ث َيرِستى ناوةكان
ذمارةيةةةناو ةةةادووبروةددوةةةارةوو د نسةةةندةدو دَةةةت ندةيا وةت ي ةة و ا ةةةا ودةا:و
رةَةةةة ا توددسةةةةبوةددرريدوةةةةارتوةةةةةكاشتوة رريتن ا ت اةةةةةتتن ا تو ام ريتةةةةن ا تو
َةةةنيوَةةةتتنمبو ة ة رتوةةةةاريو ة ة رتوَة ة منرتوَة ة منريتوَة ة منريتن ا تو ن ةةةنةتو
و نمال
ن نةيتو ن نةيتن ا توهنردةهاوواولودو اة روونوهنم دوةت ة ا تا .وو
و

و

يةكةم :ناوى شويَنةكان(وآلت ،شار ،رِوبار ،كيَو…تاد)و

ئائيننوم 952
ئابارنيوم111
ئاتوم 932،931
ئاخازوم 912،912
ئادوو 932
ئاراتتا52،22،21،11

ئارراثخا-122،129،122،122،915
،932،932،935،932،925،959،952
،952،952،922،921،912،911،915
،911،929،922
ئارراثخو 991
ئارراثخوم 912،991،953،922،922

ئاراثخو912
ئارامىَ 29
ئار-با-ئيل 922
ئاربائيلو
122،121،122،912،992،935،921
ئارباخا912،992،935،925،122
ئاربريا921
ئاربيَال955
ئاربيلوم 22،925،921
ئارراثاخيتيس991

ئارراثخى 911،993
ئارزوخينا 952
ئارمانو(ئارمان) 123
ئازوخينوم129
ئازيرو 19
ئاسياى بضووك 922 ،93،21
ئاشناككوم،ئاشناككى 112،192،959
ئاشوخ 932
ئاشوخيش932
ئااليا 223
َتون كؤثرى(برِوانة ثردىَ)
ئال

ميَذووى ديَرينى كوردستان-كتيَبى يةكةم …… 922
و

ئالزى 122،999
ئالالبريا 113
ئامال151
ئاموررو925
ئانشان129
ئاوال 151
ئاوان 21،151،159

122،133،135،132،132،123،122،1
22،921،932
ئوركينيـ(ن)112
ئوركينى112
ئوطارساللو122
ئوروك(وةركا)
92،23،22،12،22،922،921،912،91

ئايزنرباونس913
ئوببوممآ(ئوبومىَ) 932،922
ئوثييا129
ئوتووا 53
ئوتيَم 53
ئورارتو ،ئورارتويى 121،922،922
ئوراككا 112،112
ئوربى

،9،913
ئورى22
ئوللوبا922
ئومما 123،122،922،922
ئؤثس131،122
ئؤثي122
ئيَئاننا32
ئيَبال-52،25،22،12

ئيَل(ئوربيَل)
912،925،959،952،955،952،922،9
،21،922
ئوربيئيلوم 925
ئوربيللوم 15،912،925،921
ئوربيلوم،ئاربائيلو
،23،22،12،152،129،125،921
952-923
ئوركيَش،ئوركيش ،ئورطيش

22،21،25،111،13
ئيَبيخ122،121
ئيتاليا 922
ئيتو 113
ئيَتينى153
ئيَران 93،921
ئريريا122
ئيسرائيل(مؤزةخانة)55
ئيسني 22،51،21،12،125

-23 ،12،32،31،32،29

ئيَشنوناك(ئيَشنوننا)121

ميَذووى ديَرينى كوردستان-كتيَبى يةكةم …… 922
و

ئيَشنوننا(تةل ئةمسةر)
32،22،22،51،122،121،112،122،9
،952،952،922،921-22،951
ئيَكالالتوم 112،192،911
ئيَكور12
ئيَطاشانكاالمما 922،922
ئيالالئيَ 22، 23

باب-خامرى 922
باخبى123
بابيتىَ922
باتري 52
باررى(طردى)115
بارى(طردى)121
بازيان(دةربةند)921،929،922

ئيَالم
92،91،33،32،52،29،23،21،22،21،
125،129،122،151،129،125،923،9
95،922،959
َآل 23
ئيللةل
ئيَلليبى ،ئيَلليثى122
ئينسربوك 122
ئةدهةم(األدهم)932

باسطكى31،22،03
باقووبة 33،21،51،122،922،959
باطاررى (باقاررى) 952،922
بتويَن 911
براك(طردى) 25،21،112،191
برمين 122
بورسيثثا 925
بوروندو ،بوروندوم 191

ئةربيل922
ئةرمينيا 122
ئةزمرِ 19
ئةستةمبوولَ(مؤزةخانة) 92،21
َمانيا112
ئةل
َوةند32
ئةل
ئةمةريكا22
ئةنادؤلَ 91،92،11
بؤتان932

