
 
                  

 
 
 

 7201دورة شهادة منطقة خالية من التدخين  تقرير
 

انطالقا من حرص الوزارة على تحقيق المسؤولية المجتمعية ومساهمة منها في مكافحة آفة التدخين المسبب الرئيسي 
 الثالثةللسنة  التدخينمن  في مرض السرطان وبالشراكة مع مؤسسة الحسين للسرطان تم إطالق شهادة منطقة خالية

 : إلجراءات التاليةاخلية باتخاذ اوحدة الرقابة الد/ قسم األداء المؤسسي قام  على التوالي ،
وفتح باب اإلعالن عن المشاركة في مسابقة منطقة خالية من التدخين التي أطلقتها مؤسسة الحسين للسرطان  .1

  الرابط للدخول عليه للمشاركة في المسابقةوتحديد ( 2016التقديم من )شهر آب وحتى تشرين األول /
www.khcf.jo/ar/webform/smokefreezone   دليل المؤسسات لتطبيق سياسة حظر التدخين . تعميم و 

 (4)( على أن تتضمن ، ومهنيةثانوية ( مدارس )أساسية ،10-5)التعميم على مديريات التربية والتعليم لترشيح   .2
 مدارس ذكور على األقل.

 في المديرية.ارتباط شهادة منطقة خالية من التدخين  ضباط كيد على مديريات التربية والتعليم بتسهيل مهمةالتأ .3

 تحديد ضابط ارتباط مدرسة خالية من التدخين في كل مدرسة ترشحت للشهادة .  .4

في مركز الحسين للسرطان  لضباط ارتباط المديرية ببرنامج شهادة منطقة خالية من التدخين  عقد ورشة توعية .5
 .2016/  8/  11في 

 المدارس المرشحة وبمشاركة فاعلة من المجتمع المحلي لاللتزام بحظر التدخين. بعض تم تنفيذ فعاليات من قبل .6

( مدرسة من مختلف 110از وتأهل للشهادة )مدرسة من خالل دخولها للرابط وقد ف (131تقدم للمسابقة )  .7
 مديريات التربية والتعليم . 

  2017 ثانيخالل شهر تشرين  سيقامتكريم المدارس التي تأهلت للشهادة ومنحها الشهادة في الحفل الذي   .8
 .برعاية سمو األميرة غيداء طالل

ين تعهد خطي باتباع تعليمات حظر التدختوقيع المدارس التي تأهلت لشهادة منطقة خالية من التدخين على سيتم  .9
 . في المدارس ومرافقها وساحاتها
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 نتائج برنامج شهادة منطقة خالية من التدخين

 عدد المدارس الحاصلة على الشهادة عدد المدارس المتقدمة
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 عدد المدارس الحاصلة على الشهادة حسب الجنس
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1..3 قائمة المدارس المتأھلة لشھادة منطقة خالیة من التدخین ٢٠١٧

