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 مدٌرٌة البحث والتطوٌر التربوي
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  والمراجعة والتدقٌق الدعم الفنً
رئٌس قسم المتابعة والتقٌٌم 
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مدٌر إدارة التخطٌط والبحث التربوي  
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 بالوكالة مدٌرة البحث والتطوٌر التربوي

  عمر الخصاونةالدكتور
 
 

 
 بدعم لوجستً من
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 ومدٌرٌات التربٌة  من المدارس بٌانات المتابعة والتقٌٌمجمع المشاركٌن فً عملٌات 
 

 مركز الوزارة: أوال
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 مديريات التربية والتعليم: ثانيا
 مدٌرٌة التربٌة والتعلٌم/ مكان العمللمسمى الوظٌفً ا االسم م

 لواء الرمثا مشرف تربوي حسٌن علً السعٌدٌن. د 1

 لوائً الطٌبة والوسطٌة مشرف تربوي سامً حسن علً المرعً 2

 لواء بنً عبٌد رئٌس قسم مازن محمد سلٌمان المومنً 3

 لواء المزار الشمالً مشرف تربوي ماهر محمد مرشد أبو دلو 4

 لواء بنً كنانة مشرف تربوي صالح علً عواد العمري. د 5

 لواء الكورة مشرف تربوي محمد احمد حسٌن النوافلة 6

 لواء االغوار الشمالٌة رئٌس قسم  د حسنً ابراهٌم عوض طشطوش 7

 لواء االغوار الشمالٌة مشرف تربوي شوقً احمد عبد مجدالوي 8

 محافظة عجلون مشرف تربوي عامر هانً توفٌق حداد 9

 محافظة جرش مشرف تربوي فاٌز مطلق محمد عٌاصرة 10

 قصبة المفرق مشرف تربوي صالح صباح سالم بنً صخر 11

 البادٌة الشمالٌة الشرقٌةمشرفة تربوٌة  إٌمان محمود موسى أحمد 12

 البادٌة الشمالٌة الغربٌة مشرف تربوي محمد علً اغرٌب حمٌدان 13

 لواء الجامعة مشرف تربوي ولٌد احمد سعد الخطٌب 14

 قصبة عمان مشرف تربوي  محمد بصبوصإسماعٌلٌاسر  15

 لواء ماركا مشرف تربوي محمود احمد فندي القضاة 16

 لواء القوٌسمة مشرف تربوي باسل احمد ابو رٌالة 17

 لواء القوٌسمة مشرف تربوي علً حسن خلٌل الدراوٌش 18

 لواء سحاب رئٌس قسم رسمً مرعً عٌسى حدرب 19

 لواء ناعور رئٌس قسم  محمد بريإبراهٌمجبر . د 20

 لواء وادي السٌر مشرف تربوي هٌثم سنجق محمد سنجق 21

 رلواء الموق مشرف تربوي عبد الهادي سلمان عودة الجهٌنً 22

 لواء الجٌزة مشرف تربوي علً فلٌحان الشموط 23



 لواء قصبة مادبامشرفة تربوٌة  نرمٌن ناٌف صالح العوران 24

 لواء ذٌبان مشرف تربوي سالمة جمعة عطا العجالٌن. د 25

 قصبة السلطمشرفة تربوٌة  رائدا عبدهللا احمد الوشاح 26

 لواء عٌن الباشا مشرف تربوي احمد محمد عبدالهادي سالم 27

 لواء دٌر عالمشرفة تربوٌة  رائدة حسٌن محمد صوص 28

 لواء الشونة الجنوبٌة مشرف تربوي جهاد حاكم خلٌل العاٌدي 29

 األولىالزرقاء  مشرف تربوي  محمد أحمد المومنًعبد هللا 30

 الزرقاء الثانٌة مشرف تربوي  البشٌر الخوالدةعبد هللاخالد  31

 الرصٌفةلواء  مشرف تربوي بسام ٌونس محمد جرجٌس 32

 قصبة الكرك مشرف تربوي عوض ممدوح عٌد الصراٌرة 33

 لواء المزار الجنوبً مشرف تربوي محمد ناٌف عبدالعزٌز الطراونة 34
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 لواء االغوار الجنوبٌة مشرف تربوي حسٌن خلٌل ذغٌمات 36

 قصبة الطفٌلةمشرفة تربوٌة  رانٌة فرحان صالح السقرات 37

 لواء بصٌرا مشرف تربوي نبٌل علً عبدالمهدي الحنافطة 38

 قصبة معانمشرفة تربوٌة حنان جبرٌل احمد زٌادنة  39

 قصبة معانمشرفة تربوٌة لبنى محمود متروك . د 40

 لواء البادٌة الجنوبٌة مشرف تربوي عاطف عادل شفٌق المحامٌد 41

 لواء البتراء مشرف تربوي حسٌن سالم موسى الحسنات 42

 لواء الشوبك مشرف تربوي  سلٌمان شقٌراتإبراهٌم 43

 محافظة العقبةمشرفة تربوٌة رماح ٌوسف علً التمٌمً  44

 


