
 
 

 6102/  6102 حصالة الخير للعام حملةتقرير 
 

وتحقيقا ألهداف المسؤولية المجتمعية في ضوء دعم وزارة التربية والتعليم للبرامج التي تطلقها مؤسسة الحسين للسرطان 

كبيراً وقد تم تحصيل على التوالي نجاحاً الرابعة حققت حملة حصالة الخير والتي تم إطالقها للمرة المتعلقة بصحة المواطن 

 .)22.052.26 )  6102/ 6102في الحملة األخيرة  للعام  مبلغ

 

:وقد قامت وحدة الرقابة الداخلية ) قسم األداء المؤسسي ( باتخاذ اإلجراءات التالية   

 

 بكتاب رسمي .الة الخير إطالق حملة حص .0

 .تعيين ضباط ارتباط في مديريات التربية والتعليم وضابط ارتباط في كل مدرسة  .6

 . 00/6102/ 31-01/ 6تحديد مدة حملة حصالة الخير من تاريخ  .3

ة ومحكمة لالتربية والتعليم وقد تم مراعاة أن تكون الحصاالت بأرقام متسلس على مديرياتتسليم حصاالت الخير  .2

 تسليم.ديريات وفق قوائم اإلغالق وقد تم تسليمها للم

 . االرتباطتوزيع حصاالت الخير على المدارس المعنية من قبل ضباط  .5

وتسليم الحصاالت إلى مندوب من مؤسسة الحسين للسرطان وشركة نقل    31/00/6102  الحملة في  انتهاء .2

 األموال ) الشركة الناقلة للحصاالت ( .

تم جمع مبلغ  والتعليم وقدمندوب من مديرية التربية  القاهرة بحضورفتح حصاالت الخير في بنك  تم .2

 على النحو التالي : ( 22052.26)

 

 
 

لجميع مديريات التربية والتعليم المشاركة ولجميع من ساهم في انجاح  من قبل معالي الوزير  تم توجيه كتب شكر .8

 الحملة.  
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 قيمة التبرعات خالل الحمالت االربعة 



 احصائية المديريات المشاركة 

 

 المبلغ المديرية الرقم

قصبة عمانلواء  1  69.273,6 

السلطمنطقة  7  69626 

 59.11314 لواء ماركا .

الجنوبي لواء المزار 5  792.53.2 

 796.6364 لواء الجامعة 4

 794.6365 لواء الرصيفة 6

عجلونمحافظة  2  7947.314 

العقبةمحافظة  .  797,634, 

زرقاء الثانيةمنطقة ال ,  19.1436, 

االولىزرقاء منطقة ال 16  19656326 

مادبالواء قصبة  11  196.43., 

 3.6..194 لواء القويسمة 17

قصبة اربدلواء  .1  19.643.6 

جرشمحافظة  15  197,.36, 

 .,191.43 لواء وادي السير 14

الكركلمنطقة  16  ,12322 

 73.64.. لواء الموقر 12

 2223,2 لواء ناعور .1

معانمنطقة  ,1  26432. 

المزار الشماليلواء  76  6423,64 

القصرمنطقة  71  4.436.4 

 ,.42.3 لواء سحاب 77

 .5263 لواء البتراء .7

والوسطية الطيبة ءيلوا 75  551354 

 751344 لواء الجيزة 74

 ,1643 لواء دير عال 76

 176374 لواء عين الباشا 72

 52146367 المجموع

 


