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 واقع التعليم العالي في الشمال السوري المحرر 
 محمد أحمد خليل  . أ

 23.02.2022المركز السوري سيرز 

 المقدمة:
يهدف العلم اشكددددمدإاىدزيادع اليدز لالعاىفاعدفيالع ق اع ماىافدز ااىم ا ه ال تدفل العمفاطهق ا فا    د ا

ولعم زىإا لهز،اويسدزىف اييادزعاىم العوهاباشم م ق اواتيم اع زاتاع اولعل إاىم اط ايقا هم ل اوضهادم ،اا

يىايماىا دزىدإاو ر قا فا هم لد اويلمبقالعملم  العهدز لفا  ايم ا قلتدإالعملم العمفاطهلدإالع ق افدز ااىم اا

و  اااع ،اويلمبقا قتمةا  اايةا ه ةا فالعم ااالع لق فاعم زعب،اويسدزم اشكدمإايب قا فاط سد  اضاى ةا

ا.   اوطو  م لع  زلالالجم زى ةا فاي ا هم عاولعو االالفمصز  ا

ولع رسددددسددددزكال  قيالعمفاط و ا اجدزكااماالعملم  العدي اطددف د العهدز لدزكاولعمم دزكاااا  هايالعملم  العلدزعف 

ييز ي  ة،اويكددد إالعملم  العلزعفايمعا  الع قتمةالعهز ل ةا ي العمم ةماو سدددمايالعفالسدددزكالعلم ز،اوي مم اا

لعملم  العلزعفاى ال شدددمزألال  قياعمملم  ا زاشلفالعوزضا ،ا وإالعملم  الع هوفا هااشدددمإا  ايشدددمزألالعملم  ا

ا1ا ،اعمو ايلمبقاغ قاييز ي فا دزاضةاشزعملم  العلزعف.لعوزضا ايوا زاشلفالعوزض

ا لعلزعفو  ايم ايمفل العملم  ا

العمو  ةالعيلط ة  •

لع لق فاولإل اليفاولالاطدزءاش ا  اج  عالعوالتفاوط مم اااافو االعكدد صدد فالعيسددزىفالعملم  العلزعفات ثا

 فيالالسددددم ز لا  ا وعةادع اي قيات ثايىاشلدالعفوألاطدفيا سددددزم ةا زع ةافم مةاوي مزلا  هزالع زعبادع ا

 دزشإا ز  ايب قاعمعم زقاشزعهز لةا  زايهلم ايل إاوماايملم ا  ممسدباي   ةالعل  اشكدمإا سدمدإا زعدةاىوفا

ا بدةالالجم زى ةالعال  ة.يع زبالع

ا لعمو  ةالع هم ل ة •

يسدددزىفالعملم  العلزعفاىم العم سددد  ا  الع هم عاويماددد العاا  ا مألالع سدددزم ةالعمفايداياشهزا قيهفاا

ومفاطماىاييوقالسدموزالا  زايسدزىفاىم ا مما هم عاي ادإاوييوقايم  ةاويسدزىفوىااا،العهز لزكا فالع هم ع

ا س ةاىم ا سمايالعلزع .ىم اجلإاشمفم اي اإاوييوقاطوز

ا لإلىفل اعساقالعل إ •

عمهوبااعمملم  العلزعفاماادىفل ال  قل اعسداقالعل إ،ا زعفاجةالعلم  ةاردقوايةاجفلعااايلفالعهف ال يوقالضمكدزالعا

وشزعقغ ا  العاايلمدفالعلفيفا  ال  قل ا  ا قيهفالعهز لزكاااا،الالعم زقاشاظ  ةاط مزلادع ا هزالا و  ادددة

 
،  https:// 2u.pw/jqPuH، على الرابط التالي:2019عمر أحمد، أهمية التعليم العالي، مكتبتك شببكة المعلمما  العربية،    1

 .2022\2\15آخر تحديث: 

https://2u.pw/jqPuH
https://2u.pw/jqPuH
https://2u.pw/jqPuH


 

2

 
 

مزعااياسالعمفاتصددددمالاىم هدزاع سددددتايز  دةاعمدأم مه اعماظزا العمفاط مدزلادع ا هدزالكاىزع دة،ااشأىا اجةالعب

ا2وشيعاايلفالعملم  العلزعفالسمو زااعق عالع بدةالالجم زى ةاو سزىفطهزاىم الالاطدزءاش زعمهزالع ز ية.

ز ل دة،اووجدفكايالضد عاىدف ايب قا  الع مباى ا السددددمه العهد2011و عالضدفال العواالالعسدددداايدةاىدزياا

ىف ااال ممزحض سددهزاي زيا هالا فالعد ز العملم  ف،ا مزىااالع هقيالع وزطمالع  قالا  اسدد  قلالعومزيالعسدداا 

  العهز لزكا فا وزطمالعكددد زألالعسددداا اماامف اىف ا  ال يز ي    االسدددم قلاالعملم  اودضدزلالعكدددبزباا

شكدمإاىزياو ةةالعكدبزباشكدمإا زت،اط ال ممزحالع هم عاا ةم صداالعسداا ا  العههإاولعاد ز ،اوتقعدزعاىم 

يامااشفليةال ممزحالعهز لزكاا2015ىف ا  العهز لزكاالسم لزبالعكبزباوطأم مه اوطلم  ه اوطود  ه ،اويزىاىزياا

ال  و ةاولالفمصز يةالعمفاطل كهزامي الع وزطم.اا فالعك زألالعساا الع  قاااغ العصلاشزك

ىم ايم االع فيث،ات ثاسد م االعلزعفا فالعكد زألالعسداا الع  قااى ااولفعالعملم  لع فيثاايموزوألاميلالعب ثا

،اوطد   العملم  ا فامي العهز لزكا  ا مألاضكدقالسدمب زىاىم العهز لزكالعمفاط ال ممزتهزا فالعكد زألالعسداا 

فالالع زعباىف ا  ا قيهفامي العهز لزكايما  اىف ا  ال سةمةاى العومزيالعمفايسفا فامي العهز لزكاوف

ىم العمأفم ا عالعهز لةا فامي العمقو اويشقلالعصددددلاشزكالعمفايالجههزالع زعبالعهز لف،ايياددددزعاطسددددم  ا

وليقاو فياففاطه اىم ادي زألا السدددزطه اوطأ   ا قعدددةاى إ،ااعاددداءاىم اولفعا قيهفامي العهز لزكاال

االعب ثاو فاضهزيةا  اىزعف،ااشلدالعصدلاشزكالعمفاطالجههزاجز لزكالعكد زألالعسداا الع  قااي رسدسدزكاطلم

ىم اااعم دفا  العصددددلاشدزكالعمفايالجههدزالع دزعدبالعهدز لفاولع قي ،اولعل دإااددفي اشلدالع دمقتدزكسدددد م اط

اولعوهاباشهز.اط ايقاى م ةالعملم  العهز لف

 أهمية البحث: 
طم  ايم  ةاميلالعب ثا  ا مألالعملق اشكدمإاىزياىم اولفعالعملم  ا فاجز لزكالعكد زألالعسداا ،اولع فيثاا

ى ايشقلالعصدددلاشزكالعمفايالجههزالع زعبالعهز لف،اوطسدددم  العاددداءاىم اولفعا قيهفاجز لزكالع وزطماا

االع  قالا  ات ثاففاطه اىم اطأ   ا قتاى إاشلفالعم قلايوادي زألا السزكاىم ز.

 إشكالية البحث:  

 قيهفامي ااولفع زامااولفعا رسدددسدددزكالعملم  العلزعفا لعهز لزكما فالعكددد زألالعسددداا الع  قا،او زاماا

العهز لزك،اويم ق اى امي الإلشمزع ةاىفلاطسزتالك 

  زامفايم العهز لزكا فالعك زألالعساا الع  قا؟ -1

 لعساا الع  قا؟ زمفايشقلالعصلاشزكالعمفاطالجههزاجز لزكالعك زألاا -2

  زامفايشقلالعصلاشزكالعمفايالجههزالع زعبالعهز لف؟ -3

ا زا فياففالالع قيه  اىم الالضف زلا فالع هم عاو  األاساقالعل إ؟ -4
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 فرضية البحث: 
لعمفاطلقفدإا سدددد قطهدز،ايياددددزعايالجد ا قيهفااطلدزضفاجدز لدزكالع ودزطمالع  قالا  العلدفيدفا  العصددددلاشدزكاا

لع  قااعدلاشزكا فاطأ   ا قعدةاى إاشلفالعم قلاوعدلاشةا فادي زألا السدزطه اجز لزكالعكد زألالعسداا اا

ااالعلم ز.

