
                                                       
 

 

 

 
 5102للعام  تقرير برنامج حصالة الخير

 

 

  ،تحصيلوتم  كبيرًا حًانجا والتي تم اطالقها برعاية معالي وزير التربية والتعليم  حملة حصالة الخير حققت

في ضوء دعم وزارة التربية والتعليم لمؤسسة الحسين للسرطان في جهودها لمكافحة و (.15062987) مبلغ

 :مرض السرطان شاركت المديريات التالية في حملة حصالة الخير للعام الثاني على التوالي 

 

 اسم المديرية  الرقم إسم المديرية الرقم

صبة عمانمديرية لواء ق 2  مديرية منطقة الزرقاء األولى 9 

 مديرية لواء قصبة مأدبا 20 مديرية لواء ناعور 1

 مديرية قصبة إربد 22 مديرية لواء وادي السير 3

 مديرية محافظة العقبة 21 مديرية لواء الجامعة 4

 مديرية لواء المزار الجنوبي 23 مديرية لواء ماركا 6

القويسمةمديرية لواء  5  مديرية محافظة جرش 24 

 مديرية منطقة الكرك 26 مديرية لواء سحاب 7

 

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

 

وسمو األمير دينا مرعد ومديري  الة الخير في اجتماع بحضور معالي الوزيرإطالق حملة حص .2

  .التربية والتعليم في المديريات المعنية 

 .وضابط ارتباط في كل مدرسة تعيين ضباط ارتباط في مديريات التربية والتعليم  .1

في المديريات المعنية في الوزارة  وحدة الرقابة الداخلية عقد اجتماع لضباط االرتباط ورئيس  .3

 . إلطالق بدء الحملة وتوزيع المسؤوليات على األعضاء  قسم األداء المؤسسي بحضور 

 . 30/4/1026-22/3ديد مدة حملة حصالة الخير من تاريخ تح .4

مديريات التربية والتعليم وقد تم مراعاة أن تكون الحصاالت بأرقام  تسليم حصاالت الخير على  .6

 .متسلسة ومحكمة اإلغالق وقد تم تسليمها للمديريات وفق قوائم تسليم 



 .من قبل ضباط اإلرتباط توزيع حصاالت الخير على المدارس المعنية  .5

وشركة  وتسليم الحصاالت إلى مندوب من مؤسسة الحسين للسرطان 30/4/1026إنتهاء الحملة في  .7

 . ( الشركة الناقلة للحصاالت ) نقل األموال 

 وقد تم جمع مديرية التربية والتعليم بحضور مندوب من  فتح حصاالت الخير في بنك القاهرة  تم .8

 :على النحو التالي  (.15062987 )مبلغ 

 

 التبرعات مجموع الحصاالت عدد المديرية الرقم

 3346.335 49 عمان قصبة لواء مديرية 1

 3157.995 20 إربد قصبة لواء مديرية 2

 2890 10 السلط لواء مديرية 3

 2839.72 30 ماركا لواء مديرية 4

 2814.745 17 الجنوبي المزار لواء مديرية 5

 1945.93 30 الجامعة لواء مديرية 6

 1890.53 25 السير وادي لواء مديرية 7

 1605.985 35 األولى الزرقاء مديرية 8

 1065.773 15 مادبا قصبة لواء مديرية 9

10 
 - الخياط بنت سمية مدرسة

 البتراء لواء
- 1000 

 957.07 10 جرش لواء مديرية 11

 922.005 20 الكرك لواء مديرية 12

 831.38 54 العقبة لواء مديرية 13

 495.43 20 القويسمة لواء مديرية 14

 238.775 15 سحاب لواء مديرية 15

 50.125 10 ناعور لواء مديرية 16

 26051.798  موعـــــــــالمج 

 

.ساهم في إنجاح الحملة لتكريم كل من سمو األميرة دينا مرعد برعاية تم عمل حفل وقد   


