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 ماا دهيالقاعوال يفي و  

يعددهذاددملصذصح دد املذطدداذصح دد اة فذصعةهم ددسذادد،ذودد أخذصأ إ ىددسوذودددهذياس دداذمردديذصأ  دد  ذصأ إ  دد  ذص طس  دد ذ

 وذثددددددخذزص  ذ1990قإددددد   ذ  ز ددددد ذيددددد  ذاددددد،ذل   دددددداذط  طددددد  ذ  أ
 
اددددد،ذ ددددداب فذطدددددداذل   ددددداذطا  ددددددسذصأقدددددد  ذذممضددددد   

ذا،ذصأع مذ2001ص طس كإسذ
 
 وىم  ذصأق  ذصأن ومسذوىإ سذصأنج حذا،ذصأ إ ىسذصأهوأإس.ذ2004وذثخذيفس ذأاذل    

ذث ثدددددسةذصأقددددد  ذصأع دددددكس سذوص د  ددددد  مسذوصأن ومدددددس
 
ذص اأددددد  ذ   1و بددددده ذيددددد  ذاددددد،ذل   ددددداذأ قددددد  ذييم وددددد 

 
هددددد ذوذطعسفددددد 

ذطدداذص   دد مذيوذ فدد ذص طدد صم"
 
.ذفدد أق  ذصأن ومددسذ2"صأقدده  ذو دديذصعة دد مذو دديذطدد ذيس ددهذودداذوس ددمذصعإل غ إددسذ دده 

و ديذوكددلذصأقدد  ذصأع ددكس سذصأ د  سذىع مددهذو دديذا ددمذصعإل غ إدسذصأادد ذىعمددآلذو دديذمدند  ذصأ ددس ذص اددسذ  بقإددمذ

 يوأ   يا.ذياهصفكذ و ذم  صكذطناذأملأكوذيوذيمنبكذصأقه  ذو يذصأ  ثأ ذا،ذ هومذ

 وط ص  ذصأق  ذصأن ومسذ  ذ  هذونهذي  ذث ثسذوه،ةذ

 ثق ف اذ)ا،ذص ط لاذصأا ذي   ذفيه ذ ملص سذأآلاس ا(.ذ-

 دإماذصأ إ ىإسذ)ونهط ذم  قه ذ إا صذا،ذصأهصاآلذوصعخ  ج(.ذ-

 .ذ3ىإ ى ياذصعخ   إسذ)ونهط ذمسصا ذص اسو ذطشسووسذوغصفذى  سذطعن  سذيا دإس(ذ-

 التركي وا  ي  ي وال يفي وس:والييي  ولقاعاأهيي و

طق طدد فذصأقدد  ذصأن ومددسذصأت لإددسذيددخذياعإ هدد ذدشدد آلذل أدد ذدعددهذيدد ر،ذ دد لذصأعهصأددسذوصأ نمإددسذطق أإددهذصأ دد  سذادد،ذ

ذ15(.ذويعدددهذصأف وفر ددد  ذي مدددهذ صو ذيو  ددد وذطنلدددسذصأ إ ىدددسذصعخ   إدددسذصأت لإدددسذاددد،ذصأ دددن صفذصأدددد2002صأددد   ذ)

صو مددددددهوصذدشدددددد آلذل أدددددد ذو دددددديذي وصفذصأقدددددد  ذصأن ومددددددسذص د  دددددد  مسذوص   م وإددددددسذص اأدددددد  وذطدددددداذصحاكددددددس اذصأددددددملماذ

ذادددد،ذ
 
ذل أدددد ص

 
.ذودددددهذ ددددد ذاددددمل ذصأ إ ىددددسذيج  دددد 

 
ذوا   إدددد 

 
وصأ ق فإددددسذادددد،ذ ددددإ  سذ دددد   ذ"يسلإدددد ذصعإلهمدددده "ذ صا إدددد 

وذ بإددددوذيب أددد ذيسلإدددد ذمردددديذ وأددددسذيمدددد غجذاددد،ذطن قددددسذ ىددددإ ذصأ ىدددد  ذوصأ  قدددد  ذ
 
طنددد ومذصعةكددددخذصأع مدددد ب ذىدددد  ق 

سقذص وىطوذي    ذمأيه ذص يل  ذويب ومذص د دهص ذ ط  صههد وذواد ذصأدهو ذصأدمل ذعخ داذ صو ذيو  د ذ ق أداةذوصأش

"يجدددد حذيسلإدددد ذ ذمبدددده  ذصأددددهو ذصأددددمل ذي طإ دددداذيسلإدددد ذأنا دددده ذادددد،ذصحن قددددسوذأكدددداذ كإاإددددسذي دددد  ذصحن قددددسذأددددهو ذ

 .4"يسلإ 

                                                                    

1
وذ  ز  ذسذي  وذيس مسذطبمهذي فإمذصأ جأ ط وذصأع إ   وذصحم كسذصأعسبإسذصأ ع  مسوذصأ  عسذالقاعوال يفي و  يل وال جيحوس:والييي  وال  لي ذ

 .60موذص2007ادوذ1428ص وريوذ
2
 .12وذصح ه ذصأ   موذصذالقاعوال يفي ذ
3
 .32وذصح ه ذصأ   موذصذالقاعوال يفي ذ
4

صأشاسصفذصعإلإ ىإ ىإسذا،ذ  ص ذ صو ذيو   ذيج  ذصأشسقذص وىطوذيطس ذي شاوذطج سذ ؤ سذيسلإسوذو يذصأسص طةذ

http://rouyaturkiyyah.com/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%AA-

%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-

%D8%A2%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D8%AF%D8%A7%D9%88%D8%AF-6%D8%A3%D9%88%D8%BA%D9%84/ 
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ذأ دسي ذ د مذيلدس ذصأعدسلذمرديذصىد    ذ2002ودهذي سىذطسل ذز بد ذصأدهور،ذاد،ذ غص ذوير د  ذطداذود مذ
 
ذذ13و 

 
  دهص

 أددددددد ذوسمددددددد وذاددددددد،ذط دددددددسذوص    ذوصأ دددددددع  مسذوصحادددددددسلذوأ نددددددد  ذوصأ   ددددددد ذوص طددددددد  صفوذو  يددددددد ذصأن إجدددددددسذي ددددددد إ ذ

 .ذ5صح    عأ ذأت لإ ذا،ذصحسي سذصأ  أ سذدعهذيطس   ذومىسصئإآلذل لث ذصأهومذى  إس

(ذوددد مذTESEVه صىددد فذص د  ددد  مسذوص   م وإدددس"ذ)اددد،ذ دددأ ذيتهدددسذصىددد    ذأ دددسي ذي سيددداذ"صح ى دددسذصأت لإدددسذأ 

ذاددد،ذ ؤ دددسذشدددع لذي دددكذصأدددهومذأت لإددد  ذفقدددهذ  ددد  ذو ددديذصحسي دددسذذ15اددد،ذذ2011
 
ذل أددد ص

 
 وأدددسذوسبإدددسذوممدددسص وذىاأددد ص

ذممج  إدسذ
 
ذأدهومذصحن قدسذطد ذ61%وذوصو فد ذ70ص وريذاد،ذصأدهومذصأاد ذ د زفذيف د  ص

 
%ذطدههخذي ذيسلإد ذيم دآلذيم غ د 

 وذلمدد ذ  يد ذص وردديذادد،ذيلددسذصح د   عأ ذ دد مذيددد ىذصد  دد  صفذصحن قدسذادد،ذصأ ددن صفذصأعشددسذدعدهذصأسبإدد ذصأعسمدد

 .6صأق  طس

أ عددد مذذ25ص   ددد ذيسلإددد ذصحسي دددسذصأددددوبب دددصذي ددد إ ذ"طعهدددهذصعة  طدددس"ذصأف م ددد ب ذأقإددد سذصأقددد  ذصأن ومدددسذفقدددهذ

ذو مذذ40 أ ذذ20وذوصحسي سذصأد20117
 
لذو ديذصحسصيدصذصح قهطدسذأكههد ذ.ذو   ظذي ذيسلإ ذوم ذأدخذيند ف20128  هص

ذ)صأشدسقذص وىدطوذصأ  قد  وذ ىدإ ذصأ ىد  ذوصأق دد ز(وذي يهد ذ
 
ص وريذا،ذد هه ذصأن ومسذاد،ذطبإ هد ذص د إ د ذ د ط 

 .33وذثخذصأإ ي  ذا،ذصحسي سذ29 ا  قذل أ ذ"مىسصئإآل"ذا،ذصحسي سذ

 نق طصأ صأهوأس صحسي س صأنق ط صأهوأسذ صحسي س صأنق ط صأهوأس صحسي س

 4.249 يإ ز  يه 21 5.350      ذصعإلن بإس 11 7.289  س   يإ  1

صأ  مدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد فذ 2

 صح به 

 4.237 صأ أ  22 5.327 صأن و ج 12 6.989

 4.217 صأف ىا م 23 5.267 فن نهص 13 6.484 يح يإ  3

 4.160 يمسأنهص 24 5.186 مم  أإ  14 6.472 فسب   4

 3.817   أنهص 25 5.161 ا أنهص 15 5.752 صأ   ه 5

 3.759 ىنا ف    26 4.981 مى  يإ  16 5.613 صأإ     6

 3.590 صحك إك 27 4.675 صأف صز آل 17 5.598 صأهصيم  ك 7

 3.564  وىإ  28 4.650 صأنم   18 5.553 ى ي سص 8

 3.437 مىسصئإآل 29 4.556  اإلإ   19 5.534 يىت صأإ  9

 3.347  يهي م 30 4.263 يسلإ  20 5.417 لنهص 10

                                                                    

