
وصول الدفعة األولى من الطالب الوافدین من المناطق التي تسیطر علیھا
التنظیمات اإلرھابیة إلى محافظة حلب
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حلب-سانا

وصل إلى محافظة حلب مساء الیوم الدفعة األولى من تالمیذ شھادة التعلیم األساسي الوافدین من المناطق التي تسیطر علیھا التنظیمات اإلرھابیة عبر معبر

التایھة والبالغ عددھم 1725 تلمیذاً وتلمیذة لتقدیم امتحانات الشھادة الثانویة العامة والتعلیم األساسي واإلعدادیة الشرعیة وذلك بالتعاون مع عدد من

الجھات المعنیة في المحافظة.

وأوضح دیمتري عیسى عضو المكتب التنفیذي المختص بمجلس محافظة حلب في تصریح لمراسلة

سانا أنھ بالتعاون مع عدد من الجھات والمؤسسات المعنیة والمنظمات الدولیة والجمعیات األھلیة تم

تزوید جمیع مراكز االستضافة والبالغ عددھا 40 مركزاً بكل التجھیزات الالزمة وتم تقدیم التسھیالت

لوصول الطالب إلیھا حیث تم تخصیص عدد من باصات النقل الداخلي لنقلھم من معبر التایھة إلى

مراكز االستضافة مشیراً إلى أنھ سیتم استقبال الطالب على ثالث دفعات.

وبین المھندس مصطفى عبد الغني مدیر التربیة بحلب أن عدد التالمیذ وطالب الشھادة الثانویة والتعلیم األساسي المسجلین والمتوقع قدومھم من مناطق

ً وطالبة عبر معبري التایھة والطبقة حیث ترافقھم فرق طبیة من المعبر إلى مراكز منبج وصرین وعین العرب وعفرین وجرابلس بلغ 8762 طالبا

االستضافة في أحیاء مساكن ھنانو والحمدانیة وحلب الجدیدة والتي تم تزویدھا بمستلزمات اإلقامة كافة.

وأشار عبد الغني إلى أنھ وبالتعاون بین مدیریة الصحة ومنظمة الصحة العالمیة تم تحدید عدة نقاط

ً على صحة التالمیذ والطالب باإلضافة إلى تأمین األطر طبیة في عدد من مراكز االستضافة حفاظا

التدریسیة لتعویض الدروس وإجراء المراجعات لھم.

وأوضح عبد الغني أن عدد المتقدمین الى االمتحانات العامة لھذا العام بلغ 79314 طالباً وطالبة منھم

ً في الشھادتین ً في الفرع األدبي و 1958 طالبا ً في الفرع العلمي و 11053 طالبا 19176 طالبا

المھنیة والشرعیة و 47127 تلمیذاً وتلمیذة في شھادة التعلیم األساسي واإلعدادیة الشرعیة موزعین جمیعھم على 550 مركزاً امتحانیاً منھا 72 مركزاً

في الریف والباقي في المدینة.

وأضاف إنھ بالتعاون مع مدیریة الصحة ودائرة الصحة المدرسیة تم تجھیز 5 مراكز صحیة مزودة بكل ما یلزم من معدات وأدویة لمتابعة حاالت

الطوارئ.
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بحث



ً انظر ایضا

ضبط 120 كیلو غراماً من مادة

الحشیش المخدر في حلب
حلب-سانا ألقى فرع مكافحة المخدرات

في محافظة حلب الیوم القبض على تاجر
مخدرات وصادر كمیة …

ً انظر ایضا

ادة ن ً ا ا غ ل ك 120 ط ض
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