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وەزارەتی خوێندنی بااڵ و توێژینەوەی زانستی
دەستەی کوردستانی بۆ دیراساتی ستراتیجی و
توێژینەوەی زانستی
زانکۆی سلێمانی
زانکۆی سەاڵحەدین
زانکۆی پۆلیتەکنیکی سلێمانی
زانکۆی راپەرین
زانکۆی چەرمۆ
زانکۆی پۆلیتەکنیکی دهۆک
زانکۆی پۆلیتەکنیکی هەولێر
زانکۆی هەڵەبجە

تایگرس

گواستنەوەی پراکتیزە باشەکان و
بەهێزکردنی ستراتیجی
بەنێودەوڵەتیکردن لە کوردستان

لە

خزمەتگوزاری لە پەیوەندییە نێودەوڵەتییەکان و دانانی
سیاسەت و ستراتیجی پێشکەوتووی ئەوتۆ کە ببێتە
هەوێنی بەنێودەوڵەتیکردنی خوێندن و توێژینەوەو
گواستنەوەو خزمەتگوزاری خوێندکاران.ئەمەش وا لە
کەرتی خوێندنی بااڵ دەکات لە زانکۆکانی هەرێم زیاتر
بێنە سەرهێڵ لەگەل زانکۆکانی یەکێتی ئەوروپادا.

دەربارەی تایگرس
پڕۆژەی تایگرس بریتییە لە گواستنەوەی پراکتیزە
باشەکان و بەهێزکردنی ستراتیجی بەنێودەوڵەتیکردن
لە کوردستان .تایگرس پرۆژەیەکی هاوبەشی
نێودەوڵەتیە کە بەشێکە لە پرۆگرامی ئیراسمۆس پڵەس
کە کار بۆ بەرەوپێشبردنی بواری خوێندنی بااڵ دەکەن.
تایگرس پاڵپشتی نوێبوونەوەو بەستنی پەیوەندی و
بەنێودەوڵەتی کردنی خوێندنی بااڵ دەکات لە هەرێمی
کوردستانی عێراق.
پرۆژەی تایگرس جێبەجێ دەکرێت لە الیەن دەستەیەکی
نێودەوڵەتی کە پێکهاتووە لە پێنج هاوبەشی ئەوروپی و
دە هاوبەشی کوردی کە لە نێوانیاندا وەزارەتی خوێندنی
بااڵ و توێژینەوەی زانستی سەربە حکومەتی هەرێمی
کوردستانیش هەیە .ماوەی جێ بەجێ کردنی پرۆژەکە
سێ ساڵە لە (.)٢٠٢٠-٢٠١٧
زانکۆی گۆتینگن لە ئەڵمانیا ئەرکی رێکخستنی
پرۆژەکەی گرتۆتە ئەستۆ.

سێ رێگە بۆ گەیشتن بە ئامانجەکە
بۆ گەیشتن بە ئامانجی دیاریکراو ،پرۆژەی تایگرس
بە سێ ئاستی جیاواز کاردەکات :
لەسەر ئاستی زانکۆ ،تایگرس هەوڵ دەدات بۆ
نوویبونەوەو بەهێزکردنی شێوازی بەرێوەبردن و

لە ئاستی هەرێمدا  :پرۆژەکە هاوکاری وەزارەتی
خوێندنی بااڵ دەکات بۆ نوێبونەوەی سیستەمی
خوێندنی بااڵ و نزیکردنەوەی لە مۆدێلی ئەوروپی و
پرۆسەی بۆلۆنیا .کە ئەمەش چەند خاڵێک لە
خۆدەگرێت وەکو :دانانی بەرنامەو پەیرەوێکی خوێندنی
گونجاو و پەیرەوکردنی شێوازێک کە تێیدا خوێندکار
سەنتەری پەروەردەو خوێندن بێت نەک مامۆستا
وکردنەوەی خوێندنی ماستەرو دکتۆرا کە خوێندکار
ئامادە بکات بۆ بازار و ببێتە بناغەیەکیش بۆ خوێندن لە
دەرەوە.
لە ئاستی نێودەوڵەتیدا  :هیوادەخوازرێت کە گۆرینی
کەرتی خوێندنی بااڵ و بەرەوپێش بردنی زانکۆکانی
هەرێم ببێتە هۆی بەرزکردنەوەی رانک و پێگەیان لە
ناوچەکەو جیهاندا .کەئەمەش سەرەنجام وا لە خوێندنی
بااڵی هەرێم کوردستان دەکات کە سەرنجراکێشتر بێت
و زیاتر ببینرێت و هەرەها پەیوەندی زانستی و
ئەکادیمی زیاتر دروست بکات لەگەل ناوەندەکانی
توێژینەوە لە ئەروپا وجیهان.



نوێکردنەوەی سیستەمی خوێندنی بااڵ لە
کوردستان لە رێگەی سیاسەتی ریفۆرمەوە.



دەرکردن و جێبەچێکرندی یاسای ناوخۆیی
کە یارمەتیدەربێت بۆ خوێندنی هاوبەش و
دەبڵ بروانامەو خوێندن لە دەرەوە.



کارکردن لەگەڵ شوێنە جیاوازەکانی جیهان لە
رێگەی پالنی هاوبەش و چاالکی هەرەوەزی



بەهێزکردنی شێوازی بەرێوەبردن و
خزمەتگوزاری لە پەیوەندییە نێودەوڵەتییەکان.



دانانی سیاسەت و ستراتیجی پێشکەوتوو بۆ
بە نێودەوڵەتیکردنی خوێندن وتوێژینەوەی
زانستی وگواستنەوەو خزمەتگوزاری
خوێندکاران بە شیوازێکی هەرەوەزیانە.



گواستنەوەی باشترین ئەزموون و
بەدەسخستنی زانیاری بۆ هەماهەنگی کردن
لەگەڵ کەرتی خوێندنی باڵآ )(EHEAو
توێژینەوەی زانستی (ERA).ی ئەوروپا.

پەیوەندی

مەبەستەکان

پەیوەندی بکە بە تیمی پرۆژەی تایگرس لە رێگەی
ئیمەیڵی :

پرۆژەی تایگرس هەوڵ دەدات بۆ :

orga-tigris@uni-goettingen.de



بەرەوپێشبردنی کواڵیتی کەرتی خوێندنی بااڵ لە
کوردستان.

یان سەردانمان بکەن لە رێگەی پۆڕتاڵی :
www.tigris-erasmusplus.eu

