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التمهيد

الالجئني  ألزمة  لالستجابة  خطته  ضمن  املركز  من  مببادرة  الدراسة  هذه  جاءت 
احلكومة  لقد حرصت   . منها  أساسياً  جزءاً  التعليم  يشكل  والتي   ، السوريني 
األردنية واملؤسسات الدولية على توفير فرص التعليم للطلبة السوريني في كافة 
املراحل الدراسية . وحسب بيانات وزارة التعليم العالي للعام 2016 ، فهناك ما 
يقارب 16.000 ألفاً من الطلبة السوريني امللتحقني في اجلامعات األردنية بكافة 
التخصصات، منهم حوالي الثلثني )10.655( مسجلني في اجلامعات اخلاصة ، 

والباقي في اجلامعات الرسمية األردنية.

الطلبة  يواجهها  التي  الرئيسية  القضايا  الستكشاف  الدراسة  هذه  هدفت 
على  الضوء  وتسليط  األردن،  في  العالي  التعليم  الى  الوصول  في  السوريني 
القضايا والعقبات واملشكالت الرئيسية التي تواجههم في أدائهم وحتصيلهم 
العلمي ، ومعرفة مدى تكييف هؤالء الطلبة في بيئتهم، واندماجهم االجتماعي 

في اجلامعات األردنية الدارسني فيها.

لقد استخدم املركز بهذه الدراسة منهجية البحث الكمي والنوعي. اشتملت 
الدراسة الكمية املسح امليداني على عينة مكونة من )1675( طالباً وطالبة في 
)18(  جامعة أردنية حكومية وخاصة، وهي تشكل أكثر من 10 % من احلجم 
النوعي  للمنهج  بالنسبة  أما  األردنية.  اجلامعات  في  السوريني  للطلبة  الكلي 
 ، السوريني  الطلبة  من  ُجلها  كان  مركزة  جماعات  تسعة  على  اشتمل  فقد   ،
ولكن أيضاً اشتملت على األشخاص واملؤسسات ذات العالقة بالتعليم العالي 

والسياسات التعليمية ، باإلضافة لعدد من املقابالت املعمقة.

 وفي النهاية، فأننا نأمل أن حتظى نتائج هذه الدراسة والتوصيات باالهتمام الذي 
تستحقه من قبل اجلهات املعنية.

األستاذ الدكتور موسى شتيوي

مدير مركز الدراسات االستراتيجية-اجلامعة األردنية  
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املقدمة

من  فيها  مبا  هذا  يومنا  الى  واستمرت   ،2011 العام  في  السورية  األزمة  بدأت 
تداعيات أثرت على األردن من النواحي االقتصادية واالجتماعية والتعليمية وغيرها، 
السوريني،  من  املاليني  على  السلبية  اآلثار  من  العديد  خلفت  ذاته  الوقت  وفي 
األمر الذي أجبر اعداد كبيرة منهم الى الهجرة الى الدول اجملاورة )األردن، وتركيا، 
والعراق(. ووفقاً لتعداد السكان للعام 2015، استضاف األردن حاليا حوالي 1.3 
مليون سوري، اكثر من 600,000 مسجلني لدى املفوضية السامية لألمم املتحدة 
في  الالجئني  هؤالء  من   ٪10 يقرب  ما  ويقيم   .)UNHCR(الالجئني لشؤون 
اخمليمات اخملصصة لهم، في حني يسكن البقية داخل اجملتمعات احلضرية والريفية 

في مناطق اململكة كافة.

وانطالقاً من التزام األردن جتاه قضايا اللجوء والهجرة، فقد سعت احلكومة األردنية 
دوماً إلى منح الالجئني السوريني معاملة متساوية أو حتى تفضيلية في احلصول 
او  العودة  التي تضمن احلد املالئم من املستوى املعيشي الى حني  على اخلدمات 
الهجرة، وال سيما في مجاالت التعليم والصحة واملرافق العامة. ومع ازدياد طول 
جميع  خاللها  استنفدت  مشبعة؛  لألردن  االستيعابية  القدرة  أصبحت  األزمة، 

آليات التكّيف مع األزمة ووصلت احلد األقصى.

على مدى سبع سنوات تقريبا، حتّمل األردن عبء قبول الالجئني السوريني وتقدمي 
الدعم لهم نيابة عن اجملتمع الدولي. ولعبت جهود األردن دوراً حاسماً في التخفيف 

من اآلثار اإلنسانية واجلغرافية والسياسية لألزمة، وتوفير املالذ اآلمن لهم.

والزرقاء،  وإربد  املفرق  يليها  الالجئني،  من  عدد  أكبر  عمان  محافظة  تستضيف 
وكان لتدفق الالجئني السوريني الى األردن، أن جعل منه أكثر دولة في استضافة 
الوقت  وفي  الى عدد السكان.  النسبة  العالم من حيث  الالجئني على مستوى 
من  كل  في  مسجلني  الجئ  مليون   2.8 حوالي  اململكة  تستضيف  احلالي، 

»األونروا« و«املفوضية«.
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إن حالة األردن خاصة، ألنها متثل واحدة من أكثر البلدان تأثراً باألزمة، كما أن أهمية 
املوضوع تؤكدها حقيقة أن اجلزء األكبر من الالجئني السوريني املستضافني في 
األردن ينتمون إلى مجموعات شابة.  وتشير التقديرات إلى أن 20% من جميع 
الالجئني السوريني الذكور و 18%من جميع الالجئات السورية تتراوح أعمارهم 
تتراوح  يتألف من أطفال   )%28( االكبر  اجلزء  أن  عاًما، في حني  و 24  بني 15 

أعمارهم بني 5-14 عاًما. 

وتشير التقديرات أيًضا إلى أن 89% من الشباب الذين تتراوح أعمارهم بني 19 
)اليونيسف،  التدريب  أو  التعليم  أنواع  من  نوع  أي  في  يشاركون  ال  عاًما   24 و 
ووفقاً لوزارة التعليم العالي األردنية، فإن هناك 15944 طالباً سورياً   .)2015
ما   .2017-2016 األكادميي  العام  في  األردنية  اجلامعات  في  رسميا  مسجلون 
أن  حني  في  خاصة،  جامعات  في  مسجلني   )10665( الطالب  ثلثي  من  يقرب 
العالي، 2017(.   التعليم  )وزارة  احلكومية  اجلامعات  في  طالباً   5279 هنالك 
من هنا؛ فقد جاءت هذه الدراسة من أجل الكشف على الفرص والعوائق التي 
تواجه الطلبة السوريني في األردن، و لتسلط الضوء على فئة مهمة، ولكنها لم 
حتظ باالهتمام الكافي حلد اآلن، وهم الطلبة السوريون امللتحقون في اجلامعات 

األردنية، من أجل الوقوف على واقعهم والتحديات والفرص التي تواجههم.

اهداف املشروع
يهدف هذا املشروع إلى توفير معرفة واسعة عن الطلبة السوريني في اجلامعات 
مؤسسات  في  املسجلني  السوريني  للطالب  احلالي  للوضع  وحتليل  األردنية، 
التي  الرئيسية  القضايا  في  البحث  الى  باإلضافة  األردن.   في  العالي  التعليم 
يواجها الطلبة في متابعة تعليمهم والتحديات الرئيسية التي واجهتهم او قد 

تواجههم. 

وتسعى الدراسة لتحقيق األهداف احملددة التالية:

معرفة اخلصائص االجتماعية واالقتصادية والتعليمية للطلبة السوريني في . 1
اجلامعات احلكومية واخلاصة.
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 حتديد القضايا املتعلقة بااللتحاق في مؤسسات التعليم العالي.2. 
 ماهية نظرة الطلبة السوريني الى النظام التعليمي في اجلامعات األردنية.3. 

 بيان أسباب االلتحاق بالتعليم العالي واملعيقات التي تواجه الطلبة السوريني.. 4
 معرفة طبيعة املشكالتات التي يواجها الطلبة السوريون في اجلامعات األردنية.5. 
 ماهية النظرة الى املستقبل وموضوع الهجرة.6. 

منهجية الدراسة
وأساليب  منهجيات  استخدام  مت  للمشروع،  الرئيسية  األهداف  أجل حتقيق  من 
إلى  موجه  مسح  من  الكمي  املنهج  يتكون  بحيث  وكمي(  )نوعي  مختلطة 
الطالب السوريني في اجلامعات األردنية، بينما يستند املنهج النوعي إلى سلسلة 
الطلبة  إجراؤها على  مت  التي  املعمقة  واملقابالت  املرّكزة  النقاش  من مجموعات 
واإلداريني  العالي  التعليم  مجال  في  األكادمييني  على  ايضاً  ولكن  السوريني 
واملنظمات الدولية واحمللية، وصانعي السياسات، واخلبراء في العملية التعليمية.

استبانة  ذلك من خالل تطوير  مت  وقد  بالعينة،  االجتماعي  املسح  أوالً: منهج 
األردنية  اجلامعات  السوريني، في  الطلبة  متخصصة، جرت على عينة ممثلة من 
احلكومية واخلاصة. حيث مت تصميم استبانة خاصة مبوضوع الدراسة، وتقسيمها 

الى عدد من احملاور تتضمن:

اخلصائص االجتماعية واالقتصادية للطلبة السوريني . 1

الصعوبات التي واجهت الطلبة في االلتحاق باجلامعات. 2

أسباب االلتحاق بالدراسة في اجلامعات. 3

رأي الطلبة في النظام األكادميي التعليمي في اجلامعات. 4

عالقات الطلبة السوريني واملشكالتات التي يواجهونها في اجلامعات. 5

مستقبل الطلبة السوريني والتفكير في الهجرة. 6
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مجتمع الدراسة 
احلكومية  األردنية  اجلامعات  في  السوريني  الطلبة  من  الدراسة  مجتمع  يتكون 
واخلاصة، باإلضافة الى اإلداريني واألكادمييني في هذه اجلامعات. وعند مقارنة أعداد 
الطلبة السوريني املسجلني حسب القوائم التي مت طلبها من اجلامعات احلكومية 
واخلاصة مع األرقام التي مت رصدها في وزارة التعليم العالي، تبني أن هنالك بعض 
في  املسجلة  األعداد  التالي  اجلدول  يوضح  حيث  الطلبة،  أعداد  في  الفروقات 
التعليم  وزارة  احصائيات  حسب   2017/2016 الدراسي  العام  في  اجلامعات 

العالي والبحث العلمي.

اجلامعة

العدد 
املسجل 

)في العام 
)2016

اجلامعة

العدد 
املسجل 

)في العام 
)2016

863جامعة البترا726اجلامعة األردنية 
1147جامعة الزرقاء1167جامعة اليرموك

743جامعة الزيتونة2469جامعة العلوم والتكنولوجيا
249جامعة الشرق األوسط242اجلامعة الهاشمية

1215اجلامعة التطبيقية152جامعة آل البيت

246جامعة جدارا215اجلامعة االملانية األردنية 

524جامعة جرش170جامعة إربد األهلية

1765جامعة عمان األهلية585جامعة االسراء

2699جامعة فيالدلفيا136جامعة األميرة سمية
15313اجملموع الكلي
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عينة الدراسة 
بعض  حول  السوريني  الطلبة  رأي  بقياس  واملتمثلة  الدراسة  أهداف  لتحقيق 
حجمها  عينة  اختيار  مت  فقد  األردن.  في  العالي  بالتعليم  املتعلقة  املوضوعات 
)1675( طالباً وطالبة من )18( جامعة حكومية وخاصة )6 جامعات حكومية 

و 12 جامعة خاصة(: توزعت على النحو التالي:

اجلدول رقم 1: توزيع العينة املكتملة حسب اجلامعة؛ وجنس املستجيب

اجملموعالعدداجلامعة 

اناثذكور

135972اجلامعة األردنية 
6571136جامعة اليرموك

10075175جامعة العلوم والتكنولوجيا
273562اجلامعة الهاشمية

333063جامعة آل البيت
491564اجلامعة األملانية األردنية 

184260جامعة إربد األهلية
382664جامعة االسراء

401959جامعة األميرة سمية
384785جامعة البترا

8061141جامعة الزرقاء
373976جامعة الزيتونة

392564جامعة الشرق األوسط
5350104اجلامعة التطبيقية

324274جامعة جدارا
362460جامعة جرش

10942151جامعة عمان األهلية
10958167جامعة فيالدلفيا

9147611675اجملموع الكلي
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ثانياً: املنهج النوعي، مت اتباع منهج البحث النوعي من أجل الفهم والتحليل 
لطبيعة العالقات التي تشكلت بني الطلبة السوريني واألردنيني وأعضاء الهيئات 
التدريسية واإلدارية واالنطباعات واملشاعر التي تعكس النتائج بصورة أكثر عمقاً، 
والتحديات  املشكالت  على  التعرف  وأيضاً  الدراسة.  أهداف  تعزيز  في  وتساعد 
او فرص احلياة والعمل  الدراسة  في مرحلة  التي تواجه الطلبة السوريني سواء 

املستقبلية.

أدوات الدراسة:-

مت تطوير أداة مجموعات النقاش املركزة لتعكس أهداف الدراسة ولفئات عدة 	 
هي: الطلبة من جامعات حكومية وخاصة، صانعو القرار واخلبراء، ومنظمات 
أما  األردن،  في  العالي  التعليم  بنظام  عالقة  ذات  وجميعها  ودولية  محلية 
أداة املقابلة املعمقة: فقد استهدفت أعضاء من الهيئة التدريسية والهيئة 

اإلدارية من الذين يعملون مع الطلبة السوريني.

اجملموعات املركزة

لقد مت عقد )9( جلسات مرّكزة مع مجموعة من الفئات املستهدفة كما يلي: 

محافظات  وفي  جامعاتهم  في  السوريني  الطلبة  مع  مركزة  )5(مجموعات 
حياتهم  في  واجهوها  التي  والتحديات  الفرص  على  للتعرف  والشمال  الوسط 

اجلامعية.

على  للوقوف  والدولية  احمللية  املنظمات  من  ممثلني  مع  واحدة  مرّكزة  وجلسة 
وجهة نظرهم املتعلقة مبوضوع الطلبة السوريني في اجلامعات واجلهات املانحة. 
وجلسة عمل مرّكزة واحدة مع صانعي السياسات وممثلني من اجلامعات احلكومية 
السوريني  الطلبة  تسجيل  عملية  في  املتبعة  اإلجراءات  على  للوقوف  واخلاصة 

واألوراق الثبوتية واملوافقات األمنية والبرامج املتوفرة لهم في اجلامعات. 

اإلداريني  من  مع مجموعة  مقابالت معمقة   )9( إجراء  مت  لذلك، فقد  باإلضافة 
واألكادمييني للوقوف على وجهات نظرهم في مجال البحث.
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اجلدول )2(: توزيع مجموعات التركيز واملقابالت التي متت 

العدد الفئة املستهدفة مجموعات التركيز 

1 الطلبة السوريون اجلامعة الهاشمية واألردنية

1 الطلبة السوريون جامعة العلوم التطبيقية 

1 الطلبة السوريون جامعة الزرقاء 

1 الطلبة السوريون جامعة اليرموك 

1 الطلبة السوريون جامعة العلوم والتكنولوجيا

1 ممثلون/ات عن منظمات محلية ودولية منظمات محلية ودولية 

1 ممثلون/ات عن الوزارات ذات العالقة واجلهات 
الرسمية 

متخذو القرارات وصانعو 
السياسات

7 اجملموع

اجلدول )3(: املقابالت املعمقة حسب الفئات املستهدفة 

العدد الفئة املستهدفة املقابالت 

1 إداري عميد شؤون الطلبة 

1 إداري موظف إداري في قسم التسجيل 

1 إداري موظف إداري في عمادة شؤون الطلبة 

1 إدارية مديرة مركز دراسات الالجئني والنازحني  

1 إداري موظف إداري في عمادة شؤون الطلبة

1 أكادميي أكادميي 

1 أكادميي  أكادميي 

1 أكادميي   أكادميي

1 أكادميي  أكادميي 

9 اجملموع
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معايير االستقطاب
مت حتديد املعايير التالية الستقطاب املشاركني ومبا يتوائم وأهداف الدراسة والفئات 
واجلهات ذات العالقة بالعملية التعليمية على مستوى البكالوريوس واملاجستير 

والدكتوراه في اجلامعات األردنية: -

اجلامعات األردنية: احلكومية واخلاصة 

التوزيع اجلغرافي للجامعات: شمال، وسط، وجنوب

التخصصات: العلمية واإلنسانية 

السنة الدراسية: املستوى األكادميي 

النوع االجتماعي: ذكوراً واناثاً 

آلية االستقطاب 
بنَي االستقطاب وفقا خلصائص املشاركني/ات احملددة في العينة. وجاءت اآللية 

املعتمدة لالستقطاب كما يلي:-

االتصال مع عدد من اجلهات املعنية لتنسيب أسماء مرشحة ضمن مواصفات 	 
وخصائص الفئة املستهدفة، ومن هم ذوو عالقة بالواقع التعليمي للطلبة 

السوريني في اجلامعات األردنية، وذلك بناء على معايير االستقطاب. 