     مناهج البحث:
لعمزاي ف السدم فيالعبزتثاميلالع وه اعم فيثاى الع مقلالعمفاضكدأكاشهزالعهز لزكا فالعكد زألالعسداا االع وه ا

 االع  قا.

لفعالعملم  ا فاجز لزكالعكدد زألالعسدداا االع وه العاعدد ف السددم فيالعبزتثاميلالع وه اعاعدد اوطصددايقاو

الع  قا.

اي ولكالعب ثالعلم ف 

اميلالعب ث.اعمفى  ط اطقحالسمب زىاىم اىف ا  الع قيه  الالسمب زى ا

 هيكلية البحث:

 المبحث األول: نشأة جامعات الشمال السوري المحرر والصعوبات التي تواجهها.

 السوري المحرر.المطلب األول: تأسيس جامعات الشمال 

 الصعوبات التي تواجهها جامعات الشمال السوري المحرر. المطلب الثاني: بعض

 واقع طالب جامعات الشمال السوري المحرر.المبحث الثاني: 

 المطلب األول: المرحلة الجامعية.

 المطلب الثاني: مرحلة ما بعد التخرج.

 

 المبحث األول: نشأة جامعات الشمال السوري المحرر والصعوبات التي تواجهها.

 المطلب األول: تأسيس جامعات الشمال السوري المحرر.

ا فالعك زألالعساا الع  قاالعهز لزكالعمفاط اطأس سهزس م الع فيثا فاميلالع  مباى ايم ا

  جامعة إدلب:تأسيس  •

ط السددددم دفل اىدف ا  العمم دزكالعمدزشلدةاعهدز لدةاتمدبا فا  دز مدةاد عدباشلدفا

لع  دز مدةاوعم    العلدبءاى اجدز لدةااالاط دز اىدف الع مبالعدفلاسدددد  ا ف

ولعدااعق عاىدف الع مبدةاااويدزىالعداافبدإالضدفال العواالا فاسدددداايدز،اتمدباا

ئاىف ا  العمم زكاولع لزمفا فالع  ز مةات ثايضكعهز لةاتمب،ااالعفلاس  

ا.لع ماس ة

فيودةاد عدباوعددددفاا   دزاشلدفافقلاال ممدزحاجدز لدةاد عدبا  الإل لالالع دفض دةاع د

ا،اياولعااشلفاط قيقا فيوةاد عب 2016ا– 2015فا فاشفليةالعلزيالعفالسددد

اط ا،ايي ا ددفولال  دإاش العددددمدةاطلم  ه العدااعم مبويدزضدتامفاشدزافدةال  دإاا
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يا فات  اشمغاىدف العمدز اااا2016ا–اا2015فااطدزعدباوطدزعبدةا مألالعلدزيالعدفالسدددداا4500لسددددمدبدزألاييوقا  اا

اا6500ياوعدإالعلف ادع اييوقا  اااا2017اا_اا2016،او فاىزياا  ات مةالعفيماال اولع زجسدم ق 94اافلعمفايسد

  ات مدةالعدفيماال اااا113،اوشمغالعلدف العممفاعممدز االعملم  فادع ااع لدزمدف  مم العمم دزكاولاطدزعدباوطدزعبدةا  

زعباوطزعبة،اووعددددإالعمز اااطاا10500ياوعددددإالعلف ا يوقا  ااا2018ا_ا2017ىزياااولع زجسددددم ق،او ف

ا3ت مةالعفيماال اولع زجسم قا  ا155فالع العمفايس

لعصددلبةاعمكددلبالعسدداا اااوعم الع زعةالع ز يةويزىاي م ايىاطسددمدبإالعهز لةارددل اميلالعلف ا  الع مبا

ىم ا صدم  ا السد   اماااشكدمإاىزياي قاىم اىا لالعمو قا  الع مبادع العهز لةا عالعلم ايىااسد العمسده إ

%ا  ااا50تالعفااااولع بمغايدف عاىم ا  لم  اومديلالع بمغايي فاا،ا والااعملم فاا200 والااعأل شفاواااا150

اا.طمزع  العهز لة

اي،اويعدددب تام ةةاىز ةاا2017/ااا8/اا7لةاد عباى اي اد لالاسددد زسددد ةايواىسدددمقيةاشمزاي ااولسدددمدمتاجز 

اافبدإالعه ةدةالعلدز دةال يدز ي  دةا فاجدز لدةاد عدب،اا  ااي2017ىدزيااىم  دة،ات دثاجقيالضم دزبااا لالعهدز لدةاا

د لاطهزاىم اى متاوي،اا2017\8\3لعي اطكدمإاشمزاي اااالعلزعف،الضاد تاجز لةاد عبادع ا هملالعملم  ااوشيعا

ل سدددزطيلالعيي ايزضالايل ماىا فاجز لمفاتمباود عب،العيي الضكددددالاى العومزياو زاللعالاا  االعملزففا عاىف 

ا4.لع  قالايد  اىا فالع وزطم

ا قي ا  ا  مم العم صصزك.ا1911ياتالعفا2021جتاجز لةاد عبالعف لةال   قلا فاىزياوففا ق ا

 حررة:تأسيس جامعة حلب في المناطق الم •

طدأسددددسدددددتاجدز لدةاتمدبا فالع ودزطمالع  قالاشدقلاا  الع ما دةا

وشفيكايى زعهزا فاج  عالع وزطمااي،ا2015لعسدددداايةالع رفمةا فاىزيا

لع  قالا“تمدباود عدباواي ات واواي ا  كددددماو اىدز اشدأيوقاا

  ةاىكقايم ةاوياشلةا لزمفاطدزض ة.  ا م

لعلددزعفاولع لق ددةاا لعملم  ا اعمكددددبددزب  ايم ايمددفل العهددز لددةاطا  قا

ش قشد اىم العكددددلدبااالع هقيوط م وه ا  ادىدز لاشودزءا دزا  ق العومدزياا

لع  زظاىم الع زفزكالعكدبزش ةا فالعفل إالعسداا االعسداا ال ىلأل،او

وىدفيامهقطه اوردددد دزىه ا فا وألاو هم لدزكاشل دفلاطهبقم اىم ا

لالضاددالءاط تاطوم  زكاشل فلاى ايمفل العواالالعسدداايةالع بزايةاا

 .وغزيمهز

ااا لدةاش بدز الا  افبدإلض مددتالعهدزوفدفاا  لدةاتمدبااممدتالعمهودةالعلم دزاإل لالاوطكددددي دإاجدزشلدال يدز ي    ،ا كدددد 

شدقلاا  ااادزسددددةالع ما دةالعسدددداايدةالع رفمدةالعمفافدز دتاشمدإا دزايملياالض مقالعهدز لدةا فاظقو الع قبا

 .اولع صزااولعمهه ق،اوطأ   ايىازءالعه ةةالعمفايس ةاشكهز لكاىم زا لم فل
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لعممفا فاجدز لدةاتمدبا فالع ودزطمالع  قالاتالعفاا طمبااطدزعدب،اويبمغاىدف اااا9625يبمغاىدف الع مبا

 قلا السددددزكاااا124،اوااطزعباا3111وففا قجتالعهز لةا زايدزابااطزعب،ااا437عفالسددددزكالعلم زاتالعفال

 5ىم ز.

 

 تأسيس جامعة الشام: •

يا  افبإام ةةالإلغز ةا2015مفا رسددسددةاطلم   ةاييز ي  ةاطأسددسددتاىزيا

لإلضسددزض ةاوتداقالإلضسددزىاولع قيزكاعادد زىاسدد قاى م ةالعملم  العهز لفاا

طسددددل العهدز لدةايىاطماىاالادفلا فاطددفي الع دف دزكامالع  قال،اا فالع ودزط

 لعملم   ةاولعب و ةاولع هم ل ةاش زاي فيافازيزالع هم عالع مقيةاولعلم  ة.

