
مكان العملاالسممكان العملاالسم

ساكب االساسية للبنين 

المعراض االساسية المختلطة

الحداده الثانوية للبنين

الفوارة االساسية للبنات 

ابن الهيثم االساسية للبنين

الفروان االساسية المختلطة

عينات الخطط

ساكب االساسية للبنين 

المعراض االساسية المختلطة

الحداده الثانوية للبنين

الفوارة االساسية للبنات 

ابن الهيثم االساسية للبنين

الفروان االساسية المختلطة

االمير فيصل االساسية المختلطة

الرحمانية االساسية للبنات

الجزازه الثانوية للبنين

البرج الثانوية للبنين

المجدل االساسية للبنات

جبل الشيخ مصلح  للبنات

مدارس العينة
 المقيم الثاني(المنسق)المقيم االول 

 شباط15-14اثنين- احد 

 شباط15-14اثنين- احد البادية ش شدمحم الشرفاتالمفرقصالح بني صخربرمـــــاب

الرمثاحسين السعيدين. دالمعراضأ

جرش: المديرية

SDIأسماء المشرفين من الوزارة و 

فريق بفريق أ

فاروق بني حمدفاروق بني حمد

التاريخ

2016عينات الشبكات والمدارس التي تم اختيارها  لجمع بيانات المتابعة والتقييم للعام 

اليوم

بني كنانةصالح العمري

شبكات العينةالفريق



مكان العملاالسممكان العملاالسم

الزعتره الثانوية إناث

مخ/س/الرحمة

ذكور/س/صمد

عنبة الثانوية للبنات

ذكور/ث/عنبه 

ذكور/س/عنبه

عينات الخطط

الزعتره الثانوية إناث

مخ/س/الرحمة

ذكور/س/صمد

عنبة الثانوية للبنات

ذكور/ث/عنبه 

ذكور/س/عنبه

إناث/ث/جحفيه

ذكور/س/ديريوسف 

 شباط17-16اربعاء- ثالثاء 

SDIأسماء المشرفين من الوزارة و 

فريق بفريق أ

فاروق بني حمدفاروق بني حمد

جرش

 شباط17-16اربعاء- ثالثاء االغوار الشماليةشوقي مجدالوي

فايز عياصرةاالغوار الشماليةحسني طشطوش.دمدارس  عنبهب

أ

+ مدارس صمد

+ سراس+الزعتره

الرحمة

الرمثاحسين السعيدين. د

المزار الشمالي: المديرية

2016عينات الشبكات والمدارس التي تم اختيارها  لجمع بيانات المتابعة والتقييم للعام 

مدارس العينةشبكات العينةالفريق
 المقيم الثاني(المنسق)المقيم االول 

اليومالتاريخ



مكان العملاالسممكان العملاالسم

صافوط الثانوية للبنات

عائشة ام المؤمنين األساسية المختلطة

باب عمان الثانوية للبنين

الرمان الثانوية المختلطة

سلحوب الثانوية للبنين 

السليحي الثانوية للبنين

عينات الخطط

صافوط الثانوية للبنات

عائشة ام المؤمنين األساسية المختلطة

باب عمان الثانوية للبنين

الرمان الثانوية المختلطة

سلحوب الثانوية للبنين 

السليحي الثانوية للبنين

موبص الثانوية المختلطة 

عين الباشا الثانوية للبنين

 شباط17-16اربعاء- ثالثاء 

SDIأسماء المشرفين من الوزارة و 

فريق بفريق أ

فاروق بني حمدفاروق بني حمد

الموقر

 شباط17-16اربعاء- ثالثاء الجامعةوليد الخطيب

عبدالهادي الجهينيوادي السيرهيثم سنجقالرمانب

الرصيفةبسام جرجيسصافوطأ

عين الباشا: المديرية

2016عينات الشبكات والمدارس التي تم اختيارها  لجمع بيانات المتابعة والتقييم للعام 

مدارس العينةشبكات العينةالفريق
 المقيم الثاني(المنسق)المقيم االول 

اليومالتاريخ



مكان العملاالسممكان العملاالسم

العين البيضاء الثانوية المختلطة

عابل االساسيه المختلطة

ام سلمة األساسية المختلطة

زين الشرف الثانوية المختلطة

عمار بن ياسر االساسية للبنين

المنصوره االساسيه المختلطه

عينات الخطط

العين البيضاء الثانوية المختلطة

عابل االساسيه المختلطة

ام سلمة األساسية المختلطة

زين الشرف الثانوية المختلطة

عمار بن ياسر االساسية للبنين

المنصوره االساسيه المختلطه

الشهباء األساسية المختلطة

إبن تيمية االساسية للبنين

عابل االساسية للبنين

زرقاء اليمامة االساسية المختلطة

 شباط15-14اثنين- احد 

SDIأسماء المشرفين من الوزارة و 

فريق بفريق أ

فاروق بني حمدفاروق بني حمد

بصيرا

 شباط15-14اثنين- احد المزار الجنوبيدمحم الطراونة

نبيل الحناقطةلواء القصرمعن الذنيبات(8)التجمع ب

قصبة الكركعوض الصرايرة(1)التجمع أ

