2018 E-mails جامعة سبها- دليل البريد االلكتروني الجامعي

- : أدارة الجامعة:ً اوال
الصفة

البريد الجامعي

ت.ر

president@sebhau.edu.ly

President

رئيـــــــــــــــــــــــــس الجامعة

1

v.president@sebhau.edu.ly

Vice president

وكيل الجامعة للشؤون العلمية

2

genaral.admin@sebhau.edu.ly

General admin

الكاتب العـــــــــــــــــــــام

3

registrar@sebhau.edu.ly

Registrar

المسجل العــــــــــــــام

4

uc@sebhau.edu.ly

University Council

مجلس الجـــــــــــــــامعة

5

- : المراكز واالدارات:ً تانيا
البريد الجامعي لمراكز وادارت الجامعة
االدارة/ المركز

البريد الجامعي االلكتروني

ت

libDirector@sebhau.edu.ly

Central Library Director

المكتبة المركزية

cbo@sebhau.edu.ly

Capacity Building Office

مركز التدريب والتطوير

2

idp@sebhau.edu.ly

Informatics Development

مشروع التطوير المعلوماتي

3

ulc@sebhau.edu.ly

University Language Center

مركز اللغات

4

مركز االعالم الجامعي

5

المختبر المركزي

6

مركز تقنية المعلومات

7

umc@sebhau.edu.ly
sc.lab@sebhau.edu.ly

University Media Center
University Scientific Central LAB

1

itc@sebhau.edu.ly

Database Repository Accessibility Gat

idc@sebhau.edu.ly

statistics knowledge repository Sebha

مركز التوثيق والمعلومات

8

qao@sebhau.edu.ly

Quality assurance Office

مركز الجودة وتقييم االداء

9

ادارة المشروعات والشؤون الفنية

10

ادارة الدارسات العليا

11

tec.office@sebhau.edu.ly

Technical Management office

postgraduate@sebhau.edu.ly

Postgraduate office

teaching.staff@sebhau.edu.ly

Teaching Staff office

ادارة اعضاء هيئة التدريس

12

University Staff Board

نقابة اعضاء هيئة التدريس

13

staff.su@sebhau.edu.ly

تالتا :المكاتب- :
البريد الجامعي لمكاتب الجامعة
المكتب

ت

البريد االلكتروني

1

مكتب التعاون التفافي

cult-t-coop@sebhau.edu.ly

2

مكتب الشؤون االدارية

adminoffice@sebhau.edu.ly

3

مكتب الشؤون المالية

Financeoffice@sebhau.edu.ly

4

مكتب المراجعة الداخلية

Reviewoffice@sebhau.edu.ly

5

مكتب الشؤون القانونية

Lawoffice@sebhau.edu.ly

6

مكتب المراقب المالي

Obseroffice@sebhau.edu.ly

7

مكتب المشتريات والمخازن

Purchoffice@sebhau.edu.ly

8

مكتب التخطيط والمتابعة

9

مكتب الموارد الذاتية

10

مكتب الخدمات

11

مكتب الحرس الجامعي

 الكليات:رابعا
 كلية العلوم-1
البريد الجامعي االلكتروني كلية العلوم
الصفة

البريد الجامعي االلكتروني

 م.ر

Dean@fsc.sebhau.edu.ly

Faculty dean

عميد الكلية

1

v.dean@fsc.sebhau.edu.ly

Faculty vice dean

وكليل الشؤون العلمية

2

registrar@fsc.sebhau.edu.ly

Faculty registrar

مسجل الكلية

3

dept.stex@fsc.sebhau.edu.ly

Department Study And Exams

قسم الدراسة واالمتحانات

