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The Journal of Kurdistani for Specific Natural Sciences and Biomedicine
(JKSNB) is a quarterly international scientific journal that publishes best
peer-reviewed research in the fields of natural sciences (including
environment, geology, and Ecco system) and biomedicine based on its
originality, relevance, multidisciplinary interest, timeliness and
accessibility, elegance and surprising conclusions. JKSNB also provides
changes and interpretations of topical and local trends, and the concerns of
broader researchers.
The journal accepts unreported and researched papers that have not been
previously published in journals, publications and other websites, taking
into account the conditions and regulations adopted by the KISSR.
The JKSS is licensed by the Ministry of Higher Education and Scientific
Research in the Kurdistan Region, and recognized as a refereed academic
scientific journal, according to the approval letter numbered (6497 on
8/9/2020) issued by the Directorate of Scientific Affairs / Department of

Research and Development in the Ministry of Higher Education and
Scientific Research /Kurdistan Region.
گۆڤاری کوردستانیی بۆ دەستەبژێری زانستە سرووشتییەکان و بایۆمیدسن )،(JKSNB
گۆڤارێکی وەرزانەی پێداچوونەوەی هەڵسەنگێنراوە ،بە زمانی ئینگلییزیی لە شێوەی چاپکراو و
ئەلیکترۆنیی دا باڵو ئەبێـتەوە .گۆڤاری کوردستانیی ،باشتریین توێژیینەوە و لێکۆڵیینەوەی
ستراتییجیی باڵوئەکاتەوە لە بوارە جیاجیاکانی دەستەبژێری زانستە سرووشتییەکان و بایۆمیدسن،
پێ بەپێی رەسەنایەتی و گرنگیی و کاریگەریی و بایەخی پسپۆڕییە تایبەتەکانە .دەربەستی وادە
و ،ئاسانیی گەیاندن و ،نایابیی و ،دەرئەنجامە ناوازەکانیەتیی .هەموو گۆڕانکارییە
هەنووکەییەکان و لێکدانەوە و شرۆڤە ناوخۆیی و دەرەکییەکان بەردەست ئەکات ،کە مایەی
سەرقاڵیی و جەنجاڵیی توێژەران و ناوەندە ئەکادیمیی و زانستیی و خزمەتگوزارییەکانە بۆ
شیکاری کێشە و نوێکارییە زانستییەکان لە ناوەوە و دەرەوەی هەرێمی کوردستان.
گۆڤارەکە ،پێداگییریی ئەکات لەسەر نوێتریین توێژیینەوە کە پێشتر لە هییچ گۆڤار و چاپکراوێکی
تردا باڵونەکرابێتەوە و ،بەپێی مەرج و تایبەتمەندیی و ستاندەردەکانی دەستەی کوردستانیی
نووسرابن.
گۆڤاری کوردستانی بۆ لێکۆڵیینەوەی ستراتییجیی لە الیەن وەزارەتی خوێندنی بااڵ و توێژینەوەی
زانستی هەرێمی کوردستانی رێپێدراوە و ،وەک گۆڤارێکی ئەکادیمیایی باوەڕپێکراو دانی
پێدانراوە بەپێی نووسراوی ژمارە ( )٦٤٩٧لە ٢٠٢٠/٨/٩ی بەڕێوەبەرایەتی کاروباری زانستیی
فەرمانگەی توێژینەوەی و پەرەپێدانی وەزارەتی خوێنندنی بااڵ.
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گۆڤاری کوردستانیی بۆ لێکۆڵیینەوەی ستراتییجیی تایبەت بە زانستە مرۆڤایەتییەکان ،گۆڤارێکی
وەرزانەی پێداچوونەوەی هەڵسەنگێنراوە ،بە زمانەکانی کوردیی و عەرەبیی و فارسیی و
ئینگلییزیی لە شێوەی چاپکراو و ئەلیکترۆنیی دا باڵو ئەبێـتەوە .گۆڤاری کوردستانیی ،باشتریین
توێژیینەوە و لێکۆڵیینەوەی ستراتییجیی باڵوئەکاتەوە لە بوارە جیاجیاکانی زانستە
مرۆڤایەتییەکان ،پێ بەپێی رەسەنایەتی و گرنگیی و کاریگەریی و بایەخی پسپۆڕییە تایبەتەکانە.
