
 وتەی ئەم ژمارەیە 

مایەی شانازاییەکی گەورەیە بۆ دەستەی کوردستانیی بۆ دیراساتی ستراتییجیی و توێژیینەوەی زانستیی،  

ئەکادیمیاییەکانی   دڵسۆزترین  و  باشتریین  لە  دەستەیەک  شارەزایی  و  زانستیی  هیمەتیی  و  پشتییوان  بە 

ناوەند،   حکومەتی  و   کوردستان  ساڵی  زانکۆکانی  ماوەی  لە  پێنج    ٢٠٢١توانییویەتی  دا، 

( دەربکات بە JKSS( گۆڤاری کوردستانیی بۆ لێکۆڵیینەوەی ستراتییجیی ) ١٢و    ١١،١٠،٩،٨ژمارەی) 

شێوەی   ەرکەوتووانە.  س لە  "ئەلیکترۆنیی  بە  خۆیاندا،  دیرییکراوی  ماوەی  لە  دەرچووەکان  ژمارە 

Pdf  لەسەر سایتی دەستەی کوردستانیی دانراون و بە  "چاپ" یش بەردەستبوون بۆ توێژەرەکان بە بێ"

ە کتێبخانەی  بەرامبەر و نێرراویشە بۆ هەموو زانکۆکان و وەزارەتی خوێندنی بااڵ و، چەند دانەیەکیش ل

 دەستەی کوردستانیی پارێزراوە.

ژمارەی   توانرا  خۆشحاڵییە،  مایەی  "E-ISSN: 2790-525X"ئەوەی  و   "P-ISSN: 2790-525X"    و

"http://doi.org/10.54809/jkss"  هەموو توێژیینەوەکانی ژمارەکانی    ،بۆ هەموو گۆڤارەکە دابیین بکرێت و

و  ٢٠٢١ساڵی   پێدراوە  خۆیان  ئای  ئۆ  زانستیی  ،دی  گۆڤاری  سایتی  کوردستانیی    -لەسەر  دەستەی 

 بەردەستن.

و بەهەمان تەرز و قەبارەوە، پاراستنی دیزاینی    ( دەستمانپێکردۆتەوە١بە ژمارە )  ٢٠٢٢ئەمساڵیش، ساڵی  

گۆڤار بە  توێژەران  ئاشانبوونی  بۆ  وبەرگ  )   ،ەکە  لەخۆگرتنی  بە  هەر  ١٠پابەندبوون  بۆ  توێژیینەوە   )

ژمارەیەک لە گۆڤارەکە؛ خێرایی دەرچوونی ژمارەکان لەگەڵ رەنج و ماندووبوونی دەستەی بەڕێوەبردنی  

مایەی رەزامەندیی و دەستخۆشیی توێژەرانە کە متمانەی تەواویان بە گۆڤارەکە زیاتربووە    ،گۆڤارەکەدا

نەوەی تویژیینەوەکانی ئاسانکردووە بۆ مەبەستەکانی پلەبەرزردنەوەی زانستیی و  دەرفەتی بالوکرد   ،و

 رایببونی پرۆسەی خوێندنی بااڵی خوێندکارانی ماستەر و دکتۆراکانە. 

، ئامادەیی بێگومان، بەردەوامبوون بەم ئەدا بێوێنەیە و بەم ئامادەبوونە زانستییە لە بواری توێژیینەوە و

وێژەران زیاتر مکووڕمان دەکات لە هەنگاوی گورجتر و چەسپاوتر بۆ قۆناغی بەرچاوی گۆڤارەکە بۆ ت 

و زانستی   ،داهاتووتر  توێژیینەوەی  زیاتری  ک  یبەشداریی  بە  وابەرەو  شایستەتر  و  بەرزتر  ڵێتییەکی 

هاندانی وەزارەتی خوێندنی بااڵ و توێژیینەوەی زانستیی بۆ پشتییوانییکردنی توێژیینەوەی    ،زانکۆکان و

 زانستیی بە گشتیی و گۆڤارەکەش بە شێوەیەکی تایبەتیی. 

، دەستخۆشیی لە هەموو بەشداربووانی بەرچاوی هەموو ئەو  ئەوەی ئەم سەرکەوتنە دەهێڵێتەوەهەمیشە  

زانستیی و  ئاکادیمیایی  بکەینکەسایەتییە  الیەنانەش  و  و  جێکە    ،انە  ئامادەیی  و  برەو  لە  دیارە  دەستیان 

 رێزگرتنی گۆڤارەدا. 

 .. سوپاس بۆ هاوکارییتان

دەستخۆشیی لە هەموو هەڵسەنگێنەرە ماندوونەناسەکان کە پشتیوانێکی بەردەوام و بەرچاون بۆ  هەبوون  

 ی گۆڤارەکە.  ی و بەردەوامیی و پەسەند 

ی دەستەی نووسەران و راوێژکاران و کارگێڕیی گۆڤارەکە. ماندووبوونی  سوپاسی زۆریش بۆ ئەندامان

 ئەوان و رێنوێنی و راپەڕاندنی گۆڤارەکە بەرهەمی بەشداریی خەمخۆرانەی ئەوانیشە.

بەشدارییەکی     ، جیاوازییەکانمانەوە  بە  تەبابین،  و  کۆک  لەناودەست،  دەست  گۆڤارەوە  لەم  پێکەوە،  با 

 زیندووی مەعریفە بکەین. 
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