
 1025الشهر المتميز  لعام موظف 
 
 

 

 1025 أول  كانون

 محمد زين ماجد هياجنة

 اللوازمعضو قسم 

 مديرية التربية والتعليم للواء ي الطيبة والوسطية

 1025 أول  كانون

 عبداهلل خالد عودة الشريدة

 مديرية التربية والتعليم للواء القويسمة

 1025 أول  كانون

 نوره سلمان كايد فارس

 شؤون الموظفينعضو قسم 

 التربية والتعليم للواء سحابمديرية 

 1025 تشرين ثاني 

 وجدي خلف فهد الجريبيع

 مديرية التربية والتعليم للواء القويسمة

 1025 تشرين ثاني 

 منير محمود علي اللوباني

 عضو قسم اإلمتحانات

 مديرية التربية والتعليم للواءي الطيبة والوسطية

 1025 تشرين ثاني 

 حسن مقاط زاعور الشرفات

 مأمور مقسم

 مديرية التربية والتعليم لمنطقة البادية الشمالية الشرقية



 1025الشهر المتميز  لعام موظف 
 
 

 

 1025 تشرين ثاني 

 معة حسنجهيام حسين 

 قسم الديوان

 مديرية التربية والتعليم للواء سحاب

 1025 تشرين ثاني 

 بالل أحمد طالب عبدالرزاق.م

 قسم األبنية

 مديرية التربية والتعليم للواء الرمثا

 1025 تشرين ثاني 

 لؤي شفيق قسطندي خوري

 رئيس قسم توزيع الكتب المدرسية

 لمحافظة عجلونمديرية التربية والتعليم 

 1025 تشرين ثاني 

 ربيحة علي منصور المجالي

 قسم الرياضة المدرسية  ةرئيس

 مديرية التربية والتعليم للواء قصبة اربد

 1025 تشرين أول 

 بسام محمود زايد الجبالي

 عضو قسم صيانة الحاسوب والشبكات

 مديرية التربية والتعليم للواء سحاب

 1025 تشرين أول 

 شحدة محمد حسن الجرجاوي

 مديرية التربية والتعليم للواء القويسمة



 1025الشهر المتميز  لعام موظف 
 
 

 

 1025 تشرين أول 

 نزار مناور محمود العلي.م

 عضو قسم التعليم العام

 مديرية التربية والتعليم للواءي الطيبة والوسطية

 1025 تشرين أول 

 صالح ابراهيم حسن الزامل

 مشرف تربوي

 مديرية التربية والتعليم للواء الرمثا

 1025 تشرين أول 

 اياد أحمد سليمان اللواما

 وحدة الرقابة الداخلية

 1025 تشرين أول 

 الرفاعي صالحياسر رضا 

 عضو قسم المحاسبة

 مديرية التربية والتعليم للواء قصبة اربد

 1025 أيلول

 أمل عبدالرحيم حماد

 قسم المعايير والجودة

 وحدة الرقابة الداخلية

 1025 أيلول

 عمر سليمان محمد العلي.د

 مشرف تربوي

 مديرية التربية والتعليم للواء الرمثا



 1025الشهر المتميز  لعام موظف 
 
 

 

 1025 أيلول

 موفق محمد يوسف خضيرات

 رئيس قسم التخطيط بالوكالة

 والوسطيةمديرية التربية والتعليم للواءي الطيبة 

 1025 أيلول

 غنامأبوخالد سميح عوض 

 وحدة الرقابة الداخلية

 1025 أيلول

 حسام محمد عبدالكريم الصمادي

 عضو قسم مصادر التعلم

 مديرية التربية والتعليم للواء قصبة اربد

 1025 أيلول

 عالء سليمان عقيل المساعيد 

 قسم الديوان

 الشمالية الشرقيةمديرية التربية والتعليم لمنطقة البادية 

 1025 أيلول

 غسان جميل علي الحنيطي

 القويسمةمديرية التربية والتعليم للواء 

 1025 أيلول

 عقل أحمد صالح المحارمة

 عضو قسم الكتب المدرسية

 مديرية التربية والتعليم للواء سحاب



 1025الشهر المتميز  لعام موظف 
 
 

 