دەربەستی وادە و ،ئاسانیی گەیاندن و ،نایابیی و ،دەرئەنجامە ناوازەکانیەتیی .هەموو
گۆڕانکارییە هەنووکەییەکان و لێکدانەوە و شرۆڤە ناوخۆیی و دەرەکییەکان بەردەست ئەکات ،کە
مایەی سەرقاڵیی و جەنجاڵیی هزریی توێژەرەکانە لە ناوەوە و دەرەوەی هەرێمی کوردستان.
ئامانجی سەرەکی گۆڤارەکە :یەکەم ،پێشەنگییکردنی توێژیینەوەی ستراتییجییە لە کوردستان و،
رەخساندنی پانتاییەکی فراوانی شرۆڤە و بە بایەخە بۆ ئەکادیمیاییەکان و توێژەران .شان بەشانی
توێژیینەوە بۆ کەرتی گشتیی حوکوومەت و کەرتی تایبەت ،لە گەیاندنی زانیاریی و ،مشت و
مڕیی ئەکادیمیایی و ،هزری نوێ و ،بۆچوونی رەخنەیی ،لە زووتریین هەل دا لە بوارەکانی
زانستە مرۆڤایەتییەکان ،کە بوارەکانی سیاسەت ،ئابووریی ،کارگێڕیی ،کۆمەڵناسیی،
دەروونناسیی ،راگەیاندن ،ژنناسیی ،توندوتیژیی ،تیرۆر ،کۆمەڵگەی مەدەنیی ،فەلسەفە ،مێژوو،
جوگرافیا ،دیموکراسیی و مافی مرۆڤ ،هتد ..ئەگرێتەوە .دووەمیش ،دڵنیابوونە ،لە گشتاندن و
گەیشتنی دەرەئەنجامی توێژیینەوەکانە بۆ رای گشتیی لە بخوێنانی زمانی کوردیی و عەرەبیی لە

هەر کوێیەک لە جیهان دا ،بە شێوازێکی سەردەمانە کە پڕاوپڕی بایەخە زانستیی و رۆشنبیریی
و ژیارییەکانی کۆمەڵگە و ناوەندە زانستییەکان بێـت.
گۆڤارەکە ،پێداگییریی ئەکات لەسەر نوێتریین توێژیینەوە کە پێشتر لە هییچ گۆڤار و چاپکراوێکی
تردا باڵونەکرابێتەوە و ،بەپێی مەرج و تایبەتمەندیی و ستاندەردەکانی دەستەی کوردستانیی
نووسرابن.
گۆڤاری کوردستانی بۆ لێکۆڵیینەوەی ستراتییجیی لە الیەن وەزارەتی خوێندنی بااڵ و توێژینەوەی
زانستی هەرێمی کوردستانی رێپێدراوە و ،وەک گۆڤارێکی ئەکادیمیایی باوەڕپێکراو دانی
پێدانراوە بەپێی نووسراوی ژمارە ( )٦٤٩٧لە ٢٠٢٠/٨/٩ی بەڕێوەبەرایەتی کاروباری زانستیی
فەرمانگەی توێژینەوەی و پەرەپێدانی وەزارەتی خوێنندنی بااڵ.
تعريف بالمجلة
مجلة الكوردستاني للدراسات االستراتيجية الخاصة بالدراسات اإلنسانية ،مجلة دورية فصلية
تصدر باللغات الكوردية و العربية و الفارسية و االنجليزية ،تـُعنَى بنشر أهم البحوث و الدراسات
االستراتيجية في شتى حقول العلوم اإلنسانية ذات األصالة واألهمية والفاعلية و التأثير في
التخصصات الدقيقة ،مع الحرص على االلتزام بالمواعيد ،و تيسير التواصل العلمي ،و المواضيع
القيمة ،و نتائجها المتميزة العالية؛ و هي تواكب التطورات اآلنية ،و تقدم كل ما يلبي طموحات
الباحثين من التحليالت والتفسيرات العلمية داخل اإلقليم وخارجها.
