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التعليم العالي للمهجرين السوريين في تركيا  -غازي عنتاب نموذجا
(دراسة مسحية ميدانية)
الملخص:

د .عبد العزيز محمد الخلف*

بعد أن اندلعت ثورة الكرامة يف سوريا عام  2011صتأت أعداد من السوريني إىل دول اصتوار؛ األردن ولبنان وتركيا،
وكان لًتكيا النصيب األكرب ،حىت قاربت على ماليني ثالثة.
كان من بني أوىل اظتشاريع اليت اىتمت هبا اضتكومة الًتكية واألكادنتيني السوريني التعليم اصتامعي العايل للسوريني ،فنشأ
عن ذلك أربع مؤسسات اىتمت بذلك ىي :جامعة غازي عنتاب ،وجامعة الزىراء ،وجامعة طرابلس لبنان ،ومعهد
مكة.
وقد اعًتضت ىذه العملية رتلة من اظتعوقات أقتها:
اظتعوقات االجتماعية :دتثلت ىذه اظتعوقات باالنشغال بتأمني متطلبات اضتياة عن الدراسة اصتامعية ،وضعف األمل
باظتستقبل لدى الطالب ،وقلة الوعي لديهم ،إضافة إىل قلة أعداد السوريني بسبب اعتجرة.
اظتعوقات العلمية :دتثلت بعدم االعًتاف بالشهادات اظتمنوحة ،وقلة الكوادر العلمية اظتؤىلة ،ونظام القبول اصتامعي يف
اصتامعات الًتكية.
اظتعوقات االقتصادية :الرسم السنوي ،وضعف اضتالة اظتالية للعائلة السورية ،ومستلزمات اضتياة اليومية ،وضبابية نظام
اظتنح .وقد حاول البحث أن يصف ىذه اظتؤسسات عن قرب ،وأن يبني الكليات اليت تضمها ىذه اظتؤسسات ،وأعداد
الطالب واألكادنتيني ،والرسوم اصتامعية.
كما يعطي البحث حلوالً لكل تلك اظتشكالت ،وأن يرسم اظتقًتحات اليت تسهم يف ختفيف حدة ىذه اظتعوقات أو
إلغائها هنائياً.
الكلمات المفتاحية :جامعة – تعليم عايل – غازي عنتاب  -مؤسسات – أكادنتيني – مشكالت – حلول.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــ
* -الدكتور عبد العزيز محمد الخلف :سوري اصتنسية ،من مواليد منبج 1981م ،متزوج ولديو ثالثة أوالد ،مقيم
ومدرس جبامعة غازي عنتاب حالياً ،وعضو اجمللس العلمي
مدرس جبامعة حلب سابقاًِّ ،
يف مدينة غازي عنتابِّ ،

مبعهد مكة اظتكرمة.
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Özet
Türkiye’nin Gaziantep İlinde Suriyeli Multeciler İçin Yüksek
Öğrenim
Saha Araştırması
Suriye’de 2011’de başlayan savaş sonrasında çok sayıda Suriyeli komşu
ülkeler, Ürdün Lübnan ve Türkiye’ye iltica etmiştir. Bu çerçevede üç
milyon kişiye yaklaşan nüfus Türkiye’ye sığınmıştır. Türkiye
Hükümetinin önemli projelerden biri de Süriyelilere üniversite egitimi
fırsatını sunmaktır. Bunun için Gaziantep'te bulunan dört kurum
belirlenmiştir. Bunlar Gaziantep Üniversitesi, Zehra Üniversitesi,
Trablus-Lübnan Üniversitesi ve Mekke Enstitüsü”dür. Ancak, bu süreç
bir takım problemlerle karşılaşmıştır. Bunlar; Sosyal Promlemler: Günlük
hayatın temini için yapılan çalışmaların eğitimi olumsuz etklemesi
yanısıra geleceğe dair beklentilerin düşük olması, eğitime az sayıda
kişinin başvurması ve dil farkından dolayı anlama güçlüğüdür. Bilimsel
Problemler: Verilen diplomaların tanınmaması, akademik kadroların
eksikliği ve Türk Üniversitelerinin üniversite giriş sistemi olarak ortaya
çıkmaktadır. Ekonomik Promlemler: Yıllık harç ücreti ve Suriyeli
ailelerin maddi durumunun zayıflığı, günlük yaşamın temini için çalışma
zorunluluğu ve burs sisteminin karmaşıklığıdır. Araştırmada bu
kurumların daha yakından tanınmasına bu kurumlardaki öğrenci,
akademisyen sayısının belirlenmesine ve üniversite ücretinin
saptanmasına çalışılmış, bu problemlere çözüm yolları önerilmiştir.
ANAHTAR KELİMELER: Üniversitesi – Yüksek öğrenim – Gaziantep Akademisiyenler – Sorunlar – Çözümler.
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Summary
Higher Education for displaced Syrians in Turkey- Gaziantep sample
Field survey
After that erupted dignity revolution in Syria in 2011 resorted numbers
of Syrians to neighboring countries; Jordan, Lebanon and Turkey, and
.Turkey had the largest share, even nearing three million
One of the first projects that the Turkish government focused on their
academics Syrians higher university education for the Syrians, Venco
about it four institutions that are concerned with: University of
Gaziantep, and Zahra University, the University of Tripoli, Lebanon, and
.the Institute of Mecca
:This process has objected to a number of obstacles, including
Social obstacles: By engaging these constraints represented life
insurance requirements for university study, and the weakness of hope
for the future of the students, and lack of awareness have, in addition to
.the small number of Syrians because of immigration
Scientific obstacles: consisted of non-recognition of diplomas granted,
and the lack of qualified scientific personnel, the system of university
.entrance in Turkish universities
Economic constraints: the annual fee, and the weakness of the financial
situation of the Syrian family, and requirements of daily life, blurry
grants system. The research has tried to describe these institutions
closely, and that shows colleges that comprise these institutions, and the
.number of students, academics, and university fees
Search also gives solutions for all these problems, and that paints
proposals that contribute to alleviating these constraints or definitively
.canceled
Keywords: University - higher education - Gaziantep - institutions academics - Problems - Solutions
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بسم اهلل الرحمن الرحيم
اضتمد هلل رب العاظتني ،والصالة والسالم على أشرف اظترسلني ،وعلى آلو وصحبو أرتعني ،ومن تبعهم بإحسان إىل يوم
الدين.
أما بعد:
فمنذ أن اندلعت ثورة الكرامة يف سوريا مطلع عام  2011بدأت ىجرة السوريني إىل دول اظتهجر ،وقد كان للجارة
تركيا اضتظ األوفر ،ففي  29نيسان عام  2011دخلت أوىل قوافل اظت َه َّجرين إىل تركيا ،إذ دخل  252مهاجراً إىل
ُ
تركيا ،وتوالت ىجرة السوريني بعدىا حىت قارب عددىم يف منتصف عام  2016على الثالثة اظتاليني.
وقد كان من بني اظتهاجرين كثري من الطلبة الذين حصلوا على الثانوية العامة أو ما يعادعتا ،وبدأت رحلة حبثهم عن
جامعات تقبل هبم ظتتابعة مشوارىم التعليمي ،كما بدأت تظهر جهود لبعض السوريني الذين حاولوا اإلسهام يف تلبية
ىذا اظتطلب اظتلح للطلبة السوريني ،فنشأت مؤسسات تعليمية تعٌت هبذا الشأن.
وسنحاول يف ىذا البحث تسليط الضوء على أىم اظتؤسسات التعليمية اليت عنيت بتعليم السوريني يف مدينة غازي
عنتاب ،وىذه اظتؤسسات ىي:
 -1جامعة غازي عنتاب (الربنامج العريب).
 -2جامعة الزىراء.
 -3جامعة طرابلس (فرع تركيا – شعبة غازي عنتاب).
 -4معهد مكة اظتكرمة للعلوم الشرعية.
وقد مت اختيار غازي عنتاب فتوذجاً تطبيقياً عتذا البحث لألسباب اآلتية:
 -1كوهنا أكرب جتمع للسوريني ،حيث بلغ عدد السوريني فيها قرابة  325000سوري وفق اإلحصاءات الرشتية
الًتكية.
 -2كانت ظتدينة غازي عنتاب قصب السبق يف مشاريع التعليم العايل للسوريني ،ففيها أوىل اظتؤسسات اليت
اختصت هبذا األمر.
 -3انفراد جامع ة غازي عنتاب عن بقية اظتدن الًتكية بالربنامج العريب لتعليم السوريني ضمن اصتامعات اضتكومية،
وىو األمر الذي ال مثيل لو يف ٍ
مدن أخرى.
منهج البحث:
يعتمد البحث على مسح الواقع أداة حبثية دتكنو من سرب أغوار الواقع ظتعرفة أبعاد القضية بغية حتليلها فتوصيفها بشكل
دقيق.
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ويقوم البحث على استقر ٍاء ٍ
تام لكل جوانب القضية اظتدروسة.
كما يقوم على حتليل اظتعطيات اظتتحصلة من عملييت اظتسح واالستقراء ،ومن مث اطتلوص إىل النتائج ذات الصلة.
وقد استعان البحث باستبيان (مرفق نسخة عنو) قام بو على طالب الربنامج العريب يف جامعة غازي عنتاب.
خطة البحث:
مت تنظيم البحث وفق ثالثة ػتاور رئيسة ىي:
احملور األول :واقع التعليم العايل للسوريني يف غازي عنتاب.
احملور الثاين :اظتشكالت اليت تعاين منها اظتؤسسات التعليمية.
احملور الثالث :اضتلول اظتقًتحة ظتعاصتة الواقع واظتشكالت.
مث خادتة ألىم نتائج البحث وتوصياتو.
واهلل أسأل أن يتقبل ىذا العمل وكتعلو يف حرز القبول عنده ،إنو القادر على كل شيء ،ىو حسبا ونعم الوكيل.

