
























المسمى الوظيفيالموظف المسؤولالمؤسسة التعليمية 

رئيس مركز التدريب والتوجيه الوظيفيالبرختيعبدهللا بن حسن كلية العلوم التطبيقية صحار

رئيس مركز التدريب والتوجيه الوظيفي عبدالعزيز هالل الفرعياقكلية العلوم التطبيقية الرست

كلية العلوم التطبيقية عبري
احمد محمد الشهومي 

بدرية سعيد الغافري

كلية العلوم التطبيقية صاللة

زعبنوتمحادعبدالعزيز عيسى 

منى خميس سالم بيت سويلم

مدير التسويق بقطاع التعليم العاليالسيابيأحمد سالم الكلية الدولية للهندسة واإلدارة

رئيس قسم التدريب والتوظيفالرواحيمحمد شامس كلية عمان للسياحة

مساعدة مدير قسم التوجيه الوظيفيعتاب مبارك الهنائيكلية كالدونيان الهندسية

Mr.Hendrikكلية عمان البحرية الدولية Arieالمسؤول عن ندريب الطلبة

الكلية الحديثة للتجارة والعلوم
مدير الوحدة التدريبيةجوجفيشالكساندر.د

مسؤولة العالقات العامة والتسويقعساويلينا 

الغافريكريمة راشد كلية مجان الجامعية 

رئيسة قسم التنسيق ومتابعة الخريجيننورة نمشان الكعبيكلية البريمي الجامعية 

جامعة ظفار
مسؤولة التوجيه الوظيفيمنى تمان العمري

مسؤول شؤون الخريجينتبوكمحادسالم 

رئيس وحدة التدريب ومتابعة الخريجينناجحة بنت سليمان الفالحيةيةكلية الدراسات المصرفية والمال

مسؤول خريجين أولمريم صالح الشبليجامعة صحار

مدير مركز انماء الموارد البشريةبدر زهران السليمانيجامعة نزوى 

مساعد العميد للشؤون االكاديميةابراهيم راشد الغماري.دكلية العلوم الشرعية



المسمى الوظيفيالموظف المسؤولالمؤسسة التعليمية 

جامعة السلطان قابوس 

كلية التربية-مساعد العميد للتدريب حسين البلوشيعلي.د

كلية التمريض-مساعد العميد للتدريب سالم النعمانيهدى.د

بحريةكلية العلوم الزراعية وال-مساعد العميد للتدريب سالم الجابريعمر.د

كلية الهندسة-مساعد العميد للتدريب غازي علي الرواس.د

يةكلية الطب والعلوم الصح-مساعد العميد للتدريب مبارك الخضوريمها.د

بحريةكلية العلوم الزراعية وال-مساعد العميد للتدريب ناصر سعيد السلطي.د

أمجد حسن الحاج.د

كلية اآلداب والعلوم -مساعد العميد للتدريب 

االجتماعية

كلية الحقوق-مساعد العميد للتدريب حميد المعمريمسعود.د

سامي سالم الخروصي.د

كلية االقتصاد والعلوم -مساعد العميد للتدريب 

السياسية

ي الجامعة األلمانية للتكنولوجيا ف

عمان 

نوال عبدالمهدي اللواتي

نهيد محمد القريشي

الكلية التقنية بعبري
اخصائي شؤون إداريةعلي سالم العلوي

اخصائي شؤون طلبةزيد علي البادي

رئيسة قسم التدريبفاطمة عبدهللا الشبليالكلية التقنية بشناص

الكلية التقنية بنزوى
إسماعيل بن أحمد الريامي

سمير بن ياقوت المحروقي

مسؤول عن تدريب الطلبةأحمد جرداتكلية مسقط

مرز التوجية واإلرشاد المهني وشؤون الخريجينفايزة كيران أحمدكلية الخليج

كلية البيان
قسم القبول والتسجيلعطاء كاظم العادلي

قسم شؤون الطلبةأمين عبدالمنعم الشوكي

عضو هيئة تدريس في قسم علوم الحاسوبلؤي عبدالرزاق النعيميكلية عمان لإلدارة والتكنولوجيا

علي بن سعيد العريميكلية صور الجامعية



المسمى الوظيفيالموظف المسؤولالمؤسسة التعليمية 

الكلية العلمية للتصميم
رئيس شؤون الطلبة ومتابعة الخريجينهيثم صادق العزاوي

كلية الزهراء للبنات
رئيسة قسم التدريب والتوجيه الوظيفيليلى حسن الحمادي

مساعدة رئيسة قسم شؤون الطالباتليلى سيف الحارثي

اخصائي توجيه مهنييونس سعيد الراشديجامعة الشرقية

الزيديعبدالرحمن ناصر جامعة البريمي

المسؤولة عن تدريب الطلبةخاتونجميلة.دكلية مزون