4

مدير مكتب الشؤون اإلدارية

5

adminoffice@fsc.sebhau.edu.ly
post.graduate@fsc.sebhau.edu.ly

Office of Graduate Studies

مدير مكتب الدراسات العليا

6

tech.staff@fsc.sebhau.edu.ly

The Office of teaching staff

مدير مكتب شؤون اعضاء هيئة التدريس

7

qp.dept@fsc.sebhau.edu.ly

Quality and performance evaluation department

قسم الجودة وتقييم األداء

8

resea.dept@fsc.sebhau.edu.ly

Research and Consultancy Division

قسم البحوث واالستشارات

9

em.dept@fsc.sebhau.edu.ly

Department of Educational Media

قسم الوسائل التعليمية

10

bota.dept@fsc.sebhau.edu.ly

botany department

قسم علم النبات

11

chem.dept@fsc.sebhau.edu.ly

chemistry department

قسم الكيمياء

12

comp.dept@fsc.sebhau.edu.ly

computer sciences

قسم علوم الحاسوب

13

eart.dept@fsc.sebhau.edu.ly

earth sciences departm

قسم علوم األرض

14

math.dept@fsc.sebhau.edu.ly

mathematics departm

قسم الرياضيات

15

phys.dept@fsc.sebhau.edu.ly

physics department

قسم الفيزياء

16

stat.dept@fsc.sebhau.edu.ly

statistics department

قسم اإلحصاء

17

mid.deprt@fsc.sebhau.edu.ly

per-medical department

قسم اعداد طب

18

biot.dept@fsc.sebhau.edu.ly

biotechnology departm

قسم التقنية الحيوية

19

 كلية اآلداب-2
البريد الجامعي االلكتروني كلية اآلداب
الصفة

البريد الجامعي االلكتروني

 م.ر

Dean@farts.sebhau.edu.ly

Faculty dean

عميد الكلية

1

v.dean@farts.sebhau.edu.ly

Faculty vice dean

وكليل الشؤون العلمية

2

registrar@farts.sebhau.edu.ly

Faculty registrar

مسجل الكلية

3

dept.stex@farts.sebhau.edu.ly

Department Study And Exams

قسم الدراسة واالمتحانات

4

مدير مكتب الشؤون اإلدارية

5

adminoffice@farts.sebhau.edu.ly
Tech.staff@farts.sebhau.edu.ly

The Office of faculty members

مدير مكتب شؤون اعضاء هيئة التدريس

6

resea.dept@farts.sebhau.edu.ly

Research and Consultancy Division

قسم الوسائل التعليمية

7

em.dept@farts.sebhau.edu.ly

Department of Educational Media

قسم الجودة وتقييم األداء

8

gs.dept@farts.sebhau.edu.ly

Department of General Science

التخطيط واألدارة

9

Lm.dept@farts.sebhau.edu.ly

Laboratory Medicine

علم التفسير والفلسفة

10

Fs.dept@farts.sebhau.edu.ly

French Language

اللغة الفرنسية

11

Es.dept@farts.sebhau.edu.ly

علم اجتماع

12

ee.dept@farts.sebhau.edu.ly

اللغة السواحلية

13

Me.dept@farts.sebhau.edu.ly

لغة الهوسا

14

cv.dept@farts.sebhau.edu.ly

التربية البدنية

15

ae.dept@farts.sebhau.edu.ly

Arabic Language

لغة عربية

16

biot.dept@farts.sebhau.edu.ly

Psychology

علم النفس

17

post.graduate@farts.sebhau.edu.ly

Office of Graduate Studies

الجغرافيا

18

.