اطهف العهز لةادع  

o .اط د مالعمدفيا فا هزالكالعلم اولع لق ةاولعمدزضةاولع مق

o لع هدزالكا  ااطاسدددد عا  زقالع لق ةاولإلسددددهدزيا فاط د مالعمو  دةا فايز ةا

ا مألااش العهز لةاشزع هم ع.

o .اديهز اش ةةاىم  ةاعم مبةاولعبزتو  اوطأ   ا سممل زكالعب ثالعلم ف

o دىفل ا م صدصد  ا فا  مم ا قو الع لق ةاوطأم مه اع سدماياىزعفا  العلماياولع هزالكالع سدزم ةا فاشوزءا

ا6لع هم ع.

اا-الإل لالاولالفمصدز اا-لعم صدصدزكا لعلمايالعسد زسد ةا  اطمشهزاش  مم ااوففا قجتاجز لةالعكدزيا م ا  لزك

العمقش ةم،اوعفيهزاييازاشقل  ا السزكاىم زا ملف ل.ا-لعهوفسةاا-لعكقيلةاولعدزضاى

 :الجامعة الدولية للعلوم والنهضةتأسيس  •

 رسدسدةا زعدةاغ قااش  ةا   قيةماطدفياطلم  ا بزشدقاولعممقوضفا ىبقاا

عم هم عاوا عا سددددمال العلم فا  ا مألالإلضمقضدتم،امدف هدزاطددفي ا دف دةا

ا.طلم  ايشوزا اش  مم الال مصزعزكالع  ماشةا فاساقالعل إ

ول ماىم اطسدده مهزاولعبفءاشأى زعهزاي   ا ممبالعااليةا فاواليةايوسددزساا

ا.ل  قيم ة

طدف تالعهز لةالعفوع ةاعملماياولعوهاددةاش مباعم صدداألاىم الالىم ز يةا

،الع دفاجدةا  افبدإاDEAC لعملم  اى اشلدفدع اعهودةالىم دز اااي2018ىدزياا

شدزىمبدزامدزاويدزعدةالىم دز ا لمق اشهدزا فا DOE وللالالعملم  ال  قيم دة

طددف دتاش مدباعم صدددداألاىم الالىم دز يدةالع ا قيلا دف دةا،ا.CHEA  هملالىم دز العملم  العلدزعفال  قيمف

 
، آخر تحبديبث:    /https://uoaleppo.netالمم،  الر بببببمي ل بامعبة حلبن اي المفباطر المحرري، على الرابط التبالي:     5

16\2\2022. 
 .2022\2\17، آخرتحديث: /http://shamuniversity.comالمم،  الر مي ل امعة الشام، على الرابط التالي:    6

https://uoaleppo.net/
https://uoaleppo.net/
https://uoaleppo.net/
http://shamuniversity.com/
http://shamuniversity.com/
http://shamuniversity.com/
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ط اطق  والعهدز لدةا  افبدإااا فالع  ممدةالع م دفل ASIC لىم دز الع دفلاساولعمم دزكاولعهدز لدزكالعدفوع دة

ا.27/3/2017/اطزاي ا30لع ما ةالعساايةالع رفمةاشزعدقلاااف ا/

طزعباوطزعبة،اويف لاىاا1100ط ال ممزحا قى  اعمهز لةا فاسددداايزاش  ز مةال عب،اوط السدددم لزباييوقا  ا

%ا  ا5وقا  اايفسدزطاا ليةاالاطسدزو ااشعا زايف ل اغ قم ا فالعهز لزكالع زعدةالعسداايةال  قي،اويىايي

لع مباط ادى دزاه ا  العقسدددداياوم ا  ال يوقاطاددددقالعا  اظقو الع قبايدأشودزءالعكددددهدفلءاولع لمدم  اا

ا.ولع صزش  اولع ههقي افسقلعا

طاد ا  قلا  العمال االعملم   ةا فالعكد زألالعسداا ،اوم ايعد زباسد لةاط بةاوييز عاش ادزءا فاا عاسدايةا

ييدز ي فاش  اشددددهدز لا يماال اااا70باوتمدب،اوىدف م ايصددددإالع االعملم  ا فاجدز لدزكالعكدددد دزألايهدز لدةال عد

ا.لعفلى اىاعهي العهز لةاييز ي  اىاعه اشز اطايإا فا ى العملم  ا فالع  قا،اوو زجسم قاودجزلل

ا.وفلتالعهز لةا ييقلكاطلزوىاىم فا عا م ا سمك  زكاعمفايباطمبالعمم زكاولع لزمفالع ب ة

لع هو دةاااالع دزجسددددم قل مم دتالعهدز لدةاشقل  ا،اا  بق12طدفايسدددد دةاو دفال،اوفدزىدةاااا38ط ما العهدز لدةاىم ا 

ا7./اطزعبزعا120لعم صص ةات ثالعم ما/

وياجفاشلدالعهز لزكال  قيا وإاجز لةاغزل اى ومزباوجز لةالعكد زألالع زعدةاوجز لةالع لزعف،اعم االا

اميلالعب ث.وزالع فيثاىوهزاج  لهزا فايسل ا

 الصعوبات التي تواجهها جامعات الشمال السوري المحرر.المطلب الثاني: بعض 

طالج اجز لزكالعكدد زألالعسدداا الع  قااشلدالع لافزكالعمفاطولملاسددمبزعاىم الع هم عاشكددمإاىزياوىم ا

الع زعبالعهز لفايوالع قي اشكمإا زت،ا وهز 

لعهيقل  دةاعم و ددة،ااطكددددهدفا و ددةا ا الع قلكاوغصدددد العليماىاطلليفا فاىف العهدز لدزكا ددزاضةا فالعقفلدةاا .1

 وىفياففالا هملالعملم  العلزعفاىم اورعايسلاطس قاىم هزايز ةالعهز لزكا فالع و دة.

ليز لامي العهز لزكاوىفيالعموسد ماش وهزاي يادع ال ممزحاض لالال مصدزعدزكا فا لم العهز لزكا عايىالعمز ااا .2

ل االعمفايسدد ةاطسددبباشم قي اشلدالعمفايسددفاض سدد اطدقيبزعا فامي العهز لزك،ا  زايكددمإارددي اىم العما

 لع مبالعيي االاي مماىالعم زءلالعمفاط موه ا  ا  اعه اساقالعل إ.

تم ادللايزىاعه  عالع قيه  اي زءلكاو بقلكاىزع ةاطرممه اعف األاسداقالعل إ،اعم اشزع دزشإاموز اضفالا فا .3

 عم و دةاولع كزايعالعمفاطدزيا  هز. قتالعل إا فالع و دةاشكمإاىزي،ادللاط تا دزاضمهزاشزعارعالالفمصز  ا

رل ا فالعموس ماولعملزوىاش  اد لالكالعهز لزكايواتم اطف إا هملالعملم  العلزعفا فاشقل ههز،ا  زاير  ا .4

شدفوا ادع اتق دزىاشلدالع قيه  ا  ادي دزألا السددددمه اشسددددبدباىدفيال ممدزحا السدددددزكاىم دزا فاشلدا

وىاولعموسددد ماش  الال مصدددزعدددزكا فايز ةاجز لزكالع و دةااغ اطال قالعمال ا،العااضم هةاىفياطال قالعملز

 لعهز لزك.اا

 
التببالي:   7 الرابط  تحببديببث:   https://2u.pw/qgVJlالمم،  الر بببببمي لل ببامعببة الببدمليببة للعلمم مالفبطببببببة، على  ، آخر 

17\2\2022. 

https://2u.pw/qgVJl
https://2u.pw/qgVJl
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ط زوكا لفألالع  زرددمكا  اجز لةا  قي،اوضقيا فالعسددوالكال   قلايىالع صدداألاىم اشددهز لالعبمماايزاا .5

يعدب ايسدهإاضاىزعا ز،اووجا اييوقا  اجهةا زض ةاعهز،ا  زاي يادع اطاد  ايب قا فايىفل اطمبالعهز لزك،اا

 م ادىايزىا مفضف.وش وه اى العهز لةالعمفاطدبمه اش سبا لفعه ات

تق زىا ةةا  الع مبا  العفالسددةاد زاشسددببالع لفالكالع  ماشةالعلزع ةا فاجز لة،ايوال فسددزطالعلزع ةا فا .6

جز لةاي قيالعمفاط قياشلدالع مبا  العفالسدددةاضم هةال وردددز الالفمصدددز يةالع مفض ةا غمب ةاسدددمزىا

 لع و دة.