 1025 أيلول

 نايف محمد أمين مراشدة

 رئيس قسم التصميم

 المدرسيةإدارة المناهج والكتب 

 1025 آب

 ناصر إسماعيل علي النحوي

 قسم الرقابة المالية

 وحدة الرقابة الداخلية

 1025 آب

 ر صالح راشد الزيودمس

 التعليم العامعضو قسم 

 للواء سحابمديرية التربية والتعليم 

 1025 آب

 آمنه حسن مطلق صمادي

 عضو قسم الديوان

 مديرية التربية والتعليم لمحافظة عجلون

 1025 آب

 جمال علي الفالح القضاة

 مشرف تربوي

 مديرية التربية والتعليم للواء الرمثا

 1025 آب

 خوله أحمد مطلق المومني

 أمينة المكتبة

 إدارة المناهج والكتب المدرسية



 1025الشهر المتميز  لعام موظف 
 
 

 

 1025 آب

 رمزي فايز محمد محيالن

 رئيس قسم الرقابة الداخلية

 الشمالية الشرقيةمديرية التربية والتعليم  لمنطقة البادية 

 1025 تموز

 فراس نواف ذيب الجالد

 عضو قسم شؤون الموظفين

 مديرية التربية والتعليم  للواء سحاب

 1025 تموز

 عاطف حمود بخيتان الصهيبا

 مديرية التربية والتعليم  للواء الموقر

 1025 تموز

 سعيد عبدالحليم العواملة

 مديرية التربية والتعليم  للواء القويسمة

 1025 تموز

 احمد عثمان خلف لبابنة

 عضو الشؤون المالية

 مديرية التربية والتعليم  للواءي الطيبة والوسطية

 1025 تموز

 ابراهيم حسن ابراهيم احمد

 قسم اللوازم/ امين مستودع 

 مديرية التربية والتعليم لمحافظة عجلون



 1025الشهر المتميز  لعام موظف 
 
 

 

 1025 تموز

 نائل محمود راشد عليمات

 عضو قسم مصادر التعلم

 مديرية التربية والتعليم لمنطقة البادية الشمالية الشرقية

 1025 تموز

 علي محمد علي العويدات

 عضو مناهج قسم اإلنتاج

 إدارة المناهج والكتب المدرسية

 1025 حزيران

 محمد خلقي علي المصري

 رئيس قسم شؤون الموظفين

 مديرية التربية والتعليم للواء قصبة اربد

 1025 حزيران

 نهار قاسم شهابخالد 

 المديرية حارس

 مديرية التربية والتعليم للواءي الطيبة والوسطية

 1025 حزيران

 عبداهلل سالم سالمه أبوجخيدم

 رئيس قسم المالية 

 مديرية التربية والتعليم لمنطقة البادية الشمالية الشرقية

 1025 حزيران

 يسار عقلة محمود المعجل

 قسم التعليم المهني

 التربية والتعليم للواء ناعورمديرية 



 1025الشهر المتميز  لعام موظف 
 
 

 

 1025 حزيران

 بالل محمد حسن الشبول

 عضو قسم التخطيط التربوي

 مديرية التربية والتعليم للواء الرمثا

 1025 حزيران

 سهير رفيق عبدالكريم موافي 

 مديرية التربية والتعليم للواء القويسمة

 1025 حزيران

 فايز خضر محمود الخضر

 رانيا لتكنولوجيا التعليم والمعلوماتإدارة مركز الملكة 

 1025 حزيران

 عالية عبدالكريم أحمد أبو حماد

 رئيس قسم النشاطات التربوية

 مديرية التربية والتعليم للواء سحاب

 1025 أيار

 طارق فهد فالح الفالح

 قسم التعليم العام 

 ناعورمديرية التربية والتعليم للواء 

 1025 أيار

 الزعبيبكر علي عايش 

 سائق

 الرمثامديرية التربية والتعليم للواء 



 1025الشهر المتميز  لعام موظف 
 
 

 

 1025 أيار

 معتصم عبدالفتاح مصطفى الشيخ

 مديرية التربية والتعليم للواء ماركا

 1025 أيار

 صالح عادل محمود الطهاورة

 رئيس قسم اإلرشاد التربوي 

 مديرية التربية والتعليم للواء سحاب

 1025 أيار

 ماجد محمد يوسف الجابري

 مديرية التربية والتعليم للواء القويسمة

 1025 أيار

 زياد محمود ابراهيم عبابنه

 قسم اإلشراف

 مديرية التربية والتعليم للواء قصبة اربد

 1025 أيار

 جهاد مدحت ابراهيم السالم

 إدارة مركز الملكة رانيا العبداهلل لتكنولوجيا التعليم والمعلومات

 1025 أيار

 العمريميسون فوزي منسي 

 مديرة مدرسة كفرأسد الثانوية الشاملة للبنات

 محافظ اربد/ الوسطية للواءي الطيبة ومديرية التربية والتعليم 



 1025الشهر المتميز  لعام موظف 
 
 