Laboratory Medicine

علوم القرآن

19

قسم اللغة االفريقية

20

History

التاريخ

21

English Language

اللغة اإلنجليزية

22

 كلية االقتصاد والمحاسبة –مرزق-3
البريد الجامعي االلكتروني كلية االقتصاد والمحاسبة مرزق
الصفة

البريد الجامعي االلكتروني

 م.ر

@Deanfeconomic.sebhau.edu.ly

Faculty dean

عميد الكلية

1

v.dean@feconomic.sebhau.edu.ly

Faculty vice dean

وكليل الشؤون العلمية

2

registrar@feconomic.sebhau.edu.ly

Faculty registrar

مسجل الكلية

3

Department Study And Exams

قسم الدراسة واالمتحانات

4

adminoffice@feconomic.sebhau.edu.ly

مدير مكتب الشؤون اإلدارية

5

biot.dept@feconomic.sebhau.edu.ly

مدير مكتب الدراسات العليا

6

Tech.staff@feconomic.sebhau.edu.ly

The Office of faculty members

مدير مكتب شؤون اعضاء هيئة التدريس

7

post.graduate@feconomic.sebhau.edu.ly

Office of Graduate Studies

قسم البحوث واالستشارات

8

resea.dept@feconomic.sebhau.edu.ly

Research and Consultancy Division

قسم الوسائل التعليمية

9

em.dept@feconomic.sebhau.edu.ly

Department of Educational Media

قسم الجودة وتقييم األداء

10

gs.dept@feconomic.sebhau.edu.ly

Department of General Science

االقتصاد

11

Lm.dept@feconomic.sebhau.edu.ly

Laboratory Medicine

ادارة االعمال

12

Fs.dept@feconomic.sebhau.edu.ly

Department of Food Science

المحاسبة

13

Es.dept@feconomic.sebhau.edu.ly

Department of Envier nmentalScience

العام سبها

14

 كلية التربية الشاطئ-4
البريد الجامعي االلكتروني كلية التربية الشاطئ
الصفة

البريد الجامعي االلكتروني

 م.ر
عميد الكلية

1

v.dean@fedub.sebhau.edu.ly

وكليل الشؤون العلمية

2

registrar@fedub.sebhau.edu.ly

مسجل الكلية

3

قسم الدراسة واالمتحانات

4

مدير مكتب الشؤون اإلدارية

5

The Office of faculty members

مدير مكتب شؤون اعضاء هيئة التدريس

6

gs.dept@fedub.sebhau.edu.ly

biotechnology departm

مدير مكتب الدراسات العليا

7

Lm.dept@fedub.sebhau.edu.ly

Office of Graduate Studies

قسم البحوث واالستشارات

8

Fs.dept@fedub.sebhau.edu.ly

Department of Educational Media

قسم الجودة وتقييم األداء

9

Es.dept@fedub.sebhau.edu.ly

Research and Consultancy Division

قسم الوسائل التعليمية

10

Math medical

الرياضيات

11

Arabic Language

اللغة العربية

12

Chemistry

الكيمياء

13

gs.dept@fedub.sebhau.edu.ly

Biology

االحياء

14

Lm.dept@fedub.sebhau.edu.ly

Holy Science

علوم القرآن

15

Fs.dept@fedub.sebhau.edu.ly

Computer Science

الحاسوب

16

Es.dept@fedub.sebhau.edu.ly

Science

علمي عام

17

ee.dept@fedub.sebhau.edu.ly

Geography

الجغرافيا

18

Me.dept@fedub.sebhau.edu.ly

Physical

الفيزياء

19

السلوكية

20

Dean@fedub.sebhau.edu.ly

dept.stex@fedub.sebhau.edu.ly

Faculty dean

Department Study And Exams

adminoffice@fedub.sebhau.edu.ly

ee.dept@fedub.sebhau.edu.ly

English Language

اللغة اإلنجليزية

21

History

