المشتركين في مشروع تايكرس

ايراسموس بلس

المشتركين االوربيين







 ، COIMBRA Groupبلجيكا
، Compostela Group of Universities
االسبانيا

إقليم كردستان
العراق

المشتركين من ذوي العالقة

في










وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
الهيئة الكوردستانية للدراسات االستراتيجية
والبحوث العلمية
جامعة السليمانية
جامعة صالح الدين
الجامعة التقنية في السليمانية
جامعة رابرين
جامعة جرمو
الجامعة التقنية في اربيل
الجامعة التقنية في دهوك
جامعة حلبجة

إصالح

المشتركين من اقليم كوردستان العراق

التعليم العالي







 ، University of Göttingenااللمانية
 ، KU Leuvenبلجيكا
 ، Masaryk Universityجمهورية الجيك
 ، University of Groningenهولندا
 ، Global Impact Instituteجمهورية
الجيك

مشروع

تايكرس

نقل الممارسات الجيدة وتعزيز
استراتيجيات التدويل في كردستان

في العالقات الدولية ووضع السياسات واالستراتيجيات
الحديثة والفعالة والتي ستؤدي الى ايصال قطاع التعليم
العالي والبحوث العلمي واالتصاالت والخدمات الطالبية
الى المستويات الدولية  ،مما ستؤدي الى المزيد من
التواصل بين بين جامعات االقليم والجامعات االوربية.

حول مشروع تايكرس
ان مشروع تايكرس هو مشروع دولي مشترك وهو جزء
من برنامج ايراسموس بلس والتي تعمل على تطوير
قطاع التعليم العالي.
ان هذا المشروع يدعم التحديث والتواصل المشترك
وايصال التعليم العالي في اقليم كوردستان العراق الى
المستوى الدولي.
وان مشروع تايكرس يتم تنفيذها من قبل هيئة دولية
والتي تتكون من خمسة مشتركين اوربيين وعشر
مشتركين من اقليم كوردستان من بينها وزارة التعاليم
العالي والبحث العلمي في حكومة اقليم كوردستان ،وان
مدة تنفيذ المشروع ثالث سنوات (.)٢٠٢٠-٢٠١٧
وان جامعة كوتنيكن االلمانية تتولى تنظيم تنفيذ
المشروع .

الطرق الثالثة لتنفيذ المشروع
من اجل تحقيق اهداف المشروع فان مشروع تايكرس
تعمل على ثالثة مستويات :
على مستوى الجامعات  :ان مشروع تايكرس تعمل على
التجديد وتمتين اساليب االدارة والخدمات

على مستوى االقليم  :ان المشروع سيدعم وزارة
التعاليم العالي والبحث العلمي في تحديث نظام التعليم
العالمي واالقتراب من النموذج االوربي وتطبيق النظام
البولوني ،والتي تتضمن عدة نقاط من بينها وضع
البرامج ونظام التعليم المناسب واتباع اسلوب يجعل من
الطالب هو مركز التربية والتعاليم وليس المدرس
،واتاحة فرص الحصول على شهادات الماجستير
والدكتوراة التي تهئ الطلبة لتلبية حاجة االسواق وان
تكون اساسا العداد الطالب للدراسة في الخارج.
على المستوى الدولي  :من المؤمل ان تؤدي اجراء
التغييرات في قطاع التعليم العالي وتطوير مستوى
الجامعات من حيث ترتيبها على مستوى الجامعات
العالمية واالقليمية ،مما سيؤدي الى ان تتحول قطاع
التعليم العالي الى قطاع مميز وبارز وتقوية العالقات
العلمية واالكاديمية مع مراكز البحوث االوربية
والعالمية .

االهداف
ان مشروع تايرس يهدف الى تحقيق مايلي :


تطوير المستوى النوعي لقطاع التعليم العالي
في اقليم كوردستان



التجديد في نظام التعليم العالي في اقليم
كوردستان عن طريق اجراء االصالحات



اصدار القوانين والتي تكون مساعدة على
التعليم المشترك والمضاعف والتعاليم في
الخارج .



العمل مع االطراف المختلفة في العالم عنن
طريق الخطط المشتركة والنشاطات الطوعية.



تمتين اساليب االدارة والخدمات في العالقات
الدولية



وضع استراتيجية متطورة والوصول الى
العالمية في قطاع التعليم العالي والبحوث
العلمية والمواصالت وخدمة الطلبة بشكل
طوعي .



نقل الخبرات والتجارب والحصول على
المعلومات من اجل التنسيق مع قطاع التعليم
العالي ( )EHEAوالبحوث العلمية (.)ERA
في اوربا .

االتصال
لالتصال بفريق مشروع تايكرس اتصل بالبريد
االلكتروني التالي :
orga-tigris@uni-goettingen.de

او زيارة الموقع االلكتروني التالي :
www.tigris-erasmusplus.eu