اجلنس، واجلامعة، 	  املشاركني/ات حسب  واختيار  املقترحة  القوائم  مراجعة 
واملنظمة التي تقدم اخلدمات واملنح التعليمية. 

تبليغ املشاركني/ات مبكان عقد اجللسة وزمانها. 	 

تنفيذ اجللسة بعد التأكد من احلضور، ومن مدى مطابقة األسماء املرشحة 	 

أسلوب جمع البيانات وحتليلها
دليل  عليها من خالل  املتفق  احملاور  عبر  التركيز  في مجموعات  احلوار  إدارة  جرت 
النقاش، وبناء على األسئلة الرئيسة، حيث أعطى الدليل اجملال للتوسع في طرح 
األفكار التي تظهر من قبل املشاركني/ات، وكذلك األمر بالنسبة للمقابلة، والتي 

أجريت عبر جدول مقابلة محدد، ومت تسجيل احلوار صوتياً أحيانا بعد استئذان 
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أعضاء  الذي هو من  املراقب  قبل  املالحظات من  تدوين  إلى  املشاركني، باإلضافة 
فريق العمل حسب توزيع األدوار املعتمد. 

عقدت جلسة تلخيص أولي مباشرة بعد االنتهاء من مجموعة التركيز، ودونت 
نصوص  تفريغ  ذلك  وتال  واملراقب(  )احملاور  الفريق  أعضاء  مالحظات  خاللها 

التسجيالت، واستخدم في حتليل املعلومات أسلوبان، هما:

الترميز: حيث مت حتليل النصوص عبر تبويبها حسب احملاور الرئيسة، ووضع الرموز 
لكل مجموعة من اإلجابات، وربطها مع أسئلة الدراسة.

املصفوفات: جرى فرز النصوص بعد تبويبها في مصفوفات خاصة، تعبر عن مدى 
توافق أو اختالف اإلجابات، وإظهارها عبر متغيرات محددة.

التدرج: مت إعطاء اإلجابات أوزانا نسبية معتمدة على درجة التكرارات، والتوافق 
واالختالف.

االعتبارات األخالقية
اتخذ فريق العمل العديد من اإلجراءات لضمان تقيد البحث باالعتبارات األخالقية، 
وذلك من أجل ضمان جودة البحث وصدقيته والثقة بالبيانات. واسُتخدمت خالل 

ذلك أساليب نوعية منها: 

املشاركة واملراقبة في امليدان، وذلك من خالل اطالع فريق العمل على أسئلة 	 
البحث، ومن ثم أخذ موافقة املشاركني على تسجيل النقاش، مع إبالغهم 
أن هذه املعلومات ستبقى سرية، ولن يتم الكشف عنها إال ألغراض علمية 

بحتة.

التثليث، ويقصد به جمع املعلومة بأكثر من أداة )مجموعة تركيز ومقابلة( 	 
وأكثر من باحث )فريق من الباحثني – الكمي والنوعي(، واستخدام مصادر 

عدة للمعلومات.

الدراسة، 	  رأيه في  األقران بحيث يعطي شخٌص آخر  إلى استعراض  اللجوء 
أو  احلوار  أثناء  األفراد  وتفاعل  التركيز،  جملموعات  والثري  الكثيف  والوصف 
التسجيل  إلى  باإلضافة  أمكن،  إن  العامة  واألجواء  املكان  ووصف  املقابلة، 

والتوثيق للجلسات.
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حتديات الدراسة 
صعوبة استقطاب املشاركني/ات نظراً الرتباطاتهم في اجلدول الدراسي أو 	 

متطلبات اجلامعية اخملتلفة

واملقابالت مع 	  املركزة  النقاش  املالئمني لعقد جلسات  واملكان  الزمان  اختيار 
مراعاة بعد املسافة 

األمني 	  بالوضع  خاصة  العتبارات  املشاركة  في  الطلبة  بعض  رغبة  عدم 
للسوريني، وعدم الرغبة في خوض أي نقاش عام حول التحديات التي تواجههم
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نتائج الدراسة

أوالً: اخلصائص االجتماعية واالقتصادية والتعليمية للطلبة السوريني 
في اجلامعات احلكومية واخلاصة

العمر، واجلنس، واحلالة الزواجية. 1

توزعت أعمار الطلبة السوريني في اجلامعات األردنية حول الفئة العمرية من -18
22 سنة، حيث كان 57 % من الطلبة في هذه الفئة العمرية، فيما كان 28 % 
من الطلبة في الفئة العمرية 23-25 سنة، وكان 15 % من الطلبة في الفئة 
العمرية من 26-30 سنة، ومبقارنة أعمار الطلبة مع املعدالت الوطنية للطلبة 
األردنيني، يالحظ أن هنالك ارتفاعاً في نسبة الطلبة الذين تتجاوز أعمارهم 23 
سنة، وهو ناجت عن تأجيل الدراسة، او االنقطاع عن الدراسة في سورية وإكمالها 

في األردن، ونتيجة للظروف التي مر بها الطلبة السوريون في عميلة اللجوء.

الشكل رقم : 1التوزيع العمري للطلبة السوريني

  

55    % من الطلبة السوريني هم من الذكور، مقابل 45 % من اإلناث، و85 % من 
متزوجني، وهي أيضاً نسبة أعلى  الطبة غير متزوجني، فيما كان هنالك 15 % 

عند مقارنتها باحلالة الزواجية للطلبة األردنيني.
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الشكل رقم  2 : احلالة الزواجية، وجنس الطلبة السوريني

2 .

2 .

2 .

2 .

2 .

مكان السكن واإلقامة الدائم . 2

يقيم اكثر من نصف الطلبة السوريني في العاصمة عمان )56 %( اثناء فترة 
الدراسة، فيما يقيم 29 % في محافظة إربد أثناء فترة الدراسة. ويقيم 6 % 
في محافظة املفرق، و 5 % في محافظة الزرقاء. ولكن عند السؤال عن مكان 
السكن الدائم،أظهرت النتائج أن 49 % يسكنون في العاصمة عمان،و 25 % 
يسكنون   % 7 و  األردن,  خارج  يسكنون   % 12 و  اربد،  محافظة  في  يسكنون 

بشكل دائم في محافظة املفرق، و 4 % في محافظة الزرقاء.

الشكل رقم 3  :مكان السكن أثناء فترة الدراسة ومكان اإلقامة الدائم
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مخيمات  أحد  في  سكنوا  وأن  سبق  بأنهم  السوريني  الطلبة  من   % 15 أفاد 
اللجوء اخملصصة لالجئني السوريني، فيما أفاد 85 % بأنه لم يسبق لهم السكن 
في مخيمات لالجئني السوريني، ومعظم الطلبة الذين سكنوا مخيماً لالجئني 

كانوا في مخيم الزعتري )89 %(، فيما سكن مخيم األزرق 5 % من الطلبة، 

الشكل رقم 4: السكن في مخيمات لالجئني السورين واسم اخمليم الذي سكنوه

اخلصائص التعليمية. 3

حصل 49 % من الطلبة السوريني على شهادة الثانوية العامة من األردن، فيما 
حصل عليها 28 % من سورية، وحصل 22 % على شهادة الثانوية العامة من 
دول عربية غير األردن او سورية. وعند السؤال عن فرع الشهادة الثانوية،أفاد 75 % 
من الطلبة بأنه فرع الشهادة هو العلمي، فيما أفاد 19 % بأنه األدبي، وأفاد 4 % 

بأنه املعلوماتية. 
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الشكل رقم 5: فرع الثانوية العامة ومكان احلصول عليها

أما بالنسبة للمستوى التعليمي لوالدْي الطلبة السوريني، أفاد أكثر من الثلث 
 % 24 بـ  مقارنة  البكالوريوس  هو  آلبائهم  التعليمي  املستوى  بأن   )% 34(
ألمهاتهم، في املقابل أفاد أكثر من الثلث )34 %( بأن املستوى التعليمي آلبائهم 

هو أقل من الثانوية العامة، أفاد 40 % بذلك بالنسبة ألمهاتهم. 

الشكل رقم 6: املستوى التعليمي لألب واألم
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األسرة واألهل . 4

أفراد،   6-4 من  األردنية  اجلامعات  في  السوريني  الطلبة  عائالت  معظم  تتكون 
فيما تتكون أسرهم من 1-3 أفراد 24 % من الطلبة، و20 % من الطلبة تتكون 

أسرهم من 7-9 أفراد، و4 % من 10-13 فرداً.

وجود  الى  البيانات  فتشير  السوريني،  الطلبة  أسر  دخل  ملستويات  بالنسبة  أما 
تنوع واضح في مستويات الدخل، فبينما يتمتع 40 % من األسر بدخل أقل من 
350 ديناراً شهرياً، فإن أكثر من الثلث )34 %( تقع دخول أسرهم الشهرية من 
351-600 دينار. باملقابل، تدل البيانات على أن 13 % دخلهم أكثر من 1000 

دينار وبالنسبة نفسها أفادوا بأن دخولهم بني 601-1000 دينار.

الشكل رقم 7: عدد أفراد األسرة احلالي ومتوسط الدخل الشهري لألسرة
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ثانياً: أسباب االلتحاق بالتعليم اجلامعي
يتطرق هذا القسم الى أهم األسباب التي دفعت الطلبة السوريني الى االلتحاق 
التي  وجدت(  )إن  واإلدارية  والقانونية  اإلجرائية  الصعوبات  وطبيعة  باجلامعات، 
تعرضوا لها عند القيام بإجراءات التسجيل في اجلامعات، باإلضافة الى التعرف 

على طرق تغطية نفقات الدراسة.

أسباب االلتحاق بالتعليم اجلامعي

تتمثل الغاية األساسية لدى نصف الطلبة السوريني تقريباً )48 %( في االلتحاق 
تعتبر  املستقبل، حيث  أفضل في  احلصول على وظيفة  اجلامعي، في  بالتعليم 
الشهادة اجلامعية إحدى الطرق الرئيسية في احلصول على الوظائف، فيما متثلت 
منهم في االلتحاق بالتعليم العالي من أجل تكوين معرفة  الغاية لدى 20 % 
ذاتية وثقافة عالية، فيما أفاد 13 % أن الغاية من االلتحاق بالتعليم اجلامعي هي 
حتقيق مركز اجتماعي مرموق، في حني متثلت الغاية لدى 12 % في حتسني الوضع 

االقتصادي واملادي لألسرة والطالب.

الشكل رقم: 8 الغاية األساسية من التحاق الطلبة بالتعليم اجلامعي 
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تظهر النتائج أيضاً أن الغاية من االلتحاق بالدراسة من أجل احلصول على وظيفة 
أفضل لدى طلبة اجلامعات احلكومية أكثر من طلبة اجلامعات اخلاصة، فيما كان 
الهدف من االلتحاق بالتعليم اجلامعي لتحقيق مركز اجتماعي مرموق، وحتسني 
املادي لدى طلبة اجلامعات اخلاصة، أعلى من طلبة اجلامعات احلكومية.  الوضع 

اجلدول رقم )4(

اجلدول رقم: 4، الغاية األساسية من التحاق الطلبة بالتعليم اجلامعي )حسب نوع اجلامعة، والكلية، واجلنس(

اجملموع اجلنس )%(نوع الكلية)%(نوع اجلامعة )%(

)%( أنثـىذكـرإنسانيةعلميةخاصةحكومية

من أجل احلصول على وظيفة 
أفضل في املستقبل

52464847484848

11141313111513حتقيق مركز اجتماعي مرموق
8141115131112حتسني الوضع املادي لي ولألسرة
5341423من أجل إرضاء الوالدين والعائلة

من أجل تكوين معرفة ذاتية 
وثقافة عالية

21202022202120

2332323أخرى
100100100100100100100اجملموع

تبني من خالل النقاشات التي متت في مجموعات التركيز، أن الرغبة في استكمال 
النظر عن حدوث  السوريني بصرف  الطلبة  اجلامعي متوفرة لدى كافة  التعليم 
أن  الطلبة  أظهر  وقد  حياتهم.   في  أثرت  التي  العوامل  من  غيرها  او  األزمة 
ذاتهم  وتطوير  اجلامعي  التعليم  استكمال  في  متمثل  الصمود  على  إصرارهم 
من أجل تطوير معارفهم وخبراتهم في احلياة واحلصول على فرص أفضل. وأشار 
البعض الى أنه بالرغم من وجود الرغبة احلقيقية في التعليم، إال أن ظروفهم في 
األردن ساهمت في توجههم للتعليم اجلامعي، وخصوصا املاجستير والدكتوراه، 
نظراً لشح املوارد املتاحة في فرص العمل. وكان هذا من أبرز االسباب املتعلقة 
باستكمال الدراسة ما بعد البكالوريوس والدكتوراه، باإلضافة الى أن عدداً محدداً 
العليا  الدراسات  والتفوق بحيث يدفعه نحو  الذكاء  أظهر مستويات عالية من 

واملزيد من األبحاث والتقدم العلمي. 
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تبني في أغلب اجلامعات أن الطلبة يتوجهون الستكمال التعليم من أجل تطوير 
املعارف واخلبرات وحتسني مستوى العيش. أما بخصوص فرص العمل، فقد أجمع 
النقاشات  جاءت  وقد  األردن.  في  كبيرة  حتديات  وذات  ضئيلة  أنها  على  الطلبة 
في جامعتي التكنولوجيا والهاشمية حتديداً برغبة الطلبة في الدراسة كونهم 
إضاعة  في  يرغبون  وال  املدرسة  أثناء  األكادميي  التحصيل  في  دائما  متفوقني 

الفرصة لتوظيف هذا التفوق رغم حتديات املرحلة التي ميرون بها. 

السبب في  من حيث  تذكر  فروق  هناك  تكن  اإلناث، فلم  الطلبة  بخصوص  أما 
االلتحاق بالتعليم اجلامعي، إال ان البعض منهن كن يسعني الى التمكني الذاتي 
واالنشغال بالدراسة كبديل عن البقاء باملنزل كون االعتقاد السائد بني اجملتمعات 
السورية التي جاءت الى األردن ما زال مييل نحو بقاء الفتاة داخل البيت حلمايتها 

ورعايتها بصورة أكبر عما هو احلال داخل سورية.  

وجتدر اإلشارة هنا الى أن هناك فجوة كبيرة بني أعداد الطلبة املؤهلني لالنخراط 
أكادميياً  االلتحاق سواء  القادرين على  الطلبة  العالي وبني  التعليم اجلامعي  في 
اخلاصة  التركيز  مجموعة  في  متت  التي  النقاشات  على  بناء  وذلك  مالياً،  او 
باملنظمات احمللية والدولية، حيث أشار  مدير مكتب احلكومة السورية املؤقتة الى 
ان أقل من 5 % هم فقط من الطلبة امللتحقني في اجلامعات األردنية، مما شكل 
عقاباً جماعياً لتلك الفئة التي بقيت عاجزة عن التحصيل  على حد تعبيره “ 
األكادميي« وأشارت إحدى املمثالت ملنظمة محلية، وتعمل على مشروع ممول من 
قبل »اليونسكو«، إلى أن املشروع صمم لتلك الفئة التي لم تستطع الولوج الى 
التعليم اجلامعي العالي عبر توفير منح دراسية متخصصة في الدبلوم املهني 
راغبا في  كان  اذا  اجلامعي  تعليمه  أن يستكمل  للطالب  ذاته ميكن  الوقت  وفي 

ذلك. 