التاريخ

22

 كلية التربية اوباري-5
البريد الجامعي االلكتروني كلية التربية اوباري
الصفة

البريد الجامعي االلكتروني

م.ر

Dean@feduub.sebhau.edu.ly

Faculty dean

عميد الكلية

1

v.dean@feduub.sebhau.edu.ly

Faculty vice dean

وكليل الشؤون العلمية

2

registrar@feduub.sebhau.edu.ly

Faculty registrar

مسجل الكلية

3

dept.stex@feduub.sebhau.edu.ly

Department Study And Exams

قسم الدراسة واالمتحانات

4

مدير مكتب الشؤون اإلدارية

5

adminoffice@feduub.sebhau.edu.ly
Tech.staff@feduub.sebhau.edu.ly

The Office of faculty members

مدير مكتب شؤون اعضاء هيئة التدريس

6

biot.dept@feduubsebhau.edu.ly

biotechnology departm

مدير مكتب الدراسات العليا

7

em.dept@feduub.sebhau.edu.ly

Department of Educational Media

قسم الجودة وتقييم األداء

8

resea.dept@feduub.sebhau.edu.ly

Research and Consultancy Division

قسم الوسائل التعليمية

9

post.graduate@feduub.sebhau.edu.ly

Office of Graduate Studies

قسم البحوث واالستشارات

10

resea.dept@feduub.sebhau.edu.ly

Research and Consultancy Division

قسم الوسائل التعليمية

11

علم التفسير

12

اللغة اإلنجليزية

13

التاريخ الطبيعي

14

gs.dept@feduub.sebhau.edu.ly
Lm.dept@feduub.sebhau.edu.ly

English Language

Fs.dept@feduub.sebhau.edu.ly
Es.dept@feduub.sebhau.edu.ly

Chemistry

الكيمياء

15

ee.dept@feduub.sebhau.edu.ly

Psychology

علم النفس

16

Me.dept@feduub.sebhau.edu.ly

Holy Scinces

علوم القرأن

17

cv.dept@feduub.sebhau.edu.ly

Computer

الحاسوب

18

ae.dept@feduub.sebhau.edu.ly

Geography

الجغرافيا

19

الدراسات اإلسالمية

20

biot.dept@feduub.sebhau.edu.ly
post.graduate@feduub.sebhau.edu.ly

Arbic Language

اللغة العربية

21

resea.dept@feduub.sebhau.edu.ly

History

التاريخ

22

em.dept@feduub.sebhau.edu.ly

Biology

االحياء

23

Tech.staff@feduub.sebhau.edu.ly

Physics

الفيزياء

24

Mathematics

الرياضيات

25

 كلية التربية تراغن-6
البريد الجامعي االلكتروني كلية التربية تراغن
الصفة

البريد الجامعي االلكتروني

 م.ر

Dean@fedut.sebhau.edu.ly

Faculty dean

عميد الكلية

1

v.dean@fedut.sebhau.edu.ly

Faculty vice dean

وكليل الشؤون العلمية

2

registrar@fedut.sebhau.edu.ly

Faculty registrar

مسجل الكلية

3

Department Study And Exams

قسم الدراسة واالمتحانات

4

مدير مكتب الشؤون اإلدارية

5

adminoffice@fedut.sebhau.edu.ly
Tech.staff@fedut.sebhau.edu.ly

The Office of faculty members

مدير مكتب شؤون اعضاء هيئة التدريس

6

biot.dept@fedut.sebhau.edu.ly

biotechnology departm

مدير مكتب الدراسات العليا

7

post.graduate@fedut.sebhau.edu.ly

Office of Graduate Studies

قسم البحوث واالستشارات

8

resea.dept@fedut.sebhau.edu.ly

Research and Consultancy Division

قسم الوسائل التعليمية

9

em.dept@fedut.sebhau.edu.ly

Department of Educational Media

قسم الجودة وتقييم األداء

10

gs.dept@fedut.sebhau.edu.ly