Arap Dünyasında Türkiye Algısı; Yazar Prof. Meliha Benli; Yorum Dr.Mustafa Ellabbad; Tükiye Ekonomik ve Sosyal Vakfı (TESEV); TESEVذ
 

Yayaınları; Haziran 2010; p12.
5

 ذ
6
Ortadoğu’da Türkiye Algısı 2011;Mensur Akgün ve Sabiha Senyücel Gündoğar; Tükiye Ekonomik ve Sosyal Vakfı (TESEV); TESEV ;ذ
 

Yayaınları; Ocak 2012; P6. وذ 

The New Persuaders: An International Rank Of Soft Power: Jonathan McClory; İnstitu
7

و يذصأسص طةذذ  ;P5ذ;Of Goverment ذ

http://www.instituteforgovernment.org.uk/sites/default/files/publications/The%20new%20persuaders_0.pdf 
8
 و يذصأسص طة ;The New Persuaders 3: A2012 Global Ranking Of Soft Power; Jonathan Mc Clory; P11ذ

http://www.instituteforgovernment.org.uk/sites/default/files/publications/The%20new%20persuaders%20III_0.pdf 
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وذصأدددهومذصأ  ثددد  ذص ورددديذطددداذ إدددوذصأقددد  ذصأن ومدددسذ ب دددصذي ددد إ ذ"طعهدددهذصعة  طدددس"ذأعددد مذ1)صعإلدددهومذ ددددخذذ

2012)9. 

 و مكنن ذوض ذطق ط فذصأق  ذصأت لإسذصأن ومسذضماذيوسذو طسذث ثسذط ش  كسذو  ثسذ آلذطهه ذا،ذص اس اةذ

قددددد ئخذو ددددديذصأهممقسصوإدددددسذوص ي ط  ددددد فذويدددددهصومذدددددد  ذي ومدددددسذىإ ىدددددإسذي م دددددآلذاددددد،ذو إعدددددسذصأنلددددد مذصأ إ  ددددد  ذصأذ-

ذصي دد  ذىإ ىددسذي دداأ ذصحشدد  آلذطدد ذصعإلأدد ص وذادد،ذ
 
وذوا   إدد 

 
صأ دد  سذوصأشددا فإسذولا أددسذصعةس دد فذصأع طددسذ صا إدد 

طس  دددسذطدددد ذد دددآلذصأسبإدددد ذصأعسمدددد وذوصعخ ددد لذصأ إ  دددد  ذصحدددهصف ذودددداذصعةقدددد قذوصعةس ددد فوذطدددد ذصأت لأددد ذو دددديذصأقددددإخذ

 ى ع يسذد إ ىسذصح  وهصفذص ب  يإسذا،ذيهوإخذصأ    ذصأت   ذا،ذصعخ  ج.ص ب  يإسذوص ا دإسوذوص  

ط إد  ذ و  ذذ786مريذذ2002ط إ  ذ و  ذو مذذ230د  ذي ومسذصد    مسوذفقهذص يا ذصأهاآلذصأق ط ذصأت   ذطاذذ-

ذمردديذذ3500وذوبددأ ذياددلذصأعدد طأ ذزص ذطعددهمذ اددآلذصأادس ذطدداذ2013ود مذ
 
ادد ذوذولددملأكذصيط10504 و  ذىددن   

ذ152ط إد  ذ و  ذمرديذذ36%وذولملأكذص ياع ذصأ د   صفذطداذ6.6%ذمريذ30صأ ضخخذ أ ذصأع طأ ذصحمل    اذطاذ

وذواددد،ذصأعددد مذيا ددداذص   ددد ذيسلإددد ذ201310ط إددد  ذ و  وذوييمددد ذيسلإددد ذىدددهص ذ م  هددد ذأ دددنهوقذصأنقدددهذصأدددهور،ذاددد،ذ

ذا،ذوه ذصأ إ حذصأق  طأ ذمأيه ذ د
 
 .11زصئسذط إ   ذ37.8صحسي سذصأ   ىسذو حإ 

ددددد  ذي ومددددسذثق فإددددسذي وصههدددد ذصأ اددددسذوصأ ق فددددسذصحشددددت لسذطدددد ذ"صأعدددد أخذصأت  دددد "ذصحم ددددهذطدددداذصأ ددددأ ذ ادددد ذيو وبدددد وذذ-

وصأعممذصأ    خ،ذصحشدت كذطد ذصأدهومذصأاد ذ  يد ذيبد ذصعةكدخذصأع مد ب ذوصأدهماذص ىد ط ذصأدمل ذمسب هد ذطد ذيلثد ذ

 ذصح  دد  ذ ددد"ص و هصم"ذوبمب وأ دداذصأ دد ص مذطدد ذطدداذط إدد  ذط دد خ.ذوىعمددآلذيسلإدد ذو دديذي ددهمسذيم غ هدد ذص ىدد ط

ددددإخذصعةهصثدددسذصأاسبإدددسذوص وددد مذصح  ددداذمرددديذصعخددد  جوذو ذىدددإم ذصح   ددد فذصأت لإدددسذصأاددد ذأقإددد ذ دددهىذوط  دعدددسذ

وذ   ض فسذمريذطش  ي ذصحنحذصأه صىإسذوي   مذصأ  لذصأا ذه،ذط ض  ذ
 
ل أ  ذا،ذطن ومذصأع أخذصأع م ب ذى  ق 

 امل ذصأه صىس.ذ

لليييي  لوواال ييييتثيي وبعيييي وا ييي ىوسيييي:والع صيييروالبشيييري ا تضييييف والطيييالبواأل يةيييبو  و

 األخرى 

م ذ  ي ذصأ ق فسذم هىذياخذي وصفذي ثأ ذصأق  ذصأن ومسذأهوأسذطد وذفدإ ذطداذيادخذدند صفذي أد ذي دكذصأقد  ذ دسصطجذ

أداةذ" ذيىدد  إ ذ.ذوددهذعخدوذوز ددسذصعخ   إدسذص طس  د ذص ىد مذ د أاذ دد ومذادمل ذصعةقإقدسذاد،ذد  12ي د  مذصأ د ل

                                                                    

9
 .11صح ه ذصأ   موذصذ

ذ 
10
ةذصعة قسذصأ  يإسذوشس ةذطعإل  ذصأههضسذص د    مسوذو يذصأسص طةذذ12ط أ  ذيسلإ ذا مذذ

 
 http://www.turkpress.co/node/7261و ط 

11
 http://www.turkpress.co/node/4542وذو يذصأسص طةذ2014سلإ ذا،ذو مذط أ ذى ئحذزص وصذيذ42ذ
12
   Olarak Türkiye'nin Dış Politikasında ''Yeni Osmanlıcılık'' Yaklaşımının Değerlenditmesi; Ozan Kopuz; P7. "şak Güç"YumuBirذ
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 ذغأددددكذي ذ13ي ذيفكددددسذادددد،ذ  ددددإهذأ  ددددهي ذيضددددماذطدددداذ ددددهصدسذددددد   ذودددد أخذصح دددد ق آلذصأددددمل ذي قدددد صذىع ددددإمهخذاندددد "

 صأ   سذصأهوأإأ ذيع  و ذمريذيوو  هخذا،ذصأع   ذ  قهمسذيلف ذأقإخذوط ى  فذصأ  هص ذصأا ذ  ى صذفيه .

رددديذطع  أدددسذطددداذصأا صئدددهذصأع مإدددسذوصأ ق فإدددسذوصى ضددد فسذصأ ددد لذص   يدددصذي جددد وزذ   هددد ذوم إدددسذىع إمإدددسذ ب دددسذم

ذوذف ج يدددصذطددد ذاددد ذطعدددسو ذطددداذي 14وص   م وإدددسذوص د  ددد  مسذصح    أدددسذيدددنعكلذي  ئجهددد ذو ددديذوساددد،ذصحع  أدددس

صأهومذصح قهطسذيج مللذ"ص  طاس"ذطاذصأهومذص اسىذويمنبهخذفسصذصأه صىسذوص د طسذوصأعمآلذوى  اإهذطاذ

ادددملصذصحجددد مذيبددد مذمرددديذىددد قذ وأإدددسذل أددد  ذيب دددهذفيهددد ذصحن ف دددسذي إجدددسذ ث  اددد ذطقدده صههخذاددد،ذي ددد  سذصأددد   وذفدددإ ذ

 ص د    مسذصحهمس.

