يعقوب (ت ٨١٧هـ)3 قاموس احمليط3 الطبعة الثالثة.

١٩٨- الدكتور فيصل السامر3 الدولة احلمدانية في اPوصل3 طبغ بغداد ١٩٧٠.
١٩٩- قـدامة بن جـعفـر (ت ٣٢٠هـ)3 كـتاب اخلـراج مطبـوع مع اPسالك واPمـالك إلبن خـرداذبه. طبع

ليدن ١٨٨٩م.
٢٠٠- القزوينـي3 زكريا بن محـمد (القـرن الثالث عـشر اPيالدي)3 آثار البـالد وأخبـار العبـاد3 بيروت

.١٩٦٠
٢٠١- القفطي3 جمال الدين علي بن يوسف (ت ٦٤٦هـ)3 تاريخ احلكماء3 طبع اليبزگ ١٩٠٣.

٢٠٢- القلقــشندي3 أبو العــبـاس أحـمـد بـن يوسف (ت٨٢١هـ)3 صـبح األعــشى في صناعــة اإلنشـا3
الطبعة األولى.

٢٠٣- كاريل بروكلمان3 تاريخ الشعوب اإلسالمية3 بيروت ١٩٦٥.
٢٠٤- الكتبي3 محمد بن شاكر (ت ٧٦٤هـ)3 فوات الوفيات3 مطبعة السعادة.
٢٠٥- الكندي اPصري3 محمد بن يوسف (ت ٣٥٥هـ)3 الوالة والقضاة3 ذيل. 
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٢٠٦- كــونراد برويســر3 اPبــاني األثـرية في شــمــال بالد الرافــدين في العــصــور اPســيــحــيــة القــد¡ة
واإلسالمية3 ترجمة علي يحيى منصور3 بغداد ١٩٨١.

٢٠٧- الجنر3 موسوعة تاريخ العالم.
٢٠٨- لسترجن بدان3 اخلالفة الشرقية3 ترجمة بشير فرنسيس وگورگيس عواد3 طبع ١٩٥٤.

٢٠٩- لومون3 تاريخ الكنيسة3 ترجمة اخلوري يوسف داود3 طبع ١٨٧٣م.
٢١٠- ليو أوبنها}3 بالد ماب� النهرين3 ترجمة سعدي فيصل عبدالرزاق.

٢١١- ماجد عبدالله شمس3 مقدمة في علم اPيكانيك في احلضارة العربية3 بغداد ١٩٧٧.
٢١٢- ماري بن سليمان3 تاريخ فطاركة كرسي اPشرق (كتاب اجملدل)3 الطبعة األولى.

٢١٣- ماريوس كانا3 نخب تاريخية وأدبية جامعة ألخبار سيف الدولة3 طبع ١٩٣٤.
٢١٤- اPازندراني3 السيد موسى3 العقد اPنير فيما يتعلق بالدراهم والدنانير3 طبع النجف ١٩٦١.

٢١٥- اPاوردي3 قـــاضي القـــضــاة ابـو احلــسن عـلي بن مـــحــمـــد (ت ٤٥٠ هـ)3 األحكام الـسطانيـــة
والواليات الدينية3 بيروت ١٩٧٨.

٢١٦- اPؤيد في الدين هبة الله الشيرازي (ت ٤٧٠هـ)3 سيرة اPؤيد3 القاهرة ١٩٤٩.
٢١٧- محفوظ محمد عمر3 إمارة بهدينان العباسية3 طبع ١٩٦٩.

٢١٨- احمللي3 محمد بن أحمد3 اPستطرف3 الطبعة األولى3 ترجمة محمد 
٢١٩- محمد أم� زكي3 خالصة تاريخ الكُرد وكُردستان3 علي عوني3 الطبعة الثانية3 بغداد ١٩٦١.

٢٢٠- محمد أم� زكي3 الدول واإلمارات الكُردية3 ترجمة علي عوني3 القاهرة ١٩٤٥. 
٢٢١- محمد أم� زكي3 مشاهير الكُرد وكُردستان3 طبع ١٩٤٥-١٩٤٧.

