
 
                  

 
 

 
 8201دورة شهادة منطقة خالية من التدخين  برنامج تقرير

 
انطالقا من حرص الوزارة على تحقيق المسؤولية المجتمعية ومساهمة منها في مكافحة آفة التدخين المسبب الرئيسي 

للسنة  من التدخين شهادة منطقة خالية برنامج  في مرض السرطان وبالشراكة مع مؤسسة الحسين للسرطان تم إطالق
 : إلجراءات التاليةاخلية باتخاذ اوحدة الرقابة الد/ قسم األداء المؤسسي قام  على التوالي ، الرابعة

وفتح منطقة خالية من التدخين التي أطلقتها مؤسسة الحسين للسرطان  برنامج شهادةاإلعالن عن المشاركة في  .1
  وتحديد الرابط للدخول عليه للمشاركة في المسابقة( 2017/ 30/11 – 30/10/2017باب التقديم من )

www.khcf.jo/ar/webform/smokefreezone   دليل المؤسسات لتطبيق سياسة حظر التدخين . تعميم و 

 (5)( 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  رشة توعيةعقد و  .5
 .2018/  3/  12في 

 وبمشاركة فاعلة من المجتمع المحلي لاللتزام بحظر التدخين. المشاركةالمدارس  بعض فعاليات من قبل تنفيذ تمي .6

داخلية بمشاركة الطلبة والمعلمين والمجتمع المحلي لنشر ثقافة  تقوم المدرسة المشاركة بتنفيذ فعاليات وأنشطة .7
 حظر التدخين من خالل )معارض ، مسرحيات ، محاضرات طبية ، بروشورات ..(.

متابعة إطالق منتدى مكافحة التدخين الذي تنظمه مديرية لواء الجامعة سنويًا ، يشارك فيها طلبة المدارس  .8
 لى مضار التدخين والتحفيز على اإلقالع عن التدخين وتجنبه.وعرض فقرات فنية بهدف اإلشارة ا

 .هذه الدورة مدرسة من خالل دخولها للرابط (219) للبرنامجتقدم   .9

 
 

 
 
 
 
 

http://www.khcf.jo/ar/webform/smokefreezone
http://www.khcf.jo/ar/webform/smokefreezone
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1..6 2018قائمة المدارس المتأهلة لشهادة منطقة خالية من التدخين دورة 