للمجلة أهداف رئيسة ،األول :ريادة األبحاث االستراتيجية في كوردستان ،و خلق مساحات
شاسعة من التحليالت العلمية التي تهم األكاديميين و الباحثين في الدراسات اإلنسانية ،و دعم
القطاعين العام الحكومي و الخاص باألبحاث العلمية ،فضالً عن رفدهم بالمعارف العلمية ،و
ي ،و الفكر النيّر ،و النقد ال َبنـّاء ،في كل الفرص المواتية ،في حقول العلوم
النقاش األكاديم ّ
اإلنسانية كلها ،في السياسة ،و االقتصاد ،و اإلدارة ،و علم االجتماع ،و علم النفس ،و اإلعالم ،و
حقوق المرأة ،و العنف و اإلرهاب ،و المجتمع المدني ،و الفلسفة ،و التاريخ ،و الجغرافيا ،و
الديمقراطية ،و حقوق اإلنسان ،و غيرها.
والثاني :التأكد من تعميم المعرفة ،ووصول نتائج البحوث والدراسات لرأي عامة القراء باللغات
الكوردية و العربية اينما كانوا في هذا العالم ،بأسلوب عصري قوامه تحقيق ما تطمح إليه
المراكز العلمية والبحثية من جديد العلم والثقافة والمعرفة الحضارية.
المجلة تقبل األبحاث غير المطروقة والمبحوثة التي لم تنشر من قبل في المجالت والمطبوعات
والمواقع األخرى ،مراعيا ً الشروط والضوابط التي تبناها الهيئة الكوردستانية للدراسات.
مجلة الكوردستاني للدراسات االستراتيجية مجازة من قبل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
في إقليم كوردستان ،ومعترفة بها كمجلة علمية أكاديمية محكمة ،بحسب الكتاب المرقم (6497
في  )2020/8/9الصادر من مديرية الشؤون العلمية /دائرة البحوث والتطوير في وزارة التعليم
العالي والبحث العلمي/إقليم كوردستان.
The Journal of Kurdistani for Strategic Studies (JKSS) is a quarterly journal
published in the Kurdish, Arabic, Persian and English languages, concerned with
publishing the most important research and strategic studies in various fields of human
sciences of originality, importance, effectiveness and influence in subspecialties, while
being keen to adhere to deadlines, facilitate scientific communication, and valuable
topics and its high outstanding results; It keeps pace with current developments, and
provides everything that meets the aspirations of researchers in terms of scientific
analyzes and interpretations inside and outside the region.

The journal has main objectives, the first: pioneering strategic research in Kurdistan,
creating vast areas of scientific analysis of interest to academics and researchers in
human studies, and supporting the public and private sectors in scientific research, as
well as providing them with scientific knowledge, academic debate, enlightening
thought, and constructive criticism, in all the favorable opportunities, in all fields of the
human sciences, in politics, economics, management, sociology, psychology, media,
women's rights, violence and terrorism, civil society, philosophy, history, geography,
democracy, human rights, and others.
The second: Ensuring that knowledge is disseminated, and that the results of research
and studies reach the opinion of the general readers in the Kurdish and Arabic
languages wherever they are in this world, in a modern way based on achieving what
the scientific and research centers aspire to, a new in science, culture and civilized
knowledge.
The journal accepts unreported and researched papers that have not been previously
published in journals, publications and other websites, taking into account the
conditions and regulations adopted by the KISSR.
The JKSS is licensed by the Ministry of Higher Education and Scientific Research in
the Kurdistan Region, and recognized as a refereed academic scientific journal,
according to the approval letter numbered (6497 on 8/9/2020) issued by the Directorate
of Scientific Affairs / Department of Research and Development in the Ministry of
Higher Education and Scientific Research /Kurdistan Region.

ڕێنمایییەكان بۆ باڵوكردنەوەی توێژینەوە
لە "گۆڤاری کوردستانیی بۆ لێکۆڵیینەوەی ستراتییجیی"
یەکەم :رێنووماییەکانی نووسیین و پێشکەشکردن و باڵوکردنەوە
پێشکەشکردنی توێژیینەوەکان ،لە رێگەی سایتی دەستەی کوردستانیی بۆ دیراساتی ستراتیجی و
توێژیینەوەی زانستی دەبێت .پێوستە توێژەر رەچاوی ئەم مەرج و رێنووماییانە بکات لە نووسیین
و پێشکەشکردنی توێژیینەوەکەیدا:
 .١ژمارەی الپەرەی توێژینەوە پێویستە لە ( )٢٥الپەڕە تێپەڕ نەكات.