كالضلملاسددددمبزعا فاشلدالع زالكاىم اشلدالع مبالعيي اغ زبالع قوضةاولعموسدددد ماولعملزوىاش  العهز لز .7

يا وىالالضمدزألا  اجز لةا  قياضم هةالضمدزألاسدموه الواظقو اي قيافزمقل،ات ثايالجهاىاعدلاشةايب قلاا

  فالالضمدزألا  اجز لةا  قي،او  زعبم اشأفسزطاىزع ةاغ قافز ااىم ا  لهز.

عموسد ماولعملزوىاش وهزاي رسدسدزكاطلم  اىزعف،اوىفياورداحااطلف العهز لزكاو قوىهزا فالع و دة،ا عاغ زبال .8

سدد زسددةاىز ةا دقالا  افبإا هملالعملم  العلزعفاعمل إاىم ايسددزسددهزايز ةالعهز لزك،الىمدفايىاميلاش ه م ا

 ير قاى م ةالع صاألاىم الالىمقل ا  ا وألالعهالااشهز لزكالع وزطمالع  قال.

ا

 لشمال السوري المحرر.ب جامعات االمبحث الثاني: واقع طال

يسدم اميلالع ب ثالعاداءاىم اولفعاطمباجز لزكالعكد زألالعسداا الع  قااوولفعا قيهفامي العهز لزك،اا

او فياففالالع قيه  اىم اطأ   ا قعةاى إايوادي زألا السزطه العلم ز.

 السددمه العهز ل ةاع لق ةالعاافزيالعبزتثاشوكددقالسددمب زىاي ما ا ه اىةايسددةمةاط والع قيه  ا فا مقلا

اا اىم ايسةمةالالسمب زى.ا61ت ثاط اج عا،او مقلا زاشلفالعم قل،اس م اط م إامي ال سةمةاىم ا قتمم  

تم اا21وعدفاط اطاليعالالسدمب زىاىم ا قيهفاشلدالعهز لزكا فالعكد زألالعسداا ايى زام اطمقلوحا زاش  ا

ااا الى  اىم العكمإالعمزعف ا45

ا
ا

ني ألعمار الفئة التي استهدفها االستبيان : رسم بيا1الشكل رقم   
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اويزضتاا و الالسمب زىا  افبإالع قيه  ا فاجز لزكا  مم ةاىم العكمإالعمزعف 

%ا  العق و ا  ا قيهفاجدز لدةا59ضسددددبدةااا

و لعدق و ا د اا29.5لعكددددددزي،ا  دقيدهدفا%ا د ا

%ا9.8جدز لدةاتمدبا فالع ودزطمالع  قال،او

%ا  ا قيهفا1.6  ا قيهفاجز لةاد عب،او

العهز لةالعفوع ةاعملماياولعوهاة.

ويزضتاط صددصددزكالع قيه  العيي السددمهف ه اا

لالسمب زىا  ال مصزعزكا مواىةا وإ اموفسةا

ايم ةاشقيلةا-ىماياس زس ةا-د لالاولفمصز ا-  زسبةاوط ايإا-يم ةاىماياع  ةا-موفسةا فض ةاا- لما زط ة

يم ةاطقش ةا لم اع .-ايزر زكا-يم ةاتداقاا-دىمياا-طباشكق اا-ي بالضمم ل اا-ي با قضسفاا-ي باىقشفا-

ا
 

 المطلب األول: المرحلة الجامعية. 

لعفالسد ةاشزتم زجزكاالع دقالكاا\ فيالاطبزطالعبقل  اا زا ➢

 ؟ساقالعل إ

ضهفايىا فيالالاطبزطاىم ايض ا ماسدددد ايزضتاضسددددبم ا

%ا23%اوضسبةا31.1%اوىم ايض ارل  اضسبةاا45.9

لعل دإا يضد ايهدبا فا ،اي م العداألا ىم ايىالالاطبدزطا

اىم اط ايقاشلدالعبقل  العفالس ةاعمماىا

ييوقا زىم ةاو سددزىفلالع زعباعف األاسدداقالعل إاشلفاا

العم قل.

  التي  لجامعاتل: يوضح النسبة المئوية 2الشكل رقم 

تهدف االستبيان خريجيها اس  

: يوضح تخصصات الخريجين الذين استهدفهم االستبيان3الشكل رقم   

: يوضح النسبة المئوية الرتباط 4الشكل رقم 

 المقررات باحتياجات سوق العمل 
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 عمو  ةالعملم  العيلطف؟مإاطك إالع دقالكا هزالكا  ف لا ➢

لعق و ا فاميلالعسدرلألاااا%ما  54.1 يزضتالعوسدبةال يبقا

لعهددز ل ددةاطلللاا لع دقالكا يىا يلوفا مدديلا عم  ددزاا ضل ما

 وطو فالعملم العيلطفاعفيالع مب.

ا

وطفايبزكاطسدزىفاىم اطو  ةالع هزالكاا فياطال قايضكد ةا ➢

 لع هو ةاولعل م ةاعفيالع مب؟

%ا،اوا37.7%العوسدددبةال يبقا  العق و اا20يزىاع  زاا

وميلا ع إاىم ا%،اي ايىايفإاضسددبم  اتصددممزاىم اىف العق و ال يبق،اا13.1%اتصددإاىم اضسددبةا0  زااا

رددل اوشدد ال ضكدد ةاولعمفايبزكالعمفاطسددزىفاىم اطو  ةا

دع ا لع مبا  ددزاير  ا عددفيا لع هو ددةاولعل م ددةا لع هددزالكا

اعلاشةا فالع صاألاىم ا قعةاى إاشلفا

اض لاط صص ،اضم هةاوجا ا هالالعم قلاعم زعبا ف

ا زايأ ي ا فالعهز لةاو زايم مب اميلالعم صوا  اش  ا

اىم ايابالعالفع.اي لءاى مفاوط ب دفا

 مإاياجفاطفايبزكا  فلض ةاطم ا فاي زي العل إالع لم ة؟ ➢

يلمبقاميلالعسرلألا م إاعمسرلألالعي افبم ،اومااع لق ةا

 دفياطال قاطدفايبدزكا  دفلض دةاى م دةا فاي دزي العل دإا

لع لم ةاع مبالعهز لزك،اوففاتصدددإا  زاا الاياجفما

%،اوميلايفألاىم اىفياا60.7ىم العوسددبةال يبقاومفاا

رددل ا فالعقش ا زاش  ا زايل  ا فالعهز لةاووجا ا

كاشدزعم ب مالعل مفاعهدي الع دز لا  ا دز لاىم  دةاو دقال

 فاي دزي العل دإالع لم دةا ل دإالع هم ع،اضم هدةاط م دإاا

ردل اميلالعسدرلألاوضم هةالعسدرلألالعي افبم اطفألاىم ا

 فالعم ب مالعل مفاعبلدالعم صدصدزكاوىفيالض قلطاا

الع مباشزعالفعالعل مفاعم صصه .

شدلددفا يوضدميد ما د ا دمألا ➢ لعدمدلدمد د اىد ا جدا لا طددد د ا يد د ا

 طهقشما؟

%اا40ضقيا  ا مألالعق و اىم اميلالعسددددرلألايىالع  زاا

%ا  العق و اومفاييبقاضسددبة،ا44.3تصددإاىم اضسددبةاا

%،اضمتظايىا24.6%اتصددددإاىم اضسددددبدةا20ولع  دزااا

  زالكالعها لال فإاتصدمتاىم ايىم اضسدب،اوميلايفألا

: يوضح النسبة المئوية لعالقة المقررات  5الشكل رقم 

 بتنمية التعلم الذاتي 

: يوضح النسبة المئوية لتوافر  6الشكل رقم 

 األنشطة والتدريبات العملية  

: نسبة وجود تدريبات ميدانية7الشكل رقم   

: لتقييم جودة التعليم عن بعد 8الشكل رقم   
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ع سددمايالع  ماب،ااش زايماىال  قاىزافادع ارددل العمال اا فالسددم فلياىم ايىالعملم  اى اشلفاع ايم اشز

امي العبقل  ،ا

ايوا ىاىف ايب قا  اطمبالعهز لزكام ا  اسزيوفالع    زكاويالجهاىا

اعلاشةا فالع صاألاىم ال ضمقضتاوتاااالع  زرقلك.ا

مدإاياجدفايسددددزع دبا  دف لاو لمودةااليمكددددز الع مباا ➢

الع ملوقي ؟

%،اومفالعوسدبةاا75.4تصدإا  زاا الاياجفماىم اضسدبةا

ل ىم ،اومديلايدفألاىم اىدفياوجا ايوالطبدز ايسدددددزع دباا

  ف لااليمكددز او لق ةالع مبالع ملوقي ا فالعهز لةا

او سزىفطه .