أسباب اختيار التخصص الذي التحق به الطالب

أظهرت النتائج أن السبب الرئيس في اختيار التخصص الذي التحق به الطالب 
لدى غالبية من ثالثة أرباع الطلبة )74 %( هو امليول والرغبة في دراسة التخصص 
امللتحقني به حاليا كان السبب الرئيس في االختيار، فيما أفاد 9 % أن السبب في 

االختيار هو العتبارات متعلقة بسوق العمل، وأفاد 6 % أن معدل الثانوية 
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العامة هو الذي ألزمهم على اختيار التخصص الذي يدرسونه، فيما أفاد 5 % بأن 
تخصصهم احلالي هو نزوال عند رغبة األهل وتوجيه منهم.

الشكل رقم : 9 السبب الرئيسي الختيار التخصص الذي يدرسه الطالب اآلن

وتظهر النتائج أيضاً أن السبب الرئيسي الختيار التخصص الذي يدرسه الطالب 
اجلامعات  لدى طلبة  أعلى  العامة كان  الثانوية  حاليا العتبارات متعلقة مبعدل 
احلكومية منه لدى طلبة اجلامعات اخلاصة. فيما اختار طلبة اجلامعات اخلاصة 
من  أعلى  بنسبة  العمل  بسوق  املتعلقة  لالعتبارات  يدرسونه  الذي  التخصص 

طلبة اجلامعات احلكومية. اجلدول رقم )5(.
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اجلدول رقم: 5، السبب الرئيسي الختيار التخصص الذي يدرسه الطالب اآلن )حسب نوع 

اجلامعة، ونوع الكلية، واجلنس(

اجملموع اجلنس )%(نوع الكلية )%(نوع اجلامعة )%(

)%( أنثـىذكـرانسانيةعلميةخاصةحكومية

توفر منح دراسية في هذا 
التخصص

1324132

5564555رغبة وتوجيه من األهل
معدل الثانوية العامة ألزمني 

على ذلك
9464486

6119111099العتبارات متعلقة بسوق العمل
75747671767274ميولي ورغبتي في التخصص

4326433أخرى 
100100100100100100100اجملموع

أظهرت النقاشات التي متت مع الطلبة في مجموعات التركيز أن غالبية الطلبة 
فيما  الشخصية  الرغبة  وحتقق  طموحهم  تلبي  التي  التخصصات  اختاروا 
سيكونون عليه في املستقبل، بينما البعض منهم أشار إلى انهم اضطروا إلى 
القبول بتخصص معني لعدم توفر شروط ومتطلبات التخصص ضمن مؤهالتهم 

ومبا يتواءم وتعليمات اجلامعة. 

اضطروا  الذين  الطلبة  من  قليل  عدد  أشار  كما 
سورية  في  اجلامعية  الدراسة  مقاعد  ترك  الى 
نظرا  التخصص  تغيير  الى  األردن  الى  واالنتقال 
لعدم قدرتهم على توفير املتطلبات املالية او عدم 
اجلامعية  املتطلبات  ويطابق  مماثل  تخصص  توفر 

في األردن.

»ملا سجلت تخصصي بطلب املنحة 
هندسة ميكانيك طيران حكولي إذا 
بدك املنحة اختار تخصص غير هاد 
ألنه مكلف جدا، صارو يحكولي عن 

تخصصات ادبيه بس انا رفضتها 
قطعيا ألنه مجالي علمي، وضليت 

بالهندسة ما اخدت منحة” 
)طالب هندسة في جامعة العلوم 

والتكنولوجيا(
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ثالثاً: الصعوبات واملشكالت التي واجهها الطلبة السوريون
في هذا القسم، مت التطرق الى الصعوبات واملشكالت التي من املمكن أن يكون قد 
واجهها الطلبة السوريون في كافة مراحل العملية التعليمية بدءاً من عملية 
وأيضاً  واالجتماعية  األكادميية  أبعادها  بجميع  الدراسية  املرحلة  وأثناء  االلتحاق 

فيما يتعلق باملستقبل. 

 

إجراءات القبول والتسجيل عند االلتحاق باجلامعات . 1

تشير نتائج الدارسة الى تعرض 7 % من الطلبة السوريني لصعوبات في معادلة 
شهاداتهم املدرسية عند تقدمي طلبات االلتحاق في اجلامعات، فيما أفاد 93 % 
بأنهم لم يتعرضوا ألي صعوبات متعلقة بهذا اخلصوص. ولم تظهر النتائج أية 
فروقات متعلقة مبعادلة الطلبة لشهاداتهم املدرسية مرتبطة بنوعية اجلامعة 
حيث  الطالب،  بها  املسجل  الكلية  في  فروقات  فيما ظهرت  الطالب،  او جنس 
كانت الصعوبات لدى الطلبة املسجلني في الكليات اإلنسانية أعلى منها لدى 

الطلبة املسجلني في الكليات العلمية.

الشكل رقم : 10مواجهة صعوبات في معادلة الشهادات املدرسية عند تقدمي طلب االلتحاق باجلامعة
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القبول  بإجراءات  متعلقة  مشكالت  ألية   % 88 الطلبة  غالبية  يتعرض  لم 
والتسجيل واملتعلقة، وحتديداً في احلصول على مقعد جامعي. فيما تعرض لذلك 
وبشكل دائم 3 % من الطلبة وتعرض لبعض املشكالت 9 % من الطلبة. ولم 
تظهر النتائج أن الصعوبات التي واجهها الطلبة مرتبطة بجنس الطالب او نوع 

اجلامعة او الكلية التي يدرس بها.

الطلبة، حيث كانت  أغلب  ولدى  التركيز  نقاشات مجموعات  ذاته، أكدته  األمر 
هناك تسهيالت خاصة وفترات سماح الى حني إنهاء معامالت معادلة الشهادات 

املدرسية. 

الشكل رقم: 11 مواجهة مشكالت في إجراءات احلصول على مقعد جامعي

يواجهون مشكالت في  دائما  بأنهم  الطلبة  من  ذلك، أفاد 13 %  الى  باإلضافة 
إجراءات القبول والتسجيل واملتعلقة بتسجيل املواد في بداية كل فصل، فيما 
يواجهون مشكالت  ما  املستجيبني، وغالبا  من   % 55 اية مشكالت  يواجه  لم 

متعلقة بإجراءات التسجيل 32 % من الطلبة املستجيبني. 
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الشكل رقم 12: مواجهة مشكالت في إجراءات التسجيل للمواد

وعند مقارنة مواجهة الطلبة ملشكالت متعلقة بإجراءات التسجيل للمواد في 
أن  النتائج  أظهرت  اخلاصة،  واجلامعات  احلكومية  اجلامعات  بني  فصل  كل  بداية 
طلبة اجلامعات احلكومية أكثر عرضة ملثل هذه املشكالت مقارنة بطلبة اجلامعات 
اخلاصة، وأظهرت النتائج ايضاً أن طلبة الكليات العلمية تعرضوا بشكل أكبر من 
بدايات  املواد في  بإجراءات تسجيل  اإلنسانية ملشكالت متعلقة  الكليات  طلبة 

الفصل الدراسي. 
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الشكل رقم: 13 مواجهة مشكالت في إجراءات التسجيل للمواد في بداية كل فصل )حسب نوع 

اجلامعة، والكلية(

تبني من خالل اجملموعات املركزة، أن هناك تفاوتاً بني اجلامعات فيما يتعلق بإجراءات 
تسير  اإلجراءات  كانت  اجلامعات  أغلب  وفي  والتسجيل،  القبول  ومتطلبات 
بسالسة ووضوح، ما عدا إشكالية إحضار األوراق الثبوتية املطلوبة من سورية، 
تبقى  والتي  املتاحة  املنح  توفر  عن  الناجم  التأخير  مع  منها،  البعض  ومعادلة 
أي  لتسهيل  بها  التدخل  اجلامعات  تستطيع  ال  والتي  اخلارجية  العوامل  ضمن 
إجراء. إال أن عددا قليالً واجه بعض املعوقات في مدى جتاوب اجلامعات مع الظروف 

التي تعيق توفير بعض املتطلبات وتوفير األوراق الثبوتية. 

الالجئني  شؤون  مديرية  بها  قامت  التي  اإلجراءات  من  عدداً  هناك  أن  تبني  كما 
بإصدار  يتعلق  فيما  وخصوصا  الثبوتية،  األوراق  على  احلصول  تسهيل  أجل  من 
الوثيقة األمنية التي تعتبر الوثيقة األساس في أي تعامالت رسمية في األردن من 
قبل الالجئني السوريني. األمر الذي كان له تأثير في قبول وتسجيل الطلبة في 
اجلامعات كما تبني من املقابالت التي عقدت مع ممثلني/ات عن اجلامعات األردنية أن 
هناك تنسيقاً كبيراً بني إدارة اجلامعات احلكومية واخلاصة واملراكز األمنية وكافة 
السوريني  للطلبة  الالزمة  التسهيالت  توفير  بهدف  وذلك  العالقة،  ذات  اجلهات 

وتأمني حقهم في استكمال تعليمهم.  
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اإلجراءات  في  املشكالت  أن  الطلبة  وأكد 
غالباً ما ترجع الى عدم وجود جواز السفر 
احلصول  وصعوبة  السوريني  الطلبة  لدى 

على الوثائق املطلوبة. 

فيما  الالجئني  شؤون  مديرية  ممثل  وأشار 
اخلاصة  اخلدمة  وثيقة  إصدار  يخص 
بالسوريني في األردن، الى أن هذه الوثيقة 

محافظات  كافة  في  املنتشرة  األمنية  املراكز  عن  تصدر  تعريفية  بطاقة  تعتبر 
مع  املسجلني  لالجئني  األولى  الفئة  لفئتني:  الوثيقة  هذه  وتصدر  اململكة، 

املفوضية، والفئة الثانية للسوريني غير املسجلني.

وتتحدث إحصائيات مديرية شؤون الالجئني السوريني عن مليون و400 ألف الجئ 
سوري تقريبا في األردن: 650 ألف مسجلني في املفوضية والباقي غير مسجلني. 
شؤون  مديرية  ممثل  وأفاد  الفئة.  باختالف  الوثيقة  استخراج  إجراءات  وتختلف 
الالجئني أن األوراق الثبوتية الالزمة لالجئني الذين دخلوا األردن بشكل نظامي هي 
غير  األردن بصقة  دخلوا  الذين  الالجئون  أما  السكن.  وإثبات مكان  السفر  جواز 
رسمية من خالل املعابر عن طريق الشريط احلدودي، فيتم منحهم وثيقة اخلدمة 
اخلاصة بالالجئني من مركز استقبال “رباع السرحان”، والتي يحدد فيها مكان 

اإلقامة داخل اخمليمات.

دخولهم  تنظم  خاصة  إجراءات  فلهم  اخمليمات،  في  املقيمني  الطلبة  وبشأن 
أي فترة  إجازة شهرية من اخمليم  الطالب  يتم منح  اخمليم، بحيث  وخروجهم من 
يسمح له خاللها مغادرة اخمليم ومن ثم العودة للمخيم إلثبات اإلقامة، ويستطيع 

الطالب تكرار هذه العملية مرات عدة.

وأشار ممثل مديرية شؤون الالجئني إلى عدد من التسهيالت التي مت منحها العام 
2015، منها:

» ما في مشاكل«، »اإلجراءات سهلة، 
سجلت الكتروني فطلع القبول مباشرة 

واجيت وعملت االوراق وعادلت الشهادة 

وعملت االوراق بالسفارة واجلواز وهيك 

وعادلتهم وسجلت باجلامعة«) طالب في 

جامعة خاصة(
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االمتيازات في مجال إصدار الشهادة الصحية: مت تخفيض رسومها من 30 1-1
دينار اً إلى 5 دنانير لالجئني السوريني.

عقد اإليجار املصدق: لوحظ خالل تلك الفترة رفض أصحاب العقارات تصديق 2-1
عقود اإليجار للسوريني من اجلهات املعنية، ملا يترتب عليه من رسوم وضرائب 

وفق أحكام القانون األردني، وهنا جاءت التسهيالت بثالثة اجتاهات:

أوالً: عقد إيجار موقع من صاحب العقار دون تصديقه.

ثانياً: شهادة خطية موقعة من املالك واملستأجر في املركز األمني يقر بها املالك 
بسكن املستأجر لعقاره.

ثالثاً: شهادة خطية من املفوضية تثبت مكان إقامة املسجلني لديها.

تغطية نفقات الدراسة احلالية. 2

في هذا اجلزء؛ مت سؤال الطلبة عن اجلهة الرئيسية التي تتحمل نفقات دراستهم 
احلالية، وكيفية جتاوز الصعوبات املتعلقة بتغطية نفقات الدراسة.

أو  شخصيا  هم  يتحملون   % 74 تقريباً  الطلبة  أرباع  ثالثة  أن  النتائج  أظهرت 
عائالتهم نفقات دراستهم احلالية، فيما أفاد 12 % أن هنالك منظمات أوروبية 
خاصة  مانحة  جهات  هنالك  ان   % 10 وأفاد  احلالية،  دراستهم  نفقات  تتحمل 

تتحمل نفقات دراستهم.

الشكل رقم: 14 اجلهة التي تتحمل نفقات الدراسة احلالية
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تشير النتائج إلى أن املنظمات األوروبية تتحمل نفقات دراسة الطلبة في اجلامعات 
احلكومية أكثر من اجلامعات اخلاصة، فيما كان حتمل املنظمات لنفقات دراسة 
طلبة في الكليات اإلنسانية أعلى منه في الكليات العلمية. ولم تظهرالنتائج 
أية فروقات مبنية على جنس الطالب وحتمل نفقات الدراسة احلالية. اجلدول رقم )6(.

اجلدول رقم: 6، اجلهة التي تتحمل نفقات الدراسة احلالية )حسب نوع اجلامعة، والكلية، واجلنس(

اجملموع اجلنس )%(نوع الكلية )%(نوع اجلامعة )%(

)%( أنثـىذكـرانسانيةعلميةخاصةحكومية

72767868767274عائلتي/انا شخصياً
14111016121312املنظمات األوروبية

10991191010اجلهات املانحة اخلاصة
2222232اشخاص آخرون

2213223جهات أخرى )دولية ومحلية(
100100100100100100100اجملموع

الدراسة من  الدراسة والبحث عن ضمان االستمرارية في  ظروف  االنقطاع عن 
الصعوبات التي واجهت الطلبة، ومن أجل ضمان استمرارية التعليم في اجلامعات 

فرص  ومحدودية  اجلامعية  الرسوم  الرتفاع  ونتيجة 
املنح، كان ال بد من االنقطاع عن الدراسة ألغراض 

العمل بهدف تأمني كلفة التعليم. 

أمام  األكبر  التحدي  كان  الدراسة  عن  االنقطاع 
غالبية الطلبة، وبعد قدومهم إلى األردن كان نصيب غالبيتهم االنقطاع لفترات 
سنوات  أربع  إلى  بعضهم  عن  وصلت  مختلفة، 
حول  االنقطاع  أسباب  وتركزت  االنقطاع،  من 
لقدومهم،  األولى  الفترة  في  النفسية  الظروف 
قريبة،  العودة ستكون  أن  اعتقادهم  إلى  إضافة 

وال ننسى العائق األهم واألكبر وهو التكاليف 

االنقطاع عن الدراسة ألغراض 

العمل كانت من احد االساليب 

التي يتم فيها تغطي الرسوم 

اجلامعية

»كنت بسوريا سنة ثالثة كيمياء 
وانقطعت عن الدراسة هناك وبس 

اجيت على األردن لبعد 3 سنني 

»Edu Syria طلعتلي منحة
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املالية. غالبية الطلبة لم تتم معادلة العديد من الساعات الدراسية لهم. فيما 
اضطر البعض إلى االنقطاع عن الدراسة حلني احلصول على املنحة، والبعض األخر 

لم تظهر لدية هذه املشكلة.

 آلية الوصول الى املعلومات املتعلقة مبؤسسات التعليم العالي واجلهات املانحة . 3

املقدمة، وقد  اخملتلفة  الدراسية  املنح  الطلبة عن  تنوعت أشكال وطرق معرفة 
من   % 25( الدراسية  نفقاتهم  لتغطية  منح  على  احلاصلني  الطلبة  سؤال  مت 

الطلبة( حول الطريقة التي عرفوا فيها عن هذه املنح. وأظهرت النتائج أن  36 
% منهم عرفوا عن هذه املنح عن طريق مواقع التواصل االجتماعي، فيما عرف 
29 % طريق املوقع الرسمي للجهة املانحة عن توفر منح عن هذه املنح، وعرف 
26 % عن طريق األهل، األصدقاء، األقارب، وعرف 7 % عن طريق مفوضية الالجئني 

السوريني عن توفر منح للطلبة السوريني.