بوششىَ 122
بيت-خاببان 132،131،125
بيت-خامبان131،122
بيت-سانيطبوتى122
بيت–كارزيابكو132
بيَتواتة 52-22،22،52
بيَلوولة 121
بةمتان 122،932
بةردى سةجنيان 22

بؤغازكؤى 21،125،112،112،122
بابئيليم919

بةرلني 122،122،122

ميَذووى ديَرينى كوردستان-كتيَبى يةكةم …… 922
و

بةغدا(بةغداد)
،2،51،29،21،115،922،912
بةالوات 121
بةيدةر(طردى)22
ثاتتريو113
ثاتني129
ثادان129

تةل ئةمسةر(برِوانة ئيَشنوننا)
تةل سليَمة 22،151
تةل عاموودة(برِوانة عاموودة)
تةل عةىل 122
تةل مؤزان(برِوانة مؤزان)
تةلةعفةر922
تةيناأل 921

ثادديرو113
ثاريس 952-22،925،922،922
َتون كؤثرى)
ثردىَ(ئال
،32،151،151،125،122،122،123
952،922،922
ثشدةر 992
ثوروشخاندار21
ثوزريش-داطان(برِوانة دريَهم)

تل الرماح 122،922،922
تل العمارنة 125
توتارروم ،توتاررا 952،922،925
توتتول111،113
توتوب 21
تورينطةر112
تولتول113
تولوم29

ثريةمةطروون 22،52،59
ثريحسيَن92،21
تابرا 953
تابريصى 922
تازةخورماتلى 122،121،122
تازةخورماتو122
تاطاالطا 921
تاطاالطى 929
تاملوششىَ112

توممآ 122،125،932
توور-عابدين112
تووزخورماتلى122
تيَرقا 925
ترييقان 922
تيكيتيخوم129
تيطونانو 122
تيَل ئارزوخينا(طردى ئارزوخينا)952
تيل بارى 121-152

تاوق 122،911،933
تةقتةق 22،912

تيل-شا-باتانى121
تيل-شا-زابدانى121

ميَذووى ديَرينى كوردستان-كتيَبى يةكةم …… 921
و

جةرابلوس 122
جزيرة 922،932
ضةقضةق (ضةمى)22
ضةمضةمالَ 952،922
حةرِرِان 22،122،932
حةلةف 195
حةما12

خاررانوم(برِوانة حةرِرِان)
خارسى(خارروسى)192
خارشى32،21
خاسة(رِوبار) 932
خاملان51،52،122
خامار29،23
خامازآ12، 22

حةمرين
32،22،22،59،23،22،22،151
،151،122،121،122،122،123،125،
922
حيمص12
خاخبا992
خاخبى(كريخى)،153،125،992،991
992،932

خامازا 11
خامازوم 22
خامازى 21-99،52
خامبان131
خامزآ22،12
خاميَميَــ-؟-ثري121،123
خانا123
خانبان131

خاخبيى ناوةوة 932
خابلوم 121
خابوور(ى فورات)
25،21،22،121،113،115،191،951
خابوورى فورات(سيَطؤشةى)
23،22،23،112،112،112،912،935،
959
خاتكا952
خاتكوم952

خانةقني32،112،992،932
خاوالوم22
خاويلوم 22،22،135،132،122
خةفاجى 21
خةمزة 29،12، 21
خودادا 132،131
خودادى122
خودونى153
خورارا 952

خاراخار32
خارخار33،32،123

خورِخورِة 22
خوررا 191

ميَذووى ديَرينى كوردستان-كتيَبى يةكةم …… 929
و

خورشيتوم 925،922،911
خوزستان 23
خولون 153
خيباتوم191
دادونى 129
داريطا 122،122،115،992
داقووق 112،911،991،933

ديالة(برِوانة هةروةها سريوان)
،33،32،21،22،22،132،151،122
121،122،122،122
دجيلة
12،22،23،22،113،112،112،132،1
،32،131،132،129،122،122،115
931،932،922،911

داقووق ضاى(برِوانة رِؤخانة)
دانيمارك913
دةربةندى طاور31،59
دةربةندخيان32،53،151،152،123،922
دةرياى رِةش 52
دةرياى ناوةرِاست52،12،11،22
دةقوقا991
دريَهم(ثوزريش

ديَر33،32،121
ديقوقينا933
رِؤخانة(داقووق ضاى)932
رِؤمايى،رِؤماييةكان 199،991،922
راثيقوم122
رادانو 931
رِانية (دةشتى)
32،53،952،929،912،912،911