ا

الع ملوقي ؟مإاطا قالعهز لةاشقل  ا ى اواىزيةاعم مبا ➢

يلمبقاميلالعسددرلألا م إاعمسددرلألالعي افبم اع لق ةا فيا

ففالاليمكددز او سددزىفلالع مبالع ملوقي ا فالعهز ع،اا

%اومفاا80.3ضمتظايىا  زاا الماتصدددإاىم اضسدددبةا

لعوسدبةال ىم ،اوميلايلوفايىالعصد ةالعيزعبةامفاردل ا

ع سدددددزىدفلاو ى الع مبااطا  قاا شقل  ا فالعهدز لدزكا

الع ملوقي .

شقيياامإايموزسبالعدس العهز لفا عالعارعالالفمصز  ا ➢

اولع ل كفا فالع و دة؟

%ا  العق و ،ااا72.1دىالع  زاا الماتصددإاىم اضسددبةا

ومديلايلوفايىايفسددددزطالعهدز لدزكااااومفالعوسددددبدةال يبق

ا قط لةا دزاضةعاشزعالفعالالفمصدز  اولع ل كدفا فا وزطم

ا.لعك زألالعساا اوالايموزسبا له ز

ا

ا

اي  اطص العلمفةاش  اد لالالعهز لةاولع مب؟ ➢

o ا.د لالالعهز لةاشل فلاى اظقو او صزع الع مبسمب ة،اا

o ا.لال لا ارل  لعهزضبالعملم  فا عالع فاس  اج فاوعم العهزضبا

o مودز اشلدالعصددددلاشدزكاوي م اطهدزولمدزا  ا مألاط ل دإا واا ممدبالع مبدةاع ماىالعاسدددد  اش  الإل لالاا

اولع مب.

o ا.،اعم اش  الع فاس  اولع مبافايةش  الإل لالاولع مبارل  ةاجفلعا

o ا.ج فلاجفلعا

: يوضح نسبة وجود أساليب  9الشكل رقم 

 الكتشاف الطالب المتعثرين 

: نسبة توفر برامج دعم الطالب المتعثرين10الشكل رقم   

: يوضح مدى تناسب القسط الجامعي مع  11الشكل رقم 

 الوضع االقتصادي للمنطقة 
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o ا. دباعة

o ا.ىمفةاج فل

o ا.زكاي قيطسم  ةاواش  ةا فاجز ل فاشلدالعهز لزكاوا ف  ةاوط اى ة

o اجز لةاتمبا فالع وزطمالع  قالا  اييوقالعهز لزكالمم ز زاشزع مب،اي زايمزحا  اطزعبالعاعدداألادع ا يى 

ا.ي افس ا  اد لالكالعهز لةاشسهاعةاطز ة

o .ا  العوزت ةال  مف ةاج فلاواعم ا  العوزت ةالعل م ةالعمفاط لاشروىالع مباس ةة

o اج فلا فايو قا  ال ت زى

o ضاىزعا زىمفةاج فلا. 

ا لوايةم؟اا- زمفالعصلاشزكالعمفاولجهمهزا مألا س قطاالعهز ل ة  ز ية ➢

o   ا.لعدس اىزعفاشفوىا  إ،اىفياطا قا قتاى إاعم قيه

o ا. العمكىفياطال قالاط ز العدس العهز لف،اا

o ا.شزع مبلمم زيال لالالعهز لةالعدس العهز لفا قط ع،اىفيا

o  ا.ىفياطال قاسم اجز لفاعإلضز

o ا. قلىزلالعهز لةاعارعالع مبالالفمصز  اوط   دالعقسايىفيا

o ا.علاشةاوجا ا العمكا  ا مزىالالفز ةادع العهز لة

o عدددلاشةااولعل إ،اااا كالع اش وفاى اى إاوشزعمزعفاعدددلاشةايب قلا فالعما  ماش  العفالسدددةعدددلاشةا ز يةاي

ا لوايةامفالعيقشةاولعبلف.

o العصدددلاشزكالع ز يةاط األاش  ال ا  ال فسدددزطا   الع ريفايى  قوالعاشزع العدددمكااع زعباوتم  ا لا زع،الشمفلءع

ا.وديهزالكالعسم 

o اوجا الىمقل ايا  ا سمدبإاج فم.ا ىفي،ا لوايةا(لع ل كةغمءا،اىفياطا قالعسم ،ا لعدس  ز يةا

ا زمفا دمقتزطااعم فا  العصلاشزكالعمفايالجههزالع زعبالعهز لف؟ ➢

o اش  الع مبةاولال لاي  او ه ا كممطه او  زوعةالع فا وهز.اايوقاوليز لالعمالعإط ايقالعهز لةاي

o يهباط ل إا واالع وم زكاوطاج  ا ى هزاض االعملم  اسدالءاعم مباشكدمإا بزشدقايواعم سد  اوردعالع  زشقاا

ا.لعل م ةا فالعمم زكالعم ب د ة

o لع زعباشإي زءامي العسدددم ةاشلفاطأ   اسدددم ةاشدددهقيةاعم زعبا شزإلردددز ةاعمدسددد ما  اجهةا  زيفلاىم ايىايبفياا

اتصاع اىم اى إاىم اشمإايفسزطا    ةاطايمةال  ف.

o .اطأ   العسم العهز لفاعه  عالع مباعم فا  اف عا سز زكاطايمةاعماعاألادع العهز لة

o دع اديهز اطأ   ا والكاعق عالعسدايةالعملم   ةا فا هزألالعميةاولع زسداباشزإلردز ةااااوييعاطأ   ا و اجز ل ةا

العمفايبف.ه العل إالع  فلضفاو و

o لعل دإاىم اطه ةدةالعمقو العمفاطسددددزىدفاىم ا   الع مبا فاسدددداقالعل دإاوىدفيالالفمصددددزااىم العهدزضدباا

العومق ا د .

o طا  قايمبا سدزىفلا فا ممبةالعهز لة،اطا  قافزىةا  زعلةا فالعهز لة،اطفايباى مفاعم مبالال مصدزعدزكاا

العلم  ة.
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o  رسدسدزكالعلز ةاىم ال اباتم ايماىالع زعباو زايم اطفايسد ا وزسدباعمالفعا الالعموسد ماش  العهز لزكاولع

اتزجةاعوزاعم لزي قالعلزع  ةم.

o لعب ثاى ا كدددزيإالع مباو سدددزىفطه ا فاديهز الع ماأل،اطا  قا قتالعل إاشلفالعم قل،ا سدددزىفلالعي قاا

ا. ،اديهز ا و ا السزكاىم زاعألولاإفز اي اىإا  عالعدس ،الالىموزءاشزع م  لي اولع م اف  اولالسم ز لا وه

o ف زيالعهز لةاشزطبز ايسددزع باييوقاشدد ز  ةاوشزإلرددز ةادع اط   دالعقسددايايوالعب ثاى ا لى اعمي  ةااسدداياا

الع مبالع ملوقي .

o . ايىايماىاع مزطبالع مبةا وااييبقا فا سزىفلالع مباولعف ز اى ا صزع ه اوتدافه

o لع لاشزع سدروع ةاطهز اض سد الوالاوطهز اا-  ا مع اطأ   الع صدزاي االعب ثاى اى إا الل اعمفالسدةايسدم  ع

ايمم او هم ل .

 

 المطلب الثاني: مرحلة ما بعد التخرج.

 مإايي متا السزكاىم زاشلفاط قجا؟ ➢

%،اومفا68.9ضسددددبم ااادىا  زاا الماتصددددإاىم ا ز

لعوسدبةال يبق،اوففاط ادا زقاسدرلألا م إاعهيلالعسدرلألاا

دي زألالعفالسدزكالعلم زاعهي العوسدبةاع لق ةايسدبزباىفياا

ا  الع مب.