ف   ضددددد فسذمرددددديذطددددد ذمهفعددددداذصأ ددددد لذصأدددددهوأإ  ذطددددداذياقددددد فذ  صىدددددإسوذف مدددددسذياقددددد فذطسصفقدددددسذلناقددددد فذصأ دددددكاذ

ددد ذمدددنعكلذاددد،ذصأهه مدددسذو ددديذصد  ددد  ذصأهوأدددسذص حضدددإاسذ  مددد ذزص ذوصأ جددد مذوص ياددد قذو ددديذص   إ  ددد فذصأإ طإدددس ذطمه

اددد،ذصد  دددد  ذذ2012-2011وددده ذصأ ددد ل.ذوو ددديذىدددد إآلذصح ددد مذفقدددهذيىددددهخذصأ ددد لذص   يدددصذاددد،ذصأعدددد مذصأه ص ددد  ذ

 .16ط إ  ذ و  ذ16.3وذوا،ذصد    ذيىت صأإ ذ د15ط إ  ذ و  ذ30صأ  م فذصح به ذ م ذمق  لذ

ذطداذذ2013و أدصذود مذذط مدأ ذ4.1وبب صذم    صفذصأإ ب   ذفدإ ذوده ذصأ د لذصأدهوأإأ ذزص ذو ديذ
 
 دع  ص

ذ2013وذو  سذيسلإ ذطاذصأ  لذص   يصذ ب صذم    صفذصحنلمسذيا ه ذو مذ200017ط إ ب ذو أصذو مذ

 ذ54387%ذدعددده ذ  ددد ذ1.1
 
وذذ87مرددديذطددد ذم  دددهذو ددديذذ2016-2015وذوصأدددمل ذو دددآلذاددد،ذصأعددد مذصأه ص ددد  ذ18و أ ددد 

 
يأاددد 

أدخذيكداذيسلإد ذضدماذصأدهومذصأعشدس اذص ورديذاد،ذوبب صذي  إ ذصأا   م  ذصحع مهذو يذم  د  صفذصأإ ب د  ذ

 .201319صى ق  مذصأ  لذص   يصذو مذ

وثمددسذو صطددآلذط عدده  ذي ددن ذ  غ إددسذصأهوأددسذأ  دد لذص   يددصوذ  ح دد  ىذص  دد  م  ذح ى دد هه ذصأع مإددسوذأكدداذ

                                                                                                                                                                                                  

https://www.academia.edu/8577845/Bir_Yumu%C5%9Fak_G%C3%BC%C3%A7_Olarak_T%C3%BCrkiye_nin_D%C4%B1%C5%9F_P

olitikas%C4%B1nda_Yeni-

Osmanl%C4%B1c%C4%B1l%C4%B1k_Yakla%C5%9F%C4%B1m%C4%B1n%C4%B1n_De%C4%9Ferlendirmesi 

13
 .77وذط ه ذى  موذصذالقاعوال يفي ذ
14
 Uluslararas Yüksek Öğretim ve Türkiye’nin(ذدعن ص ةذDEIKأ ا إآلذيلف ذصيلسذصأه صىسذصأا ذيوههه ذ"ط ى سذصأع د فذص د    مسذصعخ   إس"ذ)ذ

Konumu: Eğitim Ekonnomisi İş Konseyi Raporu; İstanbul; Mart 2013; P13 وط ذدعه.ذ13وذصذ 
15
 The Economic Benefits of International Students to the U.S. Economy Academic Year 2011-2012; Association of İnternationalذ

Educators (NAFAS) 
16
 KÜRESEL EĞİLİMLER IŞIĞINDA TÜRKİYE’DE ULUSLARARASI ÖĞRENCİLER; MURAT ÖZOĞLU, BEKIR S. GÜR, İPEK COŞKUN; Siyasetذ

Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakıfı (SETA); Mart 2012; P21.ذ 
17
   Level Student-Global Flow Of Tertiary ;ذ

http://www.uis.unesco.org/Education/Pages/international-student-flow-viz.aspx 
18
  ;Global Flow Of Tertiary-Level Studentذ

http://www.uis.unesco.org/Education/Pages/international-student-flow-viz.aspx 
19
 Top 20 countries for international studentsذ

 https://www.theguardian.com/higher-education-network/blog/2014/jul/17/top-20-countries-international-studentsذ
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ذودداذصأقدد  ذصأن ومددسذأهوأددسذطدد ذطدداذ هددسوذفإ هدد ذيم
 
ذيدد فسذدندد  ذ قدده ذطدد ذيبمددآلذاددمل ذصعإل غ إددسذادد،ذوإ ههدد ذىع أدد ص

 
ضدد 

أ  د  سذصأع دد فذحم  ىسذي ثأ ذادمل ذصأقد  ذصأ د  س ذو ديذصأ صفدهماذصعإلده وذ مد ذم د  ذصأ  ند فذص ورديذصأ طسئإدسذ

 .صأ إ ىإسذوص د    مسذوصأ ق فإسذ أ ذصأ  هماذا،ذصح  ق آل

ذطدداذص ىد  م  ذاد،ذصأقد ىذصأ شددس سذصحد ثس ذأ ده
 
ومذص ادسىوذ  و  دد  ذوطمد ذم  دهذادملصذصأق د  ذيامإددسذييداذيع فد ذي ود 

ذادد،ذصد  دد  ذصأهوأددسذوم ص ههدد ذويبهمددهذيوأ   ههدد ذويب أا ههدد ذادد،ذ
 
ي ذفئددسذصأشدد  لذىدد    ذدعددهذىددن صفذص لثدد ذيدد ثأ ص

 صح  ق آل.ذ

وأعآلذصأع ط أ ذص اأ ماذ  ي ذو ص ذ ه ذصأعمآلذصأك إ ذوصحنلخذا،ذطج مذصحنحذصأه صىإسذصعإل طعإسذاد،ذيسلإد ذطداذ

 أدد "وذمغذ دد  ذص ىدد  م  ذادد،ذصأعن ددسذصأ شددس ذم ددهىذ  دد ئ ذص ىددت صيإجإسذصأت لإددسذادد،ذادد مذ"طشددسو ذصأ دد لذصأك

ذ اددد ذص  ذويعمدددآلذو ددديذ"ا دددمذ إدددآلذذ1992صأق دددد زذو ىدددإ ذصأ ىددد  وذوددددهذ دددهيذادددملصذصحشدددسو ذ
 
وطددد ذمددد صمذط ددد مسص

.ذوددددهذي ص فذيسلإددد ذطددداذادددملصذصحشدددسو ذصىددد  م  ذو د ههددد 
 
طددد ذ ومذذممإدددآلذمرددديذيسلإددد وذويط دددسذطسي  دددسذطعهددد ذفكس ددد 

 .ذذذ20صحن قسذو يذصحهىذصأ عإهذوف ذص ى  م  ذا،ذصأعن سذصأ شس "

و مكدداذصأقدد مذميدداذادد،ذصأهدده ذيا دداذي ددصذ مإدد ذطشدد  ي ذصحددنحذصأادد ذيددهومه ذصعة  طددسذصأت لإددسوذوطددنحذصأق دد  ذ

   ضدددد فسذمردددديذصحددددس و ذص د  دددد   ذوصحعندددد  ذأ هوأددددسوذو ذىددددإم ذم ذياددددملي ذدعددددأ ذصعخدددد صذدشدددد آلذ أدددد ذط  شددددسوذ

 %ذطاذطجم  ذصأ  لذص   يصذا،ذصأ   .40ص و    ذي ذب  سذصأ  لذصحمن  أ ذ ذي ج وزذ

 ميوالعااملوا جيذب وللطيلبوللق  موإةىوتركيي؟

ذأه صىسذي ه ا ذ"طسل ذصأه صى فذصأ إ ىدإسذوص د  د  مسذوص   م وإدس"ذ)ىدر  (ذاد،ذييقدس وذف مدسذو صطدآلذ
 
وفق 

 ةذ21ىسذا،ذيسلإ وذو مكاذم م أه ذو يذصأش آلذص ى ط عه  ذيجمللذصأ  لذص   يصذأ ه ص

ذأ   إ ذذ-1
 
ذووفق  ذمريذط   ىذصأ ع إخذا،ذ  هص هخ".

 
"    ذصأ ع إخذصأمل ذيقهطاذصعإل طع فذصأت لإسذدإ ى 

وذا،ذ أ ذ ا  ذذ200ي مم ذا مسذممهم لرشاذفقهذ ا  ذي م ذ  طع فذيسلإسذي  إ ذيفضآلذ
 
  طعسذو حإ 

ذ أ ذ22  طعسذ400فضآلذ  طع   ذيسلإ   ذي  إ ذي ذوصأ  ثأ  ذصأ  ىعس ذصحسي س ذا، ذي  إ ذيسلإ  ذيخ .لم 

                                                                    

20
وذيبس سذطبمهذو هذصأع و وذصيلسذ بوةذا،ذ ىإ ذصأ ى  ذوصأق د ز..ذي طأ ذعإل   ذصأ  دسةذطبسمذتركييوبينوتح ييتوال اخلو  هيةيتوا  ي جذ

 .181وذص2010 ذصأعسبإسذأ ع  مذي شسو وذ أ وفوذصأ  عسذص وريوذيلشاوذ إشسص ذطسل ذصعإل  س ذأ ه صى فوذصأهص
21
ذياددسىذط ددآلذ"ي  ددإسذطدداذص ددد  لذيوذصحعدد   ذيوذص ىدد يمل ".ذوطدد ذ ددأ ذو طادد ذين ددإوذطدداذيددوذصأه صىددسذوصأ دد  ،ذطدداذ مدد ذصأذ

 
   ددوذغلددسفذصأه صىددسذيىدد    

 طاذصأعهمهذطاذصح    .