الشكل رقم: 15 للذين أفادوا بأنهم حاصلون على منح دراسية لتغطية نفقات الدراسة، كيفية 

املعرفة عن املنح الدراسية

طلبة اجلامعات احلكومية أكثر اعتمادا على مواقع اجلهات املانحة للحصول على 
معلومات حول املنح الدراسية من طلبة اجلامعات اخلاصة، فيما كان اعتماد طلبة 
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اجلامعة اخلاصة على األهل واألقارب واألصدقاء ملعرفة معلومات عن املنح أعلى 
من اعتماد طلبة اجلامعات احلكومية.  اجلدول رقم )7(

اجلدول رقم: 7، للذين أفادوا بأنهم حاصلون على منح دراسية لتغطية نفقات الدراسة، كيفية املعرفة 

عن املنح الدراسية )حسب نوع اجلامعة، والكلية، واجلنس(

اجملموع اجلنس )%(نوع الكلية )%(نوع اجلامعة )%(

)%( أنثـىذكـرانسانيةعلميةخاصةحكومية

عن طريق مواقع التواصل 
االجتماعي

34363537373436

34273027263329إعالن اجلهة املانحة على موقعها

22272527272426عن طريق األهل، األصدقاء، األقارب
عن طريق مفوضية الالجئني 

السوريني
9778787

0321312مصادر اخرى
100100100100100100100اجملموع

نتائج حتليل اجملموعات املركزة؛ أظهرت أن غالبية الطلبة من مختلف اجلامعات 
التواصل  مواقع  كانت  وجنسهم،  تخصصاتهم  بتنوع  واخلاصة  احلكومية 
االجتماعي والقروبات what’s App. groups وحتى Google وغيره في 
العالم اإللكتروني )اإلنترنت( وسيلتهم األولى في احلصول على املعلومات، تالها 

املعارف واألصدقاء واجليران األردنيون.  

اخلاصة   التركيز  مجموعات  نتائج  في  إجماعاً  هناك  ان  النتائج  من  تبني 
االجتماعي  التواصل  وسائل  أن  على  تركزت  والتي  املعلومات  الى  بالوصول 
والتطبيقات اخلاصة باحملادثات كانت هي األكثر استخداماً وفعالية. ومن ثم 
تفاوتت ما بني األهل واألصدقاء وعن طريق اإلعالنات في املنظمات الدولية 

ومن ضمنها مفوضية الالجئني التي توافقت ونتائج اجلدول أعاله.
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االلتحاق باجلامعات . 4

مت سؤال الطلبة فيما إذا واجهوا صعوبات قبل دخولهم اجلامعة كان من املمكن 
الطلبة  نصف  أن  النتائج  وأظهرت  اجلامعي،  بالتعليم  التحاقهم  دون  حتول  ان 
كان  املالي  الوضع  ان  منهم   % 34 أفاد  فيما  صعوبات،  أية  يواجهوا  لم  تقريباً 
احدى الصعوبات، وأفاد 5 % أن احلصول على األوراق الثبوتية الالزمة كان إحدى 
هذه الصعوبات، فيما أفاد 6 % ان قلة توفر املنح وارتفاع تكاليف الدراسة هي 

إحدى الصعوبات التي واجهتهم.

الشكل رقم : 16 الصعوبات التي واجهها الطلبة قبل دخولهم اجلامعة، والتي كان من املمكن أن حتول 

دون دخولهم اجلامعة 

بالوضع  متعلقة  تعرضوا لصعوبات  قد  اخلاصة  اجلامعات  أن طلبة  الواضح  من 
أكثر من طلبة  اجلامعة  الى  دخولهم  دون  ان حتول  املمكن  التي كانت من  املادي 
من  أكثر  مالية  لصعوبات  اإلناث  الطالبات  تعرضت  وقد  احلكومية.  اجلامعات 

الطلبة الذكور. اجلدول رقم )7(
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اجلدول رقم: 8، الصعوبات التي واجهها الطلبة قبل دخولهم اجلامعة، والتي كان من املمكن أن حتول 

دون دخولهم اجلامعة )حسب نوع اجلامعة، والكلية، واجلنس(

اجملموع اجلنس )%(نوع الكلية )%(نوع اجلامعة )%(

)%( أنثـىذكـرانسانيةعلميةخاصةحكومية

50473338494548لم يواجه اية صعوبات
283733323734الوضع املالي

4225333ارتفاع تكاليف الدراسة
4345243قلة توفر املنح الدراسية

صعوبة احلصول على جميع 
األوراق الثبوتية الالزمة

6479545

783338967أخرى
100100100100100100100اجملموع

وعند السؤال عن املعيقات/الصعوبات التي حتول دون التحاق الطلبة السوريني 
بالتعليم العالي في اجلامعات األردنية، أفاد 58 % أن أبرز هذه املعيقات هو الوضع 
املادي للطالب وأسرته، فيما أفاد 12 % ان تكاليف الدراسة املرتفعة هو أبرز هذه 
املعيقات ، وأفاد 6 % أن صعوبة معادلة شهادة الثانوية العامة واألوراق الثبوتية 
الالزمة هو من أحد املعيقات، فيما أفادت النسبة نفسها أن العائق هو عدم توفر 
منح دراسية كافية لتغطية نفقات الدراسة. ولم تظهر النتائج أي فروقات في 
رأي الطلبة باملعيقات التي حتول دون التحاق الطلبة باجلامعات مرتبطة بنوعية 

اجلامعة او الكلية او جنس الطالب.
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الشكل رقم 17: الصعوبات التي حتول دون التحاق الطلبة السوريني في اجلامعات األردنية من وجهة 

نظر الطلبة السوريني

)الرسوم  الدراسة  نفقات  تغطية  في  صعوبات  تقريباً  الطلبة  نصف  واجه 
واملصروف(، فيما أفاد النصف اآلخر بأنهم لم يواجهوا صعوبات في تغطية نفقات 
بتغطية  املتعلقة  الصعوبات  جتاوز  تغطية  كيفية  عن  السؤال  وعند  الدراسة. 
بأنهم غطوا العجز عن طريق القروض والشيكات  نفقات الدراسة، أفاد 26 % 
األهل  العجز عن طريق دعم  بأنهم غطوا هذا  النسبة نفسها  املؤجلة، وأفادت 
واألصدقاء واألقارب. فيما أفاد 23 % بأنهم غطوا العجز عن طريق العمل او زيادة 
ساعات العمل. فيما اضطر 8 % منهم الى تأجيل الدراسة. في حني جلأ 5 % 
الى التقدمي على منح ومساعدات. وأفاد 5 % من الطلبة بأنهم لم يتجاوزوا الى 
كما لم تظهر النتائج اي  اآلن الصعوبات املتعلقة بتغطية نفقات دراستهم.  
فروقات بني الطلبة حسب اجلامعة، او الكلية او اجلنس والصعوبات التي تعرضوا 
لها في تغطية نفقات الدراسة، فهي غير مرتبطة بطبيعة اجلامعة او الكلية او 

جنس الطالب.
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الشكل رقم: 18 مواجهة الطلبة لصعوبات في تغطية نفقات الدراسة )الرسوم، واملصروف(

الشكل رقم: 19 كيفية تغطية/جتاوز الصعوبات )للذين واجهوا صعوبات 49 %(
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الدراسة  نفقات  أن  على  أكدوا  املرّكزة  النقاش  مجموعات  في  الطلبة  غالبية 
باملقارنة  جدا  باهظة  اجلامعية 
مع مجانية التعليم في اجلامعات 
الوضع  أن  الى  السورية، باإلضافة 
األردن متردٍ، ما  املعيشي لهم في 
االكبر،  التحدي  أمامهم  يشكل 
يلجأ  كان  منهم  البعض  إن  حتى 
الفصول  بعض  في  االنقطاع  الى 
املبالغ      وادخار  للعمل  الدراسية 

املالية الالزمة الستكمال الدراسة، أو ان البعض كان يعمل في فترات مسائية 
ايضا لتغطية النفقات. 

والبد من اإلشارة الى أن هناك منظمات تقدم املنح والقروض الستكمال التعليم 
اجلامعي التي لم تكن باحلجم الكافي من وجهة نظر الطلبة في كافة اجلامعات 

بحيث بقيت ضمن حدود ضيقة ومحدودة العدد. 

وفي مقابلة مع ممثلة إحدى اجلامعات، أشارت الى ان اجلامعة بصدد التفكير في 
من  إما  الدراسية  النفقات  تغطية  أجل  من  السوريني  للطبة  تسهيالت  توفير 

خالل التقسيط أو احلصول على خصومات معينة مشروطة باملعدل. 

 

توفير املنح والقروض التعليمية . 5

آلية الوصول الى املعلومات اخلاصة بتعليمات املنح والقروض كانت من القضايا 
التي ظهرت في جانب املعيقات، حيث أنه بالرغم من محدودية املنح التعليمية، 
إالّ أن أغلب الطلبة في مجموعات التركيز أشاروا الى أن التعليمات اخلاصة بتوفير 
املنح والقروض كانت مقتصرة على املواقع اإللكترونية جلهات مانحة أو لبعض 
املواقع اإللكترونية لدى اجلامعات، األمر الذي لم يكن باإلمكان الوصول اليه في 
بدايات األزمة كون االشتراك في خطوط اإلنترنت يتطلب كلفة مالية ومهارة في 
استخدام التكنولوجيا. إضافة الى ذلك أن االعالنات كانت تنشر باللغة اإلجنليزية 

»اجيت على األردن ما كنت اعرف منحة دافي 
او املنح هون، كنت بعرف انو التعليم على 
حسابي، انا هون كان التعليم غالي فصرت 
أسال بالكليات، وكمان قدمت على منح 

وعرفت عن منحة تركيا قدمتلها بس وقتها 
املنحة ما قبلت كتير وما صار نصيب، بعدها 

قدمت على منحة دافي وبقيت 2016 النقبلت 
مبنحة دافي« )طالبة في جامعة خاصة(
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التي لم تكن من اللغات التي تستخدم في املدارس واجلامعات السورية بشكل 
متخصص. 

محدودية املنح التعليمية واملساعدات الدولية اخلاصة بالتعليم اجلامعي . 6

من املالحظ أن أغلب املساعدات املقدمة للالجئني السوريني في مجال التعليم 
كانت موجهة للتعليم األساسي، نظرا لألعداد الكبيرة من األطفال الذين جلأوا 
الى األردن مع أهاليهم، حيث كانت املساعدات موجهة للبنية التحتية للمدارس 
وإتاحة الفرص للتعليم وتوفير البيئة التعليمية املناسبة، ولكن اليوم وبعد مرور 
الذين  ما يقارب السبع سنوات، أصبح عدد األطفال هو ذاته العدد من الشباب 
يبحثون عن فرص للتعليم اجلامعي، وهو األمر الذي يشكل خطورة على مستقبل هؤالء. 

 Hopes في هذا اجلانب كانت هناك مداخله ملديرة املشروع التعليمي

أن  إلى  املاجستير  بدرجة  واخلاص   Hopes التعليمي  املشروع  مديرة  أشارت  حيث 

الالجئني  السوريني  الطلبة  تواجد  أماكن  إلى  دورية  ميدانية  بزيارات  تقوم  املؤسسة 

)مخيم الزعتري على سيبل املثال( للتعريف باملنح التعليمية املتاحة ودعم أي نشاط 
مسارهم  إلكمال  وحتفيزهم  الطلبة  قدرات  تعزيز  على  تعمل  تعليمية  مببادرات  يتعلق 

التعليمي. 

» التمويالت التي يقدمها املانحون في إطار االستجابة لألزمة السورية كانت دوماً أساسية 
وترميمها،  املدارس  وبناء  االستيعاب.  على  املدارس  قدرة  زيادة  من  املضيفة  البلدان  لتكمني 
في  الدراسة.  عن  املنقطعني  لألطفال  موجهة  برامج  وإعداد  وتدريبهم،  املدّرسني  وتوظيف 
فبراير/شباط 2016، تعهد املانحون في مؤمتر في لندن بأكثر من 11 مليار دوالر في شكل 
مساعدات متتد على عدة سنوات لتحقيق أهداف مثل الوصول إلى نسبة التحاق كاملة في 
البلدان املضيفة لالجئني في 2017، ولكن املبالغ التي ُصرفت حتى اليوم غير معلومة. ذكرت 
التعليم، في تقرير  تُركز على  منظمة »عاملهم« )Theirworld(، منظمة غير حكومية 
أصدرته في أغسطس/أب أن » أغلب املانحني لم يلتزمون حتى بأبسط معايير الشفافية«. 
على املانحني االلتزام بتعهداتهم على وجه السرعة لتسهيل التخطيط اجليد للعام الدراسي 

املقبل- وما بعده- وضمان التحاق األطفال الالجئني باملدراس« )مندوبة وزارة التخطيط(



42 

مركز الدراسات االستراتيجية - اجلامعة األردنية 

رابعاً: الرضى عن العملية التعليمية والهيئة اإلدارية والتدريسية
يتطرق هذا القسم الى طبيعة تفاعل الطلبة مع الهيئتني التدريسية واإلدارية 
في اجلامعة، باإلضافة الى رأيهم بالعملية التعليمية واملناهج وأساليب التدريس 
أيضا عن مدى رضاهم عن  الطلبة  ومت سؤال  العمل.  الى سوق  الطلبة  وتأهيل 

التخصص الذي يدرسونه واجلامعة بشكل عام.

الرضى عن العملية التعليمية. 1

باجململ، هنالك رضى كبير عن العملية التعليمية، ولكن يتفاوت الرضى حسب 
 )% 56( وأدناها   )% 80( للتعايش  الفرص  بإتاحة  أعالها  كان  حيث  املوضوع، 

اعتماد التدريس على التلقني داخل احملاضرة.

من حيث  للمواد  التعليمية  املقررات  توافر  على  الطلبة  ثلثي  من  غالبية  توافق 
املراجع واألجهزة واخملتبرات، بينما أفاد 28 % بأن هنالك ضعفاً في توفر املقررات 
للمواد )مراجع، أجهزة، مختبرات(.  ويوافق 37 % من الطلبة على أن التدريس 
التلقني داخل احملاضرة، فيما ال يعتقد ذلك أكثر من  في جامعتهم يعتمد على 
نصف الطلبة بقليل )56 %(. ويوافق 15 % من الطلبة على أنه ال تتاح لهم 
الفرصة الكافية للنقاش واحلوار داخل احملاضرة، فيما ال يوافق 80 % من الطلبة 

على ذلك.

اجلدول رقم: 9، خالل احلياة اجلامعية األكادميية، يتفاعل الطالب مع عدد من اجلهات األكادميية 

كاألساتذة واإلدارة والتسجيل وغيرها، ما هي اإلجابة التي تعبر عن رأيك في كل من: 

موافق

)%(

غير موافق

)%(

غير متأكد

)%(

اجملموع

)%(
 ضعف توفر املقررات للمواد )مراجع، أجهزة، 

مختبرات(
28657100

37567100 اعتماد التدريس داخل احملاضرة على التلقني

 عدم إتاحة الفرصة الكافية للنقاش واحلوار 
داخل احملاضرة.

15805100
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داخل  التدريس  اعتماد  بني  واضحة  فروقات  هنالك  ان  أيضاً  النتائج  وأظهرت 
يوافق  التلقني بني اجلامعات احلكومية واجلامعات اخلاصة، حيث  المحاضرة على 
45 % من طلبة اجلامعة احلكومية على ان التدريس يعتمد على التلقني، مقابل 

34 % يوافقون على ذلك من طلبة اجلامعات اخلاصة.

تتاح  ال  أنه  على  احلكومية  اجلامعات  طلبة  من   % 21 نسبته  ما  أيضاً  ويوافق 
الفرص الكافية للنقاش واحلوار داخل احملاضرة، مقابل 13 % من طلبة اجلامعات 

اخلاصة يوافقون على ذلك.