االرتباط ضابط والتعليم التربية مديريةالمدرسة اسمالرقم

سناء غالب محمد مهيارروضة االميرة عالية1

فاطمة حسين  العبدهللا ميسلون الثانوية للبنات2

هدى صالح علي االميرة سلمى بنت عبدهللا الثاني الثانوية3

سماح نادر خنفر دابوق األساسية المختلطة4

سناء نمر الشريدة صهيب بن سنان األساسية للبنين5

اسراء وليد  شتا ام الزويتينه األساسية للبنات6

سحر سالم الشوبكي سحاب الثانوية الشاملة للبنات7

رنا محمد هديبحطين األساسية المؤنثة8

نانسي معتصم نوفل عائشة ام المؤمنين األساسية المختلطة9

صفاء عبدالمعطي خضير أم هانئ الثانوية للبنات10

غاده العايديام الحيران الثانوية للبنات11

رشا عبد الخالق  الزعبيم/ رقية بنت الرسول س12

سنابل ونس  بني عيسى الحكمة األساسية المختلطة13

عال صبحي كتانة ذات الصواري األساسية المختلطة14

ديما وليد خليل ابو حسن حي التقوى األساسية المختلطة15

الهام احمد سعد البطاينة القادسية األساسية للبنات16

هدى ذياب البيطاوي أمامة بنت أبي العاص الثانوية للبنات17

مها محمد الشيخ قاسم ميمونة ام المؤمنين األساسية المختلطة االولى18

غادة رفيق جودة حي المطار األساسية المختلطة19

حنان خليل السباك أميمة بنت الحارث األساسية المختلطة للبنات20

ميسم خليل بنات المنارة األساسية المختلطة21

لونات المهيرات الحامدية األساسية المختلطة22

زهور السكارنهم/مدرسة النعير س23

سلطانة طراد  أبوغيث أم رمانة األساسية المختلطة24

هيجر الخزونسالية األساسية المختلطة25

رشا محارمة جلول الثانويه المختلطة26

بثينا احمد علي الدهامشة رقية بنت الرسول األساسية المختلطة27

كوثر ابوحسين مشيرفة الجيزة الثانوية28

سهير حلمي  ابو معيلي القسطل الثانوية للبنات29

ناال  الزبن/ مريم  الهواوشة الزعفران األساسية المختلطة30

لواء الجيزة

لواء الجامعة

لواء سحاب

 لواء القويسمة

لواء  ماركا

قصبة عمان

لواء وادي السير



2..6 2018قائمة المدارس المتأهلة لشهادة منطقة خالية من التدخين دورة 

االرتباط ضابط والتعليم التربية مديريةالمدرسة اسمالرقم

 ليلى عبدهللا الدقس ذيبان برزا بني حميدة األساسية المختلطة31

عبير الرواحنة المأمونية الغربية الثانوية للبنات32

هناء محمد سالمه ابو الغنم اسكان الفيحاء األساسية المختلطة33

وفاء ايوب المناعسة اسماء بنت ابي بكر األساسية المختلطة34

ماجدة سعدالدين  المغربي هالة بنت خويلد الثانويه للبنات35

ايات خريسات يرقا الثانويه المختلطة36

نوال صوالحة, خولة شقير  سيحان األساسية المختلطة37

نادية عربيات الديرة األساسية38

شيرين الزعبييافا األساسية المختلطة39

ميس هشام النابلسي سكينة بنت الحسين40

نور علي الزعبي اليزيدية األساسية المختلطة41

لطيفة الكيالني مريم بنت عمران األساسية المختلطة42

أنعام سالم سليمان الزبونجلعد األساسية المختلطة43

رزان أحمد الحبيس وادي الناقة األساسية المختلطة44

رابعة الحياري اليمامة األساسية المختلطة45

كفاح المشالخه جريش األساسية المختلطة46

حنان مشهور  الموسى الجواسرة الثانوية الشاملة المختلطة47

سوزان شاهر  السعايدة الخنساء األساسية المختلطة48

مها علي دياكالرامة الثانوية المختلطة الشاملة49

اماني سليمان الملطعه العجاجرة األساسية المختلطة50

وفاء محمد علي حماد الروضة األساسية المختلطة51

أمينة عبد الغفار الحجاجرة عائشة أم المؤمنين األساسية المختلطة52

مها عبدالرزاق حسين الجوفه األساسية المختلطة53

عطاف خالد الراجدي ابو الزيغان األساسية المختلطة54

خلود كمال النعيم فاطمة الزهراء األساسية المختلطة55