 . ٢توێژیینەوەکە پێکدێت لە:
 ناونیشانی توێژینەوەکە ناوی توێژەر یان توێژەرەکان ( نازناوی زانستیی ،بەشی زانستیی و کۆلێژ و زانکۆ و واڵت وئیمەیڵ)
 پوختەی توێژینەوەکە کلیلە وشەکان دەقی توێژیینەوەکە ئەنجام و پێشنیارەکان ناونیشان ،توێژەران و ناویشان و شوێنی کار ،پوختە و کلیلە وشەکان،بە دوو زمانی دیكەیجیاواز لە زمانی توێژینەوەكە دەنووسرێت و لە کۆتایی توێژیینەوەکەوە دادهنرێت ،لەپێش
سەرچاوەکانی توێژینەوهكە
 سەرچاوەکان .٣تێمپلەیتی نووسیینی توێژیینەوە:
أ -ناونیشانی توێژینەوەكە لەسەرەوەی الپەڕەی یەكەمی توێژینەوەكە ،لەناوەڕاست دەبێ بە فۆنتی
( )١٨و بە بۆڵد ئەنووسرێت .فۆنتی قەبارەی ( )١٦بۆ ناونیشانە الوەكییەكان ،و ( )١٤بۆ
ناوەرۆك و ( )١٠بۆ لیستی سەرچاوهكان و پەراوێز و روونکردنەوەکان.
ب -فۆنت بۆ توێژینەوه كوردیی و فارسییەکان لە جۆری فۆنتی  Times New Romanبۆ
ناوهڕۆك و ،فۆنتی  Times New Romanبۆ ناونیشان و ناونیشانە الوهكییەكان.
ج -پێویستە جۆری فۆنتەكە بۆ توێژینەوه عەرهبیەكان فۆنتی  Times New Romanبۆ
ناوەڕۆكی توێژینەوەكان و فۆنتی  Times New Romanبۆ ناونیشانی سەرەكی و ناونیشانە
الوەكییەكان بەكاربهێنرێت.
د -فۆنت بۆ توێژیینەوە ئینگلیزییەکان یان بۆ ئەبستراکت نووسیین بە زمانی ئینگلییزیی ،بە فۆنتی
جۆری  Times New Romanدەبێت ،بە قەبارەی ( )١٦و بۆڵد بۆ ناونیشانی سەرەكی و
پێوانەی ( )١٤بۆ ناونیشانە الوەكیەكان و پێوانەی ( )١٢بۆ ناوەڕۆك و پێوانەی ( )١٠بۆ لیستی
سەرچاوهكان و پەراوێز و روونکردنەوەکان.
هـ -ماوەی جێهڵراوی نێوان دەستەواژەکان (پەرەگرافەکان) لە دەقی نووسیینەکە١( ،سم) دەبێـت.
ز -ماوەی جێهێڵراوی هەر چوار الی پەڕەکە (سەر و خوار و راست و چەپ) ( )٢سم ئەبێت.

ناوی توێژەر یان توێژەرەکان بە فۆنتی قەبارە ( )١٤لە ژێر ناونیشانی سەرەکی ،لە الی راست
بۆ توێژیینەوە کوردیی و عەرەبیی و فارسییەکان و لە الی چەپ بۆ ئینگلییزییەکان .ناونیشان و
شوێنی کار (بەش و کۆلێژ و زانکۆ) لەگەڵ ئیمەیڵ لە ژێر ناوی توێژەردا بە فۆنتی قەبارە ()١٢
دەبێت.
 . ٤پەیڕەوکردنی سیستەمی هارڤارد دەكرێت بۆ نووسیینی سەرچاوەکان و هەر سایتەیشنێک کە
لە توێژیینەوەکە بەکارهاتبێت.
 .٥پوختەی توێژیینەوە لە ( )٢٥٠وشە دا ئەنوسرێت بە یەک دەستەواژە (پەرەگراف) ،لە دوای
ناونیشان و ناوی توێژەر یان توێژەرانەوە ،لە ژێر ناونیشانی "پوختە" دا .پاشان بە پەڕاندنی یەک
ماوەی جێهڵراو (سپەیس) ،کلیلە وشەکان دێن کە ( )٧-٥وشە دەبن.