الشكل رقم: 20 خالل احلياة اجلامعية األكادميية، يتفاعل الطالب مع عدد من اجلهات األكادميية كاألساتذة 

واإلدارة والتسجيل وغيرها، ما هي اإلجابة التي تعبر عن رأيك في كل من:  )حسب نوع اجلامعة(

بالعملية  اخلاصة  العبارات  من  مجموعة  في  رأيهم  حول  الطلبة  سؤال  مت 
التعليمية، وأظهرت النتائج أن 57 % من الطلبة يوافقون على أن نظام التدريس 
في اجلامعة يشجع على اإلبداع، مقابل 34 % من الطلبة يوافقون على أن نظام 
التدريس في اجلامعة ال يشجع على اإلبداع. ويرى نصف الطلبة تقريباً 53 % أن 
العملية التعليمية تركز على تنمية اجلانب املعرفي على حساب اجلوانب األخرى 

في شخصية الطالب. 
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التكيف االجتماعي. 2

ال يتاجه اغلبية الطلبة )88 %( أي صعوبات في التعامل مع اجلنس اآلخر، فيما 
اجلامعي  احلرم  داخل  الطلبة  أن سلوكيات  الطلبة  ارباع  ثالثة  أكثر من  ال يشعر 
بأنها غريبة عنهم. وال يشعر أيضاً 73 % من الطلبة بأنهم مقيدون في التعبير 
عن رأيهم بصراحة جتاه مختلف القضايا االجتماعية. فيما يعتقد نصف الطلبة 
وال  العملية.  للحياة  الطالب  كافية إلعداد  غير  الدراسية  املناهج  بأن   )% 51(
يوافق 83 % من الطلبة على االكتفاء بإحراز احلد األدنى من عالمات النجاح في 

املواد الدراسية، فيما يكتفي بذلك 15 % من الطلبة.

اجلدول رقم: 10، فيما يلي مجموعة من العبارات اخلاصة بالعملية التعليمية، يرجى التعبير عما 

تشعر به حول اإلجابة التي توافقك:

موافق  

)%(

غير موافق

)%(

غير 
متأكد

)%(

اجملموع

)%(

 أشعر بأن نظام التدريس في اجلامعة ال يشجع 
على اإلبداع

34579100

 أرى أن العملية التعليمية تركز على تنمية اجلانب 
املعرفي على حساب اجلوانب األخرى في شخصية 

الطالب
53425100

11881100أشعر بصعوبة في التعامل مع اجلنس اآلخر.

 أحس بأن سلوكيات الطلبة داخل احلرم اجلامعي 
غريبة عني.

19774100

أحس بأنني مقيد في التعبير عن رأيي بصراحة 
جتاه مختلف القضايا االجتماعية.

23734100

 أعتقد بأن املناهج الدراسية غير كافية إلعداد 
الطالب للحياة العملية.

51445100

 أكتفي بإحراز احلد األدنى من العالمات للنجاح في 
املواد الدراسية.

15833100
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وعند التعمق أكثر في النتائج، برزت فروقات بني طلبة اجلامعات احلكومية وطلبة 
اجلامعات اخلاصة ومدى موافقتهم على أن نظام التدريس ال يشجع على اإلبداع، 
من   % 31 ذلك، مقابل  احلكومية على  اجلامعات  من طلبة   % 39 يوافق  حيث 
طلبة اجلامعات اخلاصة، ويوافق أيضاً 38 % من طلبة الكليات العلمية، مقابل 
25 % من طلبة الكليات اإلنسانية، ويوافق أيضاً 38 % من الذكور مقابل 29 % 

من اإلناث على أن نظام التدريس ال يشجع على اإلبداع.

الشكل رقم : 21 أشعر بأن نظام التدريس في اجلامعة ال يشجع على اإلبداع )% املوافقون( )حسب 

نوع اجلامعة، الكلية وجنس الطالب(

الدراسية غير  املناهج  أن  أكثر موافقة على  اخلاصة  اجلامعات  أن طلبة  النتائج  أظهرت 

اجلامعات  طلبة  من   % 47 مقابل   ،)% 53( العملية  للحياة  الطلبة  إلعداد  كافية 

على  العلمية أكثر موافقة )54 %(  أن طلبة الكليات  النتائج أيضاً  وأبرزت  احلكومية. 

أن املناهج الدراسية غير كافية إلعداد الطلبة للحياة العملية، مقابل 44 % من طلبة 

الكليات يوافقون على ذلك. وظهر أيضاً أن الطلبة الذكور أكثر موافقة من الطلبة اإلناث.
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الشكل رقم : 22 أعتقد بأن املناهج الدراسية غير كافية إلعداد الطالب للحياة العملية.

 )%  املوافقون( )حسب نوع اجلامعة، الكلية، وجنس الطالب(

التدريب العملي املطلوب من الطلبة . 3

تبني من خالل النقاشات في مجموعات التركيز أن هناك حتدياً مت اعتباره من أهم 
التحديات التي تواجه الطلبة في استكمال متطلبات بعض التخصصات التي 
وهو  العمل،  سوق  في  االنخراط  على  مقدرتهم  وبالتالي  عملياً،  تدريباً  تشمل 
حتدي القبول على برنامج التدرب العملي كمتطلب تخرج في الكليات العلمية. 
والذي يندرج فعليا حتت مظلة متطلبات املنهاج، ولكن مت إفراده ألهميته وتركيز 
الطلبة عليه، وضرورة ايجاد احللول املناسبة له. وفي حاالت أخرى، فإن التعليمات 
أو القوانني األردنية ترفض ذلك، وهذا في التخصصات الطبية، اذ يسمح للطلبة 

األجانب بشكل عام التدريب في كافة املستشفيات احلكومية واخلاصة.
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طبيعة العالقة والتعامل من قبل الهيئتني اإلدارية، والتدريسية . 4

االبعاد  من  مجموعة  عن  الطالب  رضى  مدى  الى  الدراسة  من  اجلزء  هذا  تطرق 
القبول  وعملية  للطلبة،  األساتذة  كمعاملة  التعليمية،  بالعملية  اخلاصة 

والتسجيل والتعامل مع الهيئة اإلدارية.

الغالبية العظمي من الطلبة 95 % يشعرون بأنهم يعاملون بالتساوي من قبل 
هيئة  أعضاء  قبل  من  بالتمييز ضدهم  يوجد شعور  ال  أنه  اجلامعة، أي  أساتذة 

التدريس. 

دائرة  عن  متوسطة  بدرجة  رضاهم  و52 %  كبيرة  بدرجة  رضاهم   % 30 أبدى 
القبول والتسجيل في جامعتهم، وأبدى عدم رضاهم املطلق 7 % من الطلبة. 

عن  متوسطة  بدرجة  و43 %  كبيرة  بدرجة  رضاهم  الطلبة  من   % 32 وأبدى 
الهيئة اإلدارية في اجلامعة، كما أبدى عدم رضاهم املطلق 4 % من الطلبة، وأفاد 

14 % بأنه لم يسبق لهم وتعاملوا مع الهيئة اإلدارية في جامعتهم.
دائرة  تعامل  عن   % 85 رضى  أكثر  اخلاصة  اجلامعات  طلبة  أن  النتائج  وأظهرت 

القبول والتسجيل معهم مقارنة باجلامعات احلكومية 76 %.

الشكل رقم: 23 أشعر بان أساتذتي في اجلامعة يعاملوني بالتساوي مع باقي الطلبة
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الشكل رقم: 24 الرضى عن أداء دائرة القبول والتسجيل في اجلامعة

الشكل رقم: 25  الرضى عن أداء الهيئة اإلدارية في اجلامعة

جاءت نتائج اجملموعات املركزة لتؤكد نتائج املسح امليداني، حيث أظهرت نتائج 
تخصصات  أغلب  كان  التي  اجلامعات  أن  الى  التركيز  مجموعات  في  النقاشات 
الطلبة السوريني فيها تنحو باجتاه التخصصات األكادميية العلمية، كانت أكثر 
اندماجا من خالل العالقات اإليجابية التي تربطهم بكافة الطلبة وأعضاء هيئة 

التدريس داخل احلرم اجلامعي، واملشاركة في األنشطة اخملتلفة من احتفاالت 
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وجلان...الخ. إضافة إلى كون بعض هذه 
الطلبة  تستقبل  باألساس  اجلامعات 
اجلامعات  والسيما  عدة،  جنسيات  من 
أن  على  انعكس  الذي  األمر  اخلاصة، 
بيسر  واالندماج  التقبل  عملية  تسير 

وسهولة.

املواد التعليمية واملناهج الدراسية. 5

فيما يتعلق مبدى مواءمة املناهج الدراسية مع املستوى الدراسي للطلبة. يعتقد 
مستواهم  مع  تتناسب  يدرسونها  التي  واملواد  املناهج  بأن  الطلبة  من   % 47
الدراسي الى حد كبير، فيما يعتقد 48 % بأن مستوى املواد الدراسية يتناسب 
مع مستواهم الى حد متوسط، ويعتقد فقط 1 % بأن املواد واملناهج الدراسية 

ال تتناسب على االطالق مع مستواهم الدراسي.  

»باألول كان في مشاكل اجتماعي أو  
بالعالقات مع الطالب والطالبات مشاكل 

بطبيعة اجملتمع والبيئة يعني مشاكل 
اخذ الطالب السوري ملقعد طالب أردني 
اخر في بداية األزمة السورية لم يكن 

هنا تقبل للطلبة السوريني اما االن فقد 
تتالشي هذه الفكرة«.

أشار مدير مركز الالجئني في جامعة اليرموك إلى  االندماج االجتماعي )رأي مؤسسي(: 

مواجهة الطلبة السوريني في بداية األمر لصعوبة االندماج واالنخراط باجلسم الطالبي، 

ما انعكس على ضعف مشاركتهم في األنشطة اجلامعية. وسعت عمادة شؤون الطلبة 

النشاطات والرحالت  زيادة عدد  زيادة تكيفهم من خالل  في اجلامعة اليجاد حلول تضمن 

امليدانية التي من املمكن أن يشاركوا بها، واشار مدير املركز إلى أن نتائج التقييم األولي تشير 

إلى جناح هذه اآللية.

وسوريات  اردنيات  مجموعة  احنا  هال  عادي  صراحة  طالبة(: »  )رأي  االجتماعي  االندماج 

اسسنا نادي بحث ونسعى يصير اله اعتراف رسمي باجلامعة«، » كل األنشطة الالمنهجية 

يعني أي نشاط بنشارك فيه عادي« »متيز أردني وغير أردني داخل اجلامعة ال، الصراحة انا 

ما لقيت هاد الشي لألمانة والدكاترة ال واهلل، لألمانة حتى في تعاطف أنه سوري، وانا ما 

كان عندي انترنت والكهرباء أحياناً بتقطع، فرحت على رئيس القسم حكيتله هيك هيك، 

الصراحة اعطاني أولوية  عن الطالب وسجلني أول واحد«
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ولم تظهر النتائج فروقات في مناسبة مستوى املناهج التي يدرسها الطلبة مع 
نوع اجلامعة التي يدرسون فيها )حكومية او خاصة(، او مع نوع الكلية امللتحقني 

فيها )كلية علمية او كلية إنسانية( 

الشكل رقم: 26 برأيك، هل تعتقد أن املناهج واملواد التي تدرسها تتناسب مع مستواك الدراسي؟

محور اللغة املستخدمة في التدريس. 6

يتطلب التخصص الذي يدرسه 83 % من الطلبة معرفة لغة غير اللغة العربية، 
باللغة  السوري  املنهاج  الضعيفة  اخللفية  وبسبب  اإلجنليزية،  اللغة  وحتديداً 
اإلجنليزية، فقد مت سؤال الطلبة حول ما اذا كان ذلك يشكل عائقاً أمامهم في 
العربية  غير  التدريس  لغة  أن  النتائج  أظهرت  األردنية.   اجلامعات  في  التعليم 
تشكل في بعض األحيان عائقاً لدى 35 % من الطلبة، فيما تشكل عائقاً في 
كثير من األحيان لدى 7 % من الطلبة، وال تشكل لغة التدريس غير العربية أي 

عوائق لدى 58 % من الطلبة.
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الشكل رقم: 27 هل التخصص الذي تدرسه يتطلب معرفة كافية بلغة غير العربية؟

لم تظهر هنالك فروقات اطالقاً في متطلب معرفة لغة غير العربية بني اجلامعات 
احلكومية واجلامعات اخلاصة، فيما ظهرت هنالك فروقات كبيرة بني طلبة الكليات 

العلمية )94 %( والكليات اإلنسانية )59 %(.

الشكل رقم: 28 هل التخصص الذي تدرسه يتطلب معرفة كافية بلغة غير العربية؟ حسب نوع 

اجلامعة والكلية
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الشكل رقم: 29 هل تشكل اللغة غير العربية املستخدمة في التدريس عائقاً بالنسبة لك؟

وكانت اللغة املستخدمة في التدريس عائقاً في كثير وبعض من األحيان لدى طلبة 
اجلامعات اخلاصة )45 %( وأكثر منها لدى طلبة اجلامعات احلكومية)37 %(.

اجلدول رقم: 11، هل تشكل اللغة غير العربية املستخدمة في التدريس عائقاً بالنسبة لك؟ )حسب 

نوع اجلامعة، الكلية وجنس الطالب(

اجملموع اجلنس )%(نوع الكلية )%(نوع اجلامعة )%(

)%( أنثـىذكـرانسانيةعلميةخاصةحكومية

4877687لم يواجه اية صعوبات
33373537353635الوضع املادي

63565856595658ارتفاع تكاليف الدراسة
100100100100100100100اجملموع

اللغة  وهي  املناهج،  هذه  بها  تدرس  التي  اللغة  وبخاصة  املنهاج،  اختالف  حتدي 
املدرسية  الدراسة  ان  املعروف  من  حيث  النقاشات،  أثناء  بارزا  كان  اإلجنليزية، 
واجلامعية في سورية باللغة العربية في حني ان غالبية املواد تدرس في األردن باللغة 
من  غالبية  لدى  اللغة  مشكله  فبرزت  العلمية،  التخصصات  خاصة  االجنليزية 
الطلبة، في حني أن البعض االخر لم تكن لديه مشكلة في ذلك، وفي كلتا احلالتني 
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والتعلم عبر  اللغات  باالنخراط في مراكز  اللغة  الطلبة جتاوز مشكالت  استطاع 
احمللية  املنظمات  من  العديد  تعقدها  التي  اجملانية  بالدورات  واملشاركة  اإلنترنت، 

والدولية وكذلك في اجلامعات.

التأهيل لسوق العمل . 7

لتأهيلهم  الدراسة  من  االستفادة  مدى  قياس  هو  الدراسة  أهداف  أهم  أحد  إن 
لسوق العمل في املستقبل.

وقد قّيم 85 % من الطلبة التخصص الذي يدرسونه في اجلامعة بأنه جيد في 
حتضيرهم وتأهيلهم الى سوق العمل، فيما قّيم 81 % من الطلبة التخصص 
الذي يدرسونه بأنه جيد في تعليمهم مهارات احلياة والتعامل مع اآلخرين خارج 
اإلطار األكادميي. كما قّيم 58 % من الطلبة التخصص الذي يدرسونه بانه جيد 
في توفير دورات متعلقة مبهارات كتابة السيرة الذاتية، البحث عن عمل، التحضير 

للمقابالت الوظيفية. 

»بالبداية واجهت صعوبة بحكم إنها جامعه 
جديدة، بس بعدين حسيت أنها الدراسة هون 

أسهل، يعني سوريا كان فيها صعوبة كتير، 

هون بيعطوكي احلرية تنزلي مواد وتعملي 

برنامج إلك حلالك، بس بسورية بفرضوا عليكي 

برنامجك وموادك، في األردن درست سنه وأجلت 

سنتني وملا رجعت بعد االنقطاع السنة كانت 

محفوظه إلي وكملت ما راحت علي

»انا ملا كنت سنة اولى سجلت اجنليزي 
محادثه بالعمادة كانو يعملو دورات مجانيه 

سجلت دورتني« »هاي لكل الطالب تقوية 

سوري او اردني«
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اجلدول رقم: 12، ما هو تقييمك ملستوى ونوعية الدراسة في التخصص الذي تدرسه في اجلامعة التي 

تدرس بها اآلن من حيث:

سيئ جيد )%(
)%(

اجملموع ال اعرف )%(
)%(

85123100 حتضير وتأهيل الطلبة الى سوق العمل

 تعليمهم مهارات احلياة والتعامل مع 
اآلخر خارج اإلطار األكادميي

81163100

 توفير دورات متعلقة مبهارات كتابة 
السيرة الذاتية، البحث عن عمل، 

التحضير للمقابالت الوظيفية

582913100

في  اخلاصة  واجلامعات  احلكومية  اجلامعات  طلبة  رأي  بني  واضحة  فروقات  برزت 
عمل،  عن  والبحث  الذاتية،  السيرة  كتابة  مبهارات  متعلقة  دورات  توفير  مجال 
والتحضير للمقابالت الوظيفية، حيث أفاد %50 من طلبة اجلامعات احلكومية 
يعتقدون  اخلاصة  اجلامعات  من طلبة  متوفرة بشكل جيد، مقابل 62%  بانها 

بأنها متوفرة بشكل جيد.