وذKÜRESEL EĞİLİMLER IŞIĞINDA TÜRKİYE’DE ULUSLARARASI ÖĞRENCİLERصأ   وذصيلسةذ.ط ذ أ ذد ىأ ذطاذصأه صىسذوصأ   ،ذطاذمض ف فذ

 فم ذدعه.ذ89صذ
22
-https://www.timeshighereducation.com/world-universityذ;World Univversity Rankings 2014-2015; Times Higher Educationذ

rankings/2015/world-ranking#!/page/0/length/25/country/674/sort_by/rank_label/sort_order/asc/cols/rank_only 
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وذمريذ  يصذ23(QS Higher Education System Strengthيد ىذصأنلخذصأ ع إمإسذا،ذصأع أخذ ب صذي  إ ذ)

ذ) ذصأه ص    ذ   ذصأع م ذصأت لإس -2015ي ذوه ذصعإل طع فذصأت لإسذ ب صذم    صفذط ى سذصأ ع إخذصأع ر،

ذطاذصأ ط   ف.24   طإسذ109  طعسذطهه ذذ193(ذ2016
 
 وذط ذوه ذل أ ذ هص

ذفك أ ذطاذصأ  لذصأملماذمط   و ذيسلإ ذذ-2 "ي  أإ ذصعةإ  ذ  أ   سذأ   أصذيلث ذط  طسذطاذ ومذياسى".

ماض   ذصأه صىسذا،ذصعإل طع فذصعة  طإسذفيه  ذ  ذي  أإاه ذيدآلذ  أقإ سذمريذط إ هه ذا،ذ ومذياسىذى  ق آلذ

 .ذ25  أ  م فذصح به ذوبس   يإ ذصأ  ل

ذصعإل طع،ذذ-3 ذصأ كا ذا، ذ   د طس ذصأت م ذأ   أصذم  ذ  فإس ذصأت لإس ذصأهوأس ذطنبس ذيسلإ ". ذا، ذصح      "صحنح

ذا،ذصأ ن صفذص اأ  ذ)صأش آلذ دخذ
 
ذط س ص

 
ذودهذشههفذدإمسذصحنبسذص يا و  صعة  ط ذصأمل ذي فس ذصأهوأسذأا.

د خذصأ  لذصأهوأإأ ذ سئ ىسذصأ ز ص ذصأت لإسذفقهذيياق ذصأهوأسذا،ذذ(.ذوبب صذىس ص ذ  يهو   ذ ئرل4

ذطاذ26ط إ  ذ و  (ذ96ط إ  ذأأ  ذيسلإسذ)ذ203.9ا،ذطش  ي ذصحنحذذ2014صأع مذ
 
ط إ  ذأأ  ذو مذذ40وذ ع  ص

201027. 

يب مذدع ذذ"شع  ذصأ  لذ     ذدسص سذوسدإسذيوذأا  سذيوذ م إسذيوذثق فإسذط ذيسلإ ".ذواملصذط ذي ىذمريذ-4

صحسصل ذمريذو ه فذطاض سذأ  لذي كذص د أإخ ذ يطا ضذي  أإ ذصأ اسذوأألأاسذصأ ق فإسذصح     ذا،ذ   ذ

ذأ   لذمريذيسلإ ذه،ذطاذ  ص ا ذص د إ  ذى ص ذ28صعإل ص 
 
.ذوا،ذصعة أسذصأت لإسذم  ظذي ذيلث ذصأهومذي همسص

 طاذ ىإ ذصأ ى  ذيوذصأ  ق  ذيوذصأشسقذص وىط.

 

                                                                    

23
 ;QS Higere Education System Strength Rankings 2016ذ

http://www.topuniversities.com/system-strength-rankings/2016#sorting=rank+custom=rank+order=desc+search= 
24
 /https://istatistik.yok.gov.trذ

Turkey on course to reach 100K foreign students goal; Sara Custer; 25 Aug 2015; 
25

-http://thepienews.com/news/turkey-on-course-toذ

reach-100k-foreign-students-goal/ 
26
 ;Turkey aims to boost popularity for international students; 10 July 2014ذ

http://www.dailysabah.com/education/2014/07/10/turkey-aims-to-boost-popularity-for-international-students 
27
 ;Yabanci Öğrenci lere 40 Milyon TL Burs; 13 Ekim 2012ذ

http://www.bursbul.com/haber/854-yabanci-ogrencilere-40-milyon-tl-burs.html 
28
 http://www.uis.unesco.org/Education/Pages/international-student-flow-viz.aspxذ
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ذا،ذيسلإ ذ1أش آلذ)ص
 
 .ذ29(2016-2015وذصأهومذصأعشسو ذص لث ذو   

و مكنن ذي ذيه جذيب ذاملصذصأ  صذو صطآلذياسىذيدآلذيامإسذ  أ  صفمذط ذصعخطذصأ إ    ذأ    ذيب ذدإ   ذ

   لذصأعهصأسذوصأ نمإس.

ذم ص ه  ذ ذ-5 ذصأملما ذصأ  لذصح  مأ  ذمري ذ  أ   س ذو ذىإم  ذصأ  شأ  و ذو ي ذصعة  م ع ب فذا،ذىه أس

 .30صعة  مذو يذي شأ صفذصأ اسذطاذصأعهمهذطاذصأ  هص 

ص  ت صمذصأمل ذي م  ذبه ذصأشه  صفذصأت لإسذا،ذصحج مذصأعم ،ذدش آلذو مذا،ذصأ  هص ذصأا ذم ى ذطهه ذصأ  ل ذذ-6

 .ذ31طمه ذي هآلذصعة  مذو يذفس سذأ عمآلذدعهذصأ طسج

ل.ذو مللسذان ذي ذ م وسذصعخهطسذصأ  دعسذأا حذهللاذ  أاذي ثأ ذصحهص سذصأت لإسذا،ذصأ  هص ذص   إسذأ    ذ-7

وذو   ذأه ذي ثأ ذا،ذي  إاذ32طسل ذىع إ  ذ أ ذطه ىسذو  طعسذا،ذوه ذطاذ  هص ذصأع أخذ1000  ي ذيم  كذ

 صأ  لذيب ذصأه صىسذا،ذيسلإ .

 الطالبوإةىوتركييوق ااتوق  م

ى ىإسذصح  وأسذواذصحنحذصحقهطسذطاذصأهوأسذأ   لذ(ذصأقن  ذص  Türkiye Burslarıيع ف ذ سي طجذ"طنحذيسلإ "ذ)

(ذصأ  دعددسذأسئ ىددسذYTBص   يددصوذواددملصذصأف يدد طجذىشددس ذو إدداذ" ئ ىددسذص يددسصكذادد،ذصعخدد  جذوصحج معدد فذصأقس  ددس"ذ)

 .ذ33صأ ز ص 

صأدددددمل ذصي  دددددمذط  ددددد ذصأ  دددددعإ إ فذطددددداذصأقدددددس ذصح  ددددد  ذ هصمدددددسذ(ذBÖPويعدددددهذ سيددددد طجذ"طشدددددسو ذصأ ددددد لذصأك أددددد "ذ)

أقدددهومذصأ ددد لذص   يدددصذمرددديذيسلإددد ذدشددد آلذل إددد ذوطدددنلخذووفددد ذ و مدددسذط  شدددس ذطددداذصأهوأدددس.ذوبب دددصذ قإقإدددسذ

ذ دددأ ذوددد ط ذ
 
ذ  إئددد 

 
ذ2003وذ1997وذوبدددأ ذوددد ط ذ1997وذ1983م دددهىذصأه صىددد فذفقدددهذشدددههذادددملصذصأق ددد  ذيمددد ص

ذذ2004ذي   اذص يطا ضذي إجسذوهمذص ى قسص ذصأ إ    ذوص زطسذص د    مسذا،ذصأ   وذأرشههذطنملذو م
 
يم ص

ذو ذىدددإم ذدعدددهذوددد مذ
 
ذذ88ذ2016-2015.ذوددددهذ  ددد ذوددد مذوددده ذصأ ددد لذص   يدددصذاددد،ذصأددد   ذوددد مذ2010ط دددس ص

 
يأاددد 

وذاددد،ذ دددأ ذيط دددطذصأهوأدددسذأ   ددد مذمرددديذ
 
ذ2023 ب ددد مذوددد مذذ200.000وذو2018 ب ددد مذوددد مذذ100.000يقس  ددد 

                                                                    

29
ذطاذط ى ا ذذ

 
(ذ ÖSYM)صى ط وذصأ   وذم    صفذصأ بوذطاذصحع  ط فذص    ئإسذصعخ  سذ  أ ع إخذصأع ر،ذا،ذيسلإ ذا مذوشس اذو ط 

 (ذوه،ذط ى سذصأ ع إخذصأع ر،ذصأت لإس.YÖKصح ط  سذ إ    صفذصأ ع إخذصأع ر،وذو)
30
  ;Turkey On Course To Reach 100K Foreign Students Goal; Sara Custer; 25 Agu 2015ذ

http://thepienews.com/news/turkey-on-course-to-reach-100k-foreign-students-goal/ 
31
  .112ةذط ه ذى  موذصذKÜRESEL EĞİLİMLER IŞIĞINDA TÜRKİYE’DE ULUSLARARASI ÖĞRENCİLERذ
32
  ;Cemaat Okullaı Turkiye'nin Dunyadaki Yumuşak gücü  mü?; Cunet Özdemir; 13-11-2012ذ

 /http://www.radikal.com.tr/yazarlar/cuneyt-ozdemir/cemaat-okullari-turkiyenin-dunyadaki-yumusak-gucu-mu-1108995ذ
33
فذص  آلذصأت   ذوطج مع فذص دسب  ذا  جذيسلإ وذوطهمته ذينلإخذش و ذصح صونأ ذص يسصكذوصحج مع فذغصذ2010ير   ذذ6ي ى  ذامل ذصأسئ ىسذا،ذذ