English Language

اللغة األنجليزية

11

Lm.dept@ fedutc.sebhau.edu.ly

Arabic Language

اللغة العربية

12

Fs.dept@ fedut.sebhau.edu.ly

Chemistry

الكيمياء

13

Es.dept@ fedut.sebhau.edu.ly

Zoology

علم الحيوان

14

biot.dept@fedut.sebhau.edu.ly

Biology

األحياء

15

post.graduate@fedut.sebhau.edu.ly

Computer

الحاسوب

16

resea.dept@fedut.sebhau.edu.ly

Mathematics

الرياضيات

17

التاريخ الطبيعي

18

الفيزياء

19

em.dept@fedutsebhau.edu.ly
Tech.staff@ fedut.sebhau.edu.ly

Physics

 كلية التربية غات-7
البريد الجامعي االلكتروني كلية التربية غات
الصفة

البريد الجامعي االلكتروني

 م.ر

Dean@fedug.sebhau.edu.ly

Faculty dean

عميد الكلية

1

v.dean@fedug.sebhau.edu.ly

Faculty vice dean

وكليل الشؤون العلمية

2

registrar@fedug.sebhau.edu.ly

Faculty registrar

مسجل الكلية

3

Department Study And Exams

قسم الدراسة واالمتحانات

4

مدير مكتب الشؤون اإلدارية

5

adminoffice@feduq.sebhau.edu.ly
Tech.staff@feduq.sebhau.edu.ly

The Office of faculty members

مدير مكتب شؤون اعضاء هيئة التدريس

6

resea.dept@fedug.sebhau.edu.ly

Research and Consultancy Division

قسم الوسائل التعليمية

7

em.dept@fedug.sebhau.edu.ly

Department of Educational Media

قسم الجودة وتقييم االداء

8

Mathematics

الرياضيات

9

v.dean@fedug.sebhau.edu.ly

Arabic Language

اللغة العربية

10

registrar@fedug.sebhau.edu.ly

Chemistry

الكيمياء

11

gs.dept@fedug.sebhau.edu.ly

Biology

االحياء

12

Lm.dept@fedug.sebhau.edu.ly

Holy Sciences

علوم القرآن

13

Fs.dept@fedug.sebhau.edu.ly

Computer Science

الحاسوب

14

Es.dept@fedug.sebhau.edu.ly

English Language

اللغة اإلنجليزية

15

 كلية التقنية الطبية مرزق-8
البريد الجامعي االلكتروني كلية التقنية الطبية مرزق
الصفة

البريد الجامعي االلكتروني

 م.ر

Dean@fmedtec.sebhau.edu.ly

Faculty dean

عميد الكلية

1

v.dean@fmedtec.sebhau.edu.ly

Faculty vice dean

وكليل الشؤون العلمية

2

registrar@fmedtec.sebhau.edu.ly

Faculty registrar

مسجل الكلية

3

Department Study And Exams

قسم الدراسة واالمتحانات

4

مدير مكتب الشؤون اإلدارية

5

biotechnology departm

مدير مكتب الدراسات العليا

6

The Office of faculty members

مدير مكتب شؤون اعضاء هيئة التدريس

7

post.graduate@fmedtec.sebhau.edu.ly

Office of Graduate Studies

قسم البحوث واالستشارات

8

resea.dept@fmedtec.sebhau.edu.ly

Research and Consultancy Division

قسم الوسائل التعليمية

9

Department of Educational Media

قسم الجودة وتقييم األداء

10

العام

11

الثقنية الطبية

12

تقنية االسنان

13

تقنية االدوية

14

الصحة العامة

15

العالج الطبيعي

16

adminoffice@fmedtec.sebhau.edu.ly
biot.dept@fmedtec.sebhau.edu.ly

Tech.staff@fmedtec.sebhau.edu.ly

em.dept@fmedtec.sebhau.edu.ly

 كلية التمريض سبها-9
البريد الجامعي االلكتروني كلية التمريض سبها
البريد الجامعي االلكتروني

