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والطالبات السور,ات إEF جامعات اإلقليم محفوف بالعديد من العقبات الطالب السور,+ن ال يزال دخول 

  ال^UVيل با[Uامعات، حيث يبلغ عدد الطالب السور,+ن املUVل+نقلل من فرصPم NO الLM ت والصعوIات
ً
NO  حاليا

  فقط. طالب 650 رب مناما يقوا[fاصة مdeا اإلقليم ا[bcومية  ومعا`د جامعات

يرصد `ذا التقر,ر واقع التعليم ا[UامNO Ny إقليم كردستان العراق، وuعد `و التقر,ر الثاrي الذي ترصد املنصة 

الLM والعوائق واملشكالت سور,ة من خاللھ واقع التعليم لالجئ+ن السور,+ن NO إقليم كردستان العراق، املدنية ال

 الراغب+ن NO اكمال �عليمPم ا[UامNy. تواجھ الطالب

 قبول الطالب ?) جامعات اإلقليم:  -أوال

ن من القبول ا`ناك نوع وIالتاNF الLM تصدر عdeا شPادة التعليم الثانوي، اإلقليم با[PUةNO جامعات  يتعلق القبول 

 NO جامعات اقليم �وردستان:

 وذلك عن مdeم ع�E شPادة الثانو,ة العامة (البbلور,ا) من سور,ا: يتم قبول عدد محددالطالب ا[cاصل+ن   -1

برنامج داNO  (منحةو,bون قبولPم اما NO جامعات ومعا`د حbومية مثل حصرا.  املانحة طر,ق املنظمات

علما ان سبارك الPولندية)،  ظمةو NO جامعات ومعا`د خاصة مثل (منحة منأ) املتحدة لألممالتا�عة 

  وطالبة فقط. طالب 264 دراسة`ات+ن املنحت+ن تموالن 

 .ذات التbلفة البا`ضة ا[fاصةمتا�عة �عليمPم ع�E نفق�dم ا[fاصة NO ا[Uامعات  يمكdeم أو

يقول:" حصلت ع`_ منحة  الcشر4ة،ع`_ منحة دا?) ?) جامعة التنمية  حاصل): ع.ز(الطالب    

دا?) وwغ#xت حياwي vليا نحو األفضل، تحولت من mnص فاقد لألمل إmn _oص kعطي األمل 

 للغ#x و��,ع{م ع`_ اإلصرار ع`_ تحقيق أحالم{م أشكر vل من ساzم ?) منحة دا?)". 

عن طر,ق  ميتم قبولP :من مدارس اقليم �وردستان عامةلا الثانو,ة ع�E شPادة +نا[cاصل أما الطالب -2

.لل مللطالب التقد حقو�N قبول (زانbوالين) كما ي ،املفاضلة العامة القليم �وردستان
ً
 منح الدراسية أيضا

): طالب حاصل ع`_ منحة ?) جامعة التنمية الcشر4ة" حصلت ع`_ املنحة ?) ج.ح(و4و�� 

نحة wشمل فقط االقساط ا-,امعية، ولم أستطع ا-�صول جامعة التنمية الcشر4ة وvانت امل

وال�,وء إo_  الدراسة ا-,امعية إo_ ترك �يع`_ عمل يتوافق مع دوامي ا-,ام() مما اضطر 

 أور�ا". 



 

 NO الثانو,ة العامة NO أما فيما يتعلق  اإلقليم.¢ستطيع الطالب التقدم لدراسة أي فرع يرغبھ والذي يحدده معدلھ

ع�E شPادة الثانو,ة السور,ة فإن ذلك ¢عتمد ع�E الت£سيق ب+ن املنظمات املانحة ووزارة التعليم  بالطالب ا[cاصل

 فيما يخص ا[Uامعات ا[bcومية. اNFالع

 : �التاNFيتوزع الطالب ع�E ا[Uامعات 

طالب وجامعة  100جامعة السليمانية  ،طالب 180ا[Uامعات ا[bcومية: جامعة صالح الدين NO ارIيل  -1

 طالب. 25زاخو  طالب جامعة  50د`وك 

جامعة  ،طالب 42 ا[fاص املتوسط معPد نوIل ،طالب 80جامعة البيان NO ارIيل ا[Uامعات ا[fاصة:  -2

 5ا[Uامعة األم+®كية NO السليمانية  ،طالب 75جامعة التنمية ال¬شر,ة NO السليمانية  ،طالب 30جdªان 

 طالب لbل مdeا. 5امعات متفرقة بمعدل ج، طالب

 
ً
 الصعو�ات ال�� تواجھ الطالب السور4#ن: -ثانيا

املتقدم+ن من أبناء اإلقليم  جميع الطالب والLM تنطبق ع�E ، عالية با[Uامعات ا[bcوميةال القبول  معدالت -

 . بدون است±ناءومن السور,+ن 

-  E²تفوق أقساط أر LMاصة والf]امعات اU]ا NO امعات الدولا[ارتفاع األقساطUتبدأ األقساط من  ية)

 NFي و, 1200حواb,امعة و  زداددوالر أمرU]ليةحسب اbب´نما ،)ال NO ومية �عليم  يوجدbc]امعات اU]ا

نا يوجد است±ناء للطالب السور,+ن ولكن لم يصبحمجاrي و�عليم موازي   قانون ذلك ̀و
ً
 وIالتاNF، �عد ا

اجراء مفاضلة خاصة بالالجئ+ن السور,+ن ا[cاصل+ن ع�E شPادات البbالور,ا وNO مختلف  األمر يتطلب

 االختصاصات لدى جامعات ا[bcومة االتحادية وحbومة اقليم كردستان. 