   ض فسذمريذص شسص ذو يذش و ذصأ  لذص   يصذصحمن  أ ذا،ذيسلإ ذوطاذضماذغأكذ سي طجذ"طنحذيسلإ ".ذح  هذطاذصأ ا إآلذصيلسةذ

https://www.ytb.gov.tr/kurumsal.php 
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 .34 لإس ب صذىس ص ذ  يهو   ذ ئرلذد خذصأ  لذصأهوأإأ ذ سئ ىسذصأ ز ص ذصأت

 وأدسوذوب اد ذذ176يأد ذو دصذطنبدسذطداذذ150يلث ذطاذذ2014-2013فقهذو  هخذو مذذ(YTB) ئرلذوبب صذ

 .35 وأسذ190يأ ذو صذطاذذ200يلث ذطاذذ2015-2014و مذ

 

 .36وذي صمهذوه ذصأ  لذص   يصذا،ذيسلإ ذوف ذصأ ن صفذصأعشس اذص اأ  (2)صأش آلذ

ةس س"ذصحعنإسذدش و ذصأ  لذص   يصذي ذصأ  لذم ي  ذمريذيسلإد ذممللسذي  ذ كسذي طآ ذطهمسذطنلمسذ"وس مذصعذ

 أ ه صىسذوف ذاملذدن صفذ ئر إسةذ

 صأ  لذصأق  ط  ذ  حنحذصحقهطسذطاذط ى سذ"طنحذيسلإ ".ذ-1

 صأ  لذصأق  ط  ذو يذياقتهخذصعخ  س.ذ-2

 يوذطنلم فذصحج م ذصحهب .صأ  لذصأملماذمبضساخذصأ نكذص ى ط ذأ  نمإسوذيوذود ذصأهم يسذصأت   وذذ-3

 صأ  لذصأق  ط  ذ  حنحذصحقهطسذطاذصعإل طع ف.ذ-4

 .37صأ  لذصأق  ط  ذوف ذ سصطجذصأ    مذصأ  م ذلف ي طجذممسصىم سذ-5

طجمدددد  ذ  يدددد ذب دددد سذصأ دددد لذصحمندددد  أ ذطدددداذد ددددآلذصأهوأددددسذوفدددد ذ سصطجهدددد ذصحط  اددددسذمردددديذذ2012-2011وادددد،ذودددد مذ

%40صأ ددد لذص   يدددصذاددد،ذصأددد   ذ
38

وذاددد،ذ دددأ ذ  ىددد ذصأ قإدددسذو ددديذياقتهددد ذيوذ دددهوخذطددداذصح ى ددد فذصأ داإدددسذيوذ

 طنلم فذصحج م ذصحهب .

                                                                    

34
 ;The Factors Driving International Student Mobility To And From Turkey; 25 Apr 2015ذ

 /http://monitor.icef.com/2015/04/the-factors-driving-international-student-mobility-to-and-from-turkeyذ
35
  ;YTB'den yabancı öğrencilere burs imkanı; 26 Şubat 2015ذ

http://www.memurlar.net/haber/502979/ 
36
لم ذا ذا،ذص  آلوذأكاذم هوذي ذان كذا  ذط وذفب  آلذ م ذصأ     ذووسحذوه ذصعخس جأ ذيع إن ذي إجسذطقهص ا ذيو  ياذذ2015-2014م    ذذ

 YÖKوذ ÖSYMوذم    صفذ82276
37
 Küreselleşen Dünyada Uluslararası Öğrenci Hareketliliği ve Uluslararası Öğrenciler; Ebubekir Armağan ; ذ

http://www.udef.org.tr/kuresellesen-dunyada-uluslararasi-ogrenci-hareketliligi-ve-uluslararasi-ogrenciler-.html 
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 وياخذصحش  ي ذصأا ذمنض  ذيبته ذصأ  لذص   يصذصأمل ذ  ى صذا،ذيسلإ ذطنملذط   ذصأ  عإ إ فذه،ة

 دددأ ذصأ  دددهص ذبشددد ذوقدددصذىدددق طذص يبددد  ذصأ ددد فإإا وذوفددد ذصيا دددد فذذة(BÖP سيددد طجذ"طشدددسو ذصأ ددد لذصأك أددد "ذ)

ذا،ذ ىإ ذصأ ى  ذويسلإ وذوصأا ذىشدت كذاد،ذ وص دطذي   طإدسذوثق فإدسذوأا  دسذ)امدلذطداذصأدهومذ
 
صح  ق سذ هم  

وددددهذ دددهيذصأعمدددآلذبهدددمل ذصحدددنحذطندددملذصأعددد مذصأه ص ددد  ذذ. ذصأ ىددد  ذأاتهددد ذصأسىدددمإسذصأت لإدددس(صأ ددد ذصح ددد ق سذاددد،ذ ىدددإ

ادملصذصأف يد طجذمد زص ذ مد ذوده ذصأ د لذص   يدصذذ   ذوه ذصأ  لذصأق  طأ ذوفد  ذ2012وذوا،ذو مذ1992-1993

ذوطن قدددسذ ددد أعسصقذوىدددد    ذذ25اددد،ذصأددد   .ذأكددداذصأف يدددد طجذي ىددد ذفإمددد ذدعدددهذأرشددددمآلذصحج معددد فذصأت لإدددسذاددد،ذ
 
  ددددهص

  هذطنحذط ذمذ2010-2009   ذوصأع مذصأه صذ1993-1992وممسص ذو ومذصأ  ق  ذو وىإ ذوط ذ أ ذصأع مذصأه ص   ذ

يأ ذطنبسذ41و يذ
39
. 

 .(YTB)صذصأف ي طجذيعمآلذص  ذط ذ سي طجذ"طنحذصعة  طس"ذيب ذصىخذ همهذا ذ"طنحذيسلإ "ذ إشسص ذوامل

ذطدددداذصأعدددد مذصأه ص دددد  ذذصي  ددددم سيدددد طجذطددددنحذصعة  طددددسةذ
 
وذطدددد ذصأددددهومذصأادددد ذودعدددد ذ2004-2003اددددملصذصأف يدددد طجذ دددده ص

يلثدد ذطدداذ)ذإددسذصأ إ ددس" سيدد طجذ"صأنضددماذمودد  ذصأددهومذصأادد ذشددم ه ذطشددسو ذو ذوصيا دإدد فذثق فإددسذثن ئإددسذطدد ذيسلإدد 

صعإل طعإدسذوطد ذف دهد ذو و صفذىع دإخذصأ ادسذصأت لإدسذصأ دإاإسذذوذو ضخذصأ د لذصأدسص  أ ذاد،ذصأه صىدس( وأسذ100

ذودددهذ ددهيذ
 
وصأددسص  أ ذ  أقإدد مذ   بدد لذادد،ذصأدد   وذودددهذشددههذصأف يدد طجذز دد   ذط ددس  ذادد،ذودده ذصحشددم أأ ذ دداذىددن   

و أصذ800ذد ذ2003-2004
40
ذود مذذ13وذويجد وزذو أصذ2000شمآلذط ذمقسلذطاذذ2012-2011وا،ذو مذذو

 
يأاد 

2013-2014
41
ذو مذذ15وو آلذدسص سذذ

 
2016-2015يأا 

42
. 

ذيب ذطشسو ذ"طنحذيسلإ ".
 
 ودهذصيه جذلم ذغلسي ذى  ق 

                                                                                                                                                                                                  

38
 .57ةذط ه ذى  موذصذذKÜRESEL EĞİLİMLER IŞIĞINDA TÜRKİYE’DE ULUSLARARASI ÖĞRENCİLERذ
39
 .62صح ه ذصأ   موذصذذ
40
 .65صح ه ذصأ   موذصذذ
41
 ةذط ه ذى  م.Turkey aims to boost popularity for international studentsذ
42
 ;Türkiye Burslarına Başvurular Başlıyor; 26-02-2016ذ

https://www.ytb.gov.tr/haber_detay.php?detay=4957 
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(2012-2011وذ2004-2003وذي صمهذوه ذو لذصحنبسذصأت لإسذ أ ذو ط ذ3)صأش آلذ 
43
 .ذ

فدد ذصح ى دد فذصأ داإددسذادد،ذيسلإدد وذوأهمدداذودده ذ ددسصطجذ ىدد ق  مذصأ دد لذطدداذوادد ذيلذة ددسصطجذوددد ذصأهم يددسذصأت  دد 

صأدددمل ذمددد فسذأهددد   ذصأ ددد لذفس دددسذي قددد ذصأ ع دددإخذصعإلددد طع،ذاددد،ذذواددد  جذصأددد   ذلف يددد طجذضدددإ فسذصأ ددد لذص   يدددص

ذطددداذطط  ددد ذذ1368يسلإددد وذو نضددد  ذيبددد ذصأف يددد طجذص  ذ
 
طعإدددسوذلمددد ذ   دددهص ذاددد،ذطط  ددد ذصحسص دددآلذصعإلصأو أ ددد 

ذطاذ  إ فذصأشسيعسذ870  صى  اذذيطسج
 
و أ  

44
. 