المحور األول :واقع التعليم العالي للسوريين في غازي عنتاب.
المبحث األول :جامعة غازي عنتاب (البرنامج العربي).

جامعة غازي عنتاب من اصتامعات الًتكية اضتكومية العريقة ،وقد تأسست عام  1973للميالد ،وقد
كانت من أوىل اصتامعات اليت فتحت أبواهبا للطلبة السوريني.
وقد قبلت اصتامعة كثرياً من الطالب السوريني الذين يدرسون جنباً إىل جنب مع إخوهتم من الطالب
األتراك يف ؼتتلف الكليات والتخصصات.
ويدرس الطالب السوريون يف كليات اصتامعة اظتختلفة باللغتني الًتكية والعربية ،وقد بلغت أعدادىم
اظتعتمدين يف اصتامعة :التعليم
خالل السنوات اطتمس اظتاضية بضعة آالف وفق نظامي التعليم
َ
الصباحي ،وىو تعليم غتاين ،والتعليم اظتسائي ،وىو تعليم مأجور ،وىم بذلك أسوة بالطالب األتراك يف
كال النظامني.

| 200 | R o u t e E d u c a t i o n a l a n d S o c i a l S c i e n c e J o u r n a l
Volume 5(3), February 2018

Route Educational and Social Science Journal ISSN: 2148-5518
Volume 5(3), February 2018
ولن نسهب يف اضتديث عن الطالب السوريني يف الربنامج الًتكي ،ألنو مشًتك بينهم وبني غريىم من
الطالب مبختلف جنسياهتم ،وسنقصر حديثنا على الربنامج العريب يف جامعة غازي عنتاب ،ألنو ؼتتص
بالطلبة السوريني ومن ىم يف حكمهم من الطلبة العرب.
أ .تاريخ المشروع:
أصدر غتلس التعليم العايل الًتكي ( )YÖKقراراً يتضمن اعتزام ذتاين جامعات تركية حكومية فتح
أبواهبا للطلبة السوريني ضمن برامج خاصة تتيح عتم االستفادة من األبنية اصتامعية وجتهيزاهتا مبا ال
يتعارض مع جودة العملية التعليمية للطلبة األتراك.
وجاء ىذا القرار بعد توصية من السيد رئيس اصتمهورية الًتكية رجب طيب أردوغان ،حيث عُ ِقد اجتماع

حبضوره بتاريخ  2015/01/07وذلك مع رؤساء اصتامعات التالية( :جوكور أفا (أضنة) – غازي
عنتاب – سجو آمام (كهرمان مرعش) – كلس  7أراليك  -حران – مرسني – مصطفى كمال
أتاتورك (ىاتاي)– كوركوت عطا عثمانية).
وقد نص القرار على أن تكون لغة التعليم يف ىذا الربنامج ىي اللغة العربية أو اإلنكليزية ،بغية تسهيل
الدراسة على الطالب السوريني.
وقد عُهد إىل رئاسة جامعة غازي عنتاب مهمة التنسيق واإلشراف على الربنامج.1
وقد تولت وزارة الًتبية والتعليم يف اضتكومة اظتؤقتة عن اصتانب السوري مهمة التنسيق مع اصتانب الًتكي.
ولكن اظتشروع مل يكتب لو أن يرى النور إال يف جامعة غازي عنتاب ،حيث افتتحت ذتاين كليات
طبقت الربنامج ،بينما اقتصر األمر يف جامعة حران يف أورفا على عدد حدود من الطالب يف كلية
اإلعتيات.
ب .الكليات التي كان من المقرر افتتاحها:
كانت جامعة غازي عنتاب –بوصفها اظتنسق العام للمشروع -سباقة يف ىذا اجملال ،حيث أعلنت عن