نائلة فهد النعيم المشاهرة األساسية المختلطة56

رقيا سليمان البالونه ابوعبيدة األساسية المختلطة57

أماني عبدهللا  الرواشده تل الرمل األساسية المختلطة58

سناء صالح الراجبيالصوالحة األساسية المختلطة59

 قصبة مادبا

الشونة الجنوبية

ديرعال

السلط



3..6 2018قائمة المدارس المتأهلة لشهادة منطقة خالية من التدخين دورة 

االرتباط ضابط والتعليم التربية مديريةالمدرسة اسمالرقم

فاتنه ابراهيم حمدانعين الباشا رقية بنت الرسول األساسية المختلطة60

شروق ابراهيم  الحمايدةقصبة اربد بشرى األساسية للبنات61

اسراء المومني البتراء الوردية األساسية62

وسام محمود سعد يوسف رابعة العدوية األساسية المختلطة63

ماجدة طاشمان اسكان بدر األساسية المختلطة64

نايفه احمد العمري ديريوسف الثانوية الشاملة المختلطة65

خلود الوديان المزار األساسية للبنات66

منال صالح الجداية مخربا الثانوية المختلطة67

ردينه أحمد العمري صما األساسية للبنات68

صفاء محمد  الكوري سمية األساسية المختلطة69

انتصار الخشروم ام كلثوم األساسية للبنات70

االء محمد سعيد  العلي االشرفية الثانوية الشاملة للبنات71

 آمال علي ملحم كفر أبيل األساسية للبنات72

شيرين هاني  بني يونس سموع الثانوية الشاملة للبنات73

نور ابراهيم بني ياسين كفرعوان األساسية المختلطة74

علي بني رناللبنات األساسية الناصرة 75

سمر محمود  عمايره كفرعوان األساسية للبنات76

اسالم محمود عزايزه كفرعوان الثانوية الشاملة للبنات77

ريم رضوان  الظهيراتبني كنانه فاطمة الزهراء األساسية المختلطة78

روجينا عمر الغزاوي طبقة فحل األساسية للبنات79

نسيم عمر حسين حمد خولة بنت األزور األساسية للبنات80

سهيلة ذيب حوراني الرصانه األساسية المختلطة81

لواء بني عبيد

لواء المزار الشمالي

لواءي الطيبة والوسطية

لواء الكورة

لواء األغوار الشمالية



4..6 2018قائمة المدارس المتأهلة لشهادة منطقة خالية من التدخين دورة 

االرتباط ضابط والتعليم التربية مديريةالمدرسة اسمالرقم

يوسف أحمد الرباعي شرحبيل بن حسنة األساسية82

نعيمة راشد ابو عليقة زينب بنت الرسول الثانوية للبنات83

أيمن فياض المومنيمعاذ بن جبل األساسية للبنين84

اسماء عبدهللا عبده الشبولأم سلمة  األساسية85

مريم أديب الشبول عائشه بنت أبي بكر األساسية المختلطة86

انوار كامل فضل ارشيداتحليمه السعديه الثانويه للبنات87

سوزان علي الدرايسة اسماء بنت عميس األساسية المختلطة88

محمد محمود  الزيتاويحطين األساسية للبنين89

أميمه محمود  الشبول خديجة بنت خويلد األساسية المختلطة األولى90

امل حسين الدردور الرمثا الثانوية للبنات91

االء اسعد عبد الكريم عمراوة الثانوية الشاملة للبنات92

عبير رضوان أبو قنديل الطرة الثانوية للبنات93

أمل علي طالب الشرفاء الجنيدية األساسية المختلطة94

تمارا احمد  المبارك مخيم جرش الثانويه95

هبه ابو مزروع ام سلمه األساسية المختلطة96

دنيا عقيل  بني سليمالمنصورة الشرقية األساسية المختلطة97

لينا  الحشحوش جبل الشيخ مصلح األساسية المختلطة98

تغريد نجم السيوفي ام الزيتون األساسية المختلطة99

امينة محمد سليم خوالدة الراية الغربية األساسية المختلطة100

صباح سعد الدوجان الفرديس األساسية المختلطة101

اسماء علي محمد قواقزة قفقفا الثانوية الشامله للبنات102

رهام عبدهللا  العبود عائشة الباعونية  األساسية  المختلطة103

عدلة قاسم شحادة عيد عين البستان الثانوية للبنات104

ريم المومني صنعار الثانوية للبنات105

سوسن بني عطاالعيون األساسية للبنين106