 

 1025 أيار

 عوض ممدوح الصرايرة

 ق اإلشراف التربوي بالوكالة.ر

 مديرية التربية والتعليم لمنطقة الكرك

 1025 أيار

 سمر محمد حسن أبو يحيى

 اإلنسانيةعضو قسم المباحث 

 إدارة المناهج والكتب المدرسية

 1025 أيار

 فيصل قطيفان فرحان الثنيان

 مديرية التربية والتعليم للواء الموقر

 1025 أيار

 فاديا موسى عيسى الربضي

 قسم شؤون الموظفين/ مبرمج مساعد 

 مديرية التربية والتعليم لمحافظة عجلون

 1025 أيار

 فوزي يوسف عبداهلل العيد

 مديرية التربية والتعليم للواء األغوار الشمالية

 1025 أيار

 محمد محمود حسين عبيدات

 مصادر التعلمقسم عضو 

 مديرية التربية والتعليم للواء بني كنانه



 1025الشهر المتميز  لعام موظف 
 
 

 

 1025 نيسان

 عالء الدين عبدالقادر سعيد حمدان

 مديرية التربية والتعليم لمنطقة البادية الشمالية الشرقية

 1025 نيسان

 عيسى ابراهيم عيسى عساف 

 ماركامديرية التربية والتعليم للواء 

 1025 نيسان

 نايف عيسى بركات الشبول 

 بالوكالة/ رئيس قسم االمتحانات واالختبارات

 الرمثامديرية التربية والتعليم للواء ا

 1025 نيسان

 محمد مأمون محمد بني يونس

 اإلشراف التربويقسم عضو 

 والتعليم للواء الكورةمديرية التربية 

 1025 نيسان

 أحمد عايش الزيدانين

 بصيرامديرية التربية والتعليم للواء 

 1025 نيسان

 المعلمة مريم حسن علي جوهر

 مديرية التربية والتعليم للواء الموقر



 1025الشهر المتميز  لعام موظف 
 
 

 

 1025 نيسان

 حميدة الخبل ثنيان الزبن

 مديرية التربية والتعليم للواء الموقر

 1025 نيسان

 سعيد يحيى الناطورناصر 

 إدارة مركز الملكة رانيا العبداهلل لتكنولوجيا التعليم والمعلومات

 1025 نيسان

 مجدي أحمد ابراهيم البدور

 قسم شؤون الموظفين

 مديرية التربية والتعليم للواء الشوبك

 1025 نيسان

 آمنة أحمد الحاج سليمان أبو شباب

 القويسمةمديرية التربية والتعليم للواء 

 1025 نيسان

 سالم ذيب الخطيب" محمد أمين"

 عضو قسم الرقابة الداخلية

 مديرية التربية والتعليم للواء قصبة اربد

 1025 نيسان

 باسل صالح علي الحمد

 عضو قسم التدقيق المالي

 مديرية التربية والتعليم للواء دير عال



 1025الشهر المتميز  لعام موظف 
 
 

 

 1025 نيسان

 فلسطين فرحان صبر الحامدة

 عضو قسم الديوان

 ي الطيبة والوسطيةمديرية التربية والتعليم للواء

 1025 نيسان

 المعطي محمد صالح بسام عبد

 رئيس قسم الرقابة الداخلية

 سحابمديرية التربية والتعليم للواء 

 1025 نيسان

 حسان مشهور حمدان المناعسة

 قسم النشاطات التربوية

 مديرية التربية والتعليم للواء ناعور

 1025 نيسان

 صالحة عبدالحفيظ يوسف العمري

 عضو قسم الديوان

 مديرية التربية والتعليم للواء بني عبيد

 1025 نيسان

 لينا عبيدات

 عضو قسم الرقابة المالية

 وحدة الرقابة الداخلية

 1025 نيسان

 سليمان محمد ملكاوي زكيه

 عضو قسم الديوان

 مديرية التربية والتعليم للواء بني كنانه



 1025الشهر المتميز  لعام موظف 
 
 

 