 .٦لە قۆناغی پێشکەشکردن ,پێویستە راستەوخۆ پارهی باڵوكردنەوه بنێردرێت بۆ گۆڤار بەو
ئیمەیڵەی لە سایتی گۆڤاردا دانراوە ،بۆ چۆنیەتی ناردنی پارەکە .هییچ توێژیینەوەیەک ناچێتە
قۆناغی هەڵسەنگاندنەوە هەتا پارەی تێچوونی باڵوکردنەوە نەدرێت ،پارەی تێچوونی
باڵوكردنەوه ( )٢٥٠هەزار دیناره ،بەپێی رێنووماییەکان.
دووەم :هەڵسەنگاندنی توێژیینەوەکان:
هەلسەنگاندن بە سێ قۆناغ جێبەجێ ئەکرێت:
قۆناغی یەکەم :هەڵسەنگاندنی بەرایی
توێژیینەوەکان ،لە الیەن دەستەی بەڕێوەبردنی گۆڤارەکەوە هەڵسەنگاندنێکی بەرایی بۆ ئەکرێت؛
 هەڵسەنگاندنی زمانەوانی توێژیینەوەکە ئەکرێـت و رەنگە بنێردرێت بۆ پسپۆڕی زمانەوانییبۆ هەڵسەگاندن.
 وردبوونەوە لە شێوە نووسیینی پێڕەوکراوی گۆڤارەکە. لە ناوەرۆکی گشتی توێژیینەوەکە کە پێ بەپێی رێنووماییەکانی باڵوکردنەوە وستراتییجیی دەستەی کوردستانی بێت.
 بۆ هەر کەم و کووڕییەک ،توێژیینەوەکە دەنێررێتەوە بۆ توێژەر ،بۆ چاککردن ورێکخستنەوە ،یا خود رەت ئەکرێتەوە بە شێوەیەکی کۆتایی.
 سەرجەم توێژینەوەکان بە پرۆسەی وردبیینیی "فڕوفێڵی زانستیی )Plagiarismدەڕوات .بۆ ئەم مەبەستە ،بەڵێننامەیەک لە الیەن توێژەرەوە پڕ ئەکرێـتەوە،
بەرپرسیارێتی ناوەرۆک و زانیارییەکانی ناو توێژیینەوەکە هەڵدەگرێت.
قۆناغی دووەم :هەڵسەنگاندنی زانستیی
دوای پەسەندبوونی قۆناغی بەرایی ،توێژیینەوەکان لە الیەن ئەکادیمییستی پسپۆڕورد
هەڵسەنگاندنیان بۆ ئەکرێن ،کە بۆ دوو هەڵسەنگێنەر ئەنێررێن و لە باری رەتکردنەوەی لە الیەن
یەکێک لەو دوو هەڵسەنگێنەرە ،توێژیینەوەکە بۆ هەڵسەنگێنەری سێیەم ئەنێردرێت .هەموو
توێژیینەوەیەک بە پەسەندکردنی دوو هەڵسەنگێنەر پەسەندئەکرێن.
قۆناغی سێیەم :پرۆسەی بڕیاری هەڵسەنگاندن
هەلسەنگێنەرەکان ،چەند بژاردەیەکیان لە بەردەمدایە؛
 -پەسەند نەکردن و رەتکردنەوەی تەواوەتی توێژیینەوەکە.

 پەسەندکردنی مەرجدار :بۆ پێداچوونەوە و چاککردن و روونکردنەوەی زیاتر کەپێویستە جێبەجێ بکرێن لە الیەن توێژەرەوە و جارێکی تر پێشکەشی هەڵسەنگێنەر
ئەکرێتەوە بۆ وردبیینی و بڕیاری کۆتایی.
 پەسەندکردنی وەک خۆی ،رەنگە هەندێ وردە سەرنجیشی لەگەڵ دا بێت بۆ چاککردن وبە بێ پێشکەشکردنەوە .لەم بارەدا ،تەنها دەستەی گۆڤار ئاگاداری توێژەر ئەکات بۆ ئەو
چاککردنەوانە.