داطان)25،21،23،19،15،112،122
132،132،132،
دهؤك922
دوبروم921
دوكان(دةرياضة)911
دونطى ئارى 132،122
دوور سال ئانشو كور را 952
دوور-باالطـى 871،861
دوور-تاليتآ 952

زائيبوم(زيَى خواروو)953
زاب(زيَى خواروو)122،955
زابان،زاببان،زامبان،زانبان
،12،151،151،152،121،129،992
935،919
زاخؤ 32،22،922
زاددى 122
زاطرؤس131،132،125،122،911
زاموا 123،992

دووز925
دياربةكر92،21

زاميياتوم952
زوتلوم 929

ميَذووى ديَرينى كوردستان-كتيَبى يةكةم …… 923
و

زوري…922
زونولال 922
زيَى بضووك(زيَى خواروو،زيَى دوكان،زيَى
كؤية)
93،32،23،22،12،132،152،122،12
5،122،121،115،125،915،992،991
،931،922،952،922،922،912،

سنجار،شنطار922،153،922
سنكةرة922
سوانى153
سوبارتو(سوبري ،شوبور ،شوبارى ،شوبريا،
شوثريا ،سو ،شو ،سوئا)
،93،22،21،29،12،11،21،122،111
111،123،923،922،932،932،921،9

زيَى سةروو(زيَى بادينان) 922،115،125
ساراداوش921
ساررميا952
سارالطاب 121،921
سارى ،سارىَ 952،922
ساريط 922
ساطثاكابدو922
ساللوم(سالوم) 931

،11،919
سوخو922
سورداش 22،125،921
سوسة122،129،923
سووريا
،912،52،12،22،22،122،123،922
935،921،951
سيئورو 111

سامةرِرِا -12،22،21
،22،125،113،112،112،133،132
132،132،132،123،122
سةرثل زةهاو 51،52،55
سلوقية122
سليَمانى
93،32،32،22،21،22،15،151،125،
992،992،931،932
سليَمانى(كتيَبخانةى طشتيى)911

سيثثار(ئةبوحةببة)
،191،129،122،122،121،122،113
121،122،922
سيدور 12
سريوان(برِوانة هةروةها:ديالة)
33،32،32،59،22،112،115،132،15
1،122
سيماش53،923
سيماشكوم53

سليَمانى(مؤزةخانة)
52،122،913،912،12

سيمور،سيمورو،سيمورريو،شيموررى،
سيمورريــ 22،21،25

ميَذووى ديَرينى كوردستان-كتيَبى يةكةم …… 922
و

سيمورا 111
سيموررو113
سيمورروم(سيموروم،شيمورروم،شيموروم)
-12،19،13،33،32،32،32،22،29
-22،51
52،15،132،132،151،151،152،152
-122،122،

2،952،922،929،921،922،912،913
925-912،912،922شوبات ئيَنليل 23،112،192،951
شوروختوم 53،129
شوروثثاك(فارة) 122
شوشاررا(برِوانة مششمارة)
شونا 192

919،915-123،922،922،925،922
سيميَسى122
شارباذيَرِ21
شارةزوور
93،32،32،51،59،15،151،123،123
992،992،932،932،922،
شاريتخوم129
شاريداخوم53

شوخنوم 952
شيَتريشا 132،132
شيَخان 121،151،152
شيكشـاببـوم(شيكشامبوم،شيكشامبى)
-912،922،929-12،53،912،913
925
شيكشابى922
شيماش 53،923

شاشروم،شاشرو
32،22،53،132،132،129،122،922
شاغر بازارِ
،122،112،112،112،192،122،922
992
شام 912
شةرمؤلة 22
شةميَران 22
مششارة

شيناخ192،191
شيناموم191
صةقالويية(نةهر)112
طابان،طاببان 17
عاموودة(طردى عاموودة ،تةل عاموودة)
22،25،199
عةرةفة912
عزيَم
32،59،151،151،121،122،932،931

12،32،53،23،22،122،922،953،95

922،
العظيم607

ميَذووى ديَرينى كوردستان-كتيَبى يةكةم …… 925
و

عيربى( مؤزةخانة)22،29،52،51،55
فارة(شوروثثاك) 122
الفتحة606
فةرِةنسا 122
فةلةستني11
فةللوجة 122،112
فورات 12،23،131،122،112،925

كابرا 993
كاثادؤكيا 922
كاخات 115،191
كاراخار 39،35،32
كارخار35،31-39
،32،22،22،21،21،12،122،
122،152،123،992

فووم 932
ظيسبادن912
قابارا 959،955،952،951،925
قابارائىَ 952،929
قابرا
،923،922،991،993،992،992،932
-922،922-922،921،923-925،959
911،911