الطفيلة: المديرية

2016عينات الشبكات والمدارس التي تم اختيارها  لجمع بيانات المتابعة والتقييم للعام 

مدارس العينةشبكات العينةالفريق
 المقيم الثاني(المنسق)المقيم االول 

اليومالتاريخ



مكان العملاالسممكان العملاالسم

عائشه بنت ابي بكر 

خالدة القرشية الثانوية المختلطة

طارق بن زياد االساسية للبنين

اليزيدية األساسية للبنين

الحديب األساسية المختلطة

الرميمين الثانوية للبنين

عينات الخطط

عائشه بنت ابي بكر 

خالدة القرشية الثانوية المختلطة

طارق بن زياد االساسية للبنين

اليزيدية األساسية للبنين

الحديب األساسية المختلطة

الرميمين الثانوية للبنين

خديجة بنت خويلد األساسية المختلطة

بطنا األساسية المختلطة

اثنين- احد دير عالرائدة صوص

SDIأسماء المشرفين من الوزارة و 

فريق بفريق أ

فاروق بني حمدفاروق بني حمد

وادي الحورب

اليوم

الرصيفةبسام جرجيس(3)السلط أ

الشونة الجنوبيةجهاد العايدي. د

 شباط15-14اثنين- احد 

 شباط14-15

الجيزةعلي شموط

السلط: المديرية

2016عينات الشبكات والمدارس التي تم اختيارها  لجمع بيانات المتابعة والتقييم للعام 

مدارس العينةشبكات العينةالفريق
 المقيم الثاني(المنسق)المقيم االول 

التاريخ



مكان العملاالسممكان العملاالسم

الشميساني الغربي االساسية

االميرة رحمة االساسية

تيسير ظبيان الثانوية

اإلسراء األساسية اناث

عاكف الفايز األساسية

يعقوب هاشم األساسية 

عينات الخطط

الشميساني الغربي االساسية

االميرة رحمة االساسية

تيسير ظبيان الثانوية

اإلسراء األساسية اناث

عاكف الفايز األساسية

يعقوب هاشم األساسية 

أبــــو هريـــــرة األساسيــــة 

حي العماوي الثانوية 

رملة بنت أبي عوف األساسية 

 عمار بن ياسر األساسية 

أبو بكر الشرعية الثانويـــة

رغـــــدان الثانــــويـــــة

عين جالوت الثانوية

الجزائــــر األســـاسيــــــة

 شباط15-14اثنين- احد 

SDIأسماء المشرفين من الوزارة و 

فريق بفريق أ

فاروق بني حمدفاروق بني حمد

2الزرقاء 

 شباط15-14اثنين- احد مركز الوزارةسامر الحاج أحمد

ب
الشيمســـــاني 

(2)والمدينــــة 
اسماء جادالسلطرائدا وشاح

أ
الشيمســـــاني 

(1)والمدينــــة 
عين الباشااحمد سالم

قصبة عمان: المديرية

2016عينات الشبكات والمدارس التي تم اختيارها  لجمع بيانات المتابعة والتقييم للعام 

مدارس العينةشبكات العينةالفريق
 المقيم الثاني(المنسق)المقيم االول 

اليومالتاريخ



مكان العملاالسممكان العملاالسم

ثانوية اربد للبنات

س.نسيبة المازنية 

س. المثنى بن حارثة 

االندلس الثانوية للبنات

س. معاذ بن جبل 

ث. سعد بن أبي وقاص

عينات الخطط

ثانوية اربد للبنات

س.نسيبة المازنية 

س. المثنى بن حارثة 

االندلس الثانوية للبنات

س. معاذ بن جبل 

ث. سعد بن أبي وقاص

بنات. ث. حور

ث. الحسين بن طالل

طبريا الثانوية للبنات

بنات. س. كفر رحتا 

حكما الثانوية للبنات

بنات. ث . كفر جايز 

 شباط17-16اربعاء- ثالثاء 

SDIأسماء المشرفين من الوزارة و 

فريق بفريق أ

فاروق بني حمدفاروق بني حمد

الكورة

 شباط17-16اربعاء- ثالثاء الطيبة والوسطيةدمحم عثامنة

ب
االندلس الثانوية 

للبنات
دمحم نوافلةقصبة المفرقصالح بني صخر

بني كنانةصالح العمريثانوية اربد للبناتأ

قصبة إربد: المديرية

2016عينات الشبكات والمدارس التي تم اختيارها  لجمع بيانات المتابعة والتقييم للعام 

مدارس العينةشبكات العينةالفريق
 المقيم الثاني(المنسق)المقيم االول 

اليومالتاريخ



مكان العملاالسممكان العملاالسم

تالع العلي ث إناث

شجرة الدر س إناث

ابن العميد ث ذكور

األمين ث ذكور 

ابن عباس س

(صباحي  )ضاحية الرشيد ث 

عينات الخطط

تالع العلي ث إناث

شجرة الدر س إناث

ابن العميد ث ذكور

األمين ث ذكور 

ابن عباس س

(صباحي  )ضاحية الرشيد ث 

دمحم بن القاسم س ذكور 

أم حذيفة س إناث

عبد الرحمن الداخل س 

