
 4102موظف الشهر المتميز  لعام 
  

 

 4102  كانون أول

 ماجد الشيخ

 للواء القويسمةديرية التربية والتعليم م

 4102  كانون أول

 خلود سعيد عوض صوالحة

 قسم التخطيط التربوي

 مديرية التربية والتعليم للواءي الطيبة والوسطية

 4102  كانون أول

 بدر بشير محمد عبابنة

 قسم التعليم العام

 مديرية التربية والتعليم للواء قصبة اربد

 4102  كانون أول

 مأمون محمد أحمد الزعبي

 عضو قسم الحركة

 مديرية التربية والتعليم للواء بني كنانه

 4102  كانون أول

 عواد غصاب عقلة الزوري

 مديرية التربية والتعليم للواء الموقر

 4102  كانون أول

 عبداهلل علي حسن الدريدي

 رئيس قسم شؤون الموظفين

 مديرية التربية والتعليم للواء سحاب



 4102موظف الشهر المتميز  لعام 
  

 

 4102  تشرين ثاني

 عمر محمد محمود غنيمات

 رئيس قسم اإلمتحانات

 مديرية التربية والتعليم للواءي الطيبة والوسطية 

 4102  تشرين ثاني

 عفاف منور فزاع المساعيد

 مدرسة العاقب الثانوية للبنات/ معلمة 

 مديرية التربية والتعليم لمنطقة البادية الشمالية الشرقية

 4102  تشرين ثاني

 أحمد محمود أحمد فريوان

 التربية والتعليم للواء بني كنانةمديرية 

 4102  تشرين ثاني

 مروة خميس محمد عبدالفتاح

 عضو قسم المباحث العلمية

 يةإدارة المناهج والكتب المدرس

 4102  تشرين ثاني

 موسى عارف موسى البداوي 

 مديرية التربية والتعليم للواء القويسمة

 4102  تشرين ثاني

 هيثم سالم دحيالن الخضير

 رئيس قسم اإلمتحانات   

 مديرية التربية والتعليم لمنطقة لواء سحاب



 4102موظف الشهر المتميز  لعام 
  

 

 4102  تشرين أول

 معالي مصطفى عايد الحوارات

 الشؤون اإلداريةمديرية 

 4102  تشرين أول

 أيمن جمال سليمان أبو صالح

 قسم شؤون الموظفين  

 مديرية التربية والتعليم للواء المفرق

 4102  تشرين أول

 أحمد قيشاوي أحمد ظاهر

 قسم الشؤون المالية  

 مديرية التربية والتعليم للواء األغوار الشمالية

 4102  تشرين أول

 وليد أحمد سالم الخطيب

 رئيس قسم التدقيق المالي  

 مديرية التربية والتعليم للواءي الطيبة والوسطية

 4102  تشرين أول

 عبد الرحيم عبد الحفيظ يوسف المساد

 قسم التدريب والتأهيل واإلشراف التربوي  

 مديرية التربية والتعليم للواء بني عبيد

 4102  تشرين أول

 إيمان عايش عوض المساعيد

 مدرسة قرية الخير / معلمة  

 مديرية التربية والتعليم لمنطقة البادية الشمالية الشرقية



 4102موظف الشهر المتميز  لعام 
  

 

 4102  تشرين أول

 عماد زاهي نعامنه

 عضو قسم اللغة العربية 

 إدارة المناهج والكتب المدرسية

 4102  تشرين أول

 بكار " محمد سعيد"جمال حسن 

 مديرية التربية والتعليم للواء األغوار الشمالية

 4102  أيلول

 روال فالح الهزاع

 مديرية الشؤون اإلدارية 

 4102  أيلول

 وفاء عواد السردية

 عضو قسم اإلعالم واالتصال المجتمعي 

 مديرية التربية والتعليم لمنطقة البادية الشمالية الشرقية

 4102  أيلول

 مان أحمد محمد الخاليلهسلي

 عضو قسم اإلنتاج 

 إدارة المناهج والكتب المدرسية

 4102  أيلول

 سهير يوسف البوريني.م

 بالوكالة المهنية األمن والسالمةق .ر 

 التعليم المهني واإلنتاجإدارة 



 4102موظف الشهر المتميز  لعام 
  

 