عزمها افتتاح  26كلية ومعهد لتدريس الطالب السوريني باللغة العربية ،2وىذه الكليات ىي:
1

 http://www.yok.gov.tr/web/guest/duyurularو http://syriaig.org/syr14/index.php/minstmenu/edu-
mnu/3688-2015-01-13-08-10-10
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أوال :الكليات:
اعتندسة الفيزيائية .اعتندسة الصناعية .اعتندسة اظتيكانيكية .ىندسة الكهرباء وااللكًتون .اعتندسة
الغذائية .اعتندسة اظتدنية .اللغة الًتكية واألدب الًتكي .التاريخ .علم االجتماع .الرياضيات .علم
األحياء .إدارة األعمال .االقتصاد .التجارة الدولية واطتدمات اللوجستية .كلية العمارة .الشريعة .كلية
التعليم قسم معلم صف.
ثانيا :المدارس المهنية  /العلوم التقنية
قسم معاصتة األغذية .قسم التكنولوجيا اظتدنية .برغتة الكمبيوتر .قسم التكنولوجيا اإللكًتونية .قسم
اظتيكاترونيك .قسم البث التلفزيوين واإلذاعي .قسم اظتنتجات اضتيوانية واضتليب.
ثالثا :المدارس المهنية  /العلوم االجتماعية
التسويق .تنمية الطفل .إدارة اظتكاتب واظتساعدة التنفيذية.
إال أنو نتيجة للمعوقات اليت واجهت الربنامج فإنو مل يفتتح إال ذتان كليات ىي:

2

-1

كلية اإلعتيات (الشريعة).

-2

كلية اعتندسة اظتعمارية.

-3

كلية اعتندسة الكهربائية واإللكًتونية.

-4

كلية اعتندسة اظتدنية.

-5
-6

كلية اعتندسة الغذائية (وقد مت إلغاء ىذه الكلية الحقاً ،وإضتاق طالهبا بكليات أخرى).

كلية االقتصاد.

-7

كلية إدارة األعمال.

-8

كلية الًتبية (معلم صف).

http://gul6.bim.gantep.edu.tr/~internationalstudents/arabicprogram/faculties.html
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ج .عدد الطالب:
كانت اطتطة اليت وضعتها جامعة غازي عنتاب تنص على أهنا ستقبل  975طالباً وطالبة يف رتيع

3
كليات ومدارس الربنامج يف السنة األوىل  ،ولكن ،وبسبب اظتعوقات اليت سنذكرىا ،مت قبول  250طالباً
يف السنة األوىل.

وقد انقضت السنة األوىل على ىذا الواقع ،وبدأت السنة الثانية دون تعديل يذكر على ىذا الواقع،
حيث التحق بالربنامج يف دورتو اصتديدة قريب من ىذا العدد يف ذات الكليات الثمانية.
د .األكاديميون المستفيدون من البرنامج:
لو ق ّدر اهلل وسار اظتشروع وفق خطتو فإنو كان من اظتتوقع أن يستوعب الربنامج أكثر من  50أكادنتي،
ولكن تعثر الربنامج جعل ىذا العدد ينخفض كثرياً ،إضافة إىل أن نوعية التعاقد اختلفت ،فقد كان
اظتأمول أن يكون التعاقد سنوياً بينما آل اضتال إىل التعاقد بنظام الساعات ،وىو نظام ال يساعد على
استقرار األكادنتي فضالً عن استقرار الربنامج ذاتو.
ه .الرسوم الجامعية والجهات الداعمة:
تراوحت الرسوم اصتامعية السنوية لاللتحاق هبذا الربنامج بني  $1750و $2500يدفعها الطالب

خالل كل سنة دراسية.4

وقد ق ّدمت عدد من اصتهات اظتاؿتة منحاً دراسية للطالب اظتلتحقني بالربنامج تتضمن  %75من الرسم
اصتامعي ،وقد كان على رأس ىذه اصتهات:

3
4

-1

منظمة سبارك اعتولندية.

-2

مؤسسة الزعيب.

http://gul6.bim.gantep.edu.tr/~internationalstudents/arabicprogram/acceptance.html
http://gul6.bim.gantep.edu.tr/~internationalstudents/arabicprogram/fees.html
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المبحث الثاني :جامعة الزهراء
أ .الكليات والطالب والمدرسون:
جبهود بعض األكادنتيني السوريني مت إنشاء جامعة الزىراء اليت رأت النور بأربع كليات ىي:
-1

كلية الشريعة.

-2

كلية الًتبية.

-3

كلية ىندسة اظتعلومات.

-4

كلية االقتصاد.

وقد بدأ دوام الطالب يف ىذه الكليات عام  ،2014حيث التحق قرابة  90طالباً وطالبة هبذه الكليات

األربع يف السنة األوىل من انطالقة اصتامعة.

مث أضيف إىل ىذه الكليات األربع عدد من الكليات األخرى ىي:
-5

كلية اإلعالم.

-6

كلية اآلداب (قسم اللغة اإلنكليزية).

وصل عدد الطاب مع بداية العام الدراسي الثالث لكل الكليات يف السنوات كافة قرابة  450طالباً
وطالبةً.
أما الكادر التدريسي فيقدر بـ  25أستاذاً جامعياً يعملون يف اصتامعة كلياً أو جزئياً.5
ب .الرسوم الجامعية:
تفرض اصتامعة على الطالب رسوماً جامعية سنوية تًتاوح بني  $1000و ،$2500وتستقبل اصتامعة
بعض اظتنح من جهات ماؿتة تقدمها للطالب وفق نظام منح ػتدد.6

ج .االعتماد العلمي:
عندما انطلقت جامعة الزىراء مل تكن قد حصلت على اعتماد علمي من أي جهة تعليمية ،لكنها ما
لبثت أن وقّعت مع جامعة أفريقيا العاظتية يف السودان على اتفاق علمي يقضي باعتبارىا تابعة عتا
5

المعلومات مأخوذة من أمٌن جامعة الزهراء األستاذ أسامة مسلم.
6
المصدر السابق.
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ومعًتفاً هبا من قبلها يف كليات ثالث ىي :الشريعة والًتبية واإلدارة واالقتصاد ،األمر الذي منحها
مشروعية علمية عتذه الكليات اظتعًتف هبا.7
المبحث الثالث :جامعة طرابلس (فرع تركيا  -شعبة عنتاب)
يف بداية عام  2013ش ّكل غتموعة من األكادنتيني السوريني من زتلة الشهادات الشرعية منظمة تعٌت
ضمت ىذه اظتنظمة عدداً
بشؤون اظتتخرجني ،أطلقوا عليها اسم( :احتاد خركتي العلوم الشرعية) ،وقد ّ
كبرياً من زتلة الدكتوراه واظتاجستري.8
ومع استقرار بعضهم يف تركيا ،ونتيجة للحاجة الشديدة إلكتاد مؤسسة دتَُ ِّكن الطالب السوريني -الذين
انقطعوا عن جامعاهتم قبل التخرج -من متابعة دراستهم واضتصول على شهادة جامعية معًتف هبا ،فقد
قام احتاد اطتركتني بالتواصل مع عدد من اصتامعات الفتتاح مركز عتا يف تركيا عتذه الغاية ،وقد وجد االحتاد
يف جامعة طرابلس لبنان غايتو ،فوقع معها على اتفاق يقضي بتمكني الطالب اظتنقطعني عن الدراسة
قبل التخرج من متابعة دراستهم من حيث توقفوا ،كما يسمح االتفاق بافتتاح صفوف للمستجدين،
ومشل االتفاق أيضاً الدراسات العليا ،األمر الذي م ّكن من مناقشة بعض الرسائل العلمية (ماجستري