المدرسةالرقم والتعلیماسم التربیة المدرسةمدیریة ارتباط ضابط
للبنات١ الثانویة الحسین نور العمایرةالملكة محمد طروب
المختلطة٢ الثانویة الرسول بنت أسعدرقیة سعید مھا
للبنات٣ الثانویة دقروقعرجان صدقي ناریمان
األساسیة٤ الحسن بنت رحمھ طھبوباألمیرة / عبیر عیسى حنین
المختلطة٥ األساسیة الغربي حمديالشمیساني ھاني مھا
للبنات٦ األساسیة الرسول بنت كلثوم خربساتأم محمود ھنادي
المختلطة٧ الشاملة الثانویة عدي حمدانبنت فتحي لبنى
األساسیة٨ المؤمنین ام غنیمخدیجة ابو خالد ایمان
للبنات٩ الثانویة حصوةالرقیم أبو محمد رانیا
للبنات١٠ المھنیة االستكشافیة وأبوعلندا المكاويالقویسمة ازدھار
للبنات١١ الثانویة الذھبي بكرالیوبیل د. ھدیل
االولى١٢ المختلطة األساسیة یونسعموریھ الرحیم عبد نسرین
للبنات١٣ الثانویة جالدنایفھ مازن علیاء
للبنین١٤ األساسیة العابدي العویديمحمود ریما
المختلطة١٥ األساسیة العیاش المحامیدحي كوثر
المختلطة١٦ األساسیة شابسوغقرطبة ثروت
المختلطة١٧ الجدیدة األساسیة الولید الدھامشةام عقلة أحالم
المختلطة١٨ الشاملھ الثانویھ الرصاص الزنام راشد غصون
المختلطة١٩ األساسیة النویرانالمصیطبة دالل
المختلطة٢٠ األساسیة العارضة العفیفمثلث ابتھاج
المختلطة٢١ األساسیة الرماضنھمعدي ھالل سحر
المختلطة٢٢ الثانویة البالونھالبالونھ سلیمان فایزه
المختلطة٢٣ األساسیة الرشید وریكاتحي ھیام
للبنین٢٤ األساسیة انجاصة الوحیديام معن
المختلطة٢٥ الثانویة ھویملالرمان السعود ابو سامیة
المختلطة٢٦ الثانویة الرسول بنت السعایدةرقیة سامي امل
المختلطة٢٧ الثانویة الرحیلالصبیحي محمود رحمة
للبنات٢٨ الثانویة رمانالسلط ابو صباح
المختلطة٢٩ األساسیة ابوحمورخشفة علي عطاء
المختلطة٣٠ األساسیة الزغیرزي نصار رھام
للبنات٣١ الثانویة زیدانماحص فدوى
المختلطھ٣٢ األساسیة عیاشعلیقون ابو محمد امل
المختلطة٣٣ األساسیة الراشد الشدایدةعرقوب ابراھیم عبیر
المختلطة٣٤ الثانویة القرشیھ مسعودخالده سلمى
للصم٣٥ المختلطة األساسیة السندساألمل ابو سھى
المختلطة٣٦ األساسیة النسورالزعتري أحمد سوزان
المختلطة٣٧ األساسیة الزھراء الثالجفاطمة هللا ضیف ھند
المختلطة٣٨ األساسیة النعیماتطباعة نویران سھام
المختلطة٣٩ األساسیة جمعةعالن ابو / مالك شقیر محمد خولة
المختلطة٤٠ األساسیة خویلد بنت ابوخروبخدیجة سناء
المختلطة٤١ الثانویة الشرقیة النعیماتبیوضة محمد ایمان
للبنات٤٢ الشاملھ الثانویة جوزه رمانام ابو فھمي رلى

عمان قصبة لواء

القویسمة لواء

ماركا لواء

السیر وادي لواء

الجامعة لواء

الجیزة لواء

دیرعال لواء

الباشا عین لواء

السلط



2..3 قائمة المدارس المتأھلة لشھادة منطقة خالیة من التدخین ٢٠١٧

المدرسةالرقم والتعلیماسم التربیة المدرسةمدیریة ارتباط ضابط
للبنات٤٣ الشاملة الثانویة عبیدالحصن بني الشریدهلواء رنا
المختلطة٤٤ الشاملة الثانویة جراحالمزار على حسن رقیا
للبنات٤٥ الشاملة الثانویة المزار العبیثاحوفا الفي فایزه
المختلطة٤٦ األساسیة الباعونیة عامرعائشة بني ابراھیم ایمان
المختلطة٤٧ األساسیة المازنیة والوسطیةنسیبة الطیبة مساعدةلواءي محمد رانیا
للبنین٤٨ األساسیة ایدس الربابعةبیت عزام
للبنات٤٩ الشاملة الثانویة ایدس الزغولبیت احمد رغدا
للبنات٥٠ الشاملة الثانویة ربابعةكفرأبیل علي منتھى
للبنات٥١ الشاملة الثانویة التمیميتبنھ عبدالمھدي دالل
المختلطة٥٢ األساسیة السكاكیني عامروداد بني حسین عائشھ
المختلطة٥٣ األساسیة العدویة حمدرابعة بني راجي رنا
للبنات٥٤ الشاملة الثانویة كنانةالرفید الطویلبني توفیق سمیرة
المختلطة٥٥ األساسیة صافيالحراویة ابو اریج
للبنات٥٦ األساسیة سیدو العبدهللابو حسین فاطمة
للبنات٥٧ الثانویة خویلد بنت الرضوانخدیجة نواف مریم
للبنات٥٨ الثانویة الزعبيالذنیبة محمد نورا
االساسیة٥٩ المكرمة الداودمكة ایمان
للبنات٦٠ األساسیة الدرابسھالیرموك / رامیھ الرشیدات حنان
المختلطة٦١ األساسیة القبطیة عفیفيماریا عدنان فردوس
المختلطة٦٢ األساسیة الحارث بنت عبیداتمیمونة رزان
المختلطة٦٣ الشاملة الثانویة عتومبلیال حسین موسى نھى
المختلطة٦٤ األساسیة المازنیة القضاهنسیبة ختام
للبنات٦٥ الشاملة الثانویة الجزازيالمصطبة علي مریم
للبنات٦٦ األساسیة الشرقي الدیر عتوموادي علي تغرید
للبنات٦٧ الثانویة سكرین حدادحي طعیمھ مارلین
المختلطة٦٨ األساسیة االزور بنت السعایدهخولھ محمد نسرین
المختلطة٦٩ األساسیة االسكان العموشحي فرحان سحر
للبنات٧٠ الثانویة المھنیة الحسین بنت ایمان العموشاألمیرة محمد نجاح
المختلطة٧١ األساسیة األبیض حراحشةالغدیر جیھان
المختلطة٧٢ األساسیة العلیمات حراحشھبویضة خالد نسرین
المختلطة٧٣ األساسیة القاضياالكیدر سامي ھبھ
المختلطة٧٤ األساسیة خویلد بنت خالدخدیجة بني راشد حلیمة
للبنات٧٥ الشاملة الثانویة العكورالمنصورة أحمد منیرة
للبنات٧٦ األساسیة التھتمونيبریقا علي ردینھ
المختلطة٧٧ االساسیة المازنیة الرشودنسیبة مصبح فدوى
المختلطة٧٨ األساسیة السرحان السرحانمغیر علي سوسن
المختلطة٧٩ األساسیة الصالحالحرش محمد رابعھ
للبنات٨٠ الشاملة الثانویة السرحان الحراحشھسما نھار عبد فاطمة
المختلطة٨١ الثانویة سمیرانالمشرفة حمدان راتو
للبنات٨٢ الثانویة عوضالمبروكة عیسى عبیر
المختلطة٨٣ الشاملھ الثانویة السرحان اندراوسرباع سامي رانیا
المختلطة٨٤ األساسیة جراداتالمشیرفة بشار

