
 2017لعام موظف الشهر المتميز 
 

2017كانون األول   
 

 عبدالناصر أحمد محمود الخورة
 

لواء للواء عين الباشامديرية التربية والتعليم ل  

2017كانون األول   
 

 أكرم عبدالرحيم الباسط
 

الشؤون الماليةقسم عضو   
 

لواء قصبة اربدمديرية التربية والتعليم ل  

2017كانون األول   
 

 محمد علي عوده حجازي
 

الموظفينشؤون قسم   
 

لواء الرمثامديرية التربية والتعليم ل  

2017تشرين ثاني   
 

 عيد محمد بشير بدران
 

منطقة البادية الجنوبيةمديرية التربية والتعليم ل  

2017تشرين ثاني   
 

 سميرة حسين موسى عبيدات
 
مدرسةمديرة   
 

لواءعين الباشامديرية التربية والتعليم ل  

2017تشرين ثاني   
 
كامل سعاده سوسن أحمد  
 

شؤون الموظفينقسم   
 

لواء قصبة عمانمديرية التربية والتعليم ل  



 2017لعام موظف الشهر المتميز 
 

2017تشرين ثاني   
 

 محمد علي أحمد محمد 
 

 قسم الديوان
 

ني عبيدب لواءمديرية التربية والتعليم ل  

2017تشرين األول   
 

 شيرين "محمد بدر" سعد بطاينة
 

 قسم التعليم المهني
 

للواءي الطيبة والوسطية لمديرية التربية والتعليم   

2017تشرين األول   
 

 منتهى أحمد عبد العصيري
 

لمنطقة معانمديرية التربية والتعليم   

2017تشرين األول   
 

 عبدهللا أحمد يوسف المصري
 

لواءعين الباشامديرية التربية والتعليم ل  

2017تشرين األول   
 

 مراد إلياس محمد الطويل
 

لواء القويسمةمديرية التربية والتعليم ل  

2017تشرين األول   
 

 محمود أحمد علي حسين
 

 قسم االمتحانات واالختبارات
 

الرمثا لواءمديرية التربية والتعليم ل  
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2017تشرين األول   
 

 سالم كنعان
 

 قسم االمتحانات واالختبارات
 

لواء بني عبيدمديرية التربية والتعليم ل  

 
2017تشرين األول   

 
 مفيدة جويعد سالم عباس

 
منطقة البادية الجنوبيةمديرية التربية والتعليم ل  
 

 
2017أيلول    
 

 فاطمة غازي زهدي راغب
 

 قسم النشاطات المدرسية
 

للواء الرمثا مديرية التربية والتعليم  
 

 
2017أيلول    
 

 عماد أحمد علي الكوز
 

للواء عين الباشا مديرية التربية والتعليم  
 

 
2017أيلول    
 

 أحمد محمد أحمد الردايدة
 

التعليم الخاص  قسم  
 
للواءي الطيبة والوسطية مديرية التربية والتعليم  

 

 
2017أيلول    
 

خطابمحمد عدنان خليل   
 

التعليم العام وشؤون الطلبةقسم   
 

منطقة معانمديرية التربية والتعليم ل  
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2017آب   

 
 ميسون خميس نهار الوريكات 

 
لواء عين الباشامديرية التربية والتعليم ل  

 

 
2017آب   

 
 رغدة محمد فالح العبد العزيز

 
شؤون الموظفينقسم   

 
لواء الرمثامديرية التربية والتعليم ل  

 

 
2017 آب  

 
 محمد صالح حامد معتوق

 
 قسم الكتب المدرسية

 
منطقة معانمديرية التربية والتعليم ل  

 

2017آب   
  

 يوسف محمد كريشان
 

منطقة البادية الجنوبيةمديرية التربية والتعليم ل  

 
2017تموز   

  
 سمير اسماعيل محمد أبو حارثية

  
 عضو قسم االمتحانات

  
للواء ماركامديرية التربية والتعليم   

 

 
2017تموز   

  
جميلا م.محمد عمر خليل أبو  

  
بنية المدرسيةاألقسم   

  
لمنطقة معانمديرية التربية والتعليم   
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2017تموز   

  
أمل شامان الحرداند.  