اجلدول رقم: 13، ما هو تقييمك ملستوى ونوعية الدراسة في التخصص الذي تدرسه في اجلامعة التي 

تدرس بها اآلن من حيث )حسب اجلامعة، الكلية واجلنس(: الذين أفادوا بأنه جيد

اجملموع اجلنس )%(نوع الكلية )%(نوع اجلامعة )%(

)%( أنثـىذكـرانسانيةعلميةخاصةحكومية

 حتضير وتأهيل الطلبة الى 
سوق العمل

86848486838785

 تعليمهم مهارات احلياة 
والتعامل مع اآلخر خارج 

اإلطار األكادميي
788280837983

81

 توفير دورات متعلقة مبهارات 
كتابة السيرة الذاتية، 

البحث عن عمل، التحضير 
للمقابالت الوظيفية

506258595957

58
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أظهرت النتائج أن 26 % من الطلبة شاركوا في دورات للمهارات احلياتية والتواصل 
مع اآلخرين داخل وخارج اجلامعة، فيما لم يشارك في أي من هذه الدورات 74 % 

من الطلبة.

الشكل رقم : 30 املشاركة في دورات للمهارات احلياتية والتواصل مع اآلخرين داخل اجلامعة

الرضى عن التخصص واجلامعة. 8

الذي  التخصص  عن  متفاوتة(  )بدرجات  رضاهم  الطلبة  من  الغالبية  أبدت 
يدرسونه وكذلك احلال فإن الغالبية املطلقة راضية عن اجلامعة التي يدرسون بها، 
وكانت درجة الرضى بشكل كبير اعلى نسبة حيث جتاوزت النصف، اما بالنسبة 
لعدم الرضى باملطلق عن اجلامعة او التخصص فلم يتجاوز 2 % و 3 %على التوالي. 
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الشكل رقم: 31 درجة الرضى عن التخصص الذي يدرسه الطالب

الشكل رقم : 32 درجة الرضى عن اجلامعة التي يدرس بها الطالب
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اجلامعة، وكيفية معاجلة  داخل  األردنيني  الطلبة  خامساً: التفاعل مع 
املشكالت التي تواجههم

في هذا القسم مت التطرق الى تفاعل الطلبة السوريني داخل اجلامعة مع الطلبة 
اآلخرين وخاصة األردنيني، باإلضافة الى التعرف على اجلهات التي يعود لها الطلبة 

في حال واجهتهم مشكالت داخل اجلامعة.

الطلبة  السوريني مع  الطلبة  تفاعل  الى  العامة  الطلبة عن نظرتهم  مت سؤال 
الطلبة  من  أن 83 %  النتائج  بها، وأظهرت  يدرسون  التي  اجلامعة  األردنيني في 
السوريني يتفاعلون بشكل دائم مع الطلبة األردنيني، فيما أفاد 72 % من الطلبة 
السوريني أن الطلبة األردنيني ال ينظرون لهم بنظرة مختلفة ابداً، في حني يرى 26 % 
بأن ذلك يحصل أحياناً. وأشارت الغالبية )86 %( من الطلبة السوريني الى أنه ال 

توجد مشاحنات بينهم وبني الطلبة األردنيني وان العالقات طبيعية.

اجلدول رقم: 14، عالقات الطلبة السوريني مع الطلبة األردنيني في اجلامعة التي يدرسون بها

اجملموع )%(ابدا )%(أحيانا )%(دائما )%( 

 هل يتفاعل الطلبة السوريون مع 
الطلبة األردنيني

83152100

. هل ينظر الطلبة األردنيون للطلبة 
السوريني بنظرة مختلفة

22672100

 هل هنالك مشاحنات بني الطلبة 
األردنيني والطلبة السوريني

11386100

وعند السؤال عن العالقة املباشرة بني الطالب السوري والطالب األردني، أظهرت 
الطلبة  مع  مباشر  بشكل  يتفاعلون  السوريني  الطلبة  من   % 93 أن  النتائج 
األردنيني، فيما يتفاعل 78 % من الطلبة السوريني دائما مع طلبة آخرين سوريني، 
ولم حتصل خالفات أبداً كما أشارت غالبية من 93 % من الطلبة السوريني مع 

الطلبة األردنيني. 
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اجلدول رقم: 15، عالقات الطالب في اجلامعة التي يدرس بها

دائما  
)%(

أحيانا 
)%(

ابدا 
)%(

اجملموع 
)%(

9371100 هل تتفاعل مع الطلبة األردنيني

78184100 هل تتفاعل مع الطلبة السوريني

1593100 هل حتصل خالفات بينك وبني الطلبة األردنيني

أفاد 47 % من الطلبة السوريني أن معظم أصدقائهم في اجلامعة هم مزيج من  
الطلبة السوريني واألردنيني، فيما أفاد 39 % من الطلبة أن معظم أصدقائهم 
من  هم  أصدقائهم  معظم  بأن   % 10 وأفاد  األردنيني،  الطلبة  من  اجلامعة  في 
الطلبة السوريني، فيما أفاد 4 % بأن معظم أصدقائهم هم من الطلبة العرب 

غير األردنيني والسوريني.

والطلبة  األردنيني  الطلبة  بني  وتواصل  تفاعل  وجود  على  النتائج  هذه  وتدل 
السوريني بشكل طبيعي، وأنه ال يوجد توتر او مشكالت بينهم، وأن هالك حالة 

من االندماج والتكيف عالية جداً.

الشكل رقم: 33 معظم أصدقائي في اجلامعة من؟
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الطلبة  أن  أيضاً  النتائج  اجلامعة، فأظهرت  نوع  النتائج حسب  أما مبقارنة هذه 
السوريني في اجلامعات احلكومية معظم أصدقائهم من الطلبة األردنيني )54 %(، 
فيما أفاد 33 % بذلك من الطلبة السوريني في اجلامعات اخلاصة. وأفاد 52 % 
من الطلبة السوريني في اجلامعات اخلاصة بأن معظم أصدقائهم هم من الطلبة 
األردنيني والسوريني، مقابل 36 % أفادوا بذلك من الطلبة السوريني في اجلامعات 

احلكومية. 

الشكل رقم : 34 معظم أصدقائي في اجلامعة-حسب نوع اجلامعة

1 .

1 .

1 .

األنشطة التي يشارك بها الطلبة. 1

أكدت غالبية الطلبة في اجلامعات، على طيب العالقات التي جتمعهم بالكيان 
معهم  واألكادمييني  الطلبة  تعامل  عن  ورضاهم  اجلامعي،  احلرم  داخل  الطالبي 
املعارض  في  السوريون  الطلبة  ويشارك  اجلميع.  مع  واندماجهم  وتعاونهم 
والنشاطات اخملتلفة في اجلامعة كاألردنيني متاما، ويتفاعلون ايضا مع أنشطتهم 
التي تنفذها اجلالية السورية. وأشار نائب العميد في إحدى اجلامعات إلى أنه، في 
بعض األحيان، يكون هناك حتفظ على تنفيذ بعض النشاطات بشكل منفصل 
للجالية السورية، وتوجيه الطلبة السوريني لتنفيذها من خالل مجلس الطلبة.
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التي تنفذها اجلامعات  الطلبة يشاركون باألنشطة  أن غالبية  النتائج  وأظهرت 
في حرمها، اال أن البعض أشار الى أن اجلامعات ترفض تشكيل جتمعات سورية 
داخل احلرم اجلامعي وترفض بعض األنشطة املقدمة، كما أظهرت غالبية الطلبة 
أيضاً انزعاجهم من عدم السماح للسوريني باملشاركة في االنتخابات الطالبية.

وأشار البعض الى أن للجالية فعالية كبيرة داخل احلرم اجلامعي ونشاطا ملموسا 
في بعض اجلامعات والعكس ظهر في جامعات اخرى، وفي جامعات أخرى اعتبر 
لتحمل  ويضطرهم  نشاطها،  من  يحد  السورية  للجالية  الدعم  قلة  الطلبة 

أعباء مالية بشكل شخصي لتنفيذ بعض األنشطة.

اجلهات التي يراجعها الطلبة في حال مواجهة مشكلة داخل اجلامعة. 2

مت سؤال الطلبة عن اجلهة التي يلجأون إليها في حال واجهتهم مشكلة متعلقة 
أي  الى  يلجأوا  لن   % 31 أن  النتائج  أظهرت  لهم، وقد  اآلخرين  الطلبة  مبعاملة 
بأنهم   % 28 أفاد  فيما  شخصي،  بشكل  املشكالت  هذه  بحل  ويقومون  جهة 
بأنهم   % 12 وأفاد  الرئيس(،  )الرئيس، العميد، نواب  اجلامعة  إدارة  الى  يلجأون 
يلجأون الى عمادة شؤون الطلبة، في حني أفاد 10 % بأنهم سيلجأون الى أحد 
أعضاء الهيئة التدريسية، وأفاد %63 بأنهم سيلجأون الى األمن اجلامعي وأفادت 

النسبة نفسها بأنهم سيلجأون الى األهل واألصدقاء.

»كنت اغطي احيانا احتفاالت اجلامعة ومت تكرميي من قبل رئيس اجلامعة ألنه 
تخصصي صحافه واعالم ف بحب هاد الشي«، »أنا داخله بأعمال تطوعيه منها 

اجناز وانا اشارك ومبادرة كسوة الشتاء هاي املبادرات بوقت الفراغ عندي، وكتير 
بستفيد منها«.

»في مشروع Hopes كمشروع ماجستير ماشيني فيه أنا وطالب مع الدكتور 
وشغالني فيه وحتى هال صرنا مرحله ثانية، مرحله بتهيؤك انك تصير طالب 

ماجستير وتأخذ كورسات تهيئة«.
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الشكل رقم:  35 اذا واجهتك مشكلة داخل اجلامعة متعلقة مبعاملة الطالب لك؟ ملن ستلجأ

وعند السؤال عن اجلهة التي سيلجأون إليها في حال واجهتهم مشكلة متعلقة 
مبعاملة أحد املدرسني لهم، أفاد 57 % بأنهم سيلجأون الى إدارة اجلامعة )الرئيس، 
العميد، نواب الرئيس(، فيما أفاد 20 % بأنهم سوف يحلونها بشكل شخصي 

مع املدرس نفسه، وأفاد 14 % بأنهم سوف يلجأون الى رئيس القسم. 

الشكل رقم:  36 اذا واجهتك مشكلة داخل اجلامعة متعلقة مبعاملة احد املدرسني لك؟ ملن ستلجأ
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في حال واجه الطالب مشكلة متعلقة بتعامل أحد املوظفني اإلداريني له، فإن 
فيما  الرئيس(،  نواب  العميد،  )الرئيس،  اجلامعة  إدارة  الى  يلجأون  سوف   % 44
سيلجأ 16 % الى الشخص املسؤول عن هذا املوظف، وأفاد 16 % أيضاً بأنهم 
لن يتوجهوا الى أي شخص، في حني أفاد 11 % بأنهم سوف يتوجهون الى عميد 

شؤون الطلبة.

الشكل رقم:  37 اذا واجهتك مشكلة داخل اجلامعة متعلقة مبعاملة أحد املوظفني اإلداريني لك؟ 

ملن ستلجأ

وحول ما اذا تعرض الطلبة ملشكلة فعلية في حياتهم الدراسية داخل اجلامعة، 
أظهرت النتائج أن 6 % منهم قد تعرضوا الى مشكالت داخل اجلامعة. وقد جلأ 
54 % من هؤالء الطلبة الى إدارة اجلامعة )الرئيس، العميد، نواب الرئيس( حلل 
هذه املشكلة، فيما جلأ 12 % الى أحد املدرسني حلل هذه املشكلة، وجلأ 7 % الى 
األصدقاء والطلبة داخل اجلامعة حلل هذه املشكلة، في حني جلأ 6 % الى األمن 

اجلامعي، ولم يلجأ الى أحد حلل املشكلة التي واجهوها 18 % من الطلبة.
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الشكل رقم:  38 هل سبق وأن واجهتك مشكلة داخل اجلامعة؟

الشكل رقم:  39 من هي اجلهة التي رجعت اليها حلل املشكلة؟

أجمع الطلبة على عدم وجود اي مراكز او دوائر متخصصة داخل اجلامعة ميكن 
اللجوء اليها في حال تعرضهم ملشكالت بالتسجيل او املنهاج او غيرها. فيما 

وفرت بعض اجلامعات صندوقاً للشكاوى، وموقع أونالين لتقييم أعضاء هيئة 
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التدريس فصليا، والغالبية حتدثوا عن حل املشكالت من خالل التواصل مع رئيس 
القسم او العميد مع إظهار إحباطهم من عدم فعالية هذه الشكاوى في حل 
من  كل  معاناة  يعكس  الواقع  هذا  ان  النقاشات  خالل  من  وتبني  املشكالت، 

الطلبة األردنيني والسوريني معا.

اإلرشاد األكادميي الفاعل للطلبة . 3

اإلرشاد األكادميي من القضايا التي برزت من خالل النقاشات في مجموعات 
للطالب،  داعمة  بيئة  توفير  في  تؤثر  التي  العوامل  من  واحدة  واعتبرت  التركيز، 
أن  ميكن  وكيف  الدراسة،  أثناء  السليم  التخطيط  نحو  توجيهه  في  وتساهم 
تساهم في فرص العمل في املستقبل. ضعف الدور اإلرشادي األكادميي في أغلب 
اجلامعات األردنية، واقتصاره على لقاءات تعريفية توجيهية لطلبة السنة األولى 
الكليات  تواجد  وأماكن  للتخصصات  بعرض  األكادميي  اإلرشاد  وانحصار  فقط. 
واملرافق اخلدماتية واإلدارية دون توفير آلية الستقبال املالحظات من املشكالت التي 
تواجه الطلبة، وقد حتد من قدرتهم على االندماج والتأقلم مع األنظمة اخلاصة 

بكل جامعة. 

التسهيالت التي متنح للطلبة . 4

أجمع الطلبة خالل مجموعات التركيز على أن ما قدم لهم من منح تعليمية، وإن 
كانت محدودة، تعتبر نوعاً من التسهيالت التي تساعدهم على جتاوز الكثير من 
التحديات. وفيما يتعلق بالتسهيالت التي تقدم من قبل اجلامعات، فقد تبني أن 

 »في حال صار مشكله بيقدموا لوزارة التعليم العالي النه ما في جهة باجلامعة 
بتستقبل شكاوي«، »انا بستغرب انه ما في جهه نشتكي فيها بنلجأ لوزاره 

التعليم العالي دغري انا ما واجهت مشاكل بس لو تواجهني مشكله اول شي بروح 

على رئيس القسم«، »انا مره كنت منزله مادة وانسحبت منها ورحت على رئيس 

القسم حكالي ما بدو يسجلني إياها، وعمادة شؤون الطلبه سامحيتله يسجل وملا 

رحت عالدكتور حكالي مش مشكله«.
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هناك اجتاهني، األول يؤكد على أن إدارة اجلامعة ساهمت في حل بعض من املشكالت 
التي واجهوها أثناء القبول والتسجيل، ومنها على سبيل املثال منحهم القبول 
والبدء بالدوام اجلامعي الى حني إصدار األوراق الرسمية، وخصوصا في اجلامعات 
اخلاصة، بينما االجتاه اآلخر ،أشار الى التشدد في تطبيقات التعليمات دون األخذ 

بعني االعتبار ظروفهم املعيشية. 

وأشار أحد العاملني في جامعة حكومية الى أن اجلامعة منحت الطلبة السوريني 
فترة سماح مبا ال يتجاوز فصلني دراسيني لتزويدها باألوراق الثبوتية. وفي مجال 
الى  الطلبة  شؤون  أحد عمداء  املتميزين، أشار  الطلبة  وتقدير  العالقات  تفعيل 
األردن  خارج  مبؤمتر  االلتحاق  على  السورية  الطالبات  إحدى  ساعدت  اجلامعة  أن 
عبر التنسيق مع اجلهات األمنية كتقدير من اجلامعة لتميزها في الدراسة.  مع 
اإلشارة الى ان جميع الطلبة أكدوا على حصولهم على التأمني الصحي كونه 

حقاً من حقوق الطالب في كافة اجلامعات. 

