
 اجتماع عبر اإلنترنت 

 تحت عنوان 

 الشباب   و من تركياالشبــــاب   

 السوريون 

تناول ومناقشة مواضيع   16:45 – 13:00كانون األول الجاري وفي الساعة  16الموافق األربعاء سيتم يوم 

الميدانية التي أجريت ، وتجارب الحياة للشباب على ضوء نتائج الدراسات تراب الهجرة والتواصل ما بين األ

الشباب  "  ضوء مشروع، وذلك في  شباب من تركيا وشباب سوريونوك تشكمجـة و سلطان بيلي على  جفي كو

 ". نوالسوريالشباب  و من تركيا

 من أجل التسجيــل هنا  نقر ا
 

"الشباب    نجز أ   تركيامشروع  )  بواسطة  ن"  والسوريالشباب  و  من  أناضولو    (Anadolu Kültürجمعية 

والباحثين  كولتور  األكادميين  األستاذ:بإدارة  و  تكين،  أوغور  الدكتور  يوكسك  ةالدكتور   ةاألستاذ  و ير دنيـز   ،

نشـ والدكتورة  تور كـن، وبمساهمة األستاذة خديجة  ياشغتشاهيــن    هالدكتورة  ردوغان.  إسراء كايـا  إولوش، 

الشباب ضمن نطاق المشروع المنفذ في  لوجه ولقاءات جماعية مركزة مع    اوجه    مباشرة  مقابالتأجريت  و

وكو بيلي  سلطان  اسطنبول.  تشكمجهوك  جمنطقتي  خالل  في  اليومية   االجتماعات  وجرت  حياتهم  مناقشة 

أنشطة التصوير ب  اشبنار دسنان    كما قام  وخبراتهم في الحياة العملية وتوقعاتهم المستقبلية.  حياتهم الدراسيةو

للشب اليومية  الحياة  المشروع.التي ركزت على  المشاركين في  سيتم عرض مجموعة مختارة من هذه و  اب 

  قبل    بناء  على نتائج البحث الميداني للمشروع المدعوم من .  تين أعاله  المذكور   في المنطقتينا  الصور الحق  

ومنظمات المجتمع المدني   المؤسسات الحكومية ممثليمن المؤلفة  ، ستناقش اللجنة Heinrich Böllجمعية 

مع    ، موضوعواألكاديميين والتواصل  إلى  ،  تراباألالهجرة،  المحلية   ونشاطات  عملباإلضافة  الحكومات 

 . والمنظمات غير الحكومية بشأن هذه المسألة

  كافة المشاركين الذين مع  الرابط  ستتم مشاركة  لكترونية، وإلا  (Zoom)منصة زووم    عبر  جتماع  الاسيتم  

   عبر البريد اإللكتروني. سجلوا أسمائهم

 جتماع. الا  طيلة فترة  في آن معًاالمناقشات بين المجتمعين باللغتين العربية والتركية تتوفر كما وس

 

 البرنامج 

  االفتتاحيـة 13:30 – 13:00

 حول المشروع  

 األستاذ الدكتور أوغـور تكيـن 

 جامعـة إسطنبـول كنـت

 

 تجربـة البحـث الميداني لفريـق المشروع 

 ردوغــان إســراء كايـا إالدكتورة 

 باحثــة

 

 

https://docs.google.com/forms/d/1VecQldRWh2swgNE7dTbLscz3ikmYzTzE6cqAK6Aa2tA/edit


   وك تشكمجه جن في كووالشبـاب األتـراك والسوري 14:45 – 13:30

 الجلسة:   ةرئيس 

 ـن ياشغتشاهيـن  هالدكتـورة نشـ

 

 تجارب التعليم للشباب السوريين  

 ض محمـــد فيـــا

 مدرس  

 

 

 البلدية فيما يتعلق بالشبابأعمال 

 ك  جر كجالل 

 تشكمجه كوجوك مستشار رئيس بلدية 

 

 وك تشكمجه جالبحث الميداني في كو نتائج

   يوكسيكير دنيز  ةالدكتور  ةاألستاذ

 ةباحــث

 

 

 فاصــل / استراحـــة    15:00 – 14:45

 

    ـن في سلطـان بيلـيوالشباب األتراك والسوري 16:30 – 15:00

 

   :الجلســـة ةرئيــس 

 كير دنيز يوكسـ ةالدكتور  ةاألستاذ

 

 الخدمـات المقدمـة للشبـاب السورييـــن 

 قـــدري غونجورور 

 الالجئيــنشعبـة حمايـة الطفـل / جمعيـة 

 

 السوريونالشبـــاب 

 هبــــــة الحمـــوري  

 مترجمــــة 

 

 نتائج البحث الميداني في سلطـــان بيلــــي  

 ـــن  ياشغـتشاهيـــن  هالدكتــورة نشـــ

   هامعــة مالتبــج

 

    الختام 16:45 – 16:30

 

  السكنية األماكن في الهجرة مظاهر 

 ولــوش  تور كاألستــاذة الدكتـورة خديجــــة 

 باحثـــة

 

 راء واقتراحات البحث الميداني آ



 األستاذ الدكتور أوغـور تكيــن 

   جامعـة إسطنبـول كنـت 

 

 

   :المتحدثــــــون

 

أستاذ في علم االجتماع من جامعة كولون. أودرجة    حصل على الدكتوراهاألستـــاذ الدكتــور أوغـــور تكيـــن:  

يدين. يشغل حالي ا منصب عميد اوجامعة اسطنبول  هبـجامعة مالت  كل من االجتماعي في عملالعمل في أقسام 

ومنشورات علمية في مجال عمل الشباب   أبحاثكلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية بجامعة إسطنبول كنت. له  