 4102  آب

 محمد أحمد عبدالواحد الحنيني

 مديرية الشؤون اإلدارية

 4102  آب

 خضر ابراهيم العساف

 ق التربية المهنية.ر 

 إدارة التعليم المهني واإلنتاج

 4102  تموز

 نضال طالب ملكاوي.م

 ق اإلنتاج المدرسي.ر 

 إدارة التعليم المهني واإلنتاج

 4102  تموز

 دعاء نصوح أبوسعدة

 مبرمج  قسم المواصفات 

 والتفتيش وتوكيد الجودة إدارة الرقابة

 4102  تموز

 محمد جميل عايشة

 عضو قسم النشاطات التربوية 

 مديرية التربية والتعليم لمنطقة السلط

 4102  تموز

 الكردي " محمد صالح"روناهي 

 عضو قسم المباحث العلمية 

 المناهج والكتب المدرسيةمدير إدارة 



 4102موظف الشهر المتميز  لعام 
  

 

 4102  تموز

 علي طلب مريبيع الشرفات

 عضو قسم اللوازم والتزويد 

 مديرية التربية والتعليم لمنطقة البادية الشمالية الشرقية

 4102  تموز

 قاسم حسن يوسف الشريدة

 قسم الشؤون المالية 

 مديرية التربية والتعليم للواء بني عبيد

 4102  حزيران

 عبدالفتاح حسن قطيشاتصخر 

 مديرية الشؤون اإلدارية

 4102  حزيران

 لؤي رجب داود رمانه

 مديرية الشؤون اإلدارية 

 4102  حزيران

 رعد خليل العبدالت.م

 عضو اإلنتاج المدرسي

 إدارة التعليم المهني واإلنتاج

 4102  حزيران

 أحمد يوسف عثمان صالح

 الرصيفةمديرية التربية والتعليم للواء 



 4102موظف الشهر المتميز  لعام 
  

 

 4102  حزيران

 هيالنة فريد طعيمة الرباح

 قسم الديوان 

 مديرية التربية والتعليم للواء بني عبيد

 4102  أيار

 خضر محمود سليم

 عضو تجهيزات المشاغل

 إدارة التعليم المهني واإلنتاج

 4102  أيار

 د أبوليلىسامي حسن محم

 قسم التعليم الخاص 

 للواء الرصيفةمديرية التربية والتعليم 

 4102  أيار

 ريما لهد سالم المساعيد

 قسم شؤون الموظفين عضو

 مديرية التربية والتعليم لمنطقة البادية الشمالية الشرقية

 4102  أيار

 جمال محمود عبدالرحمن ابوكحيل

 إدارة النشاطات التربوية

 4102  أيار

 باسل توفيق عودة المدانات

 قسم شؤون الموظفينعضو  

 مديرية التربية والتعليم لمنطقة السلط



 4102موظف الشهر المتميز  لعام 
  

 

 4102  أيار

 محمد كامل ساري العمري

 قسم التدقيق المالي 

 مديرية التربية والتعليم للواء بني عبيد

 4102  نيسان

 أيمن محمد المومني.م

 عضو قسم التربية المهنية

 إدارة التعليم المهني واإلنتاج

 4102  نيسان

 خالد سليمان ناصر محارب

 قسم التعليم غير النظامي عضو

 إدارة التعليم

 4102  نيسان

 خلدون منير نعمان ابو طالب

 مديرية الكتب المدرسية  / عضو قسم التصميم 

 إدارة المناهج والكتب المدرسية

 4102  نيسان

 بسام ماجد عبد العزيز محمد 

   التدقيق الماليقسم 

 مديرية التربية والتعليم للواء الرصيفة

 4102  نيسان

 لينا مصطفى محمد الزغل 

 عضو قسم التأسيس والترخيص  

 إدارة التعليم الخاص



 4102موظف الشهر المتميز  لعام 
  

 