ايمان عبد المجيد فريحات حي نمر الثانوية للبنات107

هند محمد أبوالعيس المزة األساسية المختلطة108

نوال نصر المصري ايدون بني حسن الثانوية الشاملة المختلطة109

بسمة علي  زريقاتالحباب بن المنذر المؤنثة110

عايدة خالد عبدهللا علي حي الزهور األساسية المختلطة111

عجلون

لواء الرمثا

جرش

المفرق



5..6 2018قائمة المدارس المتأهلة لشهادة منطقة خالية من التدخين دورة 

االرتباط ضابط والتعليم التربية مديريةالمدرسة اسمالرقم

سوسن اذعار علي الشنابلةجابر السرحان الثانوية المختلطة112

إيمان محمد عيد الشرعه المبروكة األساسية المختلطة113

اسماء حمود  الخالدي. د حي البوادي األساسية المختلطة114

احالم الرحايمة السويلمة الثانوية المختلطة115

هيام علي محمد البريقي المفردات األساسية المختلطة116

وفاء سالم  الحماد غرناطه األساسية المختلطة117

عبير محمد سعود الحماد النهضة الثانوية الشاملة للبنات118

فاطمة حمد بطاح العيسي الحرش الحي الشمالي األساسية المختلطة119

زهر محمد  جبور فاطمة الزهراء الثانوية للبنات120

اثير العبيسات سمرا األساسية المختلطة121

سائده المحاميد زحوم األساسية المختلطة122

احالم عبد الحافظ الجرادات البقيع األساسية المختلطة123

امينة مدهللا المزنهم/ المشروع االبيض س124

ايمان الحروب-بيان الفقراء جوزا الثانوية للبنات125

ايمان محمود  المدادحة الشهابية األساسية المختلطة االولى126

مي الجعافرة الحوية الثانوية للبنات127

عال القرالهام سلمة األساسية للبنات128

اكرام وليد صالح العونهاالغوار الجنوبية نسيبة بنت كعب المازنية الثانويه للبنات129

طالئع ممدوح العوداتصالح الدين األيوبي األساسية المختلطة130

اسماء محمد  المعابرة صنفحة األساسية المختلطة131

كفى حمد فالح الحجاج ارويم الثانوية الشاملة للبنات132

سهى فراهيد النويري األساسية المختلطة133

وفاء المحاسنة زين الشرف الثانوية المختلطة134

بلقيس الكريميين خولة بنت األزور األساسية المختلطة135

رائدة الهدار عرفة األساسية المختلطة136

منيرة محمد مروح السوالقة الكرامة األساسية المختلطة137

سميه ابراهيم الهواملة عابل األساسية المختلطة138

نجاح البداينه ميمونة بنت الحارث األساسية المختلطة139

الكرك

الطفيلة

البادية الشمالية الغربية
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االرتباط ضابط والتعليم التربية مديريةالمدرسة اسمالرقم

ديما ابراهيم سالم المزايدهلواء بصيرا عائشه بنت ابي بكر األساسية المختلطة140

بسمة عودة العثامنه سويمرة الثانوية المختلطة141

دالل محمد النعيمات اوهيده األساسية المختلطة142

رانيه عبدالكريم الجازيراشد األساسية المختلطة143

روان صبحي  النعيمات صفيه بنت حيي األساسية المختلطة144

تغريد جزاع المراعيةالنقب األساسية المختلطة145

فاطمه حسين النعيماتايل األساسية المختلطة146

وفاء خاليفه عين آمون األساسية147

سلسبيل محمود الحسنات المدينة الوردية األساسية المختلطة148

سحر الهالالت الزيتونه األساسية149

سهى الحمادينام سلمه األساسية المختلطة150

رنده فوزي سالم المصري الطيبة األساسية المختلطة151

فايزه محمد البدول وادي موسى الثانوية المختلطة152

ريم عبدالفتاح/ساميه النوافله جلواخ األساسية المختلطة153

نوال محمد حسن غبن األمل للتربية الخاصة154

هنية مدهللا المزنةوادي القمر األساسية المختلطة155

شريهان حسن  جويزه الكرامة الثانوية المختلطة156

العقبة

البادية الجنوبية

لواء البتراء
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