
                                                                        

                                                    

 3102تقرير برنامج حصالة الخير 

 

تحقيقا للمسؤولية المجتمعية ومساهمة وزارة التربية والتعليم في خدمة الوطن والمواطن ولخدمة أبناء 

الوطن من مرضى السرطان تم إطالق برنامج حصالة الخير في سبع مديريات تربية وتعليم لمحافظة 

: العاصمة وهي  

 ة التربية والتعليم لقصبة عمان يمدير 

 ة التربية والتعليم للواء ناعور مديري  

 بية والتعليم للواء وادي السير مديرية التر 

 ة التربية والتعليم للواء ماركا مديري  

 لتربية والتعليم للواء الجامعة مديرية ا 

 تعليم للواء القويسمة تربية والمديرية ال 

 ة التربية والتعليم للواء سحاب مديري 

 

: ج حصالة الخير على النحو التاليوقد تم العمل على إطالق برنام  

توقيع مذكرة التفاهم مع مؤسسة الحسين للسرطان من قبل معالي وزير التربية والتعليم اعتماد و  .1

 . وسمو األميرة دينا مرعد 

 لتعليم تتولى مسؤولية متابعة حصاالت الخير في المدارستعيين ضباط ارتباط في مديريات التربية وا .2



عقد اجتماع لضباط االرتباط ورئيس قسم الرقابة والتفتيش وتوكيد الجودة في المديريات المعنية في  .3

إلطالق بدء الحملة وتوزيع المسؤوليات على ( بالوكالة ) الوزارة بحضور مدير توكيد الجودة 

 . األعضاء 

 .11/12/2113-11/11تحديد مدة حملة حصالة الخير من تاريخ  .4

توزيع حصاالت الخير على مديريات التربية والتعليم وقد تم مراعاة أن تكون الحصاالت بأرقام  .5

متسلسة ومحكمة اإلغالق وقد تم تسليمها للمديريات وفق قوائم تسليم بحضور مديري التربية والتعليم 

 (.بالوكالة ) ومديرة توكيد الجودة

 .توزيع حصاالت الخير على المدارس المعنية من قبل ضباط اإلرتباط  .6

وشركة  وتسليم الحصاالت إلى مندوب من مؤسسة الحسين للسرطان 11/12/2113إنتهاء الحملة في  .7

 .ودةوقد حضر عملية التسليم مندوب من مديرية توكيد الج ( الشركة الناقلة للحصاالت ) نقل األموال 

بحضور الفرع الرئيسي كل مديرية في يوم محدد  عمانفتح حصاالت الخير في بنك القاهرة  تم .8

 . مديرية التربية والتعليم ومندوب من مديرية توكيد الجودة مندوب من 

 

لتكريم كل من ساهم في وسمو األميرة دينا مرعد عمل حفل تكريم بحضور معالي الوزير  وقد تم

  . حملة وإعالن عن المبالغ التي تم تحصيلها على مستوى المديرية والمدرسةإنجاح ال

 



  

 

  

 

 