٢٢٢- محمد باقر احلسيني3 النقود اإلسالمية3 اPوسوعة الصغيرة (١٦٨)3 بغداد ١٩٨٥.
٢٢٣- محمد توفيق وردي3 »اذج من التراث الشعبي الكُردي3 الطبعة األولى.
٢٢٤- محمد جمال الدين سرور3 سياسة الفاطمي� اخلارجية3 الطبعة األولى.

٢٢٥- محمد مغنيه3 الشيعة والتشيع3 طبع بيروت.
٢٢٦- محمد حسن الزبيدي3 العراق في العصر البويهي3 القاهرة ١٩٦٩.
٢٢٧- محمد اخلضري3 محاضرات تاريخ األ� اإلسالمية3 الطبعة األولى.

٢٢٨- محمد سليم اجلندي3 تاريخ معرة النعمان3 طبع ١٩٦٣.
٢٢٩- محمد طاهر الكُردي3 تاريخ اخلط العربي وآدابه3 الطبعة األولى.

٢٣٠- محمد عبدالعزيز مرزق3 الفن اإلسالمي: تاريخه وحضارته. طبع ١٩٦٥.
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٢٣١- محمد علي التهانوني3 كشاف إصطالحات الفنون3 طبع أستنبول.
٢٣٢- محـمود ياسـ� التكريتي3 اإلمارة اPروانيـة في دياربكر واجلـزيرة3 رسالة مـاجسـتيـر من جامـعة

بغداد ١٩٧١.
٢٣٣- اPسعودي علي بن احلسن (ت ٣٤٦هـ)3 التنبيه واإلشراف3 طبع بيروت ١٩٦٥.

٢٣٤- اPسعودي3 مروج الذهب3 طبع مطبعة السعادة وطبع مطبعة دار الرجاء /صر.
٢٣٥- مـشـيـحـا زخـا3 أحــوال كنيـسـة أربيل (القـرن الـسـادس اPيـالدي)3 مـخطوطة سـريانـيـة ناقـصـة
ترجـمـها اPطران بـطرس عزيز الـى العربيـة ونشـرها في أعـداد من مـجلة النجم منهـا العـدد ٩ في

٢٥ آب ١٩٢٩.
٢٣٦- الدكـتور مـصطفى جـواد3 في التراث الـعربي3 تقـد} وإخـراج محـمد جـمـيل شلش وعبـداحلـميـد

العلوه چي3 بغداد ١٩٧٩.
٢٣٧- مصطفى غالب3 تاريخ الدعوة اإلسالمية3 طبع دمشق.

٢٣٨- اPصنف الگوراني3 أبو بكر بن هـداية الله الكُردي (ت ١٠٤١هـ)3 طبقـات الشافـعيـة3 الطبـعة
األولى.

٢٣٩- اPقدسي3 محمد بن أحمد بن أبي بكر3 أحسن التقاسيم في معرفة األقاليم3 طبع ليدن 3١٩٠٦
دون اPقدسي معلوماته سنة (٣٧٥هـ = ٩٨٥م).

٢٤٠- اPقـريـزي3 تقي الدين أحـمــد بن علي (ت ١٤٤١م)3 إتعـاظ احلـنفـا بأخـبــار األئمـة الفـاطـمـي�
اخللفا3 حتقيق الدكتور محمد حلمي3 القاهرة3 ١٩٧١. 

٢٤١- اPقريزي3 الذهب اPسبوك فيمن حج من اPلوك3 الطبعة األولى.
٢٤٢- اPقري3 أحمد بن محمد3 مصباح اPنير.

٢٤٣- اPناوي3 محمد حمدي3 الوزارة والوزراء في العصر الفاطمي3 الطبعة األولى.
٢٤٤- اPنجد.

٢٤٥- مهرجان أفرام وحن�3 من مطبوعات مجمع اللغة السريانية3 بغداد ١٩٧٤.
٢٤٦- اPوسوعة العربية اPيسرة3 الطبعة األولى.

٢٤٧- مـيـجـر سـون3 رحلة مـتنكر في بالد مـا ب� النهـرين وكُـردسـتـان3 ترجـمـة فـؤاد جـمـيل3 الطبـعـة
األولى و١٩٧٠.