 4102  نيسان

 فاتنة سمير محمد التينة

 إدارة المناهج والكتب المدرسية

 4102  نيسان

 العزيز محمد بسام ماجد عبد

 مديرية التربية والتعليم للواء الرصيفة

 4102  نيسان

 محمد حمزة سالم زبن

 مديرية التربية والتعليم للواء عين الباشا

 4102  نيسان

 منال شعبان حليمة 

 عضو قسم متابعة األداء المؤسسي  

 إدارة الرقابة والتفتيش وتوكيد الجودة

 4102  نيسان

 سليمان سالم سليمان الحلو 

 عضو قسم الشؤون المالية 

 مديرية التربية والتعليم للواء بني كنانة

 4102  نيسان

 عاطف عايد محمد الغميص 

  عضو قسم الديوان

 البادية الشمالية الشرقيةمديرية التربية والتعليم لمنطقة 



 4102موظف الشهر المتميز  لعام 
  

 

 4102  نيسان

 محمد عبداهلل محمد عليان

 رئيس قسم التخطيط 

 مديرية التربية والتعليم لمنطقة معان

 4102  نيسان

 محمود نايف أحمد العالونه

 عضو قسم الحركة

 مديرية التربية والتعليم للواءي الطيبة والوسطية 

 4102  نيسان

 خالد محمد الخشاشنة

 قسم التحقيقات واإلجراءات

 إدارة الشؤون القانونية

 4102  نيسان

 حسين تيسير عبدالحميد عبنده

 قسم اإلمتحانات

 مديرية التربية والتعليم للواء بني عبيد

 4102آذار  

 كفاح عبداهلل النمري

 سكرتيرة أمين سر اللجنة 

 اللجنة الوطنية األردنية للتربية والثقافة والعلوم 

 4102آذار  

 هشام إبراهيم خليل ابوخشبه

 إدارة التخطيط والبحث التربوي



 4102موظف الشهر المتميز  لعام 
  

 

 4102آذار  

 خضر ابراهيم فليح العساف

 رئيس قسم التربية المهنية

 إدارة التعليم المهني واإلنتاج

 4102آذار  

 منصور العبداهللغيث محمد 

 عضو قسم المالية

 مديرية التربية والتعليم لمنطقة البادية الشمالية الشرقية

 4102 آذار 

 يحيى محمود اسماعيل عادي

 مديرية التربية والتعليم للواء عين الباشا

 4102 آذار 

 عبير نايف ضيف اهلل شحاتيت 

 رئيس قسم متابعة وتطبيق المعايير

 والتفتيش وتوكيد الجودةالرقابة إدارة 

 4102  شباط

 ميساء أحمد أبوشنب

 مديرية الشؤون اإلدارية

 4102  شباط

 نعيمة الحسبان

  عضو قسم قطاع العلوم

 اللجنة الوطنية األردنية للتربية والثقافة والعلوم



 4102موظف الشهر المتميز  لعام 
  

 

 4102  شباط

 دعلي ذيب العاب

 رئيس قسم صيانة األجهزة

 إدارة التعليم المهني واإلنتاج

 4102 شباط 

 وداد جميل أحمد الكايد

 مديرية التربية والتعليم للواء عين الباشا

 4102 شباط 

 محمد عايد نهار البدارين

 عضو قسم الشكاوى والمظالم

 الرقابة والتفتيش وتوكيد الجودةإدارة 

 4102  كانون ثاني

 مالك مسند قبيالت

  عضو قسم العالقات والتعاون

 األردنية للتربية والثقافة والعلوماللجنة الوطنية 

 4102  كانون ثاني

 اهلل السليتي أمل نصرالدين ضيف

 عضو قسم االقتصاد المنزلي

 إدارة التعليم المهني واإلنتاج

 4102 كانون ثاني

 السالم سليمان سحر عبد

 عضو قسم توكيد الجودة 

 الرقابة والتفتيش وتوكيد الجودةإدارة 



 4102موظف الشهر المتميز  لعام 
  

 

  
 

 

 

 

 4102 كانون ثاني

 ابراهيم أبو شريخخضر 

 مراقب الدوام/ عضو قسم الديوان 

 التعليم الخاصإدارة 

 4102 كانون ثاني

 صالح علي سمارة العتيبي

 مديرية التربية والتعليم للواء عين الباشا