ام العروق س م 

 شباط17-16اربعاء- ثالثاء 

SDIأسماء المشرفين من الوزارة و 

فريق بفريق أ

فاروق بني حمدفاروق بني حمد

قصبة عمان

 شباط17-16اربعاء- ثالثاء مركز الوزارةسامر الحاج أحمد

نهى الطراونةمادباسهاد ابو العيشالمدينة الرياضيةب

عين الباشاأحمد سالمتالع العليأ

الجامعة: المديرية

2016عينات الشبكات والمدارس التي تم اختيارها  لجمع بيانات المتابعة والتقييم للعام 

مدارس العينةشبكات العينةالفريق
 المقيم الثاني(المنسق)المقيم االول 

اليومالتاريخ



مكان العملاالسممكان العملاالسم

حرثا الثانوية الشاملة للبنات

يبال االساسية المختلطة

حرثا األساسية بنين

فاطمة الزهراء االساسية للبنات

ابدر االساسية للبنين

ملكا الثانوية الشاملة للبنين

عينات الخطط

حرثا الثانوية الشاملة للبنات

يبال االساسية المختلطة

الرفيد الثانوية للبنين

فاطمة الزهراء االساسية للبنات

ابدر االساسية للبنين

ملكا الثانوية الشاملة للبنين

عقربا االساسية للبنين

كفرسوم االساسية للبنات

حبراص الثانوية الشاملة للبنات

المزيريب االساسية للبنين

القصيرين االساسية المختلطة

القدس االساسية المختلطة

 شباط15-14اثنين- احد 

SDIأسماء المشرفين من الوزارة و 

فريق بفريق أ

فاروق بني حمدفاروق بني حمد

 شباط15-14اثنين- احد قصبة اربد

مدارس ملكاب

دمحم الهدروسيعجلونعامر حداد

االغوار الشماليةحسني طشطوش.د

مدارس حرثاأ

بني كنانة: المديرية

2016عينات الشبكات والمدارس التي تم اختيارها  لجمع بيانات المتابعة والتقييم للعام 

مدارس العينةشبكات العينةالفريق
 المقيم الثاني(المنسق)المقيم االول 

اليومالتاريخ

المزار الشماليمنير العمري



مكان العملاالسممكان العملاالسم

سد السلطاني الثانوية للبنات

مختلطة/المشروع االبيض االساسية

المشروع االبيض االساسية للبنين

اروى الثانوية للبنات

هزاع االساسية للبنين

الكرك الثانوية للبنين

عينات الخطط

سد السلطاني الثانوية للبنات

مختلطة/المشروع االبيض االساسية

المشروع االبيض االساسية للبنين

اروى الثانوية للبنات

هزاع االساسية للبنين

الكرك الثانوية للبنين

سكا الثانوية للبنين  

مختلطة/المشيرفة االساسية 

زحوم االساسية للبنين

مختلطة/وادي بن حماد االساسية 

مختلطة/بتير الثانوية

مختلطة/عينون االساسية 

 شباط16-17

 شباط17-16اربعاء- ثالثاء 

SDIأسماء المشرفين من الوزارة و 

فريق بفريق أ

فاروق بني حمدفاروق بني حمد

االغوار الجنوبيةحسين دغيمات

ذيبانسالمة العجالين. د

اربعاء- ثالثاء  المزار الجنوبيدمحم الطراونة3التجمع أ

لواء القصرمعن الذنيبات5التجمع ب

قصبة الكرك: المديرية

2016عينات الشبكات والمدارس التي تم اختيارها  لجمع بيانات المتابعة والتقييم للعام 

مدارس العينةشبكات العينةالفريق
 المقيم الثاني(المنسق)المقيم االول 

اليومالتاريخ



مكان العملاالسممكان العملاالسم

نسيبة المازنية األساسية للبنات

غرندل الثانوية المختلطة للبنات 

تابت بن قيس االساسية المختلطة

اسكان الرشادية االساسية المختلطة

الرشادية الثانوية للبنين

ضانا االساسية المختلطة

عينات الخطط

نسيبة المازنية األساسية للبنات

غرندل الثانوية المختلطة للبنات 

تابت بن قيس االساسية المختلطة

اسكان الرشادية االساسية المختلطة

الرشادية الثانوية للبنين

ضانا االساسية المختلطة

بصيرا الثانوية للبنين

القادسية االساسية للبنيين

 شباط15-14اثنين- احد 

SDIأسماء المشرفين من الوزارة و 

فريق بفريق أ

فاروق بني حمدفاروق بني حمد

الشوبك

 شباط15-14اثنين- احد الطفيلةرانية السقرات

ابراهيم شقيرات.دالبادية الجنوبيةياسين السالمينالرشاديةب

البتراءدمحم شطارةغرندلأ

بصيرا: المديرية

2016عينات الشبكات والمدارس التي تم اختيارها  لجمع بيانات المتابعة والتقييم للعام 

مدارس العينةشبكات العينةالفريق
 المقيم الثاني(المنسق)المقيم االول 

اليومالتاريخ