  
 رئيس قسم االشراف التربوي

  
سحاب مديرية التربية والتعليم للواء  

 

 
2017تموز   

  
 هاني محمد محي الدين شريعة

  
بالوكالة قسم التدريب والتأهيل واالشراف التربوي  رئيس 

  
 مديرية التربية والتعليم للواءي الطيبة والوسطية

 

2017 تموز  
  

 مروان عبد ربه حامد الخطيب
 

 عضو قسم اللوازم
 

الرمثالواء مديرية التربية والتعليم ل  

2017 تموز  
  

 ياسر نشأت الجراح
 

المزار الشمالي لواءمديرية التربية والتعليم ل  

2017 تموز  
  

 حابس دويشر ابوشتال
 

 رئيس قسم اإلمتحانات واإلختبارات

 

منطقة البادية الجنوبيةمديرية التربية والتعليم ل  

2017 حزيران  
  

 نايفة ناصر عواد الطهاروة
 

التخطيط التربويقسم   
 

لواء سحابمديرية التربية والتعليم ل  
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2017 حزيران  
  

الزعبيوسف يآمنة علي   
 
متحاناتقسم اإل  

 

لواء الرمثامديرية التربية والتعليم ل  

2017 حزيران  
  

 سمير شاهر سالمة الفاليلة
 

التربوي قسم اإلرشاد  
 

منطقة معانمديرية التربية والتعليم ل  

2017 حزيران  
  

 سمية عوض العراقدة
 

منطقة البادية الجنوبيةمديرية التربية والتعليم ل  

2017 أيار  
  

 أيمن عرسان فالح النصيرات
  

لواء المزار الشماليمديرية التربية والتعليم ل  

2017 أيار  
  

 سميه عبدالكريم محمد العويصات
  

لواء عين الباشامديرية التربية والتعليم ل  

2017 أيار  
  

 د.توفيق عبدهللا المراعية
 

 مدير الشؤون اإلدارية والمالية
  

منطقة البادية الجنوبيةمديرية التربية والتعليم ل  
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2017 أيار  
  

 خالد قاسم محمد الذيابات
 

 حارس المديرية
  

لواء الرمثامديرية التربية والتعليم ل  

2017 أيار  
  

 خالد محمد علي الرواضية
 

 قسم التخطيط التربوي
  

منطقة معانمديرية التربية والتعليم ل  

2017 أيار  
  

 أيمن يوسف محمد جوارنه
  

المزار الشماليلواء التربية والتعليم لمديرية   

 
2017أيار   

  
  نوال عارف أحمد سليمان   

  

 مديرة مدرسة خديجة بنت خويلد الثانوية للبنات

  
 مديرية التربية والتعليم للواء األغوار الشمالية

 

 
2017 نيسان  

  

 جهاد محمد أحمد محيسن
 

 عضو قسم االشراف التربوي
  

ماركالواء والتعليم لمديرية التربية   
 

 
2017 نيسان  

  

 حمزة فالح محمد المحارمة
 

 عضو قسم الرياضة المدرسية
  

سحابلواء مديرية التربية والتعليم ل  
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2017 نيسان  

  

 سميرة موسى سالمة الدغيمات
 

 مراسلة
  

الشونة الجنوبيةلواء مديرية التربية والتعليم ل  
 

 
2017 نيسان  

  

الصوصرضى علي عبدالرسول   
 

 معلمة
  

الشونة الجنوبيةلواء مديرية التربية والتعليم ل  
 

 
2017 نيسان  

  

 نسيم فرح ذياب اسليم
 

 رئيس قسم
  

الشونة الجنوبيةلواء مديرية التربية والتعليم ل  
 

 
2017 نيسان  

  

 سائد عصام عطية محيسن
  

عين الباشالواء مديرية التربية والتعليم ل  

 
2017 نيسان  

  

خالد محمود جرادمجاهد   
  

الجيزةلواء مديرية التربية والتعليم ل  

 

 
2017 نيسان  

  

 باسم أحمد سليم الشعبي
 

 رئيس قسم النشاطات التربوية بالوكالة
  

لواء األغوار الشماليةمديرية التربية والتعليم ل  
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2017 نيسان  

  

 عبدهللا خالد عودة الشريدة
  

القويسمةللواء مديرية التربية والتعليم   

 

 
2017 نيسان  

  

 مي محمد عبدالقادر الخلفات
  

منطقة الطفيلةمديرية التربية والتعليم ل  
 

 
2017 نيسان  

  

دخيل هللا العونات  سالم   
  

 رئيس قسم التعليم العام وشؤون الطلبة

  

منطقة البادية الجنوبيةمديرية التربية والتعليم ل  

 

 
2017 نيسان  

  

القرامسةسامر محمد      
   

منطقة معانمديرية التربية والتعليم ل  
 

 
2017آذار   

  

 د.ختام عبدالرحيم اسماعيل السحيمات
 

 قسم التدريب والتأهيل واالشراف التربوي
  

وادي السيرللواء  مديرية التربية والتعليم للواء  
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2017آذار   

  