 1025 آذار

 مطيع محمود ضيف اهلل البدور

 عضو قسم شؤون الموظفين

 مديرية التربية والتعليم للواء الرمثا

 1025 آذار

 حسين سليمان المجارحة

 مديرية التربية والتعليم للواء القويسمة

 1025 آذار

 لؤي علي حسين القضاة

 عضو قسم الشكاوى والمظالم

 وحدة الرقابة الداخلية

 1025 آذار

 الدياتسليم 

 عضو قسم األداء المؤسسي

 وحدة الرقابة الداخلية

 1025 آذار

 محمد حسن سالم المراشده

 رئيس قسم التخطيط التربوي

 مديرية التربية والتعليم للواء سحاب

 1025 آذار

 حربي سالم بصيص الشرعة

 مديرية التربية والتعليم للواء الموقر



 1025الشهر المتميز  لعام موظف 
 
 

 

 1025 آذار

 محمد الياسين أسيل حسن

 العام التعليم عضو قسم

 بني كنانة مديرية التربية والتعليم للواء

 1025 آذار

 محمود نايف احمد العالونه

 عضو قسم النقليات والحركة

 مديرية التربية والتعليم للواءي الطيبة والوسطية

 1025 آذار

 غزالن محمدعمر أحمد 

 قسم الرقابة الداخلية

 لواء قصبة اربدمديرية التربية والتعليم ل

 1025 آذار

 أمل رضا عليان الطوافشة

 عضو قسم شؤون الموظفين

 منطقة البادية الشمالية الشرقيةمديرية التربية والتعليم ل

 1025 شباط

 عدنان محمد أحمد عبدالعال

 التعليم العامعضو قسم 

 مديرية التربية والتعليم للواء الرمثا

 1025 شباط

 ماهر ابوسنينه 

 اللوازميةالرقابة عضو قسم 

 وحدة الرقابة الداخلية



 1025الشهر المتميز  لعام موظف 
 
 

 

 1025 شباط

 مراد موسى أبوعريش

 المعايير والجودةعضو قسم 

 وحدة الرقابة الداخلية

 1025 شباط

 هادي عاطف محمد عبيدات

 عضو قسم اللوازم

 ةمديرية التربية والتعليم للواء بني كنان

 1025 شباط

 سالم محمد وهيدان الدهام

 للواء الموقرمديرية التربية والتعليم 

 1025 شباط

 سليمان جمعه حسان ابوشباب

 مديرية التربية والتعليم للواء القويسمة

 1025 شباط

 يوسف وصفي يوسف النعالوي

 رئيس قسم الشؤون المالية

 مديرية التربية والتعليم للواء سحاب

 1025 شباط

 نادر نواف فرحان سهاونة.م

 رئيس قسم األبنية 

 والتعليم للواء قصبة اربدمديرية التربية 



 1025الشهر المتميز  لعام موظف 
 
 

 

 1025 شباط

 مراد عبدالكريم الشداد 

 عضو قسم شؤون الموظفين

 مديرية التربية والتعليم لمنطقة البادية الشمالية الشرقية

 1025 شباط

 بسام أحمد عبداهلل القرعان 

 مدير مدرسة الطيبة الثانوية للبنين

 مديرية التربية والتعليم للواءي الطيبة والوسطية

 1025 كانون ثاني

 ةمستخدم/ سهام خالد سالم جلبان 

 مدرسة عمراوه الثانوية للبنات

 مديرية التربية والتعليم الرمثا

 1025 كانون ثاني

 أنغلم علي المحادين

 األداء المؤسسيقسم 

 وحدة الرقابة الداخلية

 1025 كانون ثاني

 ابتسام علي عبد الحفيظ الحاج محمد

 والتعليم للواء الموقرمديرية التربية 

 1025 كانون ثاني

 محمد عويد عودة الكايد

 قسم األبنية المدرسية

 مديرية التربية والتعليم للواءي الطيبة والوسطية



 1025الشهر المتميز  لعام موظف 
 
 

 

 

 1025 كانون ثاني

 شفاء الطراونة 

 مديرية التربية والتعليم للواء القويسمة

 1025 كانون ثاني

 أسماء يوسف أحمد العلي 

 االعالم واالتصال المجتمعي قسم  عضو

 مديرية التربية والتعليم للواء بني كنانه

 1025 كانون ثاني

 عبدالرحيم مصطفى عبدالرحيم طلوزي

 قسم شؤون الموظفين 

 مديرية التربية والتعليم للواء قصبة اربد

 1025 كانون ثاني

 معاوية كامل حسن ابو صافي

 مديرية التربية والتعليم لمنطقة القصر

 1025 كانون ثاني

 حليمة خلف سعيد ابو زيد 

 مديرية التربية والتعليم للواء سحاب