المفرق قصبة

الكورة لواء

الرمثا لواء

جرش

عجلون

الشمالي المزار لواء

الشمالیة األغوار

الغربیة الشمالیة البادیة



3..3 قائمة المدارس المتأھلة لشھادة منطقة خالیة من التدخین ٢٠١٧

المدرسةالرقم والتعلیماسم التربیة المدرسةمدیریة ارتباط ضابط
المختلطة٨٥ األساسیة خویلد بنت الشمایلةخدیجة سلیم نسیبة
األساسیة٨٦ السعدیة التخاینةحلیمة ھالة
المختلطة٨٧ الثانویة الخاصة الضمورالتربیة عودة میسون
المختلطة٨٨ األساسیة المعایطةالوسیة لینا
المختلطة٨٩ الثانویة المعایطةبتیر عطا عدلة
المختلطة٩٠ األساسیة المعایطةالثالجة كاید ایمان
المختلطة٩١ األساسیة فقوسةالراشدیة یسریة
للبنات٩٢ الشاملة الثانویة عبدالمطلب بنت األغواتأروى الفتاح عبد ُعال
للبنات٩٣ الشاملة الثانویة الزیدیینفقوع حسین بثینة
المختلطة٩٤ الشاملة الثانویة المجاليالجدعا عودة عبیر
الشاملة٩٥ الثانویھ طریفامرع بن احمد ایمان
المختلطة٩٦ األساسیة عفان بن الجنوبیةعثمان األغوار العونھلواء صالح ولید إكرام
المختلطة٩٧ الثانویة البیضاء البداینةالطفیلةالعین نسرین
المختلطة٩٨ األساسیة خویلد بنت محمدخدیجة عائده
المختلطة٩٩ المازنیة ابوارتیمةنسیبة لبنى
المختلطة١٠٠ األساسیة عوف بنت الرتیماتالشفاء عارف انفال
المختلطة١٠١ األساسیة الحكم ابوھاللھام رابعھ
للتمیز-معان١٠٢ الثاني عبدهللا دیھالملك ابو نوفة
المختلطة١٠٣ الثانویة الحارث بنت جرارمیمونة نسرین
للبنات١٠٤ الثانویة النعیماتبسطة اربیع مشخص
المختلطة١٠٥ األساسیة الفناطسھبیضا حسن ایات
المختلطة١٠٦ األساسیة المازنیة الھالالتنسیبة اسماعیل نھلھ
المختلطة١٠٧ األساسیة الحسین بنت المالحیمالشوبكسكینة حنان
المختلطة١٠٨ الثانویة العمريالشاكریة محمد سارة
المختلطة١٠٩ الشاملة الثانویھ العمريالعاشرة خلیفة ھادا
للبنات١١٠ األساسیة الزھراء المعایطھفاطمھ عبدالعزیز اروى

العقبة

الكرك

القصر

معان

الجنوبیة البادیة

البتراء
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