٢٤٨- ميخائيل عواد3 صفحة مشرقة من حضارة بغداد في العصر العباسي3 طبع ١٩٨١.
٢٤٩- مينورسكي3 األكراد3 ترجمة الدكتور معروف خزنه دار3 الطبعة األولى.
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٢٥٠- ناجي زين الدين3 بدائع اخلط العربي3 الطبعة األولى.
٢٥١- ناجي معروف3 اPدخل الى احلضارة العربية3 الطبعة األولى.

٢٥٢- ناصر خـسرو3 (القـرن احلادي عشـر اPيالدي)3 سـفرنامـه3 ترجمه من الـفارسيـة يحيى اخلـشاب3
طبع بيروت.

٢٥٣- نوبختي3 حسن بن موسى (القرن ٣هـ = ٩م)3 فرق الشيعة3 طبع النجف ١٩٥١.
٢٥٤- نورمان بينز3 اإلمبراطورية البيزنطية.

٢٥٥- الهــروي3 ابـو احلــسن على بـن ابي بكر (ت ٦١١هـ)3 اإلشـــارات الى مــعــرفــة الزيـارات3 طبع
دمشق ١٩٥٣.

٢٥٦- هالل ناجي3 احلسن بن أسد الفارقي3 بغداد ١٩٧٨.
٢٥٧- الهـمداني3 ابو بكر أحـمـد بن محـمد اPـعروف بإبن الفـقيـه3 مـختـصر كـتـاب البلدان3 طبع بريل

١٣٠٢هـ.
٢٥٨- الواقدي3 أبو عبدالله محمد بن عمر (ت ٢٠٧هـ)3 فتوح الشام3 طبع دار اجليل3 بيروت.

٢٥٩- ول ديورانت3 قصة احلضارة3 ترجمة الدكتور زكي جنيب3 القاهرة ١٩٦٥.
٢٦٠- ياقـوت احلمـوي الرومي3 شهـاب الدين أبو عبـدالله (ت ٦٢٦هـ = ١٢٢٩م)3 معـجم األدباء أو

إرشاد األديب3 طبع ١٩٦٥.
٢٦١- ياقوت احلموي3 معجم البلدان3 طبعات مختلفة.

٢٦٢- يعقوب الثالث3 بطريرك أنطاكية وسائر اPشرق3 احلقائق اجللية في االبحاث التاريخية واألدبية
والفلسفية3 طبع ١٩٧٢.

٢٦٣- يوسف زكريا3 اPوسيقى العربية.
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٢٧٦- إبن البلخي3 فارسنامه3 طبع كمبردج ١٩٢١.
٢٧٧- أحمد كسروي3 شهرياران كمنام3 الطبعة األولى.

٢٧٨- رشيد ياسمي3 كرد وپيرستكي نژاد أو.
٢٧٩- سعيد نفيسي3 تاريخ دن إيان ساساني3 طهران ١٣٣١ شمسي.

٢٨٠- شرفخان البدليسي3 شرفنامه3 طبعة القاهرة.
٢٨١- شـرفـخـان البـدليـسي3 النسـخـة األولى بخط اPؤلـف نسـخـة مـصورة عـلى النسـخـة التي /كتـبـة

بودليان برقم (٣١٢).
٢٨٢- علي اكبر3 تاريخ إسالم3 طهران ١٩٣٥.

٢٨٣- علي اكبر وقائع نگار3 حديقهء ناصريه: نشر محمد رؤوف توكلي3 ١٣٦٤ شمسي.
٢٨٤- اPســتـوفي القــزويني3 حـمــد الله بن أبي بـكر (ت بحـدود ٧٥٠هـ)3 نـزهة القلوب في اPســالك

واPمالك3 طبعة ليدن ١٩١٣.
ÊW�dOz w~�W ڤاچ.—WY ¨w�«—ËW٢٨٥- محمد أم� 

٢٨٦- محمد كر}3 برهان جامع3 قاموس فارسي طبع في تبريز سنة ١٢٦٠هـ.
ÆsLN& WF�D� ¨Ê«dN� l�� ¨ÊU9:œd, ¨ÊUA�U�d, ¨Í—«eKÖ œuFO� ≠≤∏∑

ÆwOLQ ±≥∂≥ l�� ¨U9:Ë¬ ¨U{— rQU ≠≤∏∏

ÆÍdLT ±≥∂∞ l�� ¨t%«d� ¨b�—«Ëd� f�u� ≠≤∏π
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٢٩٠- إسماعيل غالب3 مسكوكات قد¡ه إسالمية قتالوغي3 صدر قبل احلرب العاPية األولى.
٢٩١- أوليا چلبي3 محمد ظلي بن درويش (القرن ١١ الهجـري = ١٧ اPيالدي)3 سياحتنامه3 الطبعة

األولى ١٣١٤هـ.
٢٩٢- لن پول3 دول إسالمية3 ترجمة الى التركية خليل أدهم3 طبع إستنبول ١٩٢٧.