ودكتوراه) اليت أؾتزىا أصحاهبا ومل يتمكنوا من مناقشتها يف اصتامعات السورية نتيجة ظروف اضترب اليت

دتر بسورية ،وقد دتكن ثالثة من طالب الدكتوراه من مناقشة رسائلهم وأجيزوا هبا بعد انقطاع وحرمان.9
الكليات والطالب والمدرسين:

ابتدأ التدريس يف جامعة طرابلس  -فرع تركيا مع بداية العام الدراسي  ،2016/2015ويتوزع الطالب

يف كل من غازي عنتاب واسطنبول وأنطاكيا ومرسني.10

واقتصرت جامعة طرابلس يف تركيا يف عامها األول على كلية الشريعة ،وأضيف إليها يف العام الثاين
 2017/2016كلية اللغة العربية.
وقد بلغ طالب مرحلة الليسانس يف غازي عنتاب قرابة  50طالباً وطالبة ،وبلغ عدد طالب الدراسات

العليا قرابة  20طالباً وطالبة.
7

موقع جامعة الزهراء على األنترنتhttp://alzahraa-university.com/ar/article :
8
موقع اتحاد خرٌجً العلوم الشرعٌة على األنترنتhttp://sumasonline.net :
9
 http://sumasonline.net/article/289وفٌه بنود االتفاق العلمً بٌن الطرفٌن.
10
http://sumasonline.net/article/1442
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كما بلغ عدد الطالب اظتنقطعني اظتلتحقني باصتامعة قريباً من ىذا العدد.
يدرس يف اصتامعة قرابة عشرة أستاذةٍ جامعيني يعملون يف اصتامعة كلياً أو جزئياً.
يدفع الطالب يف مرحلة الليسانس قرابة  $650سنوياً ،ومتفض ىذا اظتبلغ كثرياً للطالب اظتقيمني يف
اظتخيمات.11
المبحث الرابع :معهد مكة المكرمة للعلوم الشرعية:
يف عام  2016/2015افتتحت رابطة العلماء السوريني معهداً لتدريس العلوم الشرعية ،أطلقت عليو
اسم (معهد مكة للعلوم الشرعية) غايتو األساس تقدمي التثقيف الشرعي لكوادر الرابطة من مدرسي

القرآن ،ولكن مسيس اضتاجة إىل التعليم العايل جعل ىذا اعتدف يتسع ليشمل كل راغب بااللتحاق
باظتعهد من غري أعضاء الرابطة أو العاملني هبا.
وقد اعتمد أن تكون الدراسة يف اظتعهد سنتان دراسيتان بأربعة فصول دراسية.12
الطالب والمدرسين:
انطلق اظتعهد يف العام الدراسي  2016/2015يف كل من غازي عنتاب وأورفا وكيليس ومرسني إضافة
إىل تسعة ؼتيمات من ؼتيمات السوريني يف تركيا.
وقد بلغ عدد الطالب يف كل فروع اظتعهد يف سنتو األوىل قرابة  700طالب وطالبة ،منهم  100طالب
وطالبة يف مدينة غازي عنتاب ،وأضيف إىل ىذا العدد مثلو يف العام الثاين للمعهد.
يدرس يف فرع عنتاب يف السنة األوىل والثانية قرابة  15أكادنتياً ،ما بني ٍ
حامل للدكتوراه أو حاصل على

اظتاجستري وبعض زتلة اإلجازة اصتامعية.13

11

المعلومات مستقاة من التواصل مع إدارة الجامعة ،ومن موقعها على األنترنتhttp://sumasonline.net :
12
لقاء مع د .عماد كنعان مدٌر مكتب التربٌة والتعلٌم فً رابطة العلماء السورٌٌن ،والمسؤول عن انطالقة المعهد.
13
الباحث عضو فً المجلس العلمً فً المعهد ،ومعلوماته مباشرة.
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االعتراف العلمي:
ظتا انطلق اظتعهد كان قد وقّع اتفاقاً علمياً مع معهد مكة اظتكرمة جبدة يف اظتملكة العربية السعودية ،مث
تطور األمر إىل توقيع اتفاق علمي مع جامعة السودان اظتفتوحة .وال يزال األمر حباجة إىل بعض اصتهود
ّ
إلدتام ىذا االتفاق وتررتتو على أرض الواقع.14

وهذا جدول بأهم المعطيات الرقمية التي مرت في البحث:
الرقم

الجامعة

عدد الكليات عدد الطالب عدد
في

الرسوم

الجامعية

غازي المدرسين بالدوالر

عنتاب
1

غازي عنتاب

8

500

25

2500 - 1750

2

الزىراء

6

450

25

2500 -1000

3

طرابلس

1

70

10

650

4

معهد مكة

1

200

15

ال يوجد

14

صفحة المعهد على الفٌسبوك/https://www.facebook.com/makkahinst :
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المحور الثاني :المشكالت التي تعاني منها المؤسسات التعليمية.
نتيجة الظروف االستثنائية اليت ُولِدت فيها ىذه اظتؤسسات التعليم فقد عانت من بعض الصعوبات
واظتعوقات اليت حالت أو أثرت يف اضتصول على النتيجة اظترجوة ،ونتكن تقسيم ىذه اظتشكالت إىل:
-1

مشكالت اجتماعية.

-2

مشكالت علمية.

-3

مشكالت اقتصادية.