الصفة

م. ر

Dean@fnurs.sebhau.edu.ly

Faculty dean

عميد الكلية

1

v.dean@fnurs.sebhau.edu.ly

Faculty vice dean

وكليل الشؤون العلمية

2

registrar@fnurs.sebhau.edu.ly

Faculty registrar

مسجل الكلية العام

3

Department Study And Exams

قسم الدراسة واالمتحانات

4

مدير مكتب الشؤون اإلدارية

5

adminoffice@fnurs.sebhau.edu.ly

biot.dept@fnurs.sebhau.edu.ly

biotechnology departm

مدير مكتب الدراسات العليا

6

Tech.staff@ fnurs.sebhau.edu.ly

The Office of faculty members

مدير مكتب شؤون اعضاء هيئة التدريس

7

post.graduate@fnurs.sebhau.edu.ly

Office of Graduate Studies

قسم البحوث واالستشارات

8

resea.dept@fedug.sebhau.edu.ly

Research and Consultancy Division

قسم الوسائل التعليمية

9

em.dept@fnurs.sebhau.edu.ly

Department of Educational Media

قسم الجودة وتقييم األداء

10

قسم العام

11

:الزراعة

 كلية-10

البريد الجامعي االلكتروني كلية الزراعة
الصفة

البريد الجامعي االلكتروني

م. ر

Dean@fagr.sebhau.edu.ly

Faculty dean

عميد الكلية

1

v.dean@fagr.sebhau.edu.ly

Faculty vice dean

وكليل الشؤون العلمية

2

registrar@fagr.sebhau.edu.ly

Faculty registrar

مسجل الكلية

3

dept.stex@fagr.sebhau.edu.ly

Department Study And Exams

قسم الدراسة واالمتحانات

4

مدير مكتب الشؤون اإلدارية

5

adminoffice@fagr.sebhau.edu.ly
biot.dept@fagr.sebhau.edu.ly

biotechnology departm

مدير مكتب الدراسات العليا

6

Tech.staff@fagr.sebhau.edu.ly

The Office of faculty members

مدير مكتب شؤون اعضاء هيئة التدريس

7

post.graduate@fagr.sebhau.edu.ly

Office of Graduate Studies

قسم البحوث واالستشارات

8

resea.dept@fagr.sebhau.edu.ly

Research and Consultancy Division

قسم الوسائل التعليمية

7

em.dept@fagr.sebhau.edu.ly

Department of Educational Media

قسم الجودة وتقييم األداء

8

gs.dept@fagr.sebhau.edu.ly

Department of General Science

التربة والمياه

9

Lm.dept@fagr.sebhau.edu.ly

Laboratory Medicine

االقتصاد الزراعي

10

Fs.dept@fagrx.sebhau.edu.ly

General Scientific

علمي عام

11

كلية الصيدلة سبها

-11

البريد الجامعي االلكتروني كلية الصيدلة
الصفة

البريد الجامعي االلكتروني

م. ر

Dean@feng.sebhau.edu.ly

Faculty dean

عميد الكلية

1

v.dean@feng.sebhau.edu.ly

Faculty vice dean

وكليل الشؤون العلمية

2

registrar@feng.sebhau.edu.ly

Faculty registrar

مسجل الكلية

3

dept.stex@fenfg.sebhau.edu.ly

Department Study And Exams

قسم الدراسة واالمتحانات

4

مدير مكتب الشؤون اإلدارية

5

adminoffice@feng.sebhau.edu.ly
Tech.staff@ feng.sebhau.edu.ly

The Office of faculty members

مدير مكتب شؤون أعضاء هيئة التدريس

6

biot.dept@feng.sebhau.edu.ly

biotechnology departm

مدير مكتب الدراسات العليا

7

post.graduate@feng.sebhau.edu.ly

Office of Graduate Studies

قسم البحوث واالستشارات

8

resea.dept@feng.sebhau.edu.ly

Research and Consultancy Division

قسم الوسائل التعليمية

9

em.dept@feng.sebhau.edu.ly

Department of Educational Media

قسم الجودة وتقييم األداء

10