ا

ادللايزىالعهالباال،ا زامفال سبزب؟ ➢

o ا.عمقيزر زكا فاجز لةال عبا زجسم قىفياطال قا

o اىفيا م ال مصزتاىماياس زس ةاشمز ةالعهز لزك

o   الع زجسم قاىفياطا قالعدس اعبقضز

o ا.لعف إاالايموزسبا عالالفسزطالعهز ل ةاويم ةالعفالسةاشزع  مم

o .اشسبباىفياطا قالعم صوالعي ايايف ا فالعهز لة،اولعقسايالعلزع ةاىم ا السةالع زجسم ق

o .ع ايم ال ممزحا زجسم قاعممقش ة 

o .اىفياطا قالعفالسزكالعلم زاعمهوفسةالع فض ة

: يوضح نسبة الخريجين المكملين للدراسات  12الشكل رقم 

 العليا 
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 لعم قل؟مإاتصمتاىم اوظ  ةا فاط صصااشلفا ➢

%اومفا55.7تصدددإاىم ا زاضسدددبم اادىالع  زاا الما

لعوسدددبةال يبق،اي الىامي العوسدددبةاع اط صدددإاىم اا

وظ  دةاشلدفالعم قل،اوفدفاط ادا دزقاسددددرلألا م دإاعهديلاا

ع لق ةايسدبزباىفياففالالع قيه  الع صداألاالعسدرلألاا

اىم اوظ  ة.

ا

 دللايزىالعهالباال،ا زامفال سبزب؟ ➢

o لعلمايالعسدددد دزسدددد دةاالاياجدفاعهدزا هدزألاعمماظ  ا فاا

الع  قا.

o .اع لاعف الع بقلالعمز  ة،اويغمبالع وم زكاط مباسوالكا بقل

o .ا فالعبفليةاتصمتاىم ا قعةاى إا فاط صصف،اوعم اشلفادعيزءالعميةالع قضس ةاع ايىفايى إا فاط صصف

o ا رسسزكاش قيهفاجز لزكالع وزطمالع  قال.ىفيالىمقل العمو قا  الع

o . االاىمفةا بزشقلا   زا اسم اشزعالفعالعل مف،ا ع ةالعماظ  الع لم فل،افمةالعاظزا

o .افمةا قتالعل إاورل السم لزبالعساقاوفمةالع بقلالعل م ةالعمفاطرمموفاعمف األاعساقالعل إ

o .اىفيالالىمقل العمز إاشزعهز لزكاولع لزمفا فالع  قا

o اا قا قتاى إاوشسبباوجا الع  ساش زك.ىفياط

o .لعالس زكاشزعفاجةال وع ،اىفياوجا ا بقلاى م ةاشزعفاجةالعوزض ة 

o .لعاظ  ةاش زجةادع اولس ة 

o .ليز لالع  ساش زك 

o .اضفالا قتالعل إ

امإاطقيايىالع بقلكالعمفاليمسبمهزا فالعهز لةاطرممااعم صاألاىم اوظ  ة؟ ➢

%ا  العق و ،اا75.4ضسدبم ادىا  زاا ضل ماتصدإاىم ا زا

لعهدز لدةاامديلايلوفايىالع بقلكالعمفايممسددددبهدزالع دزعدبا  

م اعف األاسداقالعل إاولع صداألاىم اوظ  ةاامي م ايىاطر

ا فاط صص .

ي  اطد  ا واالعهدز لدةا فا سددددزىدفطدااىم الالضدف دزلا فا ➢

الع هم عاى اطقيماىمفمهزاشبزففالع رسسزك؟

o ىمفةالعهز لةاشزع رسدسدزكال  قياردل  ةاولعموسد ماشدب ا

ا لفوي.

o ا وهز.اي اإ واالعهز لزكارل  اجفلا فالعف  الع هم لفالع وم زكا

o .اع لاعهزاي ا وا

: يوضح نسبة الخريجين  13الشكل رقم 

 الحاصلين على وظيفة 

: قدرة الخبرات على تأهيل الخريج  14الشكل رقم 

 للحصول على وظيفة
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o ز يةاعم رسدسدزكاىوفاىمفةالعهز لةا عالع رسدسدزكال  قياع سدتا بو ةاىم اشدقليزكاتد د ة،اشإاىم اتزجةا 

اطو  يمزاعم كزايعاشزعمال االعبكقيةا فالعهز لةا د .

o .اج فاجفلع

o .ا  مزلل

o .اج فلاضاىزعا ز

o .ا فالع د دةالعهز لةاع ايم اعهزاي ا واا فا سزىفطوزاىم الالضف زلا فالع هم عاشلفالعم قل

o .سزم تاشموك  ايسزع بالعلمفزكالعلز ة 

ا

اجز لزكالعك زألالعساا ا فاطمبفاتزجزكالع هم ع؟ فياففالالعم صصزكالعمفاط مم هزاا ➢

%ا  العق و ،ا61دىا  زاا  ماسد ماتصدإاىم ا زاضسدبم ا

%ا  العق و ،ا25و  دزاا فا ماتصددددإاىم ا زاضسددددبمد ا

وميلايفألاىم ايىالعم صدصدزكالعمفاط مم هزالعهز لزكاطمبفا

ع هم عاشكدددمإاج ف،اي زا  زاا ردددل  ماتصدددإاتزجزكال

%اوميلايلوفايىاموز اشلدالعم صددصددزكاا14ىم اضسددبةاا

العمفايهبالعل إاىم هزاعممبفاتزجزكالع هم عاشكمإاييبق.

مدإاسدددددزم دتالع ما دزكا فالسددددمو دزاا بقلكا قيهفا ➢

اجز لزكالعك زألالعساا ؟

%ا  العق و ا90.2دىا  زاا الماتصدددإاىم ا زاضسدددبم اا

ومفالعوسددددبدةال ىم ،اومديلايدفألاىم ايىالع ما دزكا فاا

لعكدد زألالعسدداا الع  قااالاطسددمو قالع قيه  او بقلطه ا

 فاط ايقالع هم عاوضهاددددمد ،اع ماضالا دزىم  او ر قي ا

ل إاا   اشكددددمإاتد دف،اعيعاايهباتثالع ما زكاىم اط 

لعد دهددزالكا يددز ددزكا وطدوكددددد د دهد ا دفا لعد دقيدهد د ا  واا

اك.ولال مصزعز

امإالضا  تاعودزشةاشلفالعم قل؟ ➢

  العق و ا%ا75.4دىا  زاا الماتصدددإاىم ا زاضسدددبم ا

ومفالعوسددبةال ىم ،اوط ادا زقاسددرلألا  قاع لق ةا زادللا

طسددددل اعم ايقا بقلكاولسددددمو دزامدزاا يدزضدتالعوددزشدزكا

او سزىفطه ا فا  األاساقالعل إاولالضف زلا فالع هم ع.ا

مإاطقيايىالعودزشزكالع اجا لا فالع و دةاطسددل اعم ايقاا ➢

اه  ،او سزىفطه اعف األاساقالعل إ؟ بقلكالع قي

: يوضح قدرة التخصصات 15الشكل رقم 

 على تلبية حاجات المجتمع 

: يوضح نسبة مساهمة الحكومات في  16الشكل رقم 

 استثمار خبرات الخريجين 

: يوضح نسبة الخريجين المنضمين لنقابات 17الشكل رقم   
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%ا  العق و اومفالعوسددبةال ىم ،اوميلايفألاىم اىفيايوارددل ا57.4دىا  زاا الماتصددإاىم ا زاضسددبم اا

لعد دقيدهد د ا و دهددزالكا طد دايدقا دبدقلكا لعدوددددزشددزكا دفا  واا

اولالض قلطاش .ولالسم ز لا وهزا فاط ايقالع هم عا

ا

لط دز مايه عالع قيه  ا\ دزاماااييداا فاوجا اي دزىا طه عاا ➢

ا فاجس اولتف،اويماىا  وإاىوه ؟

ميلالعسددددرلألاط اطقت اع لق ةااي الع قيه  ا فاطكددددم إاا

ىد اتدددافدهد اا ىدودهد او ددفل دعا يدمداىا د دوددإا يد ددزىا يوا طدهد دعا

و صددددزع ه ،اويزضتالعوسددددبةال ىم ا عاطكددددم إامميلا

ا%ا  العق و .88.3طه ع،ات ثاتصمتاىم ا زاضسبم ا

ا

دللايدزىالعهالبا ع،ا  دزللاطدمقحاع ماىامديلالعم دزىايوا ➢

العمه عا زىإاو ر قا فالع هم ع؟

ط اطقح اميلالعسدرلألاعه عاشلدالع دمقتزكاولعوصدزا اا

لع ق ي ددزىاي وددإا لوا طهلددإا  اي اطه عا للالعمفا يه  ا

ا زىم ةا

ا فالع هم ع،اويزضتالع دمقتزكاىم العكمإالعمزعف ااوي ق

o لعل إارددد  الع هم عاوطدفي الع بقلكاو سدددزىفلالعوزسا  اتاعوزاشهيلاضماىايفاولتفلاطوم ا هم عاشوزءا لزألاا