أوال :المشكالت االجتماعية والنفسية:
نتيجة لظروف اضترب اليت عاشتها سوريا وما زالت تعيشها فإن ذلك َخلَّف عدداً من اظتشكالت
كمو،
االجتماعية والنفسية اليت كان عتا دوراً بارزاً يف التأثري سلباً على جودة التعليم العايل وحىت على ِّ
ومن أبرز ىذه اظتشكالت:
 -1االنشغال بتأمين متطلبات الحياة وأسباب الرزق عن متابعة التحصيل العلمي :حيث أدى
إلزام الطالب بتحقيق نسبة عالية من الدوام يف بعض اصتامعات كجامعيت غازي عنتاب والزىراء إىل
ع ِ
زوف كثري من الطلبة عن االلتحاق هبما نتيجة انشغاعتم بالسعي وراء تأمني متطلبات اضتياة الشاقة
ُ
ٍ
مناسب
والصعبة يف تركيا ،فدوام ستسة أيام يف األسبوع بواقع ست ساعات يومية لتول دون إكتاد عمل
نتكنو أن يسهم يف تأمني بعض لوازم اظتعيشة .ومع أن أغلب الطالب ىم من شرلتة العازبني فإن غالء
اظتعيشة يف تركيا اضطر كثرياً من العائالت إىل أن يعمل أغلب أفرادىا حىت يتمكنوا من سد رمقهم
وتأمني احتياجاهتم.
 -2ضعف األمل :فكثري من الشباب بدأ يرى اضتياة ٍ
بلون أسود ،وال يرى هناية عتذا السواد يف آخر
قادر على العودة إىل
النفق ،فهو وإن درس وأمت دراستو فإن فرص العمل لن تكون بانتظاره ،فال ىو ٌ
بلده سوريا حىت يعمل فيها ،وال سوق العمل الًتكية قادرة على استيعابو ،ؽتا كتعلو لتجم عن اظتضي
قدماً يف دروب العلم.
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 -3قلة الوعي :عدم إدراك أقتية التعليم اصتامعي من األىل أو الطالب ،وقلة خربهتم يف النظم
اصتامعية يف القبول والتسجيل يف اصتامعات الًتكية ،والتذبذب يف الرغبات ،والركض وراء بريق اضتياة يف
أوروبا ،كل ذلك ناتج عن قلة وعي أدت إىل ضعف اإلقبال على التعليم اصتامعي.
 -4قلة الشباب :فبالرغم من ارتفاع أعداد السوريني يف تركيا عموماً ويف غازي عنتاب خصوصاً إال

إن أعداداً كبرية منهم قد سلكت أحد طريقني؛ إما اعتجرة إىل أوروبا واالستقرار فيها نظراً ظتا تقدمو
تلك الدول من مغريات جتذب أولئك الشباب ،وإما أنو عاد إىل سوريا -ولو بشكل غري نظامي-

واستقر فيها ،إ ْن غتاىداً يف سبيل اهلل مدافعاً عن أرضو وعرضو ودينو ،وإ ْن باحثاً عن حياة أسهل يف
بلده.
 -5ضعف االندماج :فال تزال ىناك فجوة كبرية بني الطلبة السوريني وأقراهنم من الطلبة األتراك.
ثانيا :المشكالت العلمية :حيث يعًتض الطالب بعض اظتشكالت ذات الطابع العلمي ،واليت تؤدي
إىل ضعف اإلقبال على التعليم العايل ،كما تعًتض بعض اظتؤسسات مشكالت علمية تؤدي إىل ضعف
األداء ،وأىم ىذه اظتشكالت:
 -1االعتراف العلمي بالشهادات الممنوحة :فمع أقتية العلم وحتصيلو ،ومع التشجيع على طلب
العلم يف الظروف كافة ،إال أن االـتراط يف أي مؤسسة تعليم يستلزم أن تكون الشهادة اليت دتنحها
ىذه اظتؤسسة ذات صدقية تؤىل اضتاصل عليها من الدخول يف سوق العمل ،وىذا يتطلب أن تكون
اصتامعة مسجلة أصوالً يف إحدى االحتادات اصتامعية الرشتية؛ احتاد اصتامعات العربية أو اإلسالمية أو
الدولية .وىذا األمر متحقق يف جامعيت غازي عنتاب وطرابلس ابتداءً ،ولكنو يف طور اإلكتاد يف جامعة

الزىراء ومعهد مكة ،فمع توقيع جامعة الزىراء على مذكرة تفاىم علمي مع جامعة أفريقيا العاظتية ،ومع
توقيع معهد مكة على مذكرة تفاىم علمي مع جامعة السودان اظتفتوحة إال أن االعًتاف التام ما زال

لتتاج جهوداً أكرب .وقد أدى ىذا األمر إىل نتيجتني اثنتني:
أ .ضعف إقبال الطالب على ىذه اظتؤسسات.

ب .عدم انضباط بعض ىذه اظتؤسسات بالضوابط العلمية أو األكادنتية اظترعية يف كثري من
اصتامعات اظتعًتف هبا .ؽتا ولد ضعفاً يف إقبال الكوادر التعليمية ،وىي اظتشكلة الثانية اليت سنتوالىا
بالدراسة.
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 -2قلة الكوادر العلمية المؤهلة :بعد أن استقر يف تركيا كثري من األكادنتيني اعتاربني من بطش
النظام األسدي وإجرامو مل يلبثوا أن بدؤوا يبحثون عن مكان آخر يقصدونو لتأمني متطلبات اضتياة
اظتعيشية واألكادنتية ،حيث مل كتد أغلبهم يف تركيا -سواء يف اصتامعات اضتكومية أو اطتاصة -فرصة
ٍ
عمل دتكنو من متابعة دوره األكادنتي ،فبدأ ىجرة الكفاءات العلمية إىل اطتارج (إىل أوروبا وأمريكا
حتديداً) ،األمر الذي أدى إىل قلة ىذه الكفاءات ،ولذلك فإن بعض اظتؤسسات ال جتد حني تبحث
عن الكوادر التعليمية اظتؤىلني للقيام بالعملية التعليمية ،فتلجأ إىل ختفيض مستوى الطلبات ،األمر

الذي يؤدي إىل اـتفاض جودة التعليم اظتقدم ،فعدما تلجأ ىذه اظتؤسسات إىل زتلة اظتاجستري وأحياناً
اـتفاض ٍ
ٍ
حاد يف اصتودة ،إذ
تكتفي باإلجازة فقط للقيام بتدريس الطالب ،ال شك أن ىذا سيؤدي إىل
اظتطلوب أن ال يدخل الصف الدراسي إال من لتمل درجة الدكتوراه مع ؽتارسة طويلة للمهنة ،فكيف
قبل .كما أن قلة الكوادر قد تلجئ بعض اظتؤسسات -وىذا يشمل اظتؤسسات
مبن مل يدخل صفاً ُ
األربعة -إىل االبتعاد عن التخصص ،فيحاضر على الطالب أساتذة يف غري اختصاصاهتم العلمية
الدقيقة ،وىذا ينعكس أيضاً على جودة األداء والتعليم.

