بسمه تعالی
مصاحبه با خانم دعاء سلیمان ،دانشجوی دکتری آموزش زبان انگلیسی از کشور سوریه
لطفا خودتان را معرفی کنید:
بنده دعاء سلیمان از کشور سوریه می باشم که در سال  92برای ادامه تحصیل به ایران آمدم
در چه مقطعی در ایران شروع به تحصیل نمودید:
من لیسانس خود را در رشته ادبیات انگلیسی از دانشگاه دمشق اخذ نمودم .از سال  92در دانشگاه قزوین شروع به آموزش
زبان فارسی به مدت  6ماه نمودم و در دو پایه ابتدایی و پیشرفته آموزش دیدم .از طرف وزارت علوم چند دانشگاه معرفی
گردید که شامل :دانشگاه شهید بهشتی ،دانشگاه تهران و دانشگاه الزهراء بود .رشته آموزش زبان انگلیسی در مقطع
کارشناسی الزهرا با توجه به تحقیقاتی که از اینترنت انجام دادم را انتخاب نمودم.
چه معیارهایی برای انتخاب دانشگاه الزهراء داشتید؟ آیا زمینه فکری از این دانشگاه داشتید؟
یکی از دالیلم تک جنسی بودن و مختص خانمها بودن دانشگاه بودو همچنین رشته مورد عالقه من آموزش زبان انگلیسی
بود که خوشبختانه در دانشگاه الزهراء تدریس می شد.
آیا مذهب شما که فرمودید شیعه می باشید در انتخاب ایران و دانشگاه الزهراء تاثیری داشته؟
بله .حتما .با توجه به تشابهات فرهنگی  -مذهبی که کشور من و ایران دارد خیلی در انتخاب من تاثیر گذار بود .مثال اعیاد
مذهبی شما و حجاب و سایر مناسبات مذهبی برای من اهمیت داشت.
شما در ایران ازدواج کردید؟ بله
همسرتان ایرانی می باشد یا سوریه؟ از سوریه هستند
چه تفاوت فرهنگی بین کشور شما و ایران هست؟
عید نوروز شما و فرهنگ های متفاوت شهرهای مختلف و همچنین تاریخ شمسی برای من تازگی داشت .یک چیزی که
برای من خیلی جالب بود شخص را با نام خانوادگی معرفی می کنند که این خیلی قشنگ و با احترام می باشد که در کشور
من اینگونه نیست و ما با اسم اول مخاطب قرار می گیریم مثال ما تحت عنوان دکتر محمد یا مهندس علی شخص را می
شناسیم.

چه عواملی باعث شد برای ادامه تحصیل در مقطع دکتری ایران را مجددا انتخاب کنید؟
اوال رشته آموزش زبان انگلیسی که در کشور سوریه مقطع دکتری ندارد .همچنین ارتباطی که این رشته با تکنولوژی
آموزشی داشت برای من مهم بود .در مقطع کارشناسی ارشد در ایران پروپزال تهیه می شود که یک آمادگی برای مقطع
دکتری می باشد و کشور من فقط در مقطع دکتری پروپزال تهیه می شود.
دوما رابطه بسیار عاطفی و محبت آمیز و ارتباط احترام آمیز اساتید و دانشجویان و کارکنان این دانشگاه و دانشکده در
انتخاب من موثر بود.
سوما نوع تدریس اسا تید و متدهای آموزشی خوب اساتید می باشد و زمینه بین المللی آموزش زبان انگلیسی که در ایران
یک جانبه نیست و این رشته با دید جهانی آموزش داده می شود برای من یک امتیاز بود ولی در کشور من و سایر کشورهای
اروپایی و آمریکایی فقط فرهنگ خودشون دیکته می کنند ولی در ایران آموزش بر مبنای دید جهانی می باشد.
پروپزال من در مقطع کارشناسی ارشد ،فرهنگ سوریه بود و سعی کردم از فرهنگ غربی فاصله بگیرم و کمتر استفاده کنم
و با توجه به اینکه خانم دکتر قهرمانی استاد راهنمای من بودند و ایرانی بودند ولی با دید کلی و اطالعاتی که از سوریه
داشتن در تنظیم پایان نامه خیلی من را یاری نمودند و با توجه به تمام مواردی که گفتم باعث شد در مقطع دکتری ایران را
انتخاب کنم.
چقدر مردم ایران را قبل از اینکه برای ادامه تحصیل به ایران بیاید می شناختید؟
من ایرانی ها را در سوریه در زیارتگاه حضرت رقیه و حضرت زینب مالقات کرده بودم ولی شناختی از فرهنگ و آداب
رسوم شما نداشتم و زمانی که ایران آمدم و به شهرهای مختلف سفر کردم خیلی رابطه عاطفی و محبت آمیزی با مردم
داشتم و خیلی ایران را دوست دارم.
ره آورد شما از ایران برای کشورتان چیست ؟
با توجه به متدهای آموزشی جدیدی که اساتید این دانشگاه در تدریس بکار می بردند و تجربیات ارزنده ایی که در تحصیلم
از ایران کسب نمودم و منابع غنی آموزش زبان انگلیسی به طور جامع و بین المللی وجود داشت با دستاوردهای باالی علمی
به کشورم باز می گرددم تا بتوانم در ساخت و پیشبرد کشورم سهیم باشم.

آرزوی موفقیت و سربلندی برای شما می کنم  .ممنون از اینکه وقت خودتون به ما اختصاص دادید.