كاردونياش152،992،935
كارطاميش 122
كار-طودوئا29
كارلسبيَرط922
كاسل 122
كاشتاثثوم 922
كاشتيلال 931
كاشييارى 112

قاتتونان 191
قاططارا 922
قامشلى112
قةرةضةتان22،52
قةرةداغ(ناوضةو كيَو)22،59،53،932
قةآلضواالن(ضةمى) 29
قةآلدزآ911
قودس52،55
قوشتةثة922

كاخلا 992
كاخلو992،922،921
كامولال 931
كاويال 113
كةرخ جوددان 932
كةرخينىَ 991،992،932
كةركووك
93،33،32،21،29،129،125،122،12
-933 ،932-2،112،915

قريخادات992،952
كؤية 23،929،912،912

،932،922،951،959،952،922،923
922،922

ميَذووى ديَرينى كوردستان-كتيَبى يةكةم …… 922
و

كةالر 33،32
كةنداو 21
كرماشان 995
كوتآ(برِوانة طودوئا)
كومتار932
كومتوخى 123
كوربائيلو 121

طاخنار(برِوانة كارخار)
طاور(دةربةندى)152
طوتيوم
12،19،13،21،29،21،129،122،121
121،122،122،922،925،919،
طودوئا(كوتىَ) ،كار-طودوئا
29،23،21،22،922

كورخيوم 129
كولليميَرى 932،922
كولوننوم 22،52
كؤثنهاطن 922،921
كيدؤس 921
كيَرخوم(كريخوم)992،932،952،922
كريرورى 921
كيززوواتنا122

طوماراشى 132،132
طؤنطةلو122
طريناظاز 112،111
الرسا 22،21،152،112،959
الطاب طاالطى 921،929
الطاش 25،12،15،152،922، 92
الطاالطا 921،929
اليثتزط122

كيَش 112،112
كيش
22،23،21،22،11،13،12،21،112،9
22
كيلخى991،992
كيماش 125
كينيثا 21
طاسور
،32،21،21،23،22،152،113،125

لةندةن 23،925،922،952
لةيالن(طردى) 23،112،111،192،951
لوبتوخى 911،932،932
لوبتى932
لوبدا ،129،992،932،935،932،922
لوبدو
،122،122،115،112،992،935،932
922
لوبدوم 932،931

122
طاشييارريــ112

لوبدى921،921-129،112،992،933
لوبدى-ئاشوخ931

ميَذووى ديَرينى كوردستان-كتيَبى يةكةم …… 921
و

لوبنان 11،12،921
لورِستان 93
لوظر(مؤزةخانة)
92،25،132،121،122،912
لومتى932
ليشموروم 123،122
ماتقيو 125

مرتؤثؤليتان22
موراتتاش 125
موزرى 115
موكيش111
موممآ 123
موموم 129،123
مونتةفك 922

ماتكو(ماتقا) 125
ماتورابا952
مادانى 123
مادطا 121،122،125
مار خانبان 131
مارتو22
مارخاشى 23، 29
ماردامان 132،132

مووسلَ 132،922
مؤزان ،طردى مؤزان
،23،25،22،22،22،122،122،122
195،192،132،119،112،199
مؤزةخانةى بةريتانى 122،922،952
ميتيقو 125
ميديا131
ميسر 91،992،921

ماردين 922،953
مارى
،23،12،11،13،29،23،22،121،112
،191-112
،992،935،953،951،952،921،929
925،922،911
ماككان111
ماطان 11
مالطيئوم 32،952

ميَسو 921
ميَـطورنات 122،121
ميَـطورنو121
ميلكيا 922
نائريى 993
نابوال 112
ناثرى 112
ناخور 191
نار شاررى131

مةقلووب(جةبةل) 115
مةيدان 121

نارين صو122،121
ناصريية 92،922

ميَذووى ديَرينى كوردستان-كتيَبى يةكةم …… 922
و

ناطار 25،122،129،122،191
نامار 112،132،131،122،32،112
ناخمانى 19،15
نامرى 32،112،115،131،122،992
ناوار
113،112،115،133،135،132،132
ناوارى 112

نيثثور
،32،22،22،12،22،191،122،122
122،122،129
نيخاني123
نيداطو 112
نيشبا 32،22،121،129،123
نيشبى،نيشثى ،نيسثى 32،123

ناواال 112
ناوالو 112
ناواىل 112،111
نةسيبني112
نةوةر،نوةر 115
نةينةوا(نينوا)
99،122،122،112،195،115،112،92
2،922

نيسثي 123
نيصري 21
نيو هامثشاير 921
هالة 122
َةجبة115
هةل
هةورامان(ناوضةو كيَو) 32،22،123
هةوليَر
33،15،12،122،123،122،912،992،

