كشف ضباط ارتباط العدلية لمنع التدخين
في وزارة التربية والتعليم
الرقم

الرقم الوطني

الرقم الوزاري

مركز العمل

د 0صالح عبد خضر الخاليلة /رئيس لجنة
مكافحة منع التدخين
د 0بلسم محمود المعايطة  /ضابط ارتباط
لجنة مكافحة التدخين
م.أسعد محمد مبارك عميرة

9601007306

69503

ادارة التخطيط والبحث التربوي

9652042234

107823

وحدة الرقابة الداخلية

9601025599

70581

إدارة التعليم

4

د.ربيع محمود العمري

9811006841

132213

وحدة الرقابة الداخلية

5

ياسر ذيب طاهر أبو شعيرة

9681012072

78863

ادارة التخطيط والبحث التربوي

6

مراد موسى عبد هللا أبو عريش

9801041921

156644

وحدة الرقابة الداخلية

7

السيد أمين عادل أمين حمارشة

9831028120

161281

اداره االمتحانات واالختبارات

8

م 0عادل أحمد ممتاز

9601019387

80812

اداره المناهج والكتب المدرسيه

9

السيد خضر إبراهيم العساف

9611000951

64733

اداره التعليم المهني واالنتاج

10

منال نايل توفيق المجالي

9722029734

118718

إدارة مركز الملكة رانيا العبد هللا لتكنولوجيا
التعليم والمعلومات

11

د 0ماجد عيسى محمد القرنه

9641019690

84648

ادارة التعليم الخاص

12

هيثم أحمد جبريل الطورة

9811034415

123068

لواء قصبة عمان/العاصمه

13

عبد الوهاب مشهور العساف

976101183

182363

لواء الجامعه/العاصمه

14

عبد الناصر سعيد علي حماد

9651034386

83685

لواء الجامعه/العاصمه

15

جمال محمد صالح العريمي

9851019938

151840

لواء سحاب

16

ايمان عبد الفتاح الطقاطقة

9692025826

150386

لواء القويسمة/العاصمه

17

ماجدة يونس المعايطة

9662044280

100819

لواء ماركا/م.العاصمه

18

رنا علي سالمة الحويان

9722000044

113070

لواء وادي السير/العاصمه

19

أحمد معتصم عبد هللا الزويري

9771036495

173241

لواء ناعور/العاصمه

20

إبراهيم محمد عيادة الرقاد

9791012024

83958

لواء الموقر

21

فهد مطلق عقيل الساليطة

9641033458

73838

لواء الجيزه

22

صالح علي سمارة العتيبي

9581017739

100374

لواء عين الباشا

23

مشهور يوسف عطياني

9681022946

89458

منطقة الزرقاء األولى

24

محمد عبد الحميد كريم الخاليلة

9761039262

156331

منطقة الزرقاء الثانية

25

طالل محمد عبد الخالق

9831061094

164437

لواء الرصيفه

26

النا يوسف عقيل كلوب

9832014593

144836

منطقة السلط

27

ثائر عبد اللطيف محمد حجات

9701022302

86049

لواء دير عال

28

نصر موسى حسن مبارك

9721023645

131069

لواء الشونه الجنوبيه

29

صادق صالح الحباشنه

9641037170

114446

قصبة مأدبا

30

إبراهيم طالب الدقس

9611026485

86626

لواء ذيبان

31

م 0بدر بشير عبابنه

9741039021

173131

لواء قصبة اربد/م.اربد

1
2
3

اسم ضابط االرتباط

1..2

كشف ضباط ارتباط العدلية لمنع التدخين
في وزارة التربية والتعليم

2..2

الرقم

اسم ضابط االرتباط

الرقم الوطني

الرقم الوزاري

مركز العمل

32

د 0محمد احمد الشرمان

9701007579

103288

لواء المزار الشمالي/اربد

33

بالل محمد رضا يوسف فليح

9781010648

173184

لواء بني عبيد/اربد

34

م 0نزار مناور عواودة

9731045113

173210

لواءي الطيبه والوسطيه/اربد

35

نوفان عبدهللا جروان المعاني

9691014145

100036

لواء الرمثا

36

حاتم عبد هللا عبد القادر بني إرشيد

9661005603

62977

لواء الكوره

37

م 0عامر احمد الصياح

9741012169

173200

لواء بني كنانه

38

جمال حسن "محمد سعيد" بكار

9731038561

168017

لواء االغوار الشماليه

39

محمد عودة اسمير المساعيد

9811054213

155042

منطقة البادية الشمالية الشرقية

40

اكرم محمد الحباب

9781052595

114555

لواء البادية الشمالية الغربية

41

اسعد عبد الرحمن اسعد ياسين

9711046184

109695

لواء قصبه المفرق

42

رشا ابراهيم محمد شنطي

9742024337

106103

محافظة جرش

43

عبد الكريم محمد القضاة

9751013019

175663

محافظة عجلون

44

جبرين عطية المشاعلة

9751019284

111335

لواء االغوار الجنوبيه

45

جرير خازر الهلسه

9681035017

173073

منطقة الكرك

46

شيرين بيدس الشيخ

9792025307

136796

لواء المزار الجنوبي

47

ماهر عيسى القيسى

9711030234

90758

منطقة القصر

48

أمجد سمير إبراهيم المرافي

9781052199

160817

منطقة الطفيله

49

عطا هللا عباس الحمران

9771050879

111896

لواء بصيرا

50

محمد نايف جرار

9851022105

162515

منطقة معان

51

مصعب نبيل محمد ابراهيم

9821051537

178911

محافظة العقبه

52

يوسف سلمان خليلفات

9711005172

90857

لواء البتراء

53

عبدهللا محمود محمد الشقيرات

9611018514

63058

لواء الشوبك

54

محمد عواد ارفيالن العقيالن

9841053818

156173

منطقة الباديه الجنوبيه

