
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

طالبات فلسطينيات يحققن المرتبة األولى على مستوى سورية في امتحانات مرحلة التعليم "
 "األساسي

 2049 العدد:
14-06-2018 

 فلسطيني يفوز بالمركز األول على مستوى سورية بحفظ القرآن الكريم. •

 المزيريب.بعد اعتقالها ألربعة أعوام... األمن السوري يفرج عن الجئة فلسطينية من  •

 األمن السوري يفرج عن أحد أبناء مخيم النيرب بعد اعتقال دام نحو عام. •

 الخيرية تختتم مشروع "كسوة العيد" لبعض أبناء المخيمات في دمشق.الهيئة  •



 

 آخر التطورات 

على الرغم من كل الصعوبات التي تواجه سورية بشكل عام، والفلسطيني السوري بشكل خاص 
وقلة إمكانياتهم المادية والضغوط االقتصادية والمعيشية والنفسية، حققت عدد من الطالبات 

اكز األولى في نتائج مرحلة التعليم األساسي )التاسع( على مستوى المدن الفلسطينيات المر 
 والمحافظات السورية.

فقد نالت الطالبتان الفلسطينيتان "آية عباس" ابنة مخيم اليرموك، و"فرح محمد عبد الحليم" من 
السورية سكان تجمع ُدمَّر لالجئين الفلسطينيين، المرتبة األولى على مستوى الجمهورية العربية 

، التي أصدرت نتائجها وزارة التربية 2018في شهادة مرحلة التعليم األساسي )التاسع( لعام 
درجة من أصل  3100حزيران، حيث حصلتا على المجموع التام  12السورية يوم الثالثاء 

3100. 

 
ساسي في أما الطالبة "بيان إحسان الدامس" ابنة مخيم السبينة نجحت بتفوق في شهادة التعليم األ

 .3100من أصل  3010سورية بمجموع عام قدره 

وكان العديد من الالجئين الفلسطينيين في سورية، برزوا خالل اآلونة األخيرة من خالل نجاحات 
حققوها في مجاالت التعلم والتعليم، حيث نالت الطالبة الفلسطينية "زهر ياسر القوصي" المرتبة 

لى مستوى محافظة دمشق في الشهادة الثانوية العامة لعام الثانية على مستوى سورية واألولى ع
، أما الطالبة "غدير أحمد التوبة" فقد حصلت على المرتبة األولى على مستوى محافظة 2017



 

(، وكذلك حققت الطالبة "شروق أحمد حميد" ابنة مخيم 2441حمص بالفرع األدبي بمجموع )
مخيم وثانوية األمل بالفرع العلمي بمجموع العائدين بحمص، المرتبة األولى على مستوى ال

(2850.) 

فيما حصلت الطالبة الفلسطينية "ندى عدنان مبدي" على المراتب األولى على مستوى سورية في 
 نتائج الثانوية العامة األولى وعلى مستوى محافظة القنيطرة.

الجئين الفلسطينيين إلى ذلك حصل الطالب "زين العابدين خالد شريف" من أبناء مخيم اليرموك ل
على مستوى سورية بقسم 2017بدمشق على المرتبة األولى في امتحانات الثانوية الصناعية لعام 

 الميكاترونكس.

وفي ذات الموضوع، فاز الالجئ الفلسطيني "أغيد أحمد فالحة" بالمركز األول على مستوى 
 الجمهورية العربية السورية في مسابقة حفظ القرآن الكريم.

من جانبهم تناقل رواد المجتمع الرقمي خبر فوز الفالحة وتفاعلوا معه معتبرين هذا اإلنجاز 
خطوة جديدة تثبت للعالم أن الفلسطيني بشكل عام والفلسطيني السوري بشكل خاص أنه رغم 
الظروف والمحن التي تمر عليه هو شعب قادر ع أن ينهض من تحت الركام ليعيد بناء مستقبله 

 بيده.

 
ار إلى أن العديد من الالجئين الفلسطينيين، برزوا خالل اآلونة األخيرة من خالل نجاحات يش

 حققوها في مجاالت التعلم والتعليم، في سورية وعدة دول أوروبية.



 

وعلى صعيد آخر، وبعد اعتقالها لمدة أربعة أعوام، أفرج األمن السوري عن الالجئة الفلسطينية 
 بلدة المزيريب في مدينة درعا جنوب سورية. "ياسمين اللهيبي" من سكان

معتقاًل  1679يذكر أن مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية كانت قد وثقت اعتقال 
 الجئات. 106فلسطينيًا في سجون النظام السوري بينهم 

وفي ذات السياق، أفرجت قوات األمن السوري عن الالجئ الفلسطيني "طارق مصيبص" بعد 
لحوالي العام، علمًا أن المصيبص من سكان مخيم النيرب نازح إلى مخيم العائدين اعتقال دام 

 بحماه منذ بداية األحداث التي اندلعت في مدينة حلب.

 
 لجان عمل أهلي

اختتمت الهيئة الخيرية إلغاثة الشعب الفلسطيني مشروع "كسوة العيد" والذي شمل معظم األطفال 
 المخيمات الفلسطينية في سورية. المكفولين لدى الهيئة من عدد من

وبحسب الهيئة فإن مشروعها اعتمد على تعزيز الجوانب النفسية واالختيار من خالل اعطاء 
 مساحة للطفل باختيار مالبسه بنفسه وبما يتالئم مع شخصيته.

يذكر أن معظم العائالت الفلسطينية في سورية تعاني من أوضاع معيشية واقتصادية غاية 
 لك بسبب انتشار البطالة الناجمة عن الحرب.بالسوء وذ