نوةر،نةوةر 115
نوخثري 121،123
نورروطوم 911
نوزى
32،31،21،29،121،122،112،132،1
،52،122،113،112،115،125،122
912،915،931،932
نومتى 932
نوممآ 932

،952-991،993،935،932،923
،951،959،955،952،952،922،923
922،921،912،912
هؤريَن 121،153،152
َةندا 12،913
هؤل
هيت 113
واششوكانى 912،932
ورميَ (دةرياضة)922
يارموتى 11

نوممى 122،932
نيبيبوم 129

يؤرغان تةثة(نوزى) 32

دووةم :ناوى كةسةكان ،طةلةكان ،خوداوةندةكان ...تاد
ئائيَنيَثادا21
ئابوبو25
ئاثاداراخ(برِوانة هةروةها تاببان-داراخ) 25
ئاثال995
ئاثاليا992
ئاثليا992
ئاتال سيَن ،ئاتال شيَن(ئاريسيَن ،ئاريشيَن،
ئاريسييَن) ،22-23،22
22،113،112،112
133،135،132،122،
ئاخلى121
ئاخليث ساررى121
ئاخلى تيَشوب121
ئاخلييا121
ئاداد
،52،121،122،121،129،125،911
991،953،952
ئاداد نرياريى يةكةم993،935
ئاداد-نريارىى دووةم
122،112،992،991،935

ئادامز122
ئارا(م)123
ئاراد-ناننا(ئري-ناننا)21،22،12،922
ئارامييةكان 91
ئارداكاندا 923،921،929
ئارديطاندى 921،929
ئارالطاندا 922
…ئارالطاندا122
ئارالنطاب122
ئاريث تيَششوث129
ئارى توثكى112
ئارى-خوخا 125
ئاريدوبوك132
ئاريشيَننى ،ئاريشيَنى29،23،122
ئارى-لوبتى931
ئاسديتاكوم932
ئاشتار 121
ئاششارالط123
ئاششور-كاالبنيشآ992
ئاشورئوباليطى يةكةم 99،912

ئادادى زابان121
ئادادى لوبدى 911،932

ئاشوربانيثال995،932،922،922،922
ئاشوردانى سيَيةم992،922،922،922
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ئاشوردانى يةكةم122
ئاشورناصرثاىل دووةم
،125-32،21،152،121،112،129
921،992،922
ئاطابتاخا121
ئاطاتاخا121
ئاطاثا كريستى199

،
921،923،922،922،912،913،912،9
12،921،923،922،925
ئوتو 122
ئوتوخيطال 92،21،112،122،922،921
ئوتوك(ئوخوب،ئوتوط،ئوتوكو)22، 21
ئور-ئيشكور(اك)15

ئالربايت 122،112
ئامارسني 53،22،15،922،921
ئامنيلى 22،121
ئاموررو 152
ئامى ديتانا 932
ئامى صادوقا 123،991،932
ئان 22،121
ئانداريا922

ئور-خامازيدا25
ئوركادى 925
ئوركيَش(مرؤظ)112
ئورطرينونا21
ئورطيشار 922
ئور-ناممو 122،122،922
ئوقنيتوم 122،112،111،131
ئوماكيشتار921

ئانديساتال31
ئانكيا 32
ئانكيساتال32
ئاننارى (ئانناتال)111،132،132،122
ئاننوبانينى،ئانوبانيين
39،22،52،51،52،55،52،21،22،15
3
ئانوم52
ئانونيتوم(ئاننونيتوم)121،991

ئوناث119
ئونطنات 29،121،129،123،122
ئونطةر(ئيَكهارت)
112،923،922،922،955
ئؤثنهايم992
ئيَئانناتوم12
ئيَا52
ئيباتىَ121،923
ئيَبارات923

ئايدم(ياسثةر)
32،29،115،951،952،955،952،952

ئيَبارتى923
ئيببى سني 152،112،22،12
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ئيَبةلينط119
ئيربانوم 121
ئيبوبو 25،11،19
ئيث-خوخا 122
ئيثخور-كيش 23
ئيثيق ئادادى دووةم 959،922،921
ئيتخى تيَشوب،ئيتخى تيَششوث

ئيشتار،ئيَشتار،32،52،22،122،125
،135،121،122،122،121،122،911
922،922،922
ئيشتار-دورى 992
ئيشتارى لوبدى 911،932
ئيشتارى هةوليَر922
ئيشكور 22،121

915،912،932
ئيتخييا 912
ئيتيتى22، 23
ئيَتيَللوم921،915
ئيَدزارت 52،55،23،15
ئيدى سني،ئيدديـ(ن)-سني ،32،22،22،22
،915،52،151-22
ئرياروم 121