» بالنسبة لشغلة األوراق الغير مستكملة اذا طالب كانت معه ورقة 
أو ورقتني مو مستكملني كان بيقدر يسجل ويدخل اجلامعة وبيكتب 

تعهد على نفسه إنه خالل فصل يستكمل باقي األوراق أو خالل سنه, 
وبيعطو فرصة« )طالبة في جامعة خاصة(

"أما مبوضوع األوراق الثبوتية فنحن ما بنشد عليهم ونعطيهم فترة 
سماح بتجاوز الفصلني يزودنا بأوراقه الثبوتية الرسمية اذا مثال كان 

الطالب يدرس بجامعة دمشق أو جامعة حلب وبعد االحداث اللي 

صارت وأجي على األردن كالجئ فنعطيه فترة سماح ليجيب عالماته 

من جامعته حتى نطلع على ملفه وخطته واخلطة اللي عنا اذا في 

شيء متالئم بنحسبله اياه اذا مش متالئم ما 
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سادساً: التفكير في املستقبل والهجرة

األردن،  الهجرة خارج  الطلبة عن املستقبل، وموضوع  في هذا القسم، مت سؤال 
والعودة الى سورية.  

أجل  من  وسورية  األردن  غير  بلدان  الى  سافروا  بأنهم  الطلبة  من   % 38 أفاد 
السكن/العمل/الدراسة، فيما لم يقم بذلك 62 % من الطلبة.  

تدل النتائج على أن نسبة عالية من الطلبة عينة الدراسة )44 %( يفكرون في 
العليا )23 %  الدراسات  أو استكمال  إما للعمل  التخرج  األردن بعد  في  البقاء 
من الطلبة بأنهم يفكرون في إكمال دراستهم العليا في األردن بعد التخرج من 
اجلامعة، 21 % من الطلبة بأنهم يفكرون في العمل داخل األردن في املستقبل(، 
و19 % من الطلبة يفكرون في إكمال دراستهم خارج األردن، و 15 % من الطلبة 
يفكرون في العمل خارج األردن في املستقبل، فيما لم يقرر بعد 15 % من الطلبة 
يفكرون في  بأنهم  أفادوا  الطلبة  من  و5 %  املستقبل.  في  يفعلون  ماذا سوف 

العودة الى سورية والعمل فيها.

الشكل رقم:  40 هل سبق وأن سافرت إلى أي بلد للعمل /السكن/الدراسة )خارج األردن وسورية(؟
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الشكل رقم:  41 ما الذي تفكر في عمله الطلبة السوريني في املستقبل بعد التخرج من اجلامعة

أفاد 40 % من الطلبة بأنهم يفكرون في العيش/الهجرة وبشكل دائم في دولة 
  % أوروبية، و 12 % من الطلبة يفكرون في العيش/الهجرة الى دولة عربية، و 5 
يفكرون في العودة الى سورية. في حني أفاد 38 % من الطلبة بأنهم ال يفكرون 

أبداً في العيش/الهجرة خارج األردن.

سورية  العيش/الهجرة خارج  للتفكير في  الرئيسي  السبب  السؤال عن  وعند 
)للطلبة الذين أفادوا بأنهم يفكرون في العيش/الهجرة خارج سورية(، أفاد 60 % 
بأنهم يفكرون في ذلك ألسباب أمنية، فيما أفاد  17 % بأنهم يفكرون في ذلك 
ألسباب اقتصادية، وأفاد 11 % بأن السبب الرئيسي للتفكير في العيش خارج 
سورية هو ألسباب عائلية، في حني أفاد 9 % بأن السبب الرئيسي هو من أجل 

التعليم.



68 

مركز الدراسات االستراتيجية - اجلامعة األردنية 

الشكل رقم:  42 هل فكرت/تفكر في العيش/الهجرة خارج األردن؟

الشكل رقم:  43 السبب الرئيسي الذي يدفع الطلبة في التفكير بالعيش خارج سورية
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تطلعات أغلب الطلبة للمستقبل شابها اإلحباط عند كافة مجموعات التركيز، 
والذين يرون في ايجاد فرص العمل أمرا صعباً إن لم يكن مستحيال، ما جعلهم 
إكمال  في  رغبتهم  ا  أبدو  الطلبة  بعض  اخلارج.  الى  للسفر  أنظارهم  يوجهون 

دراستهم العليا.

توجهات البحث عن فرص العمل داخل األردن ما بني الواقع والتحديات 
تبني من خالل النقاشات في كافة مجموعات التركيز، أن هناك رغبة في االستفادة 
من التخصصات األكادميية من قبل الطلبة في حياتهم املهنية، وسعياً لتحسني 
جودة احلياة. حيث أن أغلب التخصصات متيل الى التخصصات العلمية كالطب، 
والهندسة، والصيدلة، واخملتبرات، األمر الذي يجعل من الصعوبة مبكان البحث عن 

مهن ليست ذات عالقة بهذه التخصصات. 

أن العمل في األردن مرتبط بتعليمات وقوانني  الى  وزارة التخطيط  أشارت ممثله 
ال ميكن جتاوزها، وقرارات من رئاسة الوزراء وعدة وزارات وجهات معنية، وأن هناك 
نوعني من املهن، مهن مفتوحة، واخرى مغلقة تتواءم ومتطلبات سوق العمل في 

األردن.

العمل  وزارة  اختصاص  والتصاريح هي من  العمل  أن قضايا  إلى  وأشارت كذلك 
بالدرجة األولى، وبالدرجة الثانية وزارة التخطيط التي تستطيع أن تعطي تصاريح 

عمل ضمن املهن املفتوحة فقط. وفيما يتعلق باملنح التي تقدم بقصد 

"ما في فرص عمل هون في كتير تخرجو من سننني ولسا مو القني 	 
وظيفه ونحنا بنحكي اذا االردنيني مو القني وظائف شلون احنا بدنا 

نالقي"
"عنا فوبيا من سوق العمل ورحت عالنقابه اسجل كان اجلواب انك 	 

انت ما بطلعلك كسوري اال مبوافقه مكتب العمل"، "دول اخلليج 
االمل الوحيد"، "اي شغل بتروح عليه بعرف انك سوري مستحيل 

يوافقو".
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بتنفيذ مشاريع  البدء  التشغيل وايجاد فرص عمل للسوريني ومساعدتهم في 
صغيرة، ما تزال هناك إشكالية حولها وإمكانية تطبيقها، ومت السماح بها فقط 

داخل اخمليمات، واحلديث هنا عن املهن”

تظهر مداخالت املسؤولني واملتخصصني أعاله، أن دمج السوريني بفرص عمل داخل 
األردن، حتكمه قوانني وتعليمات، إضافة إلى محدودية فرص العمل، وفيما يتعلق 
باملهن، فغالبية السوريني يعملون في مختلف القطاعات املهنية واخلدمية، وما 
ينقصهم تنظيم هذا العمل بتصاريح عمل مناسبة تتوافق مع القوانني األردنية، 
التشغيل، وتستثمر كذلك  لغايات  الدولية  اجلهات  املقدمة من  املنح  وتستثمر 
باملهارات واملهن السورية، وتتيح الفرص إلى تبادل اخلبرات بني العمالة السورية 

واألردنية، وحتقق بذلك فائدة تنعكس على الطرفني األردني والسوري.

إن وجود هذه الطاقات الشبابية املتعطلة حالها حل الشباب األردني فيما يتعلق 
التي تفرض  األردنية بشكل عام، والقيود  السوق  العمل في  توفر فرص  بضعف 
األردنية  ان احلكومة  الى  حيث جتدر اإلشارة  الالجئ السوري بشكل خاص.  على 
على مذكرة  موقعة  أنها  إال  الالجئني  اتفاقية  على  من عدم مصادقتها  بالرغم 
تفاهم تشمل اغلب بنود االتفاقية. االمر الذي يستدعي إعادة النظر في ظروف 
غير  ومهنية  فنية  ملهارات  األردنية  السوق  واحتياجات  يتالءم  مبا  السوريني  عمل 
متوفرة في العمالة األردنية. وقد شهد القطاع اخلاص، وحتديداً في قطاع االغذية 
واملطاعم، املهن احلرفية “ طفرة” وانتشاراً واسعاً وكثيفاً ألصحاب عمل سوريني 
اشار  كما  األردني.  املستهلك  لدى  كبيراً  قبوالً  ومشاريع صغيرة القت  ومصانع 

أغلب املشاركني/ات في مجموعة التركيز اخلاصة بصانعي السياسات. 

من هنا، يتبني أن احللم بالتعليم اجلامعي شبه مستحيل ألغلب الطلبة الالجئني 
السوريني إال لقلة قليلة سعت وبإصرار الى البحث عن الفرص املتوفرة واملثابرة 
شهاداتهم  ضمن  العمل  بخصوص  ماذا  األهم:  السؤال  يبقى  ولكن  لنيلها. 
التركيز عّبر  انعكس لدى كافة مجموعات  الذي  الهاجس  واختصاصاتهم، وهو 

عن قلق وخوف من املستقبل. 
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سابعاً: التوصيات

1 اجلهات احلكومية:	

توحيد التعليمات اخلاصة بإجراءات اإلقامة والدخول واخلروج للطلبة 	 
لإلقامة  مناسبة  بيئة  لهم  تؤمن  امتيازات  توفير  مع  السوريني، 

والتعليم.

إعادة النظر بعمل السوريني ذوي التخصصات األكادميية، وذلك من 	 
خالل نظام عمل مدروس ومشروط لضمان حتقيق التوازن في فرص 

العمل بني األردنيني والسوريني.

االلتزام بخطة االستجابة لألزمة السورية مبا يتواءم وحتسني فرص 	 
التعليم والعمل

1 الدوائر األمنية:	

تسهيل إجراءات التعامل مع الطلبة فيما يتعلق بالوثائق املقدمة 	 
للحصول على الشهادة وبخاصة جواز السفر.

وإجراءات 	  آليات  توضح  السوريني  للطلبة  واضحة  إرشادات  وضع 
التعامالت وإصدار الوثائق اخملتلفة.

1 املنظمات الدولية:	

التعليمية 	  باملنح  املتعلقة  للمساعدات  املالية  اخملصصات  زيادة 
الطلبة  إجراءاتها وشروطها، والتسهيل على  للجامعات، وتوضيح 

للوصول اليها

عمل 	  فرص  بإيجاد  تسهم  وهادفة  منظمة  تدريبية  برامج  تنفيذ 
حقيقية سواء أكانت داخل و خارج األردن 
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عمل، 	  فرص  إيجاد  على  اخلريجني  تساعد  موجهة  برامج  تصميم 
وبالتنسيق مع احلكومة األردنية وحسب متطلبات السوق.

1 اجلمعيات احمللية	

حتقيق 	  من  متكينهم  أجل  من  اجلامعات  لطلبة  برامج  تخصيص 
االندماج والتكيف اجملتمعي من خالل األنشطة والفعالية اخملتلفة.

تقدمي الدعم واإلرشاد للطلبة من خالل توفير مراكز متخصصة في 	 
هذا اجملال.

1 اجلامعات	

املوازي والدولي للطلبة السوريني،  	  مراجعة نظام الرسوم، وبخاصة 
الطلبة  وبخاصة  بالدفع  وتسهيالت  للطلبة  حسومات  وتقدمي 

املتفوقني.

معدالتهم 	  تؤهلهم  الذين  الطلبة  معاملة  يكفل  نظام  تصميم 
للقبول على التنافس معاملة األردني املقبول تنافسياً فيما يتعلق 
بالرسوم املالية/ تخصيص نسبة مقاعد تنافس للطلبة السوريني 

في اجلامعات احلكومية.

عدم التمييز بني الطلبة )حسب اجلنسية( في برامج املنح واالبتعاث 	 
املقدم من اجلامعات وضمن شروط حتددها اجلامعات

األردنية، 	  اجلامعات  في  األجانب  معاملة  السوري  الطالب  يعامل  أال 
وأن تتم مراعاة ظروف إيجاد مراكز متخصصة داخل اجلامعات تقدم 

الدعم واإلرشاد املنظم للطلبة.
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1 الطلبة	

والفعاليات 	  باألنشطة  املشاركة  خالل  من  باجملتمع  االندماج  تعزيز 
اخملتلفة والتسلح باملهارات اخملتلفة

مع 	  تتناسب  فرص  إيجاد  ومحاولة  بتفاؤل  املستقبل  نحو  التطلع 
الظروف وإمكانيات وقوانني الدول املستضيفة.

في 	  املشبعة  التخصصات  اختيار  عن  االبتعاد  نحو  الطلبة  توجيه 
سوق العمل محليا او ضمن نطاق الدول التي تستقبل هؤالء الطلبة.
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ملحق )1(: نتائج الدراسة التفصيلية

 هل سبق وان سكنت في أحد مخيمات الالجئني السوريني؟
اجملموعاجلنسنوع الكليةنوع اجلامعة

أنثـىذكـرانسانيةعلميةخاصةحكومية

نعم مخيمات لالجئني 
السوريني في األردن

16141122141515

ال، لم اسكن في مخيم 
لالجئني السوريني

84868978868485

100100100100100100100اجملموع

اذكر اسم اخمليم.

اجملموعاجلنسنوع الكليةنوع اجلامعة

أنثـىذكـرانسانيةعلميةخاصةحكومية

مخيم حدائق امللك عبداهلل 
بالرمثا

0433413

98859483918689مخيم الزعتري
231463مخيم البشابشة

08110375مخيم االزرق
0111اخمليم االماراتي مريجيب الفهود

100100100100100100100اجملموع

 مكان احلصول على الشهادة الثانوية العامة؟
اجملموعاجلنسنوع الكليةنوع اجلامعة

أنثـىذكـرانسانيةعلميةخاصةحكومية

51484951435749األردن
23312241292728سورية

2621298281622دولة عربية أخرى
000دولة غير عربية

100100100100100100100اجملموع
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 فرع الثانوية العامة
اجملموعاجلنسنوع الكليةنوع اجلامعة

أنثـىذكـرانسانيةعلميةخاصةحكومية

75749531826675علمي
2018156112719أدبي

3528454معلوماتية
1111صناعي
01فندقي

124121أخرى
100100100100100100100اجملموع

 ما هو عدد أفراد األسرة احلالي )األفراد الذين يسكنون في نفس املنزل(:
اجملموعاجلنسنوع الكليةنوع اجلامعة

أنثـىذكـرانسانيةعلميةخاصةحكومية

3-121262621262224
6-438423748384441
9-722201923172420

31-104443354
0اكثر من 13

7573916اسكن لوحدي
8361624اسكن مع طلبة

100100100100100100100اجملموع

 املستو ى التعليمي لالب
اجملموعاجلنسنوع الكليةنوع اجلامعة

أنثـىذكـرانسانيةعلميةخاصةحكومية

35343045323734اقل من ثانوي
ثانوي /دبلوم 

متوسط
25272530272627

36334021343334بكالوريوس
4564635ماجستير فأعلى

100100100100100100100اجملموع
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 املستو ى التعليمي لالم
اجملموعاجلنسنوع الكليةنوع اجلامعة

أنثـىذكـرانسانيةعلميةخاصةحكومية

36423451394140اقل من ثانوي
ثانوي /دبلوم 

متوسط
35343631353435

27222716232424بكالوريوس
2222312ماجستير فأعلى

100100100100100100100اجملموع

 متوسط الدخل الشهري لألسرة )من جميع مصادر الدخل/اإليجارات/العقارات/التجارة...(
اجملموعاجلنسنوع الكليةنوع اجلامعة

أنثـىذكـرانسانيةعلميةخاصةحكومية

40403552384340اقل من 350 دينار
450-35119171720171818
600-45113171714171516
850-6011081057109

1000-8514553545
1300-10011442423
1500-13012231222
1800-1501111111

10593947اكثر من 1800
100100100100100100100اجملموع

 ما هو السبب الرئيسي الختيار التخصص الذي تدرسه اآلن
اجملموعاجلنسنوع الكليةنوع اجلامعة

أنثـىذكـرانسانيةعلميةخاصةحكومية

توفر منح دراسية في هذا 
التخصص

1324132

5564555رغبة وتوجيه من االهل
معدل الثانوية العامة الزمني 

على ذلك
9464486

العتبارات متعلقة بسوق 
العمل

6119111099

75747671767274ميولي ورغبتي في التخصص
4326433أخرى

100100100100100100100اجملموع
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 هل واجهت أي صعوبات في معادلة شهاداتك املدرسية عند تقدمي طلب االلتحاق باجلامعة؟
اجملموعاجلنسنوع الكليةنوع اجلامعة

أنثـىذكـرانسانيةعلميةخاصةحكومية

87610787نعم
92939490939293ال

100100100100100100100اجملموع

 هل تعمل حالياً مقابل أجر مدفوع؟
اجملموعاجلنسنوع الكليةنوع اجلامعة

أنثـىذكـرانسانيةعلميةخاصةحكومية

نعم، خالل أيام األسبوع )من 
األحد إلى اخلميس(

3646825

نعم، خالل العطلة 
األسبوعية )اجلمعة 

والسبت(

2434524

نعم، أحيانا خالل أيام 
األسبوع واحيانا خالل العطلة 

األسبوعية

4775926

4647825نعم، كل أيام األسبوع
88778178709280ال اعمل على األطالق

100100100100100100100اجملموع

 من الذي يتحمل نفقات دراستك احلالية؟
اجملموعاجلنسنوع الكليةنوع اجلامعة

أنثـىذكـرانسانيةعلميةخاصةحكومية

72767868767274عائلتي/انا شخصياً
14111016121312املنظمات األوروبية

10991191010اجلهات املانحة اخلاصة
2222232اآلخرين

011احلكومة األردنية
منظمات دولية أخرى )أي 

منظمات غير حكومية من 
بلدان أخرى غير أوروبا(.