كلية الطب البشري سبهـــــــــا

-12

البريد الجامعي االلكتروني كلية الطب البشري
الصفة

البريد الجامعي االلكتروني

م. ر

Dean@fmed.sebhau.edu.ly

Faculty dean

عميد الكلية

1

v.dean@fmed.sebhau.edu.ly

Faculty vice dean

وكليل الشؤون العلمية

2

registrar@fmed.sebhau.edu.ly

Faculty registrar

مسجل الكلية

3

dept.stex@fmed.sebhau.edu.ly

Department Study And Exams

قسم الدراسة واالمتحانات

4

مدير مكتب الشؤون اإلدارية

5

adminoffice@fmed.sebhau.edu.ly
Tech.staff@fmed.sebhau.edu.ly

The Office of faculty members

مدير مكتب شؤون اعضاء هيئة التدريس

6

biot.dept@fmed.sebhau.edu.ly

biotechnology departm

مدير مكتب الدراسات العليا

7

اعداد طب

8

post.graduate@fmed.sebhau.edu.ly

Office of Graduate Studies

قسم البحوث واالستشارات

9

resea.dept@fmed.sebhau.edu.ly

Research and Consultancy Division

قسم الوسائل التعليمية

10

em.dept@fmed.sebhau.edu.ly

Department of Educational Media

قسم الجودة وتقييم األداء

11

كلية العلوم الهندسية والتقنية براك

-13

البريد الجامعي االلكتروني كلية العلوم الهندسية والتقنية براك
الصفة

البريد الجامعي االلكتروني

م. ر

Dean@feng.sebhau.edu.ly

Faculty dean

عميد الكلية

1

v.dean@feng.sebhau.edu.ly

Faculty vice dean

وكليل الشؤون العلمية

2

registrar@feng.sebhau.edu.ly

Faculty registrar

مسجل الكلية

3

dept.stex@feng.sebhau.edu.ly

Department Study And Exams

قسم الدراسة واالمتحانات

4

مدير مكتب الشؤون اإلدارية

5

adminoffice@feng.sebhau.edu.ly
Tech.staff@feng.sebhau.edu.ly

The Office of faculty members

مدير مكتب شؤون اعضاء هيئة التدريس

6

biot.dept@feng.sebhau.edu.ly

biotechnology departm

مدير مكتب الدراسات العليا

7

gs.dept@feng.sebhau.edu.ly

Department of General Science

قسم العلوم العامة

8

Lm.dept@feng.sebhau.edu.ly

Laboratory Medicine

قسم المختبرات الطبية

9

Fs.dept@feng.sebhau.edu.ly

Department of Food Science

قسم علوم األغذية

10

Es.dept@feng.sebhau.edu.ly

Department of EnvirnmentalScience

قسم علوم البيئة

11

ee.dept@feng.sebhau.edu.ly

Electronic Engineering Department

قسم الهندسة االلكترونية

12

Me.dept@feng.sebhau.edu.ly

Department of Mechanical Engineering

قسم الهندسة الميكانيكية

13

cv.dept@feng.sebhau.edu.ly

Civil engineering Department

قسم الهندسة المدنية

14

ae.dept@feng.sebhau.edu.ly

Department of Architecture

قسم الهندسة المعمارية

15

post.graduate@feng.sebhau.edu.ly

Office of Graduate Studies

قسم البحوث واالستشارات

16

resea.dept@feng.sebhau.edu.ly

Research and Consultancy Division

قسم الوسائل التعليمية

17

em.dept@feng.sebhau.edu.ly

Department of Educational Media

قسم الجودة وتقييم األداء

18

كلية القانون براك

-14

البريد الجامعي االلكتروني كلية القانون براك
الصفة

البريد الجامعي االلكتروني

م. ر

Dean@flaw.sebhau.edu.ly

Faculty dean

عميد الكلية

1

v.dean@flaw.sebhau.edu.ly

Faculty vice dean

وكليل الشؤون العلمية

2

registrar@flaw.sebhau.edu.ly

Faculty registrar