ئيشكون داطان922،912
ئيشمىَ داطان
192،952،951،952،929،923،،925،
922،911،911،923
ئيككى 122،153
ئيككيبشامخات،ئيككيثشامخات159،152
ئيطيَشائوش 121،125
ئيالبا 121

…ئريبريينى159
..ئريثريين159
ئيَرريداثيزير 122
ئيَرريدوثيزير
32،122،121،122،121،922
ئريكاب دامو 21، 11،19،13،22
ئيسماعيل 25
ئيشار بيَلى 22،111
ئيشبى ئيَررا(ئيشبى ئريرا) 22،22،12

ئيَالمى،ئيَالمييةكان 11،122
ئيلوشو-ئابوشو 122
ئيلولو 122
ئيَلولوميَش121،129
ئيلى ئيتتيا 32
ئيمتا 121
ئني شاكوش ئاننا22
ئيناننا 125،135
ئيَنبى ئيشتار22، 12
ئينداداطاش 129
ئيندوششىَ،ئيَندوششآ912،922
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ئيَنريداثيزير122
ئيَنسوخكيَشداننا22
ئيَنشاكوش ئاننا22، 12
ئيَنكيدو139
ئينكيشوش121
ئينطى32
ئينطيَشوش125

باشائيَا 925
بليَك 122،125
بواسيىَ 113
بوضيلالتى(جؤرجيؤ ،ماريلني كيللى)
25،21،122،199،191،139
بونو-ئيشتار952،921
بيَرديطيَندائىَ 929

ئينطيَشؤش125
ئيَنليل
،32،52،22،12،112،122،122،122
،129،953
ئيَنميَركار 52،22،22،12،11
ئيننني شادو131
ئينيماباكيَش 121،129
ئيَوريم-ئاتال(ئيَوريم ئارى)22،111،921

…بىرىنى152
بيطان 922
بيطز 25،22
بيالالما 22،51
بيللةربيَك 153،112
بيَليالى 992
ثاخايا932
ثارؤ(ئةندرىَ) 32،25،22،121

ئةتروسكان 922
ئةخناتون125
ئةسةرحةدون922
ئةستور22
ئةسكةندةرى مةكدؤنى 91
ئةشكانييةكان 93
ئةمنحؤتبى سيَيةم125
بؤرك121
بابا 21

ثارثؤال922
ثان-ئاششور-المور921
ثرنضس123
ثوتتيم ئادال،ثوتتى مادال 32،29،152
ثوزور-سني121
ثوزوزو(ثوسوسو،كاسوسو)22
ثيتيناتؤ 52،11،22،21
ثريى طال 22،122،125
ثرييط تور122

بادوكرات922
بارتؤن 121،992

ثرييط طال125،122
ثريينكار(فريينكار،ويرينكار) 125
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ثريينكري(فريينكري،ويرينكري) 125
ثينيكري 125
تاببان25 ..
تاثثان داراخ(تاببان-داراخ ،تاببان-
داراخ،تاببا-داراخ ،تاثثا-داراخ،داباداراخ)
12،22،25،22،22،152،111
تاخيش-ئاتيلي،داخيش ئاتاىل129

توكولتى نينورتاى دووةم 122
توكولتى نينورتاى يةكةم123،993،992
توىل112،132
تولييا112
تيَئريرو113
تيَخيَش ئاتال(تيَخيَشارى)52،51
تريا-ئيل19

تار152..
تارئام ئاطادىَ
22،22،21،112،111،119،195،191
تار..دوننى 122،159،153
تار..نى122
تاكتاكيل 25
تالؤن 25
تالثوش-ئاتيلي 129،191

ترييققان921
تيَريكان 922
ترييطا ،ترييطان 129،922،921،922
تيس 31
تيش ئاتال(تيش ئارى)
39،31،23،22،21،25،21،22،22،12
2،121،123،122،122،122،112،112
،191،

توثكيش
25،21،123،122،112،119،195
تورؤ-داجنان(فرانسوا)
،12،32،22،21،29،113،112،133
123،122،125،122،922،922
توروككوم ،توروككييةكان ،توروككى
-925،923
922،922،912،911،912،915
توشراتتا 125

تيَششوث،تيَشوث،تيَششؤث
19،129،121،911
تيطالت ثالسةر 13
تيطالت ثالصةرى سيَيةم 125،995،922
تيطالت ثالصةرى يةكةم
125،122،125،931
تيطالتثالصةرى بضووك131
تيَوممان922
تييَش-ئورخىَ 121

توكولتى ئاثيل ئيَشاررا (برِوانة تيطالت
ثالسةر)

جيَنويياك 132،121،159
ضريا 112
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حامورابى
12،91،92،123،112،112،991،935،
932،921،922،911
خابيلكني(؟)121
خاتانيش(خادانيش)
21،22،12،13،12،22
خاتانيش-قابى12