1111111

املنظمات الدولية )مثل 
برنامج األمم املتحدة اإلمنائي 

واليونسكو وما إلى ذلك(

111111

100100100100100100100اجملموع



78 

مركز الدراسات االستراتيجية - اجلامعة األردنية 

 للذين أفادوا بأنهم حاصلني على منح دراسية لتغطية نفقات الدراسة، كيف عرفت عن هذه املنح؟
اجملموعاجلنسنوع الكليةنوع اجلامعة

أنثـىذكـرانسانيةعلميةخاصةحكومية

عن طريق 
مواقع التواصل 

االجتماعي

0321312

اعالن اجلهة 
املناحة على 

موقعها

9778787

عن طريق االهل، 
االصدقاء، االقارب

22272527272426

عن طريق 
مفوضية الالجئني 

السوريني

34273027263329

34363537373436مصادر اخرى
100100100100100100100اجملموع

أشعر بان أساتذتي في اجلامعة يعاملوني بالتساوي مع باقي الطلبة

اجملموعاجلنسنوع الكليةنوع اجلامعة

أنثـىذكـرانسانيةعلميةخاصةحكومية

95949496949695نعم
4443434ال

221211ال اعرف
100100100100100100100اجملموع

 من خالل تعاملك مع دائرة القبول والتسجيل في اجلامعة، إلى أي درجة أنت راض عن أدائهم؟
اجملموعاجلنسنوع الكليةنوع اجلامعة

أنثـىذكـرانسانيةعلميةخاصةحكومية

25332933303030راض إلى درجة كبيرة
51535252525352راض إلى درجة متوسطة

139118111010راض إلى درجة قليلة
11686867غير راض على اإلطالق

100100100100100100100اجملموع
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 من خالل تعاملك مع الهيئة اإلدارية في اجلامعة، إلى أي درجة أنت راض عن أدائهم؟
اجملموعاجلنسنوع الكليةنوع اجلامعة

أنثـىذكـرانسانيةعلميةخاصةحكومية

30333036313232راض إلى درجة كبيرة
41444441424543راض إلى درجة متوسطة

6675766راض إلى درجة قليلة
4554724غير راض على اإلطالق

19121513131514لم اتعامل معهم
100100100100100100100اجملموع

 ما الغاية األساسية من التحاقك بالتعليم اجلامعي )اختر أهم سبب أو غاية(؟
اجملموعاجلنسنوع الكليةنوع اجلامعة

أنثـىذكـرانسانيةعلميةخاصةحكومية

من أجل احلصول على وظيفة 
افضل في املستقبل

52464847484848

11141313111513حتقيق مركز اجتماعي مرموق
حتسني الوضع املادي لي 

ولالسرة
8141115131112

من أجل إرضاء الوالدين 
والعائلة

5341423

من أجل تكوين معرفة ذاتية 
وثقافة عالية

21202022202120

2332323أخرى
100100100100100100100اجملموع

هل واجهت أي صعوبات قبل دخولك اجلامعة، كان من املمكن ان حتول دون دخولك اجلامعة؟

اجملموعاجلنسنوع الكليةنوع اجلامعة

أنثـىذكـرانسانيةعلميةخاصةحكومية

50475240494548لم يواجه اية صعوبات
28373338323734الوضع املادي

4233333ارتفاع تكاليف الدراسة
4325243قلة توفر املنح الدراسية

صعوبة احلصول على جميع 
االوراق الثبوتية الالزمة

6445545

7879967اخرى
100100100100100100100اجملموع
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 برأيك، ما هي العوائق التي حتول دون التحاق الطلبة السوريني في اجلامعات االردنية؟
اجملموعاجلنسنوع الكليةنوع اجلامعة

أنثـىذكـرانسانيةعلميةخاصةحكومية

57595859595758الوضع املادي للطالب وعائلته
تكاليف ورسوم الدراسة 

العالية
1411139111312

7558566عدم توفر منح دراسية
صعوبة معادلة شهادة الثانوية 

واألوراق الثبوتية
6768766

وجوب معرفة اللغة اإلجنليزية 
في بعض التخصصات واختالف 

املناهج

2231222

معدل الثانوية في سورية غير 
مقبول في اجلامعات األردنية

3222232

1صعوبة اخلروج من اخمليم
7676766رفض اإلجابة/ال اعرف

1111111بعد مكان السكن عن اجلامعة
1111111ظروف خاصة

3654545أخرى
100100100100100100100اجملموع

 هل واجهت أي صعوبات في تغطية نفقات الدراسة )الرسوم، واملصروف(؟
اجملموعاجلنسنوع الكليةنوع اجلامعة

أنثـىذكـرانسانيةعلميةخاصةحكومية

47504851504849نعم
53505249505251ال

100100100100100100100اجملموع
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كيف مت تغطية/جتاوز هذه الصعوبات؟ 

اجملموعاجلنسنوع الكليةنوع اجلامعة

أنثـىذكـرانسانيةعلميةخاصةحكومية

تسهيالت من اجلامعة عن طريق 
تقسيط الرسوم

0441153

تقليل املصاريف واالقتصاد على حساب 
أمور أخرى

4342344

6446545التقدمي واحلصول على منح ومساعدات
2655555لم اجتاوز هذه الصعوبات لالن

1467106108تأجيل الدراسة
19252226301523عن طريق العمل او زيادة ساعات العمل

34222723232926دعم من االهل واألصدقاء واالقارب
21292528252726عن طريق القروض والشكات املؤجلة

100100100100100100100اجملموع

 برأيك، هل تعتقد أن املناهج واملواد التي تدرسها تتناسب مع مستواك الدراسي؟
اجملموعاجلنسنوع الكليةنوع اجلامعة

أنثـىذكـرانسانيةعلميةخاصةحكومية

49464747455047تتناسب الى حد كبير
48484847504548تتناسب الى حد متوسط

2435434تتناسب الى حد قليل
ال تتناسب على االطالق )بالغة 

الصعوبة(
1221121

100100100100100100100اجملموع

 هل التخصص الذي تدرسه يتطلب معرفة كافية بلغة غير العربية؟
اجملموعاجلنسنوع الكليةنوع اجلامعة

أنثـىذكـرانسانيةعلميةخاصةحكومية

83839459877883نعم
1717641132217ال

100100100100100100100اجملموع
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 هل تشكل اللغة املستخدمة في التدريس )غير العربية( عائق بالنسبة لك؟
اجملموعاجلنسنوع الكليةنوع اجلامعة

أنثـىذكـرانسانيةعلميةخاصةحكومية

4877687نعم، في كثير من االحيان
33373537353635نعم، في بعض األحيان

63565856595658ال تشكل أي عائق
100100100100100100100اجملموع

 معظم أصدقائي في اجلامعة
اجملموعاجلنسنوع الكليةنوع اجلامعة

أنثـىذكـرانسانيةعلميةخاصةحكومية

71110891010من الطلبة السوريني
54333841413639من الطلبة االردنيني

36524648455047من الطلبة األردنيني والسوريني
3553544من الطلبة العرب )غير األردنيني والسوريني(

100100100100100100100اجملموع

 اذا واجهتك مشكلة داخل اجلامعة متعلقة مبعاملة الطالب لك؟ ملن تلجئ
اجملموعاجلنسنوع الكليةنوع اجلامعة

أنثـىذكـرانسانيةعلميةخاصةحكومية

111111القبول والتسجيل
اجلالية السورية وقسم الطلبة 

الوافدين
21111

1112121مسؤول املنحة الطالبية
1111111أخرى

122122املرشد التربوي
4222232ال اعرف

7566656االهل واألصدقاء
7564746االمن اجلامعي

81281661510احد أعضاء الهيئة التدريسية
913111213912عمادة شؤون الطلبة

إدارة اجلامعة )الرئيس, العميد, نواب 
الرئيس(

24302829272928

35293326332831ال اجلأ الى احد واحلها شخصيا
100100100100100100100اجملموع
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 اذا واجهتك مشكلة داخل اجلامعة متعلقة مبعاملة احد املدرسني لك؟ ملن تلجئ
اجملموعاجلنسنوع الكليةنوع اجلامعة

أنثـىذكـرانسانيةعلميةخاصةحكومية

111111مسؤول املنحة الطالبية
21111أخرى

اجلالية السورية واالهل 
واألصدقاء

2112121

4232323ال اعرف
3433433احد أعضاء الهيئة التدريسية

16131216141414رئيس القسم
27172020192220احلها مع املدرس بنفسي

إدارة اجلامعة )الرئيس, العميد, 
نواب الرئيس(

46625856595657

100100100100100100100اجملموع

 اذا واجهتك مشكلة داخل اجلامعة متعلقة مبعاملة احد املوظفني االداريني لك؟ ملن تلجئ
اجملموعاجلنسنوع الكليةنوع اجلامعة

أنثـىذكـرانسانيةعلميةخاصةحكومية

111111احد أعضاء الهيئة التدريسية
1111111أخرى

2111111االهل واألصدقاء
3111111احلها بشكل شخصي

2111121مسؤول املنحة الطالبية
3333233االمن اجلامعي

8455465ال اعرف
91212813911عميد شؤون الطلبة

17161616151716ال أتوجه الى احد
20141615171416الشخص املسؤول عنه

إدارة اجلامعة )الرئيس, العميد, 
نواب الرئيس(

37474248444444

100100100100100100100اجملموع
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 هل سبق وان واجهتك مشكلة داخل اجلامعة؟
اجملموعاجلنسنوع الكليةنوع اجلامعة

أنثـىذكـرانسانيةعلميةخاصةحكومية

4774756نعم
96939396939594ال

100100100100100100100اجملموع

 من هي اجلهة التي رجعت اليها حلل املشكلة؟
اجملموعاجلنسنوع الكليةنوع اجلامعة

أنثـىذكـرانسانيةعلميةخاصةحكومية

إدارة اجلامعة )الرئيس, العميد, 
نواب الرئيس(

27625937565354

233784127األصدقاء والطلبة داخل اجلامعة
15121214131112احد املدرسني

0770826االمن اجلامعي
30141139191518لم اجلأ الى احد

5232163أخرى
100100100100100100100اجملموع

 هل شاركت في أي دورات للمهارات احلياتية والتواصل مع االخرين داخل اجلامعة؟
اجملموعاجلنسنوع الكليةنوع اجلامعة

أنثـىذكـرانسانيةعلميةخاصةحكومية

28252725272526نعم
72757375737574ال

100100100100100100100اجملموع

ما هو تقييمك ملستوى ونوعية الدراسة في التخصص الذي تدرسه في اجلامعة التي تدرس بها االن من حيث: حتضير 
وتأهيل الطلبة الى سوق العمل

اجملموعاجلنسنوع الكليةنوع اجلامعة

أنثـىذكـرانسانيةعلميةخاصةحكومية

35283029283230جيد جدا
51565457545555جيد

101011912810سيئ
2222322سيء جدا

2433333ال اعرف
100100100100100100100اجملموع
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ما هو تقييمك ملستوى ونوعية الدراسة في التخصص الذي تدرسه في اجلامعة التي تدرس بها االن من حيث: 
تعليمهم مهارات احلياة والتعامل مع االخر خارج االطار االكادميي

اجملموعاجلنسنوع الكليةنوع اجلامعة

أنثـىذكـرانسانيةعلميةخاصةحكومية

23262426242625جيد جدا
55575657555856جيد

161013915912سيئ
4444434سيء جدا

2434253ال اعرف
100100100100100100100اجملموع

ما هو تقييمك ملستوى ونوعية الدراسة في التخصص الذي تدرسه في اجلامعة التي تدرس بها االن من حيث: 
توفير دورات متعلقة مبهارات كتابة السيرة الذاتية، البحث عن عمل، التحضير للمقابالت الوظيفية

اجملموعاجلنسنوع الكليةنوع اجلامعة

أنثـىذكـرانسانيةعلميةخاصةحكومية

14181718171717جيد جدا
36434141423941جيد

23202120212021سيئ
11797988سيء جدا

16121313111513ال اعرف
100100100100100100100اجملموع

 هل لك ان تخبرني ما الذي تفكر في عمله في املستقبل بعد التخرج من اجلامعة؟
اجملموعاجلنسنوع الكليةنوع اجلامعة

أنثـىذكـرانسانيةعلميةخاصةحكومية

111أخرى
5555555العمل في سورية

16141710191015العمل في دولة اخرى
13171616181415ال اعرف/لم أقرر بعد

21192214221619اكمال دراستي العليا خارج األردن
19232024182621العمل داخل األردن

26221931182923إكمال دراستي العليا في األردن
100100100100100100100اجملموع
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 هل سبق وان سافرت إلى أي بلد للعمل /السكن/الدراسة )خارج األردن وسورية(؟
اجملموعاجلنسنوع الكليةنوع اجلامعة

أنثـىذكـرانسانيةعلميةخاصةحكومية

38384326462838نعم
62625774547262ال

100100100100100100100اجملموع

 هل فكرت/تفكر في العيش/الهجرة خارج األردن؟
اجملموعاجلنسنوع الكليةنوع اجلامعة

أنثـىذكـرانسانيةعلميةخاصةحكومية

3331323نعم، غير متأكد من املدة
2323233نعم، لفترة من الزمن )التنقل(

4656655نعم، العودة الى سورية
نعم، بشكل دائم )الهجرة( الى 

دولة عربية
1411138131012

39373543304638ال
نعم، بشكل دائم )الهجرة( الى دولة 

اوروبية
38414138453440

100100100100100100100اجملموع

 ما هو السبب الرئيسي الذي يدفعك للتفكير بالعيش خارج سورية؟
اجملموعاجلنسنوع الكليةنوع اجلامعة

أنثـىذكـرانسانيةعلميةخاصةحكومية

55625767596160ألسباب امنية
24141913181617ألسباب اقتصادية

131013691411ألسباب عائلية
6119111179ألسباب تعليمية

2333413ألسباب أخرى
100100100100100100100اجملموع
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 بشكل عام، الى أي درجة انت راض عن التخصص الذي تدرسه اآلن؟
اجملموعاجلنسنوع الكليةنوع اجلامعة

أنثـىذكـرانسانيةعلميةخاصةحكومية

79747872777576راض إلى درجة كبيرة
18211922192120راض إلى درجة متوسطة

1323312راض إلى درجة قليلة
2214132غير راض على اإلطالق

100100100100100100100اجملموع

 بشكل عام، الى أي درجة انت راض عن اجلامعة التي تدرس بها اآلن؟
اجملموعاجلنسنوع الكليةنوع اجلامعة

أنثـىذكـرانسانيةعلميةخاصةحكومية

64525556535855راض إلى درجة كبيرة
30393736373636راض إلى درجة متوسطة

4655645راض إلى درجة قليلة
2323323غير راض على اإلطالق

100100100100100100100اجملموع