 -3نظام القبول والتسجيل بالجامعات التركية :ىذا النظام الذي يضطر الطالب إىل أن يقدم

أوراق إىل ثالث كليات متتارىا من بني كليات اصتامعة كتعلو حائراً بني الكليات ،وقد خسر بعض
الطالب فرصهم يف الدراسة نتيجة اصتهل هبذا النظام ،وعلى سبيل اظتثال فقد تقدم  80طالباً للدراسة

بكلية اإلعتيات جبامعة غازي عنتاب ،ظناً منهم أن الكلية قادرة على استيعاب كل اظتتقدمني ،بينما
الواقع أن الكلية قبلة  10طالب يف التعليم الصباحي اجملاين و 10آخرين يف التعليم اظتسائي اظتأجور،
فالتحق طالب الصباحي واستنكف طالب اظتسائي .فكانت النتيجة أن  70طالباً من أصل  80ظلوا

خارج الكلية بسبب جهلهم بنظام القبول.
ثالثاَ :المشكالت االقتصادية:

ترمي اظتشكالت االقتصادية بثقلها على العملية التعليمية ،ويتجلى ذلك باألمور اآلتية:
 -1الرسوم الجامعية :حيث فرضت رسوم دراسية على الطالب السوريني ،ومع أن ىذه الرسوم
تعد قليلة باظتقارنة مع اصتامعات اطتاصة يف تركيا إال أن اضتالة اظتادية اظتًتدية للسوريني جتعلهم يعجزون
عن تأمني ىذه الرسوم.
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 -2ضعف الحالة المادية للعائلة السورية :وىذا األمر يدفع الشاب السوري الذي ىو بعمر
الدراسة أن يفاضل بني م ّد يد العون ألسرتو وبني دراستو ،فيق ّدم اإلسهام يف سد بعض احتياجات
أسرتو على الدراسة ،السيما وأن نظام الدراسة اصتامعية لترم الطالب يف أغلب األحيان من إمكانية
اصتمع بني الدراسة والعمل.
 -3مستلزمات الحياة اليومية :فبعض الطالب يقيم مع أسرتو يف أحد اظتخيمات الًتكية اظتخصصة
للسوريني ،فإذا حصل على قبول جامعي يف مدينة تركية فإن سيضطر إىل مغادرة اظتخيم واإلقامة يف
اظتدينة ،وىذا يستدعي تأمني سك ٍن ومستلزمات حياة يومية ،األمر الذي يعجز عنو كثريون ،فيحرمهم
ىذا من حقهم يف التعليم اصتامعي.
 -4ضبابية نظام المنح :تقدم بعض اصتهات منحاً للطالب السوريني ،تتمثل ىذه اظتنح بـ:

أ .نسبة من الرسوم اصتامعية ،حيث تقدم كل من سبارك والزعيب للطالب السوريني اظتلتحقني
بالربنامج العريب  %75من الرسم السنوي ،كما تقدم بعض اصتهات لطالب جامعة الزىراء كامل الرسم
السنوي .وتقدم بعض اصتهات األخرى إعفاء لبعض الطالب السوريني اظتلتحقني باصتامعات الًتكية.
ب .معونات مالية شهرية تقدم للطالب يف بداية كل شهر ،وتتنوع ىذه اظتعونات من جهة إىل
أخرى ،وىي تًتاوح بني  1200 – 100لرية شهرياً.
ولكن ىذه اظتنح ختضع لنظام غري منضبط ،حيث لتصل الطالب عليها يف سنة دون إلزام بأن تستمر إىل
سنة الحقة ،ؽتا يولد اضطراباً لدى الطلبة وخوفاً من احتمال عدم استمراريتها ،األمر الذي يدفعو إىل
البحث عن جهات آمنة مستقرة ،وىذا سبب رئيس يف إحجام الطالب عن االلتحاق باصتامعة اطتاصة
أو الربنامج العريب يف جامعة غازي عنتاب.
ىذه ىي أىم اظتشكالت اليت تعًتض العملية التعليمية للمهجرين السوريني يف تركيا.
المحور الثالث :الحلول المقترحة لهذه المشكالت
بعد أن استعرضنا أىم اظتشكالت اليت تعًتض العملية التعليمية اصتامعية يف تركيا عموماً ويف مدينة غازي

عنتاب بشكل خاص ال بد من أن ؿتاول تلمس بعض اضتلول واظتقًتحات اليت نتكنها أن ختفف من ىذه
اظتشكالت ،وأقتها:
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 -1إنشاء جامعة متخصصة بتعليم الطالب السوريني :حتوي على ختصصات علمية متنوعة ،تعتمد
نظاماً واضحاً يف القبول ،وتعفي الطالب من الرسوم اصتامعية السنوية ،وتكون ذات اعتمادية علمية
واضحة .وىذا األمر متفف العبء عن اصتامعات الًتكية وكتلب الراحة للطالب السوريني.

 -2إلزام اصتهات اظتاؿتة بأن تكون اظتنح اظتقدمة من قبلهم شاملة لكل السنوات الدراسية للطالب
اظتمنوح لو ،وبذلك يستقر الطالب وال يبقى عرضة للخوف من انقطاع اظتنحة كل سنة.
 -3تعديل نظام القبول والتسجيل باصتامعات ،فالطريقة التقليدية يف القبول جتعل الطالب عرضة
للضياع ،ولو عُدِّلت الطريقة إىل الشكل اإللكًتوين اظتركزي صتلبت الراحة للطالب واصتامعات على
حد سواء ،حبيث يفاضل الطالب على كل اظتقاعد اظتتاحة يف كل اصتامعات الًتكية مبختلف الواليات،
ويوضع يف اظتكان الذي يؤىلو لو معدلو ،مع منحو فرصة تعديل الوضع مبا يتالءم مع مكان سكنو.
فإن كانت اظتركزية التامة صعبة ،فال أقل من اظتركزية ضمن اصتامعة الواحدة.
 -4إنشاء مراكز أىلية ورتعيات غتتمع مدين تعٌت بنشر الوعي بني الطالب ،وتثقيفهم ،وإرشادىم إىل
ما فيو خريىم وصالحهم ،وبيان اظتخاطر اليت تنطوي عليها بعض اظتغامرات اليت يقوم هبا الطالب.
 -5إنشاء مراكز خدمة واستشارة طالبية ،تقوم على إرشاد الطالب إىل قواعد التسجيل والقبول يف
ؼتتلف اصتامعات ،وإرشادىم إىل أنفع االختصاصات وأقرهبا إىل ميوعتم واستعدادىم ودرجاهتم
العلمية.
 -6اعتماد نظام التعليم اظتفتوح للطلبة غري اظتتفرغني ،حبيث يكون دوامهم يف أيام تعطيلهم عن العمل
بآن و ٍ
فقط ،وىذا لتقق للطالب العلم والعمل ٍ
احد ،ؽتا كتعلو يعيل أسرتو ويتابع تعليمو .ونظام التعليم
اظتفتوح أحد األنظمة اظتعتمدة يف كثري من اصتامعات العاظتية.
 -7إنشاء مراكز الدعم النفسي والصحة اظتدرسية ،فكثري من أبنائنا الطالب حباجة إىل دعم ومساعدة
نفسية تريهم الضوء يف آخر النفق ،وتزيل عن عيوهنم الغشاوة اظتتولدة عن حالة اليأس اليت نتر هبا كثري
من أبناء الشعب السوري.
 -8االستفادة من الكفاءات السورية العلمية ،فكثري من األكادنتيني السوريني اظتقيمني يف تركيا ال يعمل
يف اختصاصو العلمي ،بل كثري منهم ال كتد عمالً يغطي بو احتياجاتو اليومية ،وىذا ما دفع الكثريين

منهم إىل اعتجرة إىل دول أوروبا وأمريكا حيث تتكفل لو الدولة ىناك براتب شهري يغطي بو

احتياجاتو اليومية.
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 -9إنشاء بنك للخربات السورية ،توضع فيو السري الذاتية والعلمية لكل األكادنتيني السوريني مبيناً فيها

اختصاصاهتم ووسائل التواصل معهم ،حيث الحظ البحث أن بعض اظتؤسسات تبحث عن
الكفاءات فال جتدىا ،وكثري من الكفاءات تبحث عن العمل فال جتده ،والسبب األغلب لذلك ىو

انقطاع وسائل التواصل بينهما ،ولو أوجد ىذا البنك اظتختص باطتربات لساعد كالً من الطرفني على

حتقيق مراده.