ا مدفي.

o م مم ةاط وإااموسد ماش  الع اةالعمفاطي فاسداقالعل إا فالع و دة،ايىايماىاموز اطالعدإاش  العههزكالعقسد  ي

لع قيه  اولم العههدزكالعمفاطمالعددددإا لهدزالع وم دزكالعمفاط قحالع كددددزايعا فالع و ددةا  دزاي دمالع دزادفلاا

اعم قيه  اوعم الطو  .

o ىم اااولع  زظ ى  اشزإلرددز ةاعمبوفالعداددزيزالعواايةالعمفاطلبقاى العواالاالعدباألا  افبإالعهز لزكاشاجا  او

ااوحالعواال.

o ازكافايةا عالع رسسزكال  قي،اويماىافا ادىم  ز.يماىاع اشبمةاىمف

o ى العم دزءلكاولعل دإاىم ااالع  دزعبدةاشمدأ   ا قتاى دإاعم قيه  ال ال وعايدةاجدز لدزكالع  قااتصددددقلعا 

الإلطزتةاشزع مسمد  .

o .ايىايماىاع اىمفزكافالا عايز ةا رسسزكالع هم عالع فضفالعوك  ةا فالع و دة

o او زىإاعق عاسايةالع قيه  اوطأمم ه اعمأ   ا قتاى إاشز مصزعزطه .شقضز  اط ايقاتد دفاا

o ويماىا  ودإاى اج  عالع قيه  ا  اجدز لدزكااايىايماىاي دزىا ي دقلطفا سددددمددإاع لاعد اطبل دةا  اجهدة،ا

الع وزطمالع  قال.

o .اف زيالعهز لزكاشبوزءاىمفزكاش  العمه عاو رسسزكالع هم عالع فضفاولع ما ةالع رفمة

: يوضح مدى قدرة النقابات على دعم  18الشكل رقم 

 الخريجين

: يوضح رأي الخريجين في تشكل كيان يمثلهم 19الشكل رقم   
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o طوسددد مالعهها اش  الع مبةالع قيه  اعسدددبقايوردددز الع هم عا  الالض مقاشاردددعاتماألاى م ةالعل إاىم ا

او مزتةاعممو  ي.

o .العماتفاوطسم  اف ز لالع قيه  اع  ام اي اياشزعد ز لاولعدزضاىالإل لا اولعمالا العموم   ة

o لع اجا لا فاالإل لال عالعملزوىاواا،اطدفي ا السزكاعمهز لزكا  ايجإاطلفيإاشلدالع دقالكايوادرز ةاشلاهز

اطدفي ايإا زاي م اعق عاسايم .هم عاولع وزطمالع  قالا  ايجإالالسم ز لا  ا بقلكالع قيه  ا ف ةالع 

o .  اىبقادضكزءا والكاطفايب ةاعم قيه  اولعل إاىم اديهز ا قتاى إاعم قيه

o .ايىايماىاعزتبام اويىايوك اعممالعإا عالعههزكاولع رسسزك

o ا ةالع رفمةالالامم اولع وم زكالعي قاتما  ة. ى  ا  افبإالع ما

يداياىدف ا  الع قيه  اشدزعل دإاىم اطكددددم دإاطه عايماىا  ودإاى اا

لع قيه  او اتفاعه اشزسدد اجطه عا قيهفاسدداايزال تقلاج،اوففافزيا

لعبزتثاشإجقلءا دزشمةا عايتفال ىادزءالع رسدسد  اعهيلالعمه ع،اشهف ا

ايمفل   ام  اشكمإاييبقاو لق ةايم لعملق اى

شدزعبدفليدةالض مدودزاش مقلالعمه عا  الع دزعدةالالجم دزى دةاولالفمصدددددز يدةاا 

لعسدد زسدد ةالعمفاضل كددهزا فالع وزطمالع  قالاولعمفاالاي م ايىاط   ااو

ىم ايإاضزظقاو مزشعاعكددروىالعواالالعسدداايةاولعكددلبالعسدداا ،ا   اا

لعهزضبالع مم ،اي زالعهزضبالع كدددققاماالعلم العب زعةادع الع دقادع الع    زكادع العدصددد اولع    زكاولعااا

ولعملم اوم ةالعكدبزبا فالعل إاىم اط سد  اولفعالع زألا  فالع وزطمالع  قالايم اط قي ا ةزكالع مباسدوايزعاا

ش  مم العمم زكاول فسدددزيالعهز ل ة،اعيعاايزضتالع مقلاوع فلالالضف زلاش  العهزضبالع مم اولع كدددققاومفايىا

سددددسدددد الع م ودةاض االعبودزءااايولالع هم ع،اوي دزاضلم اشدأىالعكددددبدزبام اى دز الع هم عاويلعكددددبدزبالع ملم ام

ا8.ولعوهابم

فدفاالاطقل ادالافمدةافم مدةا  الع هم عاواش دزاالاطممق ا  ق ،اعديعدااط اطقحااايب قلجم دزىفاايولاالع قيه  ام اا

جها  اا لعمولاوج عا مدديلا ج عا يم ا تم ا لع قيه  ،ا طه عا وي مقلا عملم ا لعه  ع،ا اتددفلعاع مهقا جها  اااقل ا

ش  مم العمم زكاول فسددددزي،ا م فيزعالعصددددلزبا لموزعالعل إاولى زعاعدفاالع سددددروع ةالعلم  ةاولالجم زى ةالعمفاا

ااي  مهز.

يسدددل العمه عادع العد زياشأى زألاش و ةاو ما وهه ةاىم  ة،اي زايسدددل ادع اطلليلا مزضةالع قي ا فالع هم عاا

ضقيالعمه عا فالع سددمدبإااااويسددل ايياددزعادع اا عاي زءلاو سددمايالع قيه  .وديهز ا قتاى إاعم قيه  ،ا

ااي للايسزس ةا  اايزالالع هم عالع فضف

ا و  ايم ايمفل العمه ع

  مزشلةافازيزالع قيه  اولعف ز اى اتدافه او صزع ه . -أ

  ف ةا بز ئاويمفل العواالالعسااية. -ب

 
مقابلة أ راها الباحث م  األ ببتام محمد ،رفد  أحد األعطبباذ الميل يعململ على تشببكي  خت م  خري ي  ببمريا األحرار،    8

 .2022\2\15اعزاز، بتاريخ  
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 ي زءطه .لعل إاىم اط ايقا هزالكاو بقلكالع قيه  اعق عا -ت

  مزشلةافازيزاو كزيإالع هم عاشكمإاىم فاوييز ي فاو  زوعةاطقحاتماألاع لزعهمهز. -ث

 لعملزوىاولعموس ما عالع رسسزكالع زىمةا فالع و دة. -ج

 لع سزم ةا فاطلليلالعل م ةالعملم   ةا فالع فلاساولعهز لزكا  ا مألالسمو زاا بقلكالع قيه  . -ح

ع قيه  اولعملدزوىا عا قليلال ش دز اعم سددددزم دةا فايمدزشدةايش دز االعل دإاىم اط ايقالعب دثالعلم فاعدفيال -خ

 و السزكاط وافازيزاوشروىالع هم ع.

ا

ا الخاتمة
سدددد م اطددفي اشلدالع دمقتدزكاعم دفا  العصددددلاشدزكالعمفايالجههدزالع دزعدبالعهدز لفااا فاضهدزيدةامديلالعب دث

ا ولع قي ،اولعل إاىم اط ايقاى م ةالعملم  العهز لفاولعوهاباشهز

  وم زكاو رسسزكاطفى الع زعبالعهز لفاوطسزضف اإلي زألا س قط العهز ل ة.وجا ا .1

 ط ل إاشقل  ا ل إالعهز لزكاع لق ةالع مبالع ملوقي ا ز يزعاو سزىفطه . .2

 يىايماىاع مزطبالع مبةا وااييبقا فاط و إالع مباولعف ز اى ا صزعه . .3

 ز لة.ى العهاطا  قالعسم العملياعم زعبالعهز لفالع د  اشل فلعا .4

يىايماىاعمهز لةا وااييبقا فالعموسدد ماولعملزوىا عاشزففالع رسددسددزكالع زىمةا فالع و دة،اع سددزىفلالع مباا .5

 عمضف زلا فامي الع رسسزكاشلفالعم قل.