صأدددمل ذم دددإحذذ(UİPبرنااا كلية اااايية ااااري يية ااا    ي " سيددد طجذ  إدددسذصأشدددسيعسذصأهوأإدددس"ذوأ  ددد ذ سيددد طجذ ادددسذ

  إددددد فذذ6  نددددد  ذصعإل أإددددد فذصأت لإدددددسذاددددد،ذ ومذيو وبددددد ذويىدددددت صأإ ذويطس  ددددد ذي ذم  قددددد صذصأ ع دددددإخذصأدددددهم  ذصعإلددددد طع،ذاددددد،ذ

ذطات  ذ695طاذاملصذصأف ي طجذص  ذأ شسيعسذا،ذيسلإ وذوي  اإهذ
 
ذطاذ ومذط عه  وذلم ذيطسجذطناو أ  

 
ذ1070ذ  

ذوو  وصذمريذصأ   ذصأا ذ  ؤوصذطهه ذأإق ط صذ مه طهخذا،ذطج مذصأ ع إخذصأهم  
 
و أ  

45
 .ذ

 يتركيو  ا  وس:ميزاتوال

وموذوصأددد ع ذص ادددسذب ددد  إ ذصأقددد مذم ذصأه صىدددسذاددد،ذيسلإددد ذأهددد ذطأددد صفذم ع دددمذدعضددده ذ  حنبدددسذصحقهطدددسذطددداذصأددده

وفددددددد ذ دددددددسصطجذام دددددددسذط عددددددده  ذيقدددددددهمذذ حنحذصأت لإدددددددس ددددددد ع ذا ددددددد ئوذصعةإددددددد  ذصأه صىدددددددإسذأ   أدددددددصذص  نبددددددد وذفددددددد

طههدد ذطدد ذم ع ددمذ  أن دد قذصعإلاسصادد،وذيوذصأن دد قذصأ ط ةدد  ذادد،ذصحس  ددسذصعإل طعإددسذوطدد ذدعددها وذوطددنحذذوصح دد    ف

                                                                    

43
ذ2012-2011وذصأش آلذا،ذص  آلذمريذو مذ66ةذط ه ذى  موذصذKÜRESEL EĞİLİMLER IŞIĞINDA TÜRKİYE’DE ULUSLARARASI ÖĞRENCİLERذ

 صأ   وذ  أ     ذو إاذ ن  ذو يذصحع إ فذصعإلهمه .ذود م
44
-http://www.diyanetvakfi.org.tr/ar-SA/site/icerik/egitim-ogretimصأ ع إمإسوذ-صح د ذصأسى  ذأ د ذصأهم يسذصأت   وذصأ ش و فذصأت    سذ

faaliyetleri-1077 
45
 صح ه ذصأ   م.ذ



 

12 

www.fairforum.org 

 ىدأ ذاد،ذيسلإد ذو ديذياقدتهخصصأ    أ ذو وخذصأ د لذصأه
46

وذو ذوذوشدسوط
 
طداذيادخذصأ قدهمخذأ منبدسذىع داذىدن   

 ةذطأ صهه 

 ذيجه ذذمد طس
 
 .وإ سذفت  ذصأه صىسىن   

 .و مذطاذ  صىسذصأ اسذصأت لإسذو يذياقسذصأهوأس 

 .ي طأ ذ ح،ذش طآل 

 . ذحس ذوص ه
 
ذومم   

 
 يمللس ذىاسذغا   

 .ىكاذ  طع،ذي د ذأ هوأس 

ذمنددد مذو أدددصذصحس  دددسذصعإل طعإدددسذص  ذطنبدددسذط  مدددسذشدددهس سذي اددد وفذدإمتهددد ذ  اددد وفذصحسص دددآلذصأه صىددد
 
إسوذفشدددهس  

أأدد  ذيسلإددسذذ2500وذادد،ذ ددأ ذمندد مذصأ   ددوذ120047وو أددصذصأددهل   ص ذذ850أأدد  ذيسلإددسذوو أددصذصح   دد أ ذذ600

ذ2000حه ذىنسذوص ه .ذودهذشههفذدإمسذصحنبسذز    ذط س  وذو يذى إآلذصح  مذ  ي ذطنبسذصأهل   ص ذو مذ

ذده  ذذ1200أأ  ذوص  ذذ50ى  و ذ
 
 %.2400 م ذم صز ذيض وا 

ذ

 

                                                                    

46
 صح ه ذصأ   م.ذ
47
  ;Türkye Scholarships Applicationsذ

http://www.turkiyeburslari.gov.tr/index.php/en/haberler/799-2016-turkiye-burslari-basvurulari-basliyor- 
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 .48(2016وذ2000وذي صمهذدإمسذصحنبسذ أ ذو ط ذ4)صأش آلذ

ددمحذأ  دد لذص   يددصذ  أعمددآلذصعإل طدد ذضددماذشددسوطذطعإنددسوذوفددمذىعددهم فذددد ي  ذ م مددسذص   يددصذصأادد ذ لمدد ذىح

 .201449وبهيذصأعمآلذبه ذا،ذو مذذ2013ير   ذذ4يدسفذطاذد آلذطج لذصأن صلذا،ذ

  صفذصحنبسذصأت لإسذشم أه ذطجم وسذل أ  ذطاذصأ  هص ذا،ذد  صفذط عه  .طاذياخذصحأ

 

 .50وذي صمهذوه ذ ومذصأ  لذا،ذيسلإ ذا،ذصأ ن صفذصأعشس اذص اأ  (5)صأش آلذ

 

                                                                    

48
 Binlerce ندددد  ذو دددديذصحع إدددد فذصعإلهمدددده وذصأشدددد آلذطدددداةذذذ2016ودددددهذيلم دددداذصأ   ددددوذمردددديذودددد مذذ2012 ىددددخذصأشدددد آلذادددد،ذص  ددددآلذي صمددددهذصحنبددددسذ ادددد ذودددد مذذ

uluslararası öğrenci ‘Türkiye Bursları’ projesiyle Türkiye’de; 

http://kdk.gov.tr/haber/binlerce-uluslararasi-ogrenci-turkiye-burslari-projesiyle-turkiyede/312 

49
 http://calismaizin.com/yabanciogrencilericincalismaizni.htmlو يذصأسص طةذذ ;Yabancı Öğrenciler için Çalışma izni; 8 Haziran 2015ذ

50
 (.YÖk(ذو)ÖSYMم    صفذ)ذ
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(2016وذ2010وذي ز ذصأ  لذو يذصأق  صفذ أ ذو ط ذ6)صأش آلذ
51
. 

 ولملأكذشم أه ذح     فذ  صىإسذطط  اسةذ

 
(2016-2015وذي ز ذصأ  لذص   يصذا،ذيسلإ ذ ب صذصحسص آلذصأه صىإسذ7)صأش آلذ

52
. 

ذطاذصأ ط   فذصعإل طعإس
 
ذل أ ص

 
 ةوشم أه ذوه ص

 
ذطاذصأ  لذص   يصذا،ذيسلإ ذأع مذ8)صأش آلذ

 
 .53(2010-2009وذصأ ط   فذص لث ذمد   

لذص   يدددصوذوطددداذيامهددد ذ"ص يبددد  ذصأعددد أ  ذ   ضددد فسذمرددديذو ددد  ذبشدددطذحنلمددد فذصحج مددد ذصحدددهب ذصحه مدددسذ ددد أ   

طهمنددسذيسلإددسوذيقددهمذصعخددهط فذصح  مددسذذ44طنلمددسذادد،ذذ53(وذصأددمل ذينضدد  ذيب دداذUDEFأ منلمدد فذصأ   إددس"ذ)

 .54وصحعن  سذ"أ   لذصأضإ  "

                                                                    

51
 ط ه ذى  م.ذ;Binlerce uluslararası öğrenci ‘Türkiye Bursları’ projesiyle Türkiye’deذ

52
 (.YÖKم    صفذط ى سذصأ ع إخذصأع ر،ذصأت لإسذ)ذ
53
 ;Uluslararası Yüksek Öğretim ve Türkiye'nin Konumu..Eğitim Ekonomisi İş Konseyi Raporu; Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK)ذ

İstanbul; Mart 2013; 59.ذذ  
54
 http://udef.org.tr/hakkimizda.htmlذ
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 الطالبواأل يةبوييي  وا تقطيب ؤي وتركي ول

ذدعنددد ص ذ"وثإقدددسذصىدددت صيإجإسذصأ ددد  ذ2012وددد مذذ(YTB)وضدددع ذ
 
لذص   يدددص"وذ إ ددد ذفيهددد ذ ؤ تهددد ذأ دددآلذطددد ذي ددد  ص

مطددددوذاددددملصذح ضدددد  ذوياددددهصفه ذو دددديذصحددددهىذصأق ددددأ ذوصح  ىددددطذوصأ عإددددهوذووم دددد ذو دددديذىشددددكإآلذيلددددس ذ همدددده ذ

 .ذ55طسي  سذ  حع مأ ذصأع حإسذصحع مه ذا،ذاملصذصح ض  

حجد مذادد،ذويلدهفذضدسو  ذوضدد ذصأهوأدسذ ىددت صيإجإ فذوا دطذومدآلذيب دد  ذو ديذ ددآلذطد ذطداذشدد ياذي د  سذاددملصذص

يسلإدددد وذل  دددد   ذودددده ذصعإل طعدددد فوذوي دددد  سذص يلمددددسذصأ ع إمإددددسذفيهدددد ذ مدددد ذم  صفددددمذطدددد ذصحعدددد مأ ذصأع حإددددسذصحع مدددده وذ

وههإئدددددسذصأ رئدددددسذصأق ي يإدددددسذوص   م وإدددددسذص د  ددددد  مسذصعإل غ دددددسذوصحن ىددددد سذاددددد،ذصحددددده ذصأاددددد ذىدددددإقإخذفيهددددد ذصأ ددددد لذ