 فلاير داود علي العشوش
 

 مراسلة
  

للواء الشونة الجنوبية للواءمديرية التربية والتعليم   
 

 
2017آذار   

  

 ميسون سليم عبدهللا البوشية
 

 معلمة
  

للواء الشونة الجنوبية مديرية التربية والتعليم للواء  
 

 
2017آذار   

  

 ماجدولين أحمد مضى العدوان
 

 مديرة مدرسة
  

للواء الشونة الجنوبية مديرية التربية والتعليم للواء  
 

 
2017آذار   

  

 سناء موسى نهار العمري 
  

عين الباشامديرية التربية والتعليم للواء   
 

 
2017آذار   

  

 عماد الدين خالد أحمد داود   
  

 قسم اللوازم

  

 مديرية التربية والتعليم للواء سحاب
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2017آذار   

 مطيع محمود ضيف هللا البدور

للواء الرمثا مديرية التربية والتعليم   

2017آذار   

أحمد حسين خيرهللارياض   

 مدير مدرسة الشونة الثانوية للبنين

للواء األغوار الشمالية مديرية التربية والتعليم   

2017آذار   

 هدى ناصر ذيب الغويري

للواء القويسمة  مديرية التربية والتعليم  

2017آذار   

 حسن خلف النعيمات

 رئيس قسم التخطيط التربوي

لمنطقة البادية الجنوبية مديرية التربية والتعليم   

2017  شباط  

 جاسر جورج اسكندر جاسر

شراف التربوياإلالتأهيل وو قسم التدريب  

للواء وادي السير مديرية التربية والتعليم   

2017 شباط  

 وداد راضي سعيد الدغيمات

 مراسلة 

للواء الشونة الجنوبية مديرية التربية والتعليم   
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2017 شباط  

خليل الجهرانحفيظة عبدالكريم   

 أمينة مكتبة

للواء الشونة الجنوبية مديرية التربية والتعليم   

2017 شباط  

 عبدهللا عزمي فيصل الجوابرة

 معلم

للواء الشونة الجنوبية مديرية التربية والتعليم   

2017شباط   

 عماد الدين محمد مسلم األزايدة

للواء قصبة مأدبامديرية التربية والتعليم   

2017شباط   

 سناء عبدهللا حسين أبورمان

للواء عين الباشا مديرية التربية والتعليم    

2017شباط   

 علي مطيع الرديني

 قسم الرقابة الداخلية

للواء سحاب مديرية التربية والتعليم   

2017شباط   

 سليمان حسن عبدالمحسن الخوالدة

 قسم التعليم العام وشؤون الطلبة

للواء قصبة المفرق مديرية التربية والتعليم   



 2017لعام موظف الشهر المتميز 
 

2017شباط   

 نور محمد سليم الجبور

للواء القويسمةمديرية التربية والتعليم   

2017شباط   

راشد العظامات خلف  

 رئيس قسم االمتحانات

الشمالية الشرقية لباديةلمنطقة امديرية التربية والتعليم   

2017شباط   

 أحمد رجا الشقيرات

الشوبكللواء مديرية التربية والتعليم   

2017شباط   

 أكرم أحمد سعيد نايف الزامل

 قسم الرياضة المدرسية

للواء األغوار الشماليةمديرية التربية والتعليم   

2017شباط   

 محمود محمد ذياب الجراح

للواء المزار الشماليمديرية التربية والتعليم   

2017شباط   

 رائدة حسين محمد الصوص

 دير عالللواء مديرية التربية والتعليم 



 2017لعام موظف الشهر المتميز 
 

2017كانون ثاني   

 سناء نبيل أحمد الغول

 قسم االمتحانات 

الشونة الجنوبيةللواء مديرية التربية والتعليم   

2017كانون ثاني   

 أحمد نزال حسين دعاس

 مراسل

الشونة الجنوبيةللواء مديرية التربية والتعليم   

2017كانون ثاني   

 ابراهيم محمد ابراهيم العايدي

 رئيس قسم

الشونة الجنوبيةللواء مديرية التربية والتعليم   

2017كانون ثاني   

 نبيل عبدالحميد عبدالقادر أبودغمه

للواء عين الباشامديرية التربية والتعليم   

 2017كانون ثاني 

 راتب محمد أحمد الديات

 مديرية التربية والتعليم للواء دير عال

 2017كانون ثاني 

 ملوح حمود كساب الحماد

 شؤون الموظفينقسم 

 سحاب للواءمديرية التربية والتعليم 



 2017لعام موظف الشهر المتميز 
 

 

 2017كانون ثاني 

 أمجد محمد علي الفي

 قسم اإلختبارات واالمتحانات

 للواءي الطيبة والوسطيةمديرية التربية والتعليم 