دؤسان22،992
داخيش ئارى132
داخيش شيَن132
داخيش-ئاتاىل129
داداسيط22
دادوشا
932،922،959،953،955،951،952،9

خاتتى(حيثى)
91،92،21،123،122،125،122،922،
999،993،932
خاتنو-راثى922
خارخار(و)123
خاشيبئادال 129
خاشيبارى 132،121
خاشيثئاتال 32،121

22،922
داراخ 22
دليتش131
دو الثؤرت152
دو مؤرطان122،159
دوبول(؟) 29
دوران951
دون 152

خالد ئةلئةعزةمى 51
خامازيتو 25
خامازيتوم 22
خامازيدا 25
خاوور(نى)-ئاتال111
خوبايا992
خوخا122
خوخان122
خونىنى125

دياكؤنؤف،121،122،112،152،151
153،122
ديساتال 31،122،122
ديَلةر952
رِؤذبةيانى(مةال موحةممةد جةميل)
933،932
َنسن(هنرى)121
رِؤل
رِافيدة 51،52
راممان 122

خووخانانيش122
خيَبات(حةووا؟)122

رِةسسام(هرمز)121
روساى دووةم 922
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روودا 22
ريتتى–مةردوك 132،122
رميوش 195
زابازونا52،52،51،151-32،22،52،59
زابازيننوم 22
زادؤك 22
زازوم 22،911

سادارمات(برِوانة هةروا شاتار-مات)
22،21،135
سارطؤن(ى دووةمى ئاشورى) 131،122
سارطؤنى ئةكةدى
،92،91،32،21،11،22،21،123،121
،112،195،152،122،122،992،933
921

زازي 23
زازييا922،922،911
زاميَنا 112،132
زوزا 23
زوزو 22، 23
زوزوم 23،22،922،922
زيزى13،12،21-11،23،22،25،12
زيطومىَ12

ساسانييةكان 93
ساطارتييةكان921
سالظينى 29،129،122
سامسوئيلونا151
سامسى ئاددو 959
سايس111
سةمويَل نووح كرةميةر 122
سةحناريب 995

زيلي ئيَورى51
زميرى ليم
23،22،191،921،929،923،925،922
922،911،
زيننوم 12
سؤلبيَرجىَ 32
سائوم سيَن،سائوم سييَن(برِوانة هةروا شائوم
شيَن) 22،21،135،121
ساتونى153

سثايزةر
29،22،122،123،112،153،123،992
952،
سلوقييةكان 921
مسيث 922،912،911،913
سوبارى ،سوبارييةكان
93،112،123،922،932
سيئائوم 922
سيئاوم122

ساثالولوميَ 129

سيئو129،122
سيئوم129،122،922
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سيئوممى122
سيطكاالمنيتو 925
سيميطا ،شيميطا،سيميك
22،122،122،122
سني
32،31،59،52،121،129،121،122
سني-ناصري122

،952-959،953،955،
،911-921،923،925
912،915،911،923
شامشى بيَل922،922،922
شتاينكيَلةر22،29،25،19،13،12،22
شرتيَك131،153،122
شةملانةصةرى

شائوم-شيَن ،شائيوم شيَننى(برِوانة هةروا
سائوم سيَن) 22،21،29
شاتار-مات ،شاتار-ماتى22،21،29
شارثان951
شارراتيطوبيسني922
شارروكني(سارطؤن) 92،91
شاركاىل شاررى
12،11،21،195،122،123،125،122،

سيَيةم،131،122،122،121،121،111
992،935،921
شو… 22
شو-ئيَشتار23
شوبوش-خوخى122
شوبولو23
شوبيش-خوخا 125
شوتتارنا 999

911،919،913
شارالط 123،921
شافيَر52،55
شاال 129
شاماش
952،52،22،135،122،122،129،953
شاماش-كومويا 992
شامشى ئادادى ثيَنجةم
122،121،111،992،921

شوثثيلوليوماش 932
شو-سني22،25،22،15،12،122
شولطى -92،39،33،32،32،32،22
21،15،23،122،151،152،122،111،
،129،992،922،921،922
شولطى ئاتال122
شوملىَ 121،922
شؤر123،122
شيئوممى122

شامشى ئادادى يةكةم
99،23،112،192،991،935،922،951

شىَ ئىَ (كو-ئىَ) 12،22
شيَثراتو 952،929،912،911
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شيل152،112
شيلخاك ئينشوشيناك 125
شيميطا(برِوانة سيميطا)
شيَنابيَالشو 121
شيَناتيلال 121
صيل ئيشتار921
صيللى-ئيشتار123،122

