
  2017موظف الشهر المتميز  

 2017كانون أول  

 م.ساجدة فوزي سعيد الشلبي

 إدارة مركز الملكة رانيا لتكنولوجيا التعليم والمعلومات

 2017كانون أول  

 مرام عبدالرحمن مصطفى الشمالي

 التأسيس والترخيصقسم 

 إدارة التعليم الخاص

 2017تشرين ثاني  

 خولة أحمد عبدالقادر الخاليله

 قسم االعتماد وجودة التعليم

 إدارة التعليم الخاص

 2017تشرين أول  

 أمجد سعدات سعيد غيث

 مركز األجهزة المخبرية

 إدارة التعليم المهني واإلنتاج

 2017تشرين أول  

 أمل عبدالعزيز عبدهللا ابو الجمال

 قسم الديوان

 إدارة التعليم الخاص

 2017تشرين أول  

 اسعد خليل محمد ابو مالل

 لتكنولوجيا التعليم والمعلومات إدارة مركز الملكة رانيا



  2017موظف الشهر المتميز  

 2017أيلول  

 إياد أحمد سليمان اللواما

 قسم األداء المؤسسي

 وحدة الرقابة الداخلية

 2017أيلول  

 كمال جهاد كامل العزب

 إدارة مركز الملكة رانيا لتكنولوجيا التعليم والمعلومات

 2017أيلول  

 مروة خميس محمد عبدالفتاح

 العلميةعضو مناهج المباحث 

 إدارة المناهج والكتب المدرسية

 2017أيلول  

 م.تيسير سعدي محمد أحمد

 مركز األجهزة المخبرية

 إدارة التعليم المهني واإلنتاج

 2017آب  

 م.أريج وديع سليم النمير

 قسم التأسيس والترخيص

 إدارة التعليم الخاص

 2017أيلول  

 محمد خالد الشرفا

 إدارة اللوازم والتزويد



  2017موظف الشهر المتميز  

 2017آب  

 مجدي رشيد أبوليلى

 إدارة اللوازم والتزويد

 2017آب  

 لما بهاء الدين محمود الكردي

 قسم التوثيق والتصديق

 إدارة التعليم الخاص

 2017  آب

 حاتم أحمد عبدهللا رمضان

 قسم اللوازم / مركز األجهزة المخبرية

 إدارة التعليم المهني واالنتاج

 2017تموز  

 أبورصاعهاله محمود حسن 

 قسم التأسيس والترخيص

 إدارة التعليم الخاص

 2017تموز  

 زبيده حسن عبداللطيف أبوشويمه

 إدارة المناهج والكتب المدرسية

 2017تموز  

 أيمن محمد يوسف المومني

 عضو قسم التربية المهنية

 إدارة التعليم المهني واالنتاج



  2017موظف الشهر المتميز  

 2017حزيران  

 عدنان محمد مرشد الخوالده

 التوثيق والتصديققسم 

 إدارة التعليم الخاص

 2017حزيران  

 سميره يوسف الحلو

 سكرتيرة اإلدارة

 إدارة التعليم المهني واالنتاج

 2017أيار  

 رعد خليل العبدالالت

 االنتاج المدرسيعضو قسم 

 إدارة التعليم المهني واالنتاج

 2017أيار  

 عفاف إبراهيم مصطفى شناعه

 عضو قسم التجريب

 إدارة المناهج والكتب المدرسية

 2017أيار  

 نجيب عبدالجواد أحمد الخطيب

 ة اللوازم والتزويدإدار

 2017نيسان  

 أحمد ابراهيم اللهواني

 النشاطات التربويةإدارة 



  2017موظف الشهر المتميز  

 2017نيسان  

 أمل نصر الدين السليتي

 عضو قسم االقتصاد المنزلي

 إداارة التعليم المهني واإلنتاج

 2017نيسان  

 ابتسام محمد حسين هلسه

 إداارة اللوازم والتزويد

 2017نيسان  

 ابراهيم فايز ابراهيم األمير

 قسم شؤون الطلبة

 إداارة التعليم الخاص

 2017نيسان  

 د.يوسف أبوالشعر

 رئيس قسم التطوير التربوي

 إدارة التخطيط والبحث التربوي

 2017نيسان  

 حسين عواد الغويري

 والمظالمقسم الشكاوى 

 وحدة الرقابة الداخلية

 2017آذار 

 محمد نور هايل بني هاني

 عضو قسم برامج التفوق

 إدارة التربية الخاصة



  2017موظف الشهر المتميز  

 2017آذار 

 سامح الزواتي

 عضو قسم التعليم الفندقي والسياحي

 إدارة التعليم المهني واإلنتاج

 2017آذار 

 لينا مصطفى محمد الزغل

 قسم التأسيس والترخيص

 التعليم الخاصإدارة 

 2017آذار 

 محمد ابراهيم العلوان

 رئيس قسم  الرقابة اإلدارية

 وحدة الرقابة الداخلية

 2017آذار 

 ندى يوسف المنير

  عضو قسم السياسات والتخطيط االستراتيجي

 إدارة التخطيط والبحث التربوي

 2017آذار 

 روناهي محمد صالح الكردي 

 عضو قسم المباحث العلمية

 المناهج والكتب المدرسيةإدارة 

 2017آذار 

 ريما خليل ساهر الحراسيس

 إدارة اللوازم والتزويد



  2017موظف الشهر المتميز  

 2017شباط  

 سعيد عبدالرحمن سليمان

 عضو قسم اإلنتاج

 إدارة التعليم المهني واإلنتاج

 2017شباط  

 وفاء "محمد اكرم" أمين السيد

 قسم تشكيالت المؤسسات التعليمية الخاصة

 الخاص ة التعليمإدار

 2017شباط  

 رائد ابراهيم الرواشدة

 عضو قسم تخطيط الموارد المالية

 إدارة التخطيط والبحث التربوي

 2017شباط  

 دعاء نصوح أبوسعدة

 قسم األداء المؤسسي

 وحدة الرقابة الداخلية

 2017  شباط

 نجهاد عارف الشيخ حس

 وحدة جودة التعليم والمساءلة

 2017شباط 

 حسن الحسنيم. ليلى خليل 

 إدارة اللوازم والتزويد



  2017موظف الشهر المتميز  

 2017شباط 

 مروان أحمد الطرمان

 رئيس قسم إدارة منظومة التعلم اإللكتروني

 إدارة مركز الملكة رانيا العبدهللا لتكنولوجيا التعليم والمعلومات

 2017شباط 

 فتحي صالح النجار

 قسم النقليات والحركة

 مديرية الشؤون اإلدارية

 2017شباط 

 محمد سليمانشادي 

 عضو قسم برامج التفوق

 إدارة التربية الخاصة

 2017كانون ثاني 

 تحسين "محمد يوسف" قفيشة م.

 عضو قسم تجهيزات المشاغل

 إدارة التعليم المهني واالنتاج

 2017كانون ثاني 

 أمل عبدالرحيم حماد 

 سم المعايير والجودةق

 وحدة الرقابة الداخلية

 2017كانون ثاني 

 وليد جرادات د.علياء

 رئيس قسم برامج اإلعاقات

 إدارة التربية الخاصة



  2017موظف الشهر المتميز  

 

 

 

 

  

 2017كانون ثاني 

 ناريمين زياد اللبدي

 وحدة جودة التعليم والمساءلة