ADIL TEKIN : DIYARBAKIR , Istanbul -٢٩٣
Beyhan Karamagarleri : AHLAT, mezartasleri. Ankara 199 -٢٩٤

ISLAM ANSIKLOPEDISI .عارف اإلسالميةP٢٩٥-  دائرة ا
REMAZAN BALIN / DIYARBAKIR TARIHI -٢٩٦

HANNA DOLAPONU / DEYR - EL - UMUR TARIKHI, 1971 -٢٩٧
HAYAT ANSIKLOPEDISI -٢٩٨

BESRI KUNYAR / DIARBAKIR TARIHI ULUS BASMEVI, 1936 -٢٩٩
HAYAT TURKIYE  ANSIKLOPEDISI , 1970 ISTANBUL -٣٠٠

HUSEIN SARAG OGHLU / TURKIYE ÇUGRAFYASI UZERINE ETUDLER: DOGO ANADULU: CILT: MAARIF BBAS- -٣٠١
IMIVI, ISTANBUL 1965

REUF SEYMEN / ÇUGRAFYA DESLERI: ORTA: 111. ISTANBUL 1964 -٣٠٢
SILVAN TARIHI, DIYARBAKIR , 1956 3٣٠٣- سليمان سافجي

Sevket Beysanoghlu / Anitleri Vekitabeleri ILE. DIYARBAKIR TARIHI, I. ciLD 1987.  -٣٠٤
Turikiye Ensiklopidisi -٣٠٥
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GERTUDE LOWTHIAN BELL / AMURATH TO AMURATH, LONDON, 1911  -٣٠٦
D.R. BARNETT / ASSYRIAN PALACE RELIEFE. LONDON-٣٠٧

STANLEY LANE POOLE / ADDITIONS TO THE ORIENTAL COLLECTION -٣٠٨

∫WO$"dH�« WGK�U� —œUB*«

Max Van Berchem/ AMIDA, Paris 1910 -٣٠٩

∫WO"U�d$�« WGK�U� —œUB*«

٣١٠- إيليا برشنايا3 كتـاب األزمنة بالسريانية3 مخطوط3 نسخـة اPتحف البريطاني الرقم (٧١٩٧)3
لديّ نسـخـة مـصورة مـنها تـقع في (٢٨١) صفـحـة. ترجم اPواضـيع اPذكـورة مـشكوراً األب اخلـوري
أفـرام جـرجـيـس نائب مطرانيـة بغــداد للسـريان األرثوذوكس. ثم عــربه الدكـتـور يوسف حــبي ونشـره

مجمع اللغة السريانية في بغداد سنة ١٩٧٥. 
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W�œdÔJ�« WGK�U� �ö:«

٣١١- 3XO�«“Ë …œ—…Ë—WÄ مجلة مديرية الدرسات الكُردية في بغداد3 العدد الثاني3 السنة األولى.
٣١٢- مجلة 3œd}� —«“W العدد الثالث3 سنة ١٩٩٨.

WO�dF�« WGK�U� �ö:«

٣١٣- مجلة اجملمع العلمي العراقي3 اجمللد ٢٠.
٣١٤- مجلة اجملمع العلمي العربي بدمشق3 اجمللد 3٤٣ اجلزء األول3 سنة ١٩٥٩.

٣١٥- مجلة اPشرق3 لصاحبها يونس شيخو3 أعداد مختلفة.
٣١٦- اPورد3 تصدرها وزارة الثقافة واإلعالم العراقية3 مجلد عدد 3٤ سنة ١٩٧٥.

٣١٧- مجلة ب� النهرين3 يصدرها اPركز الثقافي اآلشوري في دهوك3 العدد 3٩ سنة ١٩٩٥.
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