 -10العمل على ترخيص اظتؤسسات السورية اظتهتمة بالشأن التعليمي العايل ومنحها اضتق يف مزاولة
ىذا العمل اظتقدس ضمن األراضي الًتكية ،مع إلزامها باظتعايري األكادنتية اصتامعية اظتتعارف عليها يف
أغلب بلدان العامل ،وىذا يساعد على انتشارىا ،ولتد من أخطائها ،وكتعلها حتمل العبء مع
اصتامعات الًتكية.
ىذه ىي أىم اضتلول اليت يقًتحها البحث للنهوض بالواقع التعليمي العايل للطلبة السوريني اظتهجرين يف
تركيا ،وىي وإن مل تستطع أن تقضي على اظتشكلة من جذورىا إال إهنا تسهم بشكل كبري يف التخفيف
منها.
الخاتمة:
يف ختام ىذا البحث ال بد من التذكري بأىم ما مر فيو وأىم نتائجو:
 منذ أن اندلعت ثورة الكرامة يف سوريا مطلع عام  2011بدأت ىجرة السوريني إىل دول اظتهجر.
 كان للجارة تركيا اضتظ األوفر ،حيث قارب عدد الالجئني السوريني يف منتصف عام  2016على
الثالثة اظتاليني.
 كان من بني اظتهاجرين كثري من الطلبة الذين حصلوا على الثانوية العامة أو ما يعادعتا ،وبدأت رحلة
حبثهم عن جامعات تقبل هبم ظتتابعة مشوارىم التعليمي ،كما بدأت تظهر جهود لبعض السوريني
الذين حاولوا اإلسهام يف تلبية ىذا اظتطلب اظتلح للطلبة السوريني ،فنشأت مؤسسات تعليمية تعٌت
هبذا الشأن.
 أىم اظتشاريع التعليمية ىي :جامعة غازي عنتاب ،وجامعة الزىراء ،وجامعة طرابلس لبنان ،ومعهد
مكة اظتكرمة.
 تضم ىذه اصتامعات قرابة  16كلية مبختلف التخصصات.
 يدرس يف ىذه اظتؤسسات باللغة العربية قرابة  1200طالب سوري.
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 الدراسة يف ىذه اظتؤسسات ليست غتانية – عدا معهد مكة – وىي تًتاوح بني  $ 650وحىت
 $ 2500للسنة الدراسية الواحدة.
 يعاين الالجئون السوريون الذين يدرسون يف ىذه اظتؤسسات من مشكالت اجتماعية وعلمية
واقتصادية.
 أىم اظتشكالت االجتماعية تتمثل بـ :االنشغال بتأمني متطلبات اضتياة وأسباب الرزق عن متابعة
التحصيل العلمي ،وضعف األمل ،وقلة الوعي ،وقلة الشباب بسبب اعتجرة إىل أوروبا ،وضعف
االندماج مع الطلبة األتراك.
 أىم اظتشكالت العلمية تتمثل بـ :االعًتاف العلمي بالشهادات اظتمنوحة ،وقد أدى ىذا األمر إىل
نتيجتني اثنتني :ضعف إقبال الطالب على ىذه اظتؤسسات .عدم انضباط بعض ىذه اظتؤسسات
بالضوابط العلمية أو األكادنتية اظترعية يف كثري من اصتامعات اظتعًتف هبا .ؽتا ولد ضعفاً يف إقبال
الكوادر التعليمية.
واظتشكلة الثانية :قلة الكوادر العلمية اظتؤىلة ،والثالثة :نظام القبول والتسجيل باصتامعات الًتكية.
 أىم اظتشكالت االقتصادية :الرسوم اصتامعية ،وضعف اضتالة اظتادية للعائلة السورية والسعي وراء
تأمني مستلزمات اضتياة اليومية ،وضبابية نظام اظتنح.
وقد توصل البحث إىل رتلة من اضتلول اليت يقًتحها ضتل مشكالت تعليم الالجئني السوريني يف تركيا،
وأىم ىذه النتائج:
 إنشاء جامعة متخصصة بتعليم الطالب السوريني :حتوي على ختصصات علمية متنوعة ،تعتمد
نظاماً واضحاً يف القبول ،وتعفي الطالب من الرسوم اصتامعية السنوية ،وتكون ذات اعتمادية علمية

واضحة.

 إل زام اصتهات اظتاؿتة بأن تكون اظتنح اظتقدمة من قبلهم شاملة لكل السنوات الدراسية للطالب
اظتمنوح لو.
 تعديل نظام القبول والتسجيل باصتامعات.
 إنشاء مراكز أىلية ورتعيات غتتمع مدين تعٌت بنشر الوعي بني الطالب ،وتثقيفهم ،وإنشاء مراكز
خدمة واستشارة طالبية ،تقوم على إرشاد الطالب إىل قواعد التسجيل والقبول يف ؼتتلف
اصتامعات.
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 اعتماد نظام التعليم اظتفتوح للطلبة غري اظتتفرغني.
 إنشاء مراكز الدعم النفسي والصحة اظتدرسية.
 االستفادة من الكفاءات السورية العلمية.
 إنشاء بنك للخربات السورية.
 العمل على ترخيص اظتؤسسات السورية اظتهتمة بالشأن التعليمي العايل ومنحها اضتق يف مزاولة ىذا
العمل اظتقدس ضمن األراضي الًتكية.
ىذه ىي أىم نتائج ىذا البحث ،واهلل أسأل أن نكون قد وفقنا لبيان أبعاد ىذه اظتشكلة اظتهمة اليت
تؤرق الكثريين ،وأن نكون قد وفقنا لتقدمي حلول مناسبة عتا ،فإن حالفنا التوفيق فهذا ػتض فضل من
اهلل تعاىل ،وإال فإن اطتطأ والزلل منا ومن الشيطان.
وآخر دعوانا أن اضتمد هلل رب العاظتني.