وذوطا وإددآلذاددمل ذص ىددت صيإجإسذو ث  ادد ذ56ادد،ذصأ دد ق ذص   يددصوذ مدد ذمضددماذيفضدد إسذأت لإدد ذو دديذصأقدد ىذصحن ف ددس

ذطنملذو مذ
 
 .2013ط م ىسذا،ذز    ذوه ذصعإل طع فذوز    ذوه ذصأ  لذدش آلذل أ ذط  

لمدددد ذمددددهو ذطددددهمسذطسلدددد ذص  بدددد لذص ىددددت صيإجإسذ)  ىدددد م(وذىددددعإهذم مدددد زوذادددد،ذ  صىددددسذأدددداذدعندددد ص ذ"طدددد ذهدددد،ذصأقدددد  ذ

  م؟"وذمريذز    ذوه ذصأ د  
ح
لذصحمند  أ ذاد،ذيسلإد وذومرديذي ذمط دطذأ ع دإمهخذدشد آلذمدهوخذصأن ومسوذولإ ذي

ىإ ى فذيسلإ ذصعخ   إسوذو  ضملذي    ذأهو ذصأ  لذصأهص ىأ ذا،ذيسلإ ذدعهذيطس هخذ  أ   سذأ  إ ى فذ

ذدعدهذطاد  دتهخذصأد   وذ
 
صأت لإسذ  أق مةذ"صأ  لذص   يصذصأهص ىد  ذاد،ذ  دهي ذمجدصذي ذملدآلذص  ي د طذبهدخذد ئمد 

وذو  د  ذادملصذصأقد مذمدنعكلذادد،ذ57 ذم د دع صذو دهوم صذأإند أ صذوتد ئ ذاد،ذ أإد فذ ددن ذصأقدسص ذاد،ذ  دهص هخ"و جدصذي

ودددأ ذصح ددد د ذصىدددت صيإجإسذط  عدددسذاددد،ذم ص  ذصحنبدددسذطددداذاددد مذطب ددد فذط عددده  ذي دددهيذ  ا إددد  ذصعخدددس جأ ذوي   ددد ذ

  إ صطسذصأع دسذطعهخذا،ذطس  سذط ذدعهذصأ طسج.

  مذو يذصحنبسذىع  ذصأ  أصذ مذصأ قهمخذو يذصحنبسذوفدمذشدسوطذطعإندسوذطاذامل ذصحب  فذي ذ أإسذصعة

أكههدد ذىع دد ذادد،ذصحق  ددآلذصأهوأددسذصأت لإددسذصأقددسص ذصأههدد ط ذادد،ذصا إدد  ذصأ دد ل ذوأددملأكذفقددهذىعمددهذمردديذصا إدد  ذصأنطددصذ

ي ذان كذ.ذوبب صذيجسبسذشخ إسذأ  يصذصأ بوذط ذو لذطاذط ر،ذيف  وصذ58صح ثس ذيوذصأا ذم  د ذأه ذصأ  ثأ 

ذطاذصح د وأأ ذاد،ذ   ادخوذو ذىدإم ذصح د مأ وذأ ده يلذي ند تهخذاد،ذيسلإد وذوي ذاد   ذص  ند  ذط د ق  هخذ
 
ي  ه 

 ش اذطضم  ذضماذ أإ فذص  يق  ذا،ذصأنلخذصأ إ ىإسذا،ذ   اخ.

صأ ع دإخذذلم ذي ذ أإسذص ا إ  ذادمل ذيمدنحذصأ  أدصذفس دسذصا إد  ذصأادس ذصأه ص د  ذصعإلد طع،وذأكههد ذيمدنحذط ى دس

                                                                    

55
 YÜKSEKÖĞRETİMİN ULUSLARARASILAŞMASIأ زص  ذصأ نمإسذصأت لإسةذ أ ا  إآلذيوايذصيلسذصأه صىسذصأا ذيوها ذ"طسل ذ ب لذصأ نمإس"ذصأ  د ذ

ÇERÇEVESİNDE TÜRK  ÜNİVERSİTELERİNİN ULUSLARARASI ÖĞRENCİLER İÇİN ÇEKİM MERKEZİ HALİNE GETİRİLMESİ; Kalkınma 

Araştırma merkrzi; 2015; P42.ذذ 
56
 .43صح ه ذصأ   موذصذذ
57
و يذصأسص طةذذ?Yrd.Doç.Dr. Sait YılmazYUMUŞAK GÜÇ NEDİR, NASIL UYGULANIR ; ;12,4,2007 ;ذ

http://ees2.beykent.edu.tr/WebProjects/Web/egitim.php?CategoryId=897&ContentId=591&phpMyAdmin=26b1ab37aa748d52c4747

d623bec741b 
58
..ذي هذيلث ذد   ذصأش  لذصيلسذلم  مذصح   ذصح ش   ذا،ذط د ذط ى سذصحنحذصأت لإسذواذو أصذطمن حذطاذي طإ إ ذدعن ص ةذ"ش يه  ذصحمنذ

 
 حذيسلإ 

ذا،ذي طإ إ "وذ
 
 https://www.ytb.gov.tr/haber_detay.php?detay=4999ي ثأ ص
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ددددد ذممنبهددددد ذصأعددددد ر،ذ  حق  دددددآلذصأقدددددسص ذصعة ىدددددخذاددددد،ذيبهمدددددهذصا    ددددد فذصأ ددددد لذصح قدددددهطأ ذأ مدددددنحذصعإل طعإدددددس ذ طمه

ذط   سذ س سذل أ  ذأ   يهاذ م ذم  صفمذط ذصح  عملذص ىت صيإجإسذصأت لإسذا،ذصح  ق آلذا،ذصحن قسذصح تههفس.

ذي ذصا إدد  صفذودد مذ
 
 ذيوأإددسذص  ص  ذوص د  دد  ذادد،ذيدد ز ذصأ دد لوذ مدد ذي ددأ ذ جدد ذ2010-2009و   ددظذاندد ذطدد  

.
 
ذمريذون  سذف و سذا،ذطا  آلذص  ص  ذوص د    ذا،ذ   اخذط  ق  

 
 يع  ذيب مذا   ذصح طس أ ذ  ق 

لمد ذيقدد مذط ى دسذصحددنحذ  أ  ص دآلذطدد ذصحد صونأ ذص يددسصكذيوذغو ذص  دآلذصأت  دد ذيوذصأ د لذص   يددصذاد،ذطس  ددسذ

ذطبددده  وذم شدد ه ذاددد   ذذطدد ذدعددهذصأ طدددسجذطددا
 
ادد مذ ودددخذط ى دد فذطج مددد ذطددهب ذ أدد ذ ببإدددسذى دد  ا،ذشددسوو 

صح طس ددددددد  ذاددددددد،ذ  ددددددددهص هخذص  ددددددد إسوذيوذصأادددددددد ذمقإمددددددد  ذفيهددددددد ذ  أ  دددددددد سذأ مددددددد صونأ ذص يددددددددسصكوذط دددددددآلذ"صعإل طعدددددددد فوذ

ذ800ذ2011طندددددملذودددددد مذذ(YTB)وصح ى ددددد فذصأهوأإددددددسوذوصح ى ددددد فذصأاكس ددددددسوذوطسصلددددد ذص  بدددددد ل"وذ إدددددوذيددددددهوخذ

ذ م ذي  و ذذ70ا،ذذطشسو 
 
 ذ م ذم ضدمناذغأدكذطداذمبشد  ذو دد فذىعد و ذط د مس ذ59ط إ  ذأأ  ذيسلإسذ70  هص

 ذذ.60 أ ذي كذصأ  هص ذويسلإ 

 

وذفع أإددددسذطدددداذصأ دددد لذصأ ددددسلذصأددددملماذ  ىدددد صذادددد،ذيسلإدددد ذطت صطنددددسذطدددد ذصأ جمدددد ذصح إدددد ب ذادددد،ذم دددد ذ دددد م ذ1)صأ دددد   ذ

ذمريذص ط م"ذو اةظذا،ذصعخ اإدسذذ61ا،ذىنجكذ إى ن  موذوطك  لذو يذصأ ف سذ"يسلإ ذو سم    
 
ذ إهذ وط 

 
مهص

                                                                    

59
 Proje Destskleri;  https://www.ytb.gov.tr/proje_destek.phpذ
60
إ فذصحمل    وذلم  مةذص    ذوميهوير إ ذوط أأ م ذا،ذط د ذط ى سذصحنحذيا   ذل أ  ذواذفع أإ فذيق مذبه ذط ى سذصحنحذصأت لإسذ  أ ع و ذط ذصعإلمعذ

معخوذواملصذ ص طذأعش  ذا،ذص    ذط ذ معإسذاس ج،ذيسلإ ذص   يإ  وذو معإسذاس ج،ذيسلإ ذصأا   إ إ  ذو يذصأسص طةذ

https://www.ytb.gov.tr/haber_detay.php?detay=4902 
61
 مد إخذط  خذا،ذ سبإ .ذ
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 .62يقآلذط  شسذعخ  لذي  و   (

   ضددد فسذمرددديذغأدددكذفدددإ ذصحدددنحذصأت لإدددسذ ددد  ذطددداذصأ إ ىدددسذصعخ   إدددسذأ ددد   وذمغذي ددد  ذوددد   ذطددداذصحمأددد صفذصأاددد ذ

وذوو ددديذىددد إآلذصح ددد مذيوذأ    ساددد ذ63يقدددهطه ذيسلإددد ذأ دددهومذص ادددسىذأاددد حذي ددد صلذصأع ددددسذوصأ عددد و ذ دددأ ذصأ  دددهما

