اجتماع عبر اإلنترنت
تحت عنوان

الشبــــاب من تركيا و الشباب
السوريون
سيتم يوم األربعاء الموافق  16كانون األول الجاري وفي الساعة  16:45 – 13:00تناول ومناقشة مواضيع
الهجرة والتواصل ما بين األتراب  ،وتجارب الحياة للشباب على ضوء نتائج الدراسات الميدانية التي أجريت
في كوجوك تشكمجـة و سلطان بيلي على شباب من تركيا وشباب سوريون ،وذلك في ضوء مشروع "الشباب
من تركيا والشباب السوريون".
انقر هنا من أجل التسجيــل

أنجز مشروع "الشباب من تركيا والشباب السوريون" بواسطة جمعية ( )Anadolu Kültürأناضولو
كولتور بإدارة األكادميين والباحثين:األستاذ الدكتور أوغور تكين ،و األستاذة الدكتورة دنيـز يوكسكير ،و
الدكتورة نشـه شاهيــن تاشغيـن ،وبمساهمة األستاذة خديجة كورتولوش ،والدكتورة إسراء كايـا إردوغان.
وأجريت مقابالت مباشرة وجها لوجه ولقاءات جماعية مركزة مع الشباب ضمن نطاق المشروع المنفذ في
منطقتي سلطان بيلي وكوجوك تشكمجه في اسطنبول .وجرت خالل االجتماعات مناقشة حياتهم اليومية
وحياتهم الدراسية وخبراتهم في الحياة العملية وتوقعاتهم المستقبلية .كما قام سنان داشبنار بأنشطة التصوير
التي ركزت على الحياة اليومية للشباب المشاركين في المشروع .وسيتم عرض مجموعة مختارة من هذه
الصور الحقا في المنطقتين المذكورتين أعاله  .بناء على نتائج البحث الميداني للمشروع المدعوم من قبل
جمعية  ، Heinrich Böllستناقش اللجنة المؤلفة من ممثلي المؤسسات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني
واألكاديميين ،موضوع الهجرة ،والتواصل مع األتراب ،باإلضافة إلى عمل ونشاطات الحكومات المحلية
والمنظمات غير الحكومية بشأن هذه المسألة.
سيتم االجتماع عبر منصة زووم ) (Zoomاإللكترونية ،وستتم مشاركة الرابط مع كافة المشاركين الذين
سجلوا أسمائهم عبر البريد اإللكتروني.
كما وستتوفر المناقشات بين المجتمعين باللغتين العربية والتركية في آن معًا طيلة فترة االجتماع.

البرنامج
 13:30 – 13:00االفتتاحيـة
حول المشروع
األستاذ الدكتور أوغـور تكيـن
جامعـة إسطنبـول كنـت
تجربـة البحـث الميداني لفريـق المشروع
الدكتورة إســراء كايـا إردوغــان
باحثــة

 14:45 – 13:30الشبـاب األتـراك والسوريون في كوجوك تشكمجه
رئيسة الجلسة:
الدكتـورة نشـه شاهيـن تاشغيـن
تجارب التعليم للشباب السوريين
محمـــد فيـــاض
مدرس

أعمال البلدية فيما يتعلق بالشباب
جالل كرجك
مستشار رئيس بلدية كوجوك تشكمجه
نتائج البحث الميداني في كوجوك تشكمجه
األستاذة الدكتورة دنيز يوكسيكير
باحــثة

 15:00 – 14:45فاصــل  /استراحـــة
 16:30 – 15:00الشباب األتراك والسوريوـن في سلطـان بيلـي
رئيــسة الجلســـة:
األستاذة الدكتورة دنيز يوكسـكير
الخدمـات المقدمـة للشبـاب السورييـــن
قـــدري غونجورور
شعبـة حمايـة الطفـل  /جمعيـة الالجئيــن
الشبـــاب السوريون
هبــــــة الحمـــوري
مترجمــــة
نتائج البحث الميداني في سلطـــان بيلــــي
الدكتــورة نشـــه شاهيـــن تاشغـيـــن
جامعــة مالتبــه
 16:45 – 16:30الختام
مظاهر الهجرة في األماكن السكنية
األستــاذة الدكتـورة خديجــــة كورتولــوش
باحثـــة
آراء واقتراحات البحث الميداني

األستاذ الدكتور أوغـور تكيــن
جامعـة إسطنبـول كنـت

المتحدثــــــون:
األستـــاذ الدكتــور أوغـــور تكيـــن :حصل على الدكتوراه ودرجة أأستاذ في علم االجتماع من جامعة كولون.
عمل في أقسام العمل االجتماعي في كل من جامعة مالتبـه وجامعة اسطنبول ايدين .يشغل حاليا منصب عميد
كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية بجامعة إسطنبول كنت .له أبحاث ومنشورات علمية في مجال عمل الشباب
والهجرة والعمل االجتماعي والتعليم.
الدكتورة إســراء كايــا إردوغــان :حصلت على درجة الدكتوراه في علم االجتماع من جامعة معمار سنان
للفنون الجميلة ،قسم علم االجتماع .شاركت في المشاريع البحثية المدعومة من قبل مؤسسات  TBİTAKو
 TÜBAوالمنظمات الوطنية  /الدولية بمهام مختلفة .ألقت محاضرات في مجاالت علم االجتماع والحكومات
المحلية في مختلف الجامعات التأسيسية .باإلضافة إلى دراساتها وبحوثها في الكتب التي عملت عليها كمحررة
وككاتبة،لها مقاالت منشورة في الصحف والمجالت .وال تزال تواصل دراساتها البحثية كباحثة مستقلة.
محمــــد فيـــاض :ولد في مدينة حلب السورية .أكمل دراسته الجامعية في دمشق في مجال األدب والثقافة
الدينية .وعمل كمدرس للغة العربية في سوريا حتى قدومه إلى تركيا سنة  .2014وعمل لمدة سنتين كمدير
لمدرسة نــور السورية في ا سطنبول  .وما زال يعمل كمدرس للغة العربية في إعدادية إيكي تيلّي ومترجم في
مركز التعليم العام.
جالل كرجك :ولد في منطقة بولومور في تونجلي .أكمل تعليمه العالي في كلية األعمال المصرفية والتأمين
بجامعة غازي .عمل موظفا حكوميا وعمل في البنوك الخاصة والعامة .عمل بين  2019-1988في المجاالت
التقنية واالجتماعية في ألمانيا .يشغل حاليا منصب مستشار بلدية كوجوك تشكمجه.
األستــاذة الدكتــورة دنيــز يوكسيكير :حصلت على درجة الدكتوراه في علم االجتماع من جامعة والية
نيويورك في الواليات المتحدة األمريكية .عملت في أقسام علم االجتماع والعلوم السياسية في جامعات بيلكنت
وجونز هوبكنز وكوتش وإسطنبول ايدين .أجرت أبحاثا حول الهجرة وتعليم الشباب واالقتصاد غير الرسمي.
و لها العديد من المقاالت والكتب المنشورة في هذه المجاالت.
قـــدري غونجورور :أعد أطروحته الجامعية (مع أصدقائه) سنة  2016بعنوان "التماسك االجتماعي لالجئين
المقيمين في سلطان بيلي والسكان المحليين" .حصل على دروس ممارسة العمل االجتماعي في جمعية مساعدة
وتضامن الالجئين وطالبي اللجوء (جمعية الالجئين  -سلطان بيلي) في  .2018-2017في عام  2018تخرج
من جامعة مالتبـه ،كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية ،قسم العمل االجتماعي .بدأ العمل كأخصائي اجتماعي
في جمعية الالجئين عام  .2018أصبح مسؤوال عن وحدة الدعم االجتماعي واالقتصادي ودرب طالب
الجامعات والمهنيين على تقنيات المقابلة وإدارة الحالة مع العميل سنة  .2019في نهاية عام  ، 2020أصبح
مسؤول وحدة حماية الطفل في جمعية مساعدة وتضامن الالجئين وطالبي اللجوء وال يزال يشغل هذا المنصب.
هبـــة الحموي  :ولدت سنة  1998في مدينة حماه السورية .عاشت ودرست في سوريا حتى مرحلة الدراسة
الثانوية .انتقلت مع عائلتها إلى اسطنبول بسبب الحرب .بعد اتمامها المرحلة الثانوية درست في قسم اللغة
التركية في جامعة بوردور محمد عاكف أرصوي .واضطرت بعدها إلى ترك الجامعة بسبب المشاكل
االقتصادية وبدأت حياتها المهنية ،حيث تعمل حاليا كمترجمة في مؤسسة خاصة.
األستــاذة الدكتـورة خديجــــة كورتولوش :حصلت على شهادتها الجامعية من جامعة مرمرة  ،قسم العلوم
السياسية واإلدارة العامة ،ودرجة الماجستير من جامعة مرمرة ،معهد العلوم االجتماعية ،قسم السياسة والعلوم

االجتماعية ،وشهادة الدكتوراه من جامعة الشرق األوسط التقنية ،معهد العلوم  ،قسم التخطيط العمراني .ألقت
محاضرات وأجرت أبحاثا في مجاالت علم االجتماع الحضري ،وعلم اجتماع الهجرة ،وعلم اجتماع العمارة،
والسياسة الحضرية والمنهجية في جامعة قادير هاس ،وجامعة ا سطنبول ،وجامعة بيليفيلد ،وجامعة معمار
سنان للفنون الجميلة ،وجامعة موغال .عملت كمنسق أبحاث في IPA 2nd Framework Support to
TUBITAK 2219 ،TUBITAK-SOBAG 1001 Projects ،Rights Grant Program
 .International Research Project and Local History Projectsولها مساهمات في علم االجتماع
الحضري ،والحكومات المحلية ،والسياسة الحضرية ،وأدب التاريخ المحلي من خالل الكتب والمقاالت
والدراسات والبحوث التي أجرتها .وتعمل حاليا كمنسقة لمشروعين وتعد كتابا للنشر.