مراجع البحث
http://gul6.bim.gantep.edu.tr/~internationalstudents/arabicprogram/faculties.html
http://gul6.bim.gantep.edu.tr/~internationalstudents/arabicprogram/acceptance.ht
ml
http://gul6.bim.gantep.edu.tr/~internationalstudents/arabicprogram/fees.html
http://www.yok.gov.tr/web/guest/duyurular
http://syriaig.org/syr14/index.php/minstmenu/edu-mnu/3688-2015-01-13-08-10-10
صفحة المعهد على الفٌسبوك/https://www.facebook.com/makkahinst :
موقع اتحاد خرٌجً العلوم الشرعٌة على األنترنتhttp://sumasonline.net :
موقع جامعة الزهراء على األنترنتhttp://alzahraa-university.com/ar/article :

| 215 | R o u t e E d u c a t i o n a l a n d S o c i a l S c i e n c e J o u r n a l
Volume 5(3), February 2018

Route Educational and Social Science Journal ISSN: 2148-5518
Volume 5(3), February 2018
االستبيان الذي أجري مع طالب البرنامج العربي في جامعة غازي عنتاب.
ونتائج االستبيان.

Row Labels
ال
نعم
Grand Total

هل مقعد الدراسة منحه
16%
ال
نعم
84%

من هً الجهة المانحة Count of
15%
32%
53%
100%

Row Labels
التركٌة
الزعبً
سبارك
Grand Total

من هً الجهة المانحة

15%

التركٌة
الزعبً
سبارك

53%
32%
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Row Labels
جزئٌة
شاملة
Grand Total

نوع المنحة
3%

جزئٌة
شاملة
97%

Row Labels
جٌد
جٌد جدا
سًء
سًء جدا
مقبول
Grand Total

درجة اللغة التركٌة

24%
33%

جٌد
جٌد جدا
سًء

12%

سًء جدا
مقبول

10%
21%
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Row Labels
ال
نعم
Grand Total

هل تعمل

18%

ال
نعم

82%

Row Labels
مستجد
جامعة سورٌة
جامعة تركٌة
جامعة عربٌة
Grand Total

اٌن كنت تدرس قبل عنتاب
9%

3%
مستجد
جامعة سورٌة
52%

36%

جامعة تركٌة
جامعة عربٌة
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Row Labels
بسبب الظروف االجتماعٌة
بسبب الظروف االقتصادٌة
بسبب الظروف األمنٌة
Grand Total

لماذا تركت الجامعة

9%

بسبب الظروف
االجتماعٌة

14%

بسبب الظروف
االقتصادٌة
بسبب الظروف
األمنٌة

77%

Row Labels
مطلق
أرمل
متزوج
أعزب
Grand Total

الوضع العائلً

1%
1% 7%
مطلق
أرمل
متزوج
أعزب
91%
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Row Labels
ال
نعم
Grand Total

هل انت معٌل السرتك

14%

ال
نعم

86%

Count of من أٌن تحصل على مصارٌفك الجامعٌة

Row Labels
من منحة
من مصدر آخر
من العمل
من األهل
Grand Total

من اٌن تحصل على مصارٌفك الجامعٌة
من األهل

110

من العمل

30

من مصدر آخر

4

من منحة

4
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Row Labels
ال
نعم
Grand Total

هل اخترت الكلٌة بناء على رغبة سابقة

18%

ال
نعم

82%

Count of نسبة تقبلك للقسم الذي تدرس به
1%
13%
41%
44%
100%

Row Labels
سًء
مقبول
جٌد جدا
جٌد
Grand Total

نسبة تقبلك للقسم الذي تدرس به

1%

13%
سًء
مقبول

44%

جٌد جدا
41%

جٌد
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Row
Labels
سًء جدا
سًء
مقبول
جٌد
جٌد جدا
Grand
Total

Count of وضع
القاعات الدراسٌة
3%
12%
27%
28%
29%

وضع القاعات التدرٌسٌة

3%

12%

سًء جدا

29%

100%

سًء
مقبول
27%

جٌد
جٌد جدا

28%

Row
Labels
سًء جدا
سًء
جٌد جدا
مقبول
جٌد
Grand
Total

Count of وضع المرافق العامة داخل الكلٌة
1%
9%
27%
28%
35%
100%

وضع المرافق العامة

1% 9%
سًء جدا
35%

سًء
27%

جٌد جدا
مقبول
جٌد

28%
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Row
Labels
ال
نعم
Grand
Total

Count of هل توجد مكتبة عربٌة أو مراجع عربٌة
تستفٌد منها
96%
4%
100%

هل ٌوجد مكتبة عربٌة
4%

ال
نعم

96%

Row
Labels
إلى حد ما
ال
نعم
Grand
Total

Count of هل تعانً من مشاكل باللغة التركٌة
41%
33%
27%
100%

هل تعانً من مشاكل باللغة التركٌة

27%
41%

إلى حد ما
ال
نعم

33%
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نسبة Count of
معرفتك بقوانٌن الجامعة
3%
10%
23%
25%
39%
100%

Row
Labels
جٌد جدا
سًء جدا
سًء
جٌد
مقبول
Grand
Total

نسبة معرفتك بقوانٌن الجامعة

10%

3%

جٌد جدا
39%

سًء جدا
23%

سًء
جٌد
مقبول

25%

سلبٌات البرنامج العربً
14

9

10

11

11

12

12

12

16
14
12
10
8

4

6

4

4
2
0
ضغط برنامج
االمتحان

عدم وجود أنظمة عدد الدكاترة غٌر قبول الطالب مشاكل فً القاعات الٌوجد مسؤول عدم وجود اهتمام االقساط المرتفعة مشاكل فً مواعٌد عدم وجود مراجع
عربٌة
الدوام
رسمً ٌتم الرجوع من قبل ادارة
االدبً فً أفرع
كافً
تضبط عمل
الجامعة
الٌه
علمٌة
البرنامج
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اٌجابٌات البرنامج العربً
70
59

60
50
40
30

6

14

12

10

20
10
0

التعاون الكبٌر بٌن اإلدارة
والطالب

إعطاء االمل للطالب فً
مجال الدراسة

وجود كادر عربً الذ ي
ٌؤدي الى سهولة التواصل

أسلوب الدكاترة مرٌح

التدرٌس باللغة العربٌة

توصٌات لتطوٌر البرنامج العربً
11

5

5

5

5

5

5

6

6

7

8

12
10
8
6
4
2
0

تشكٌل لجنة جعل الدراسة توفٌر
القاعات
بٌن الطالب مجانٌة
الالزمة
واألداره

زٌادة مدة أضافة افرع دورات باللغة تخفٌض
االنجلٌزٌة الرسوم
جدٌدة
االمتحانات
الطالبٌة

انتقاء تحسٌن وضع
االهتمام
زٌادة
المنح
األنشطة بٌن باللغه التركٌة الدكاترة
األكثر خبرة للطالب
الطالب
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