ف  أع   ذمريذص    ئإ فذصأت لإسذأ  لذصأه صى فذصأع إ ذص   يصذفإين ذياةظذ إ لذ وأسذم يس  ذوداذاس  دسذ

وذوادد ذودد مذز دد   ذي مددهذ صو ذيو  دد وذوز ددسذصعخ   إددسذ يددملصكوذ2012-2011صأ دد لذص   يددصذادد،ذصأعدد مذصأه ص دد  ذ

 ددسفأ ذادد،ذ فدد ذط دد  ىذصأع ددد فوذادد،ذ ددأ ذي ذم  دد  صفذمردديذيىددمس وذوم سصئدداذط    دد فذيىدداسفذودداذ   ددسذصأ

 ذ32ي أ ذو   ذذ2015-2016
 
ذم يس  

 
 .64و أ  

لمددد ذي ذصحدددنحذصأه صىدددإسذى ددد طهمذأ دددهوإخذ"صأ إ ىدددسذص ب ددد يإس"ذصأت لإدددسذصح م  دددسذاددد،ذ ددد مذصأدددهوخذوصح ددد وه ذ

وذف رنمدد ذص ب د يإسذأدهومذصأعدد أخذصحط  ادسوذوطداذيط  ددسذغأدكذصعة أدسذصأ دد ط أإسذصأاد ذي أيهد
 
ذل أد ص

 
 ذيسلإدد ذصا م طد 

وذفقددهذص يادد ذصأعده ذمردديذذ252ذ2012-2011  د ذودده ذصأ دد لذصأ دد ط أإأ ذود مذ
 
ذودد مذذ1383و أ دد 

 
-2015و أ دد 

201665. 

 ا  الص 

ىعدددهذ دددسصطجذصى ضددد فسذصأ ددد لذص   يدددصذطددداذصأقنددد صفذصحهمدددسذ ىددد عم مذصأقددد  ذصأن ومدددسذوصأ ددد ثأ ذطددداذا أهددد ذاددد،ذ

سذأ  د لوذويسلإد ذ ا د ذادملصذصحجد مذطداذادملصذصأ د لوذأكههد ذي طدآلذاد،ذصحن ف دسذاد،ذىد قذط  ق آلذصأ   ذص  د إ

ذطداذصأكعكدسذص د  د  مسذصح ن طإدسذأهدملصذصأق د  وذ
 
صأ  لذصأهوأإأ ذوفمذا طذوم  سذ م ذمضدماذأهد ذي در  

وههإئدسذصأ رئدسذوبم ذم إحذأه ذىشرإهذ    ذصأع د فذص د    مسذوصأ إ ىدإسذوصأ ق فإدسذطد ذصأدهومذصح دتههفسوذ

 صح ئمسذأت  مسذامل ذصأع د فذمريذ ض  ذيس  ذبشطذود  ذفيه .

ى  طهمذصعة  طسذصأت لإسذصحنحذلإ هىذصحمأ صفذصأا ذىعسضه ذونهذدإ طه ذ إبش  ذو د فذط ذصأهومذص اسىوذ

 موذولدددملأكذلمددد ذي هددد ذى ددد طهمذصحدددنحذو ذىدددإم ذصأهم إدددسذوىدددإ سذأدددسبطذصحج معددد فذصأت لإدددسذاددد،ذصعخددد  جذ ددد أ واذص

.ذ
 
ذوا،ذصأ  هص ذصأا ذىعرشذفيه ذث يإ 

 
 أ  همسذيم غ ه ذص ى ط ذصح    ذ   و هصمذا،ذي كذصحج مع فذيو 

ذصأشدسقذص وىدطوذ مد ذمضددماذ
 
يسلد ذيسلإد ذاد،ذادمل ذصحدنحذو ديذطبإ هد ذص د إ دد ذ ىدإ ذصأ ىد  ذوصأ  قد  ذوطد اسص

ذفيه وذو ذىإم ذ  أنلسذمريذي 
 
ذيا غص

 
صأ   سذصأكف ىذطاذ"صا إ  صف"ذصأ  لذدش آلذو مذي جاذيب ذذأه ذط  ق  

.
 
 ص  ص  ذوص د    وذوه،ذصأق  و فذصح ا سذأ بس كذطا  آلذصأهوأسذ  ق 

                                                                    

62
 و يذصأسص طةذ ذ;Sırbistan’dan Türkiye’ye Destek; 08-08-2016ذ

https://www.ytb.gov.tr/haber_detay.php?detay=5152# 
63
ذ  صىإسذ  يس  ذدعهذز    ذوز سذصعخ   إسذصأت لإسذ يملصكوذي مهذ صذ

 
ذط ذو  ذا،ذط د ذصعخ   إسذصأت لإسذواذيقهمخذيسلإ ذطنب 

 
و ذيو   وذ ىمس ذصيلسذط  

 http://www.mfa.gov.tr/relations-between-turkey-and-eritrea.en.mfaوم يس  وذو يذصأسص طةذةذصأع د فذ أ ذيسلإ ذ2012و مذ
64
 .2016-2015(ذأع مذYÖKوذ)ذ2012-2011أع مذذ(ÖSYMص و م  ذو يذم   ئإ فذ)ذ
65
 .2016-2015(ذأع مذYÖKوذ)ذ2012-2011أع مذذ(ÖSYMص و م  ذو يذم   ئإ فذ)ذ
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ذطددداذي ددد ئجذصأ إ ىددددسذ
 
  دددخذي ذادددمل ذصحشددد  ي ذذىع فدددد ذطددداذص ىدددت صيإجإ فذص ىدددد  م   سذدعإددده ذصحدددهىوذفدددإ ذشددددرئ 

دداذ  ىد صذ  حنبددسذادد،ذيسلإدد ذاددخذذ(YTB) ذ ئدرلذصأت لإدسذدددهذ ددهيذملهددسذمرديذصأندد  وذ إددوذيشدد  ذطمه
 
مردديذي ذ"يشخ  دد 

وذو بمد ذمد ثسذاد،ذغأدكذي ذصحند ومذ66يوض  ذا،ذ   ط فذيوذا،ذم ص  ذصأه  سذصأع إ ذطاذصأ أ ودسصوإدسذاد،ذ   ادخ"

صأادددد ذيشددددم ه ذصأت لأدددد ذصأت  دددد ذهدددد،ذطندددد ومذ هم ددددسذص ىدددد ق مذطدددداذص يبدددد  ذصأ دددد فإإا وذودددددهذوم دددد ذيسلإدددد ذو دددديذ

 ق  مذصأ  لذطهه ذطنملذود ذط كس.صى 

ذمردددديذودددده ذصحمندددد  أ ذادددد،ذ سيدددد طجذ"طشددددسو ذ
 
وطدددد ذغأددددكذف دددد أنلسذمردددديذصأ جسبددددسذطدددداذي  إددددسذودددده ذصح طددددس أ ذدإ ىدددد 

وذوددددهذوم ددد ذصعة  طدددسذو ددديذ دددآلذدعددد ذصحشدددك فذصأاددد ذ  يددد ذ67صأ ددد لذصأك أددد "ذف مدددسذمشددد  صفذ أددد ذط دددإلعس

  طأ ذ ح،ذش طآلوذأكاذصأن  ئجذصأهه ئإسذأهمل ذص  سص صفذي ص اذصأ  لوذلسف ذدإمسذصحنبسذوىا إسذصأ  لذ 

ذا،ذوه ذصأ  ل.
 
 يب  جذمريذدع ذصأ د ذأ لهسوذو ذىإم ذط ذصأ     ذصأك أ  ذ هص

صأ  دد   ذصحاة تددسذادد،ذودده ذصأ دد لذصح قددهطأ ذأنإددآلذصحددنحذي لددهذيجدد حذيسلإدد ذادد،ذى دد  مذصحنبددسذل  ددهذصعخإدد  صفذ

ذأ ه صىسذصعإل طعإس
 
 وصأع إ ذأ   لذصأهوأإأ .ذذصحاض سذب  إ 

ز دد   ذوددده ذصأ ددد لذوفدددمذص  دددد مذصأ م  دددسذصأاددد ذمدددمللسا ذصح ددد وأ  ذص يدددسصكذ ذ دددهذأهددد ذطددداذز ددد   ذوددده ذطسصفدددمذ

صأعم إسذصأ ع إمإسذدش آلذل أ ذم ن ىصذط ذز    ذوده ذصأ د لوذلمد ذ ذ دهذطداذصيطد غذط  دهذطداذص  دسص صفذصأاد ذ

  وذل  ىإ ذطج مذصأ ع خذ  أ ا فذص  ن إسذا،ذصعإل طع فذصأت لإس.ي ع مذ آأإ فذصأعم إسذصأ ع إمإسذيا ه

 

 

                                                                    

YTB’den Yabancı Öğrencilere Burs İmkanıذ
66

 ةذط ه ذى  موذو يذصأسص طةذ

 /http://www.memurlar.net/haber/502979ذ
67
وذوب د ذوده ذ31.982طنبدسوذصىد طهمذطههد ذذ40.863فقدهذيو إد ذذ2010-2009مرديذود مذذ1993-1992ي إجسذصحدنحذأدد"طشسو ذصأ د لذصأك أد "ذطداذصأعد مذذ

.ذوذوه،ذب  سذطنطاضسذيهمذو يذو   ذطشك فذ9.541صعخس جأ ذ
 
 ط ع قسذ  أ  لذوبنل مذصحنبسذيمض 

 