 يىايم ا   الع مباشأ زي العل إالع لم ةاعه اوط ب ما زاطلم ا ا فالعهز لةاشكمإاى مف. .6

 ط ايقا بقلكالع قيه  او هزالطه .يىايماىاعمودزشزكا واا زىإا فا .7

 يىاطل إالع ما زكاىم الالسم ز لا  ا بقلكالع قيه  ا فالعد ز العلزي. .8

دللايزىالعد ز العلزياغ قافز ااىم السددم لزباج  عالع قيه  ،ا  هباتثاوطكدده عالع قي اعمل إا فالعد ز اا .9

 لع زت.

ط ايقا بقلطه او هدزالطه ،اويدفل عاى االعل دإاىم ا ى اي اي دزىاي ودإالع قيه  اشكددددمدإا لمفاويل دإاىم اا .10

 تدافه .

يىايماىاع هملالعملم  العلدزعفا وااييبقاوييوقا لدزع دةا فالعكددددروىالعهدز ل دةاعمدز دةاجدز لدزكالع و ددة،اويدايا .11

شإىفل العسد زسدةالعلز ةاعمملم  العلزعف،اووردعال سدلالعلز ةالعمفاطداياىم هزالعهز لزكا عالالتم زظاشسد زسدةاا

  لة،اودفقلاالعبقل  اولعم صصزكالعمفاي مزجهزالع هم عاعم ايق اوطو  م .لع صاع ةاعمإاجز

لعموسدد ماولعملزوىاش  العهز لزكاى اطقيما هملالعملم  العلزعف،اعمماىالع  زرددمكاول فسددزطا مدزاشةاضاىزعاا .12

لسدفا فا زاش  اجز لةاوي قي،اعادب امي العليز لالعمب قلا فالإلفبزألاىم العهز لزك،اولع فا  ا و ا دلفا ا

 لعهز لةاع  االايسم د .

يىاط موايدإاجدز لدةا فاىدف ا ل  ا  ال  ق اويم اا دفالعمال االع  مصددددةادع امدي العهدز لدةا  دزايا قا  ا .13

ض دزكالعهز لزك،ا  ااولطباوعاجسدددم زكاوغ قمز،اوي م اييادددزعايىايليفالع وز سدددةالعلم  ةاش  الع مبا فا



 

18

 
 

و عالض  زباض دزكالعهز لةاسددمو  دالعقسددايالعسددوايةااالعم صددوالعالتفاىوفاطه له ا فاجز لةاولتفل،ا

الع مقطبةاىم الع مب.

 المالحق:
ايسةمةالالسمب زى 

 لعل ق •

ا.................................................

 لعهول  •

o اليقا

o  ايضو

 لعهز لةالعمفاط قجتا وهز  •

o اجز لةالعكزي

o اجز لةاتمبا فالع وزطمالع  قال

o اجز لةاد عب

o العهز لةالعفوع ةاعملماياولعوهاة

 لعم صو  •

ا.................................................

العدس ال وأل الع قتمةالعهز ل ة 

لعفالس ةاشزتم زجزكاساقالعل إ\ فيالاطبزطالعبقل  اا .1  لع دقالكا

افا اا •

ا ماس  •

ارل   •

 مإاطك إالع دقالكا هزالكا  ف لاعمو  ةالعملم  العيلطف؟ .2

اضل اا •

اال •

لع هو ةاولعل م ةاعفيالع مب؟ .3   فياطال قايضك ةاوطفايبزكاطسزىفاىم اطو  ةالع هزالكا

اضل  •

اال •

 مإاياجفاطفايبزكا  فلض ةاطم ا فاي زي العل إالع لم ة؟ .4

اضل  •

اال •

 ي  اطد  اجا لالعملم  اى اشلفا يوضمي ما  ا مألاطهقشما؟ .5
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ا20% •

ا40% •

ا60% •

ا80% •

ا100% •

 اليمكز الع مبالع ملوقي ؟مإاياجفايسزع با  ف لاو لموةاا .6

اضل  •

اال •

؟ .7  مإاطا قالعهز لةاشقل  ا ى اواىزيةاعم مبالع ملوقي ا

اضل 

اال

 شقيياامإايموزسبالعدس العهز لفا عالعارعالالفمصز  اولع ل كفا فالع و دة؟ .8

اضل  •

اال •

 ي  اطص العلمفةاش  اد لالالعهز لةاولع مب .9

ا.................................................

لعمفاولجهمهزا مألا س قطاالعهز ل ة  ز يةا .10   لوايةم؟اا- زمفالعصلاشزكا

ا.................................................

لعمفايالجههزالع زعبالعهز لف؟ .11 عم فا  العصلاشزكا   زمفا دمقتزطاا

ا.................................................

العدس العوزضف ا قتمةا زاشلفالعم قل

 مإايي متا السزكاىم زاشلفاط قجا؟ .1

اضل  •

اال •

 دللايزىالعهالباال،ا زامفال سبزب؟ .2

ا...............................................................

 قل؟مإاتصمتاىم اوظ  ةا فاط صصااشلفالعم  .3

اضل  •

اال •

 دللايزىالعهالباال،ا زامفال سبزب؟ .4

ا...............................................................

لعمفاليمسبمهزا فالعهز لةاطرممااعم صاألاىم اوظ  ة؟ .5  مإاطقيايىالع بقلكا
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اضل  •

اال •

 ىمفمهزاشبزففالع رسسزك؟ي  اطد  ا واالعهز لةا فا سزىفطااىم الالضف زلا فالع هم عاى اطقيماا .6

اضل  •

اال •

لعمفاط مم هزاجز لزكالعك زألالعساا ا فاطمبفاتزجزكالع هم ع؟ .7   فياففالالعم صصزكا

اضل  •

اال •

 مإاسزم تالع ما زكا فالسمو زاا بقلكا قيهفاجز لزكالعك زألالعساا ؟ .8

اضل  •

اال •

 مإالضا  تاعودزشةاشلفالعم قل؟ .9

اضل  •

اال •

لع اجا لا فالع و د .10 ةاطسدددل اعم ايقا بقلكالع قيه  ،او سدددزىفطه اعف األاامإاطقيايىالعودزشزكا

 ساقالعل إ؟

اضل  •

اال •

 لط ز مايه عالع قيه  ا فاجس اولتف،اويماىا  وإاىوه ؟\ زامااايياا فاوجا اي زىا طه عاا .11

  ع •

ارف •

 دللايزىالعهالبا ع،ا  زللاطدمقحاع ماىاميلالعم زىايوالعمه عا زىإاو ر قا فالع هم ع؟ .12

ا........................................................................

الع قلجع ا

الع دزشمك ا

العربيببة،   ➢ المعلممببا   شببببببكببة  مكتبتببك  العببالي،  التعليم  أحمببد، أهميببة  التببالي:2019عمر  الرابط  على   ، 

https://2u.pw/jqPuH  :2220\2\15، آخر تحديث. 

المر بببببا ،   ➢ ال رد مالم تم ،  على الرابط التبالي:2021أمبافي اخر البديل، أهميبة التعليم العبالي لر،ي   ، 

https://www.almrsal.com/post/1020516    :2022\2\15، آخر تحديث. 
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مفاطر المحرري ما بيل أزمة ا عترال متدخ  ال لبباة   اتمل زيدافي، ما،  مؤ بب ببا  التعليم العالي اي ال ➢

، آخر تحديث:  https://2u.pw/BbAHH، على الرابط التالي:  2018الكمرية، مركز بحمث للدرا ببببا ،  

16\2\2022. 

، آخر  /https://uoaleppo.netالمم،  الر ببمي ل امعة حلن اي المفاطر المحرري، على الرابط التالي:   ➢

 .2022\2\16تحديث:  

البتببالبي:   ➢ البراببط  عبلبى  الشبببببببام،  لب ببامبعببة  البر بببببمبي  ،    /ity.comhttp://shamuniversالبمبم،ب  

 .2022\2\17آخرتحديث:

، آخر   https://2u.pw/qgVJlالمم،  الر بببببمي لل بامعبة البدمليبة للعلمم مالفبطبببببة، على الرابط التبالي:   ➢

 .2022\2\17تحديث:  

 المقابال :

لى تشببببكي  خت م  خري ي  مقابلة أ راها الباحث م  األ ببببتام محمد ،رفد  أحد األعطبببباذ الميل يعململ ع ➢
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