كشف بأسماء قيادي الهيئة
الرقم

المسمـــى

االسـم

مدير عام الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب

1

الدكتور  /أحمد صالح األثري

2

الدكتور /عدنان العلي

نائب المدير العام للتعليم التطبيقي والبحوث باإلنابة

3

المهندس /حجرف الحجرف

نائب المدير العام للشئون اإلدارية والمالية

4

المهندس  /طارق العميري

نائب المدير العام لشئون التدريب

5

الدكتور /أحمد الخليفة

نائب المدير العام للخدمات األكاديمية المساندة باإلنابة

6

أ.الدكتورة /فاطمة الكندري

نائب المدير العام للتخطيط والتنمية

7

السيد  /أحمد جراغ

مساعد المدير العام لإلنشاءات الهندسية

8

الدكتور /حسين المكيمي

عميد عمادة شؤون الطلبة

9

الدكتورة /رباح النجادة

عميد عمادة القبول والتسجيل

10

الدكتور  /أحمد الخليفة

عميد عمادة المكتبات والتقنيات

11

الدكتور /عبدالرحيم الكندري

عميد عمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر

12

أ.الدكتور  /فهد الرويشد

نــواب المـدير العــام

عمــداء اإلدارات

عمــداء الكليــات
عميد كلية التربية األساسية

13

الدكتور  /عدنان العلي

عميد كلية الدراسات التجارية

14

الدكتور  /عبدهللا المزروعي

عميد كلية الدراسات التكنولوجية

15

أ.الدكتور /جاسم األنصاري

عميد كلية العلوم الصحية

16

الدكتور  /نبيل كمال

عميد كلية التمريض

17

المهندس/علي العبيدلي

18

المهندس /ناصر المهندي

مدير المعهد الصناعي

19

المهندس /محمد بوحمدي

مدير المعهد الصناعي

20

المهندس /أسامة الدعيج

مدير المعهد العالي للطاقة

21

الكابتن /منذر الكندري

مدير المعهد العالي لالتصاالت والمالحة

مــدراء المعــاهد
مدير معهد السياحة والتجميل واألزياء بالتكليف
صباح السالم
الشويخ

22

الدكتور /وائل حمادة

مدير معهد التمريض

23

المهندس /خالد المزروعي

مدير معهد التدريب اإلنشائي

24

المهندس/علي العبيدلي

مدير معهد التدريب المهني

25

الدكتور /أحمد العازمي

مدير المعهد العالي للخدمات اإلدارية

26

المهندسة /أروى العبد الرزاق

مدير حاضنة الشويخ الحرفية بالتكليف

مــدراء اإلدارات
27

السيدة  /فاطمة العازمي

مدير مكتب العالقات العامة واإلعالم

28

السيدة /هناء المجادي

مدير مكتب المدير العام

29

السيدة  /كوثر درويش

المسجل العام

30

المهندس /سالم الدالل

مدير إدارة التخطيط والمتابعة

31

السيدة  /نادية ندوم

مدير إدارة المعاهد األهلية

32

الدكتور /طارق التويم

مدير مركز تطوير البرامج والمناهج (منتدب)

33

الدكتور /جاسم األستاد

مدير مركز المعلومات والحاسب اآللي

34

السيد /جاسم القعود

مدير إدارة البعثات والعالقات الثقافية

35

الدكتور /أحمد الصانع

مدير مركز القياس والتقويم والتنمية المهنية

36

المهندس /فنيس العجمي

مدير إدارة الخدمات العامة

37

المهندس /فريد العوضي

مدير إدارة الشئون الهندسية والصيانة بالتكليف

38

السيدة /سعاد غانم

مدير إدارة الشئون المالية بالتكليف

39

السيدة /ابتسام السريع

مدير إدارة المخازن

40

السيد /علي المتروك

مدير إدارة التوريدات

41

الدكتور /حسن الفجام

مدير إدارة الشئون اإلدارية

42

الدكتور /فهد جمعة

مدير إدارة الشئون القانونية

43

السيد /قيس األسطى

مدير نادي العاملين

44

الدكتور /طالل المسعد

مدير إدارة متابعة الخريجين وسوق العمل

45

الدكتور /طالل المسعد

مدير إدارة التطوير اإلداري باإلنابة

46

الدكتورة /نجالء الفرج

مدير مركز ابن الهيثم للتدريب أثناء الخدمة

47

السيدة /ليلى الفرحان

أمين سر مجلس اإلدارة

48

الدكتورة  /مها عقيل

مدير المكتب الفني

49

السيد  /عادل كمال

مدير مطبعة الهيئة

50

الدكتور /حمود القطان

مدير إدارة قبول وتسجيل المتدربين

51

السيد /هادي الحربي

مدير إدارة تنسيق الدورات الخاصة

52

السيدة  /أديبة اليماني

مدير صندوق مكافآت الطلبة والخريجين

53

المهندس /محمد الحمدان

مدير مكتب ضبط الجودة واالعتماد األكاديمي

54

الدكتورة /فاطمة النجار

مدير إدارة البحوث

55

الدكتور /فايز الذياب

مدير إدارة شئون أعضاء هيئة التدريس والتدريب

56

السيدة /فاطمة الخواري

مدير مركز دعم القرار

57

الدكتور /عادل العنزي

مدير إدارة التفتيش والتدقيق

مساعدي النواب ومساعدي العمداء ومساعدي عمداء الكليات ومساعدي مدراء المعاهد ومراقبي اإلدارات
58

الدكتورة /منى السالمين

مساعد نائب المدير العام للتعليم التطبيقي والبحوث

59

الدكتور /محمد العنزي

مساعد نائب المدير العام للتعليم التطبيقي والبحوث

60

الدكتور  /علي المضف

مساعد نائب المدير العام للتعليم التطبيقي والبحوث ( منتدب )

61

الدكتور /حجاج العجمي

مساعد نائب المدير العام للشئون اإلدارية والمالية

62

الدكتور /ياسر الصالح

مساعد نائب المدير العام للشئون اإلدارية والمالية

63

السيد /فهد الهاجري

مساعد نائب المدير العام لشئون التدريب

64

السيد /جاسم العبيدان

مساعد نائب المدير العام لشئون التدريب

65

الدكتور /نبيل الفيلكاوي

مساعد نائب المدير العام للخدمات األكاديمية المساندة

66

المهندس  /محمد العبيد

مساعد نائب المدير العام لشئون التخطيط والمتابعة

67

الدكتور /أبو بكر الكندري

مساعد نائب المدير العام لشئون التخطيط والتنمية

68

المهندس  /يعقوب العطيبي

مساعد نائب المدير العام لشئون التخطيط والتنمية

69

السيد /حمد آل علي

مساعد عميد شئون القبول

70

الدكتور/مشعل المنصوري

مساعد عميد القبول والتسجيل لشئون اإلرشاد األكاديمي

71

السيد /حمد العجمي

مساعد عميد القبول والتسجيل للسجالت والمعلومات

72

الدكتور /عبيد الشمري

مساعد عميد النشاط والرعاية الطالبية للتوجيه الطالبي

73

السيد  /عادل البريكي

مساعد عميد النشاط والرعاية الطالبية للنشاط الطالبي

74

السيدة /بشرى السعدون

مساعد عميد النشاط والرعاية الطالبية

75

السيدة /باسمة الصفار

مساعد عميد المكتبات

76

السيد /عبدهللا الغنيم

مساعد عميد المكتبات لشئون التقنيات

77

الدكتور /غانم الشاهين

مساعد العميد للشئون األكاديمية  -كلية التربية األساسية

78

الدكتور /شافي المحبوب

مساعد العميد للشئون الطالبية  -كلية التربية األساسية  -بنين

79

الدكتورة /لطيفة الكندري

مساعد العميد للشئون الطالبية  -كلية التربية األساسية  -بنات

80

الدكتور /أسعد الزايد

مساعد العميد للشئون األكاديمية  -كلية الدراسات التجارية

81

الدكتور /بندر الرقاص

مساعد العميد للشئون الطالبية  -كلية الدراسات التجارية  -بنين

82

الدكتور /خالد العنزي

مساعد العميد للشئون الطالبية  -كلية الدراسات التجارية  -بنات

83

الدكتور /عبدالكريم نقي

مساعد العميد للشئون الطالبية  -كلية العلوم الصحية  -بنين

84

الدكتور /بدر الناشي

مساعد العميد للشئون الطالبية  -كلية العلوم الصحية  -بنات

85

الدكتورة /علياء العتيبي

مساعد العميد للشئون األكاديمية  -كلية العلوم الصحية

86

الدكتور  /محمد التويم

مساعد العميد للشئون األكاديمية  -كلية الدراسات التكنولوجية

87

الدكتور /طالل الزنكي

مساعد العميد للشئون الطالبية  -كلية الدراسات التكنولوجية  -بنين

88

الدكتور /راشد العجمي

مساعد العميد للشئون الطالبية  -كلية الدراسات التكنولوجية  -بنات

89

الدكتور /علي الحجرف

مساعد العميد للشئون األكاديمية  -كلية التمريض

90

الدكتورة /ليلى الشطي

مساعد العميد للشئون الطالبية  -كلية التمريض

91

السيد  /طالل الظفيري

مساعد مدير المعهد الصناعي

صباح السالم

92

المهندس /محمد الكندري

مساعد مدير المعهد الصناعي

الشويخ

93

المهندس /عبدالعزيز البعيجان

مساعد مدير المعهد العالي للطاقة

94

السيدة /فريال التميمي

مساعد مدير معهد التمريض

95

المهندس /حمد الحمد

مساعد مدير معهد التدريب اإلنشائي

96

السيد /محمد الشمري

مساعد مدير المعهد العالي للخدمات اإلدارية

97

السيدة /دالل البناي

مراقب إدارة التوريدات

98

السيدة /نبيلة بوربيع

مراقب إدارة الشئون القانونية

99

السيدة /هنادي زمان

مراقب مكتب العالقات العامة واإلعالم

100

السيدة/ابتسام الكندري

مراقب إدارة الشئون اإلدارية

101

السيدة /خالدة البحر

مراقب إدارة المعاهد األهلية

102

السيدة  /أمل المنصوري

مراقب إدارة الشئون المالية

103

السيدة /سهام العنزي

مراقب مركز ابن الهيثم للتدريب أثناء الخدمة

رؤساء األقسام العلمية لكليات ومعاهد الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب
كلية التربية األساسية
104

السيدة  /أماني الشويب

رئيس المكتب الفني  -كلية التربية األساسية

105

الدكتور /محمد خاجه

رئيس مكتب التربية العملية  -كلية التربية األساسية

106

السيدة  /مريم البديوي

رئيس مكتب التسجيل  -كلية التربية األساسية  -بنات

107

السيدة  /هيا ذكرهللا

رئيس مكتب التسجيل  -كلية التربية األساسية  -بنين

108

أ.الدكتور /عبدهللا النفيسي

رئيس قسم التصميم الداخلي  -كلية التربية األساسية

109

أ.الدكتور /عبدهللا الغصاب

رئيس قسم التربية البدنية والرياضية  -كلية التربية األساسية

110

أ .الدكتور /فهد الظفيري

رئيس قسم المناهج وطرق التدريس  -كلية التربية األساسية

111

أ.الدكتور /عبدهللا العازمي

رئيس قسم األصول واإلدارة التربوية  -كلية التربية األساسية

112

أ.الدكتورة /اقبال المطوع

رئيس قسم التربية اإلسالمية  -كلية التربية األساسية

113

الدكتورة /صبره الفهد

رئيس قسم االقتصاد المنزلي -كلية التربية األساسية

114

الدكتور /نواف الظفيري

رئيس قسم التربية الخاصة  -كلية التربية األساسية

115

الدكتورة /فريدة حيدر

رئيس قسم الفنية  -كلية التربية األساسية

116

الدكتور /فهد الفرس

رئيس قسم التربية الموسيقية  -كلية التربية األساسية

117

الدكتور /محمد يوسف

رئيس قسم معلم الحاسوب  -كلية التربية األساسية

118

الدكتور /راكان المطيري

رئيس قسم الدراسات االجتماعية  -كلية التربية األساسية

119

الدكتورة /ايمان العنزي

رئيس قسم الرياضيات  -كلية التربية األساسية

120

الدكتورة /ثريا سعيد

رئيس قسم العلوم  -كلية التربية األساسية

121

الدكتورة /سلوى الدرويش

رئيس قسم اللغة اإلنجليزية  -كلية التربية األساسية

122

الدكتور /جالل آل رشيد

رئيس قسم اللغة العربية  -كلية التربية األساسية

123

الدكتورة /خلود النجار

رئيس قسم تكنولوجيا التعليم  -كلية التربية األساسية

124

الدكتورة /سميره المذكوري

رئيس قسم علم النفس  -كلية التربية األساسية

125

الدكتورة  /إقبال العثيمين

رئيس قسم علوم المكتبات والمعلومات  -كلية التربية األساسية

126

السيدة /آمنة اليمن

رئيس وحدة اللغة اإلنجليزية  -كلية التربية األساسية

127

الدكتور /محمد بوعركي

رئيس قسم اإلدارة والسكرتارية  -كلية الدراسات التجارية

128

السيد /نزيه الشايع

رئيس قسم الحاسب اآللي  -كلية الدراسات التجارية

129

الدكتور /فيصل العنزي

رئيس قسم المحاسبة  -كلية الدراسات التجارية

130

الدكتور /تركي المطيري

رئيس قسم القانون بالتكليف  -كلية الدراسات التجارية

131

الدكتور /عبدالوهاب السرحان

رئيس قسم االقتصاد  -كلية الدراسات التجارية

132

الدكتور /منصور الفضلي

رئيس قسم التأمين والبنوك  -كلية الدراسات التجارية

133

السيدة /وفاء الخريص

رئيس قسم اإلحصاء  -كلية الدراسات التجارية

134

الدكتور /محمد العوام

رئيس قسم التدريب المكتبي  -كلية الدراسات التجارية

135

السيد /نزيه الشايع

رئيس قسم اآللة الكاتبة بالتكليف  -كلية الدراسات التجارية

136

الدكتور /عبدهللا العتيبي

رئيس قسم اللغات  -كلية الدراسات التجارية ( مدير مركز اللغات)

137

السيدة  /دالل المنيع

رئيس المكتب الفني  -كلية الدراسات التجارية

138

الدكتور /محمد الهاجري

رئيس قسم الهندسة الكهربائية  -كلية الدراسات التكنولوجية

139

الدكتور /محسن العارضي

رئيس قسم تكنولوجيا السيارات والبحرية  -كلية الدراسات التكنولوجية

140

الدكتور /خالد الحمد

رئيس قسم تكنولوجيا المختبرات  -كلية الدراسات التكنولوجية

141

الدكتور /عبدهللا المشعل

رئيس قسم الهندسة اإللكترونية  -كلية الدراسات التكنولوجية

142

الدكتور /ناصر الهاجري

رئيس قسم هندسة البترول  -كلية الدراسات التكنولوجية

143

الدكتور /عادل العنزي

رئيس قسم الهندسة الكيميائية  -كلية الدراسات التكنولوجية

144

الدكتور /فراج العجمي

رئيس قسم الهندسة المدنية  -كلية الدراسات التكنولوجية

145

الدكتور /مهدي العجمي

رئيس قسم تكنولوجيا التصنيع  -كلية الدراسات التكنولوجية

146

الدكتور /عبدالرحيم كلندر

رئيس قسم تكنولوجيا القوى والتبريد  -كلية الدراسات التكنولوجية

كلية الدراسات التجارية

كلية الدراسات التكنولوجية

كلية العلوم الصحية
147

السيدة /أمل القالف

رئيس المكتب الفني  -كلية العلوم الصحية

148

السيدة /بيبي العبدهللا

رئيس قسم الصيانة والخدمات العامة  -كلية العلوم الصحية

149

السيدة /نوال البدر

رئيس قسم التسجيل  -كلية العلوم الصحية  -بنات

150

الدكتور /جعفر قاسم

رئيس قسم العلوم الطبية التطبيقية  -كلية العلوم الصحية

151

الدكتور /نبيل الخليفي

رئيس قسم صحة البيئة  -كلية العلوم الصحية

152

الدكتور /نبيل الصفار

رئيس قسم العلوم الصيدالنية  -كلية العلوم الصحية

153

الدكتورة /أنيسة الحداد

رئيس قسم العلوم الطبيعية  -كلية العلوم الصحية

154

الدكتورة  /سمية دشتي

رئيس قسم صحة الفم واألسنان  -كلية العلوم الصحية

155

الدكتورة /بدرية الجزاف

رئيس قسم علوم األغذية والتغذية  -كلية العلوم الصحية

156

الدكتورة /هيا الختالن

رئيس قسم السجالت الطبية  -كلية العلوم الصحية

157

الدكتورة /ضحى الخريف

رئيس قسم تكنولوجيا المختبرات الطبية  -كلية العلوم الصحية

158

الدكتورة  /نضال الياقوت

رئيس وحدة اللغة اإلنجليزية  -كلية العلوم الصحية

159

السيدة /ديبة توماس

رئيس قسم بكالوريوس التمريض  -كلية التمريض

160

السيدة /منال إبراهيم

رئيس قسم دبلوم التمريض  -كلية التمريض

161

أ.الدكتورة /سهام درويش

رئيس قسم العلوم الطبية  -كلية التمريض

162

الدكتورة /شواهد

رئيس قسم وحدة اللغة اإلنجليزية  -كلية التمريض

163

السيدة  /عايشة كلندر

رئيس وحدة العلوم العامة  -كلية التمريض

164

المهندس /غازي الظفيري

رئيس قسم السيارات  -معهد التدريب الصناعي  -صباح السالم

165

السيد /الفي الحربي

رئيس قسم المواد العامة -معهد التدريب الصناعي  -صباح السالم

166

المهندس /جاسم عابدين

رئيس قسم الكهرباء  -معهد التدريب الصناعي  -صباح السالم

167

المهندس /سالم أحمد

رئيس قسم الميكانيكا  -معهد التدريب الصناعي  -صباح السالم

168

المهندس /محمد العجمي

رئيس المكتب الفني  -معهد التدريب الصناعي  -صباح السالم

169

المهندس /سليم الرشيدي

رئيس قسم اإلنشاءات معهد التدريب الصناعي  -صباح السالم

170

السيدة /بدور البحر

رئيس القسم اإلداري  -معهد التدريب الصناعي  -صباح السالم

171

المهندس /ناصر العجمي

رئيس قسم األلكترونيات  -معهد التدريب الصناعي  -صباح السالم

172

المهندس /عادل الشطي

رئيس المكتب الفني  -معهد التدريب الصناعي  -الشويخ

173

المهندس /عبدهللا الفوزان

رئيس مكتب التدريب الميداني  -معهد التدريب الصناعي  -الشويخ

174

المهندس /معاذ النعيمي

رئيس قسم هندسة السيارات  -معهد التدريب الصناعي  -الشويخ

175

السيد /مصعب العبيد

رئيس قسم المواد العامة  -معهد التدريب الصناعي  -الشويخ

176

الدكتور /فيصل الشايع

رئيس قسم األنتاج وتشكيل المعادن -معهد التدريب الصناعي -الشويخ

177

المهندس /حسين العداوني

رئيس قسم اللحام  -معهد التدريب الصناعي  -الشويخ

178

المهندس /صالح الشايع

رئيس قسم الخراطة  -معهد التدريب الصناعي  -الشويخ

179

المهندس /عبدهللا كاكولي

رئيس قسم النجارة  -معهد التدريب الصناعي -الشويخ

180

السيد /علي الفضالة

رئيس قسم الخدمات والصيانة -معهد التدريب الصناعي  -الشويخ

181

السيد /مشاري الدلح

رئيس مكتب شئون المتدربين  -معهد التدريب الصناعي  -الشويخ

182

السيدة  /ريم المطيري

رئيس القسم التقني  -معهد التدريب الصناعي  -الشويخ

183

المهندس /فهد الدمخي

رئيس قسم القوى الكهربائية  -المعهد العالي للطاقة

184

المهندس /عدنان الحريص

رئيس قسم الشبكات الكهربائية  -المعهد العالي للطاقة

185

المهندس /عبدهللا الطواري

رئيس قسم المصادر المائية  -المعهد العالي للطاقة

186

السيد /مشعل بوشيبة

رئيس المواد العامة  -المعهد العالي للطاقة

187

المهندس /محمد الشيخ

رئيس العمليات الكيميائية  -المعهد العالي للطاقة

188

المهندس /أحمد الخزيم

رئيس قسم القوى الميكانيكية  -المعهد العالي للطاقة

189

السيد /داوود الكندري

رئيس قسم الخدمات والصيانة  -المعهد العالي للطاقة

190

السيدة /منى يوسف

رئيس قسم الشئون اإلدارية  -المعهد العالي للطاقة

كلية التمريض

معهد التدريب الصناعي _ صباح السالم

معهد التدريب الصناعي _الشويخ

المعهد العالي للطاقة

المعهد العالي لإلتصاالت والمالحة
191

المهندسة /غدير الشايع

رئيس قسم الكهرباء واأللكترونيات  -المعهد العالي لإلتصاالت والمالحة

192

المهندسة /دينا الغرير

رئيس قسم الكمبيوتر -المعهد العالي لإلتصاالت والمالحة

193

السيد /إبراهيم المشاري

رئيس قسم المالحة  -المعهد العالي لإلتصاالت و المالحة

194

المهندس /علي أسيري

رئيس قسم السنتراالت  -المعهد العالي لإلتصاالت والمالحة

195

الدكتور /عامر بغدادي

رئيس قسم التراسل -المعهد العالي لإلتصاالت والمالحة

196

المهندس /حجرف الحجرف

رئيس قسم المواد األساسية  -المعهد العالي لإلتصاالت والمالحة

197

السيد /خالد القطان

رئيس قسم المواد العامة  -المعهد العالي لإلتصاالت والمالحة

198

السيدة /باسمة الشمار

رئيس قسم اللغة اإلنجليزية  -المعهد العالي لإلتصاالت والمالحة

199

السيد /مهناز قبازرد

رئيس مكتب غدارة الجودة  -المعهد العالي لإلتصاالت والمالحة

200

المهندسة /استقالل الصهيل

رئيس المكتب الفني  -المعهد العالي لإلتصاالت والمالحة

201

السيدة /هدى المضف

رئيس القسم اإلداري والمالي  -المعهد العالي لإلتصاالت والمالحة

202

السيد /ناصر شمساه

رئيس مكتب شئون المتدربين  -المعهد العالي لإلتصاالت والمالحة

203

المهندس /مشعل السليمان

رئيس قسم الخدمات والصيانة  -المعهد العالي لإلتصاالت والمالحة

204

السيدة /نعيمة الدويسان

205

السيد /علي التحو

رئيس قسم الهندسة المدنية  -معهد التدريب اإلنشائي

206

السيد /يونس علي

رئيس قسم انشاء المباني  -معهد التدريب اإلنشائي

207

السيدة /عيسى بن عيسى

رئيس قسم األعمال الميكانيكية  -معهد التدريب اإلنشائي

208

السيد /خالد العجمي

رئيس قسم التشطيبات المعمارية  -معهد التدريب اإلنشائي

209

السيد /قتيبة إبراهيم

رئيس مكتب ضمان الجودة  -معهد التدريب اإلنشائي

210

السيد /إبراهيم المتيني

رئيس المكتب الفني  -معهد التدريب المهني

211

المهندس /فاضل بوشهري

رئيس المكتب الميداني  -معهد التدريب المهني

212

الدكتور /حمد العجمي

رئيس مكتب الجودة  -معهد التدريب المهني

213

المهندس /أحمد القناعي

رئيس قسم ميكانيكا اإلنتاج -معهد التدريب المهني

214

المهندس /منور العنزي

رئيس قسم ميكانيكا السيارات -معهد التدريب المهني

215

المهندس /طارق الخالدي

رئيس قسم الكهرباء  -معهد التدريب المهني

216

المهندس /حمد الجسام

رئيس قسم العمارة  -معهد التدريب المهني

217

السيد /عبدالناصر السني

رئيس قسم المواد العامة  -معهد التدريب المهني

218

السيدة /نجوان الياسين

رئيس قسم الشئون اإلدارية والمالية  -المعهد العالي للخدمات اإلدارية

219

السيدة /نورية مال هللا

رئيس المكتب الفني  -المعهد العالي للخدمات اإلدارية

220

السيد /هالل الصاهود

رئيس قسم المواد العامة بالتكليف  -المعهد العالي للخدمات اإلدارية  -بنين

221

السيدة /منى المطوع

رئيس مكتب الجودة  -المعهد العالي للخدمات اإلدارية

222

السيدة /حنان عبدهللا

رئيس مكتب التدريب  -المعهد العالي للخدمات اإلدارية

223

السيد /حسين ميرزا

رئيس قسم الحاسب اآللي  -المعهد العالي للخدمات اإلدارية

224

السيدة /زينب البدر

رئيس قسم العالقات العامة  -المعهد العالي للخدمات اإلدارية

225

السيد /هيثم مخصيد

رئيس قسم اإلدارة المكتبية  -المعهد العالي للخدمات اإلدارية

226

السيد /وليد المطيري

رئيس قسم اللغة اإلنجليزية  -المعهد العالي للخدمات اإلدارية

227

السيد /محمد الصراف

رئيس مكتب شئون المتدربات  -المعهد العالي للخدمات اإلدارية

معهد التمريض
رئيس قسم المواد العامة  -كلية التمريض

معهد التدريب اإلنشائي

معهد التدريب المهني

معهد السكرتارية واإلدارة المكتبية

