اسماء ضباط ارتباط " مدرسة خالية من التدخين" في مديريات التربية والتعليم

1..2

الرقم
الوزاري
0775529235 123068

رقم
المديرية
1

المديرية

اسم ضابط االرتباط من المديرية

قصبة عمان

هيثم الطوره

2

لواء الجامعة

آالء ظاهر عودة الزعبي

0772088185 175453

3

لواء القويسمة

ايمان عبدالفتاح الطقاطقه

150386

777902158

4

لواء سحاب

جمال محمد العريمي

151840

799325008

5

لواء ماركا

ماجده يونس المعايطة

0772000724 100819

6

وادي السير

مازن أنيس محمد حمد

59372

0798566942

7

لواء ناعور

أحمد معتصم الزويري

0777637472 173241

8

الجيزه

م .هالة محمد السواريه

0772296940 177248

9

الموقر

عبدالرحمن فالح زعل المذهان

0777752403 157638

10

مأدبا

صادق صالح الحباشنه

0798599578 114446

رقم الهاتف

11

ذيبان

ابراهيم طالب الدقس

86626

0772517172

12

الزرقاء االولى

مشهور يوسف عطياني

89458

0787594825

13

الزرقاء الثانية

سليمان عبدالرحمن سليمان الزيود

0788113515 145663

14

الرصيفة

طالل محمد عبد الخالق

0795513581 164437

15

السلط

النا يوسف عقيل كلوب

0772097006 144836

16

عين الباشا

صالح علي سماره العتيبي

0777036705 100374

17

دير عال

ثائر عبد اللطيف محمد حجات

18

الشونة الجنوبية

محمد سليمان علي الثوابية

0777546421 997194

19

جرش

رشا ابراهيم شنطي

0777936028 106103

20

عجلون

عبد الكريم محمد القضاة

0772155481 175663

21

قصبة اربد

م.بدر بشير عبابنه

0779717239 173131

22

بني عبيد

م .بالل "محمد رضا" يوسف فليح

0779443036 173184

23

المزار الشمالي

د .محمد أحمد الشرمان

0778834949 103288

24

لوائي الطيبة والوسطية

نزار مناور عواوده

0772285608 173210

25

الرمثا

نوفان عبدهللا المعاني

0788169524 100036

26

بني كنانه

م .عامر أحمد الصياح

0776678325 173200

27

الكورة

حاتم عبدهللا عبدالقادر بني ارشيد

62977

28

األغوار الشمالية

جمال حسن "محمد سعيد " بكار

0785455410 168017

29

المفرق

أسعد عبدالرحمن أسعد ياسين

0795426202 109695

30

البادية الشمالية الشرقية

عاطف عايد محمد

0777077085 109189

31

البادية الشمالية الغربية

أكرم محمد الحباب

0776406131 114555

86049

0799798010

0779193493

اسماء ضباط ارتباط " مدرسة خالية من التدخين" في مديريات التربية والتعليم

2..2

الرقم
الوزاري
0796545002 173073

رقم
المديرية
32

المديرية

اسم ضابط االرتباط من المديرية

الكرك

جرير خازر الهلسه

33

القصر

ماهر عيسى القيسي

34

لواء المزار الجنوبي

شيرين بيدس الشيخ

0799382611 136796

35

األغوار الجنوبية

جبرين المشاعلة

0799171929 111335

36

بصيرا

عطاهلل عباس درويش الحمران

37

الطفيلة

38

معان

معاني غالب المحاسنة
محمد نايف جرار

39

البادية الجنوبية

محمد عواد ارفيالن العقيالن

رقم الهاتف

90758

0795436629

11896
0776208290 123295
16295

0772411027

0772195296 156173

40

الشوبك

عبدهللا الشقيرات

63058

0775577328

41

البتراء

يوسف سلمان خليفات

90857

0777762855

42

العقبة

مصعب نبيل محمد ابراهيم

0798596038 178911