 

روزافا ?) اقليم  –أحمد أم#ن مسؤول اتحاد الطلبة والشباب الديمقراطي الكوردستا�ي     

(قمنا بحل مشاvل فردية متعلقة بموضوع نقل الطالب من ا-,امعات السور4ة  :كوردستان

قدرة wع�� : االستضافة، و إo_ جامعات اإلقليم وذلك بتحو4ل{ا من حالة االستضافة اo_ نقل

 عليھ ?) جامعات االقليم دون ا-�صول ع`_ الش{ادة ال�� يجب ستھمتا�عة درا الطالب ع`_ 

ال  ما ان  الطالب ا-�صول عل¤£ا من ا-,امعة األم حيث يمنح فقط كشف عالمات، عل

 kستطيع  
ً

 االم ?) مناطق سيطرة  ةتواجد ا-,امعع`_ ش{ادة تخرجھ �سcب ا-�صول  حاليا

طالب االقليم وعند التخرج يحصل  كبا?)  بمعاملة الطالkع��  :اما النقل ،النظام السوري

̈ام ل امتيازا©£ا، كما نحاول حل مش¨لة التعليم املوازي ?) حالة النقل ع`_ ش{ادة التخرج ب

 �ش¨ل »£اªي).



 

عد تدخل منظمة  يتم قبول أيدكتوراه) لم ، بال£سبة للدراسات العليا (ماجست+® - طالب سوري للدراسة ̧و

 15فقد تم قبول نحو  جPات أورIية NO �وردستان �شرف علdªا القنصلية ال¹®يطانية) 4لف اتح(`وIز 

القبول تم تجميد املنحة لغاية اليوم كما  جميع شروط تحقيق�س¬ب ظروف املنظمة وعدم  ولكنطالب 

يمكن قبولPم بمقابل مادي ولكن ال يملك الطلبة القدرة ع�E تأم+ن املبلغ املادي ال¼fم والذي ال يقل عن 

 حسب االختصاصات. ب و,ختلفوسطيا  3000$

طالب حاصل ع`_ منحة zو�ز للماجست#v "xان القبول املبدªي ألك¬x من  و وz ):ل.ح(يقول 

ولكن تم قبول فقط طالب#ن  ،مرحلة املاجست#x ضمن إقليم كوردستانوطالبات ?)  طالبعشر 

إعال¯£م ألسرzم وعدم توافق ساعات  ا»£م لم يتمكنوا من املتا�عة �سcباثن#ن والبا®) إما 

لم kستوفوا شروط القبول لدرجة املاجست#x مثل عدم نجاح{م ?)  و ا»£م  أالدوام مع عمل{م 

 قبول أو عدم حصول{م ع`_ ش{ادة الكفاءة ?) اللغة األن¨ل#³ية (توفل، أيل²س)". الامتحان 

 
ً
 :التوصيات -ثالثا

  السور,ة:املنصة املدنية Iناء ع�E ما تقدم توL¿À و 

 NO السور,+ن تقديم �افة اشbال الدعم للطلبة  األور¸ياملتحدة واالتحاد  األممع�E اUÁتمع الدوNF وخاصة  .1

بناء السالم الدائم والعميق NO فالتعليم واالستمرار بھ واحد من ا`م مقومات العراق , �وردستان إقليم 

 سور,ا ع�E املدى البعيد.

2.  NyامU]فرص للتعليم ا Eصول ع�c]ادة الثانو,ة باPالش Eاصل+ن ع�c]ميع اU] قاعد منح م ول´سالسماح

ناكمحددة ألبناء الالجئ+ن  اإلقليم ع¹® مbانية تام+ن مقاعد البناء الالجئ+ن NO ا[Uامعات ا[fاصة NO ا ̀و

  املنظمات الداعمة.

 العمل باتجاه قبول جامعات اإلقليم ا[bcومية للطالب السور,+ن الراغب+ن NO الدراسة ا[Uامعية.  .3

اUÁاورة لسور,ا وجامعات الدول األخرى املعنية بالشأن يتوجب تقديم منح دراسية من جامعات الدول  .4

ع�E ا[cلول السياسية فقط وانما يجب أن تتعدا`ا اEF  السوري ، وان جدية `ذه الدول يجب اال تقتصر

تحض+® السور,+ن وdÄيئ�dم العادة بناء وطdeم ونقلھ من مرحلة الدمار وا[fراب وا[cرب اEF مرحلة التنمية 

 [cياة وايصالھ اEF االستقرار السياL¿Ç واألمLÆ واالقتصادي واالجتماNO .NÅ �افة مجاالت ا