 والتعليم. والهجرة والعمل االجتماعي 

 

على درجة الدكتوراه في علم االجتماع من جامعة معمار سنان    تحصلردوغــان:  إســراء كايــا  إالدكتورة  

و   TBİTAK  قبل مؤسسات  في المشاريع البحثية المدعومة من  تللفنون الجميلة، قسم علم االجتماع. شارك 

TÜBA  محاضرات في مجاالت علم االجتماع والحكومات    توالمنظمات الوطنية / الدولية بمهام مختلفة. ألق

التي عملت عليها كمحررة   الكتب  في  ا وبحوثها  المحلية في مختلف الجامعات التأسيسية. باإلضافة إلى دراساته

 .ةمستقل ةالبحثية كباحث اواصل دراساتهتزال تال ومقاالت منشورة في الصحف والمجالت.  الهوككاتبة،

 

ولد في مدينة حلب السورية. أكمل دراسته الجامعية في دمشق في مجال األدب والثقافة  :  ضمحمــــد فيـــا

كمدير    لمدة سنتين  . وعمل2014قدومه إلى تركيا سنة      ىالدينية. وعمل كمدرس للغة العربية في سوريا حت

عدادية إيكي تيلّي ومترجم في إسطنبول . وما زال يعمل كمدرس للغة العربية في المدرسة نــور السورية في 

   .مركز التعليم العام

 

والتأمين   عمال المصرفية ولد في منطقة بولومور في تونجلي. أكمل تعليمه العالي في كلية األك:  جركجالل  

في المجاالت    2019-1988بجامعة غازي. عمل موظف ا حكومي ا وعمل في البنوك الخاصة والعامة. عمل بين  

 .هوك تشكمججبلدية كو ر مستشا منصب حالي ا شغليالتقنية واالجتماعية في ألمانيا. 

 

والية    تحصل  :  يوكسيكيردنيــز    ةالدكتــور  ةاألستــاذ من جامعة  االجتماع  علم  في  الدكتوراه  درجة  على 

في أقسام علم االجتماع والعلوم السياسية في جامعات بيلكنت   تالواليات المتحدة األمريكية. عملفي    نيويورك  

أبحاث ا حول الهجرة وتعليم الشباب واالقتصاد غير الرسمي.  تيدين. أجر اوجونز هوبكنز وكوتش وإسطنبول 

 في هذه المجاالت. المنشورة ديد من المقاالت والكتبالع لها و

 

بعنوان "التماسك االجتماعي لالجئين   2016  سنةأعد أطروحته الجامعية )مع أصدقائه(  قـــدري غونجورور:  

المقيمين في سلطان بيلي والسكان المحليين". حصل على دروس ممارسة العمل االجتماعي في جمعية مساعدة 

تخرج   2018. في عام 2018-2017سلطان بيلي( في  -وتضامن الالجئين وطالبي اللجوء )جمعية الالجئين 

االجتماعي. بدأ العمل كأخصائي اجتماعي   عملالإلنسانية واالجتماعية، قسم  ، كلية العلوم اهتبـمن جامعة مال

عام   الالجئين  جمعية  و  .2018في  واالقتصادي  االجتماعي  الدعم  وحدة  عن  مسؤوال   طالب درب  أصبح 

، أصبح    2020. في نهاية عام  2019  سنة  الجامعات والمهنيين على تقنيات المقابلة وإدارة الحالة مع العميل

 هذا المنصب.  يشغلحماية الطفل في جمعية مساعدة وتضامن الالجئين وطالبي اللجوء وال يزال    وحدةول  مسؤ

 

مرحلة الدراسة  في سوريا حتى  تودرس  تفي مدينة حماه السورية. عاش  1998 سنة تولد:  حموي هبـــة ال

انتقلةالثانوي بعد    امع عائلته  ت.  الحرب.  الثانوية إلى اسطنبول بسبب  المرحلة  اللغة   درست في  اتمامها  قسم 

عاكف   محمد  بوردور  جامعة  في  بعدها  او.  أرصويالتركية  المشاكل   الجامعة  تركإلى  ضطرت    بسبب 

 في مؤسسة خاصة.  ةحاليا كمترجممهنية، حيث تعمل ال احياته دأتاالقتصادية وب

الجامعية من جامعة مرمرة ، قسم العلوم    اعلى شهادته  تحصلولوش:  ت وركاألستــاذة الدكتـورة خديجــــة  

السياسية واإلدارة العامة، ودرجة الماجستير من جامعة مرمرة، معهد العلوم االجتماعية، قسم السياسة والعلوم  



 

 تمعهد العلوم ، قسم التخطيط العمراني. ألق دكتوراه من جامعة الشرق األوسط التقنية،شهادة الاالجتماعية، و

أبحاث ا في مجاالت علم االجتماع الحضري، وعلم اجتماع الهجرة، وعلم اجتماع العمارة،  تمحاضرات وأجر 

قاد والمنهجية في جامعة  الحضرية  بيليفيلد، وجامعة معمار ار هاس، وجامعة  يوالسياسة  سطنبول، وجامعة 

 IPA 2nd Framework Support toكمنسق أبحاث في    تموغال. عمل  سنان للفنون الجميلة، وجامعة 

Rights Grant Program  ،TUBITAK-SOBAG 1001 Projects  ،TUBITAK 2219 

International Research Project and Local History Projects  .في علم االجتماع    ولها مساهمات

والمقاالت   الكتب  خالل  من  المحلي  التاريخ  وأدب  الحضرية،  والسياسة  المحلية،  والحكومات  الحضري، 

 .للنشر  اكتاب   تعدو مشروعين ل كمنسقة احالي   وتعمل. والدراسات والبحوث التي أجرتها