مسجل الكلية

3

dept.stex@flaw.sebhau.edu.ly

Department Study And Exams

قسم الدراسة واالمتحانات

4

adminoffice@flaw.sebhau.edu.ly

مدير مكتب الشؤون اإلدارية

5

gs.dept@flaw.sebhau.edu.ly

العام

6

biot.dept@flaw.sebhau.edu.ly

biotechnology departm

مدير مكتب الدراسات العليا

7

Tech.staff@ flaw.sebhau.edu.ly

The Office of faculty members

مدير مكتب شؤون اعضاء هيئة التدريس

8

post.graduate@flaw.sebhau.edu.ly

Office of Graduate Studies

قسم البحوث واالستشارات

9

resea.dept@flaw.sebhau.edu.ly

Research and Consultancy Division

قسم الوسائل التعليمية

10

em.dept@flaw.sebhau.edu.ly

Department of Educational Media

قسم الجودة وتقييم االداء

11

كلية تقنية المعلومات سبها

-15

البريد الجامعي االلكتروني كلية تقنية المعلومات
الصفة

البريد الجامعي االلكتروني

م. ر

Dean@fit.sebhau.edu.ly

Faculty dean

عميد الكلية

1

v.dean@fit.sebhau.edu.ly

Faculty vice dean

وكليل الشؤون العلمية

2

registrar@fit.sebhau.edu.ly

Faculty registrar

مسجل الكلية

3

dept.stex@fit.sebhau.edu.ly

Department Study And Exams

قسم الدراسة واالمتحانات

4

مدير مكتب الشؤون اإلدارية

5

adminoffice@fit.sebhau.edu.ly
Tech.staff@fit.sebhau.edu.ly

The Office of faculty members

مدير مكتب شؤون اعضاء هيئة التدريس

6

biot.dept@fit.sebhau.edu.ly

biotechnology departm

مدير مكتب الدراسات العليا

7

post.graduate@fit.sebhau.edu.ly

Office of Graduate Studies

قسم البحوث واالستشارات

8

resea.dept@fit.sebhau.edu.ly

Research and Consultancy Division

قسم الوسائل التعليمية

9

em.dept@fit.sebhau.edu.ly

Department of Educational Media

قسم الجودة وتقييم االداء

10

General Direction

االتجاه العام

11

Computer Science

علوم الحاسوب

12

Software Engineering

هندسة برمجيات

13

System Information

نظم المعلومات

14

Network

الشبكات

15

Computer Engineering

هندسة حاسوب

16

Intelligent Application

التطبيقات الذكية

17

كلية طب االسنان سبها

-16

البريد الجامعي االلكتروني كلية طب االسنان
الصفة

البريد الجامعي االلكتروني

م. ر

Dean@fmed.sebhau.edu.ly

Faculty dean

عميد الكلية

1

v.dean@fmed.sebhau.edu.ly

Faculty vice dean

وكيل الشؤون العلمية

2

registrar@fmed.sebhau.edu.ly

Faculty registrar

مسجل الكلية

3

dept.stex@fmed.sebhau.edu.ly

Department Study And Exams

قسم الدراسة واالمتحانات

4

مدير مكتب الشؤون اإلدارية

5

adminoffice@fmed.sebhau.edu.ly

biot.dept@fmed.sebhau.edu.ly

biotechnology departm

مدير مكتب الدراسات العليا

6

Tech.staff@fmed.sebhau.edu.ly

The Office of faculty members

مدير مكتب شؤون اعضاء هيئة التدريس

7

post.graduate@fmed.sebhau.edu.ly

Office of Graduate Studies

قسم البحوث واالستشارات

8

resea.dept@fmed.sebhau.edu.ly

Research and Consultancy Division

قسم الوسائل التعليمية

9

em.dept@fmed.sebhau.edu.ly

Department of Educational Media

قسم الجودة وتقييم االداء

10

اعداد طب

11

امراض االسنان

12

طب الفم

13

جراحة الفم والفكين

14

امراض اللثة

15