فنكلشتاين 931،932
فريينكار 125
فريينكري 125
ظايدنةر 32،59،151،152،115،992
ظايسباخ29
ظيلهيَلم
،22،21،29،21،22،122،121،129

عةزيز طةردي922
َةدنى(بةردةكةى)
غةريب هةل
22،52،53،52،55،915
الفؤادى(د.عبداهلادي) 32،53،51،22
فؤرةر
،112،122،122،112،992،992،992
93،922،955
فؤن زؤدن 21،922،955

115،112،123،122 ،122-122
كاسوسو(برِوانة ثوزوزو)
كاشتلياشى ضوارةم 993
كاكمييةكان(كاكمى،كامو،كاكمىَ)
925،991،929،922،911
كالبوم 22
كامريؤن153
كا-نيشبا22،122،121،129

فاربةر159
فان ديك(يان)922،921
فان ليَربيَرة25
فان لرية 112
فةوزى(رةشيد)
52،21،29،22،25،19،13،21
فرانكفؤرت112
فراين
،12،32،22،22،53،55،52،51،152

كةخيةسرةو 921
كرؤس 112
كنودزن(ئيَبة)923،922
كو-ئآ(برِوانة هةروا شىَ ئىَ)12
كوثآ 32،922،955
كوروم 121
كوزوخ 123
كوزوخ ئارى 123
كوشوخ خازيب 123

122،121،121،122،922،922-122
فش912

كوماربى 22،121
كووارى912،912،915،929،922
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كؤرِكيأل 922
كؤروش 121،111
كؤزاد 2،12،52،51،53،913
كياكساريس921
كيبى تيَشوث(كيثى تيَشوث ،كيثى
تيَششوث)911،9212
كرييب ئوملىَ(كرييث

،992،991،932،921،922،925،922
911،912
طوديا92
طورطورروم 929
طوال-ئان 925،922
َب
طيَل
،33،35،32،31،29،22،21،21،122

ئوملىَ)21،22،132،152
كيسارى(برِوانة هةروةها
ئانديساتال،ئانكيساتال)
39،35،32،121،122
كيَسلةر 32،112
كيكليث ئاتال 32
كيناست 122 ،21
طاداطاش(م)129

122،112،122،121،922،932،931،9
12
طيم ئينيننى 925
ال-ئاراب 122،121
الئيَراب 122،122،922
الئيَرابوم 121،122
السرياب122،121
…الطاندىَ125

طا شوب نونا22
طرةيسن952
طلطاميَش32،21،139
طوتزة
33،32،35،32،21،22،113،112،111
112،932،932،922،952،955،
طوتوم 129،925-13،23،121
طوتى،طوتييةكان..
92،93،92،32،23،52،22،21،15،11،

الماسا 22
المبيَر(م)22
المبيَرت(و.ط)122
الندسبيَرطةر29،112،922
لةكنبيَلَ 931
لوباداط ،لوبداطا 22،122،122
لوباديطا122
لوثاتيك 122
لوطال ئاننا 23

،919-23،122،112

لوطال ئانناتوم 122
لوطال كيسال سى 22
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لوطال كينيشى دودو 22
لوطال مو 22
لوطالوداننا 925
لوللو
19،99،39،32،51،59،52،12،22،12
2،153،122،123،125،929،992،955
929،925،

مازيام ئيشتار 35
مالؤوان 21،199
مانبان داراخ 25
مانيشتوسو ،مانيشتوشو 112،112،195
مايسنةر 111،113،112
مةغؤلةكان 919
مواتى قوبيسني 922،925

لوللوم 925
لوللويى،لوللوييةكان
21،22،152،931،932
لولوبو،لولوبى ،لوللوبى
32،39،12،22،132،153،152،922
لولوبوم،لوللوبوم
،33،32،22،22،21،12،15،151،152
123،922،931-122

مواتى 925
مورسيليى دووةم 92
مؤرتطات 59
ميتاننى (ميتتاننى)
22،21،132،121،129،125،912،999
993،932،922،
ميتاننييةكان 132،125،932 ،99
ميدييةكان،مادةكان

لولومى992
لومما12
لو-ناننا 15، 19
ىل شريثريينى 152،153
ليَسؤ،911،959،955،952،913،912
911،922،923،922
ليَظى112
ليَمان-هاوثت922
ليمميساطا 925

91،99،93،992،921
ميَسكينوم 925
ميَسيليم 13
ميشؤ(ئةندرآ) 132،131،122
ميك 22
ميطالطاال22
نابو 925
نابو-بيَل-ئوصور 992
نابوثالصةر 111،992

ماتتيوازا(شاتتيوازا)999
ماتيآ(ثاولؤ) 11

نابو-شوما-ئوكني 119
نابو-شوما-ئيشكون 119
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نابوشوموكينى يةكةم 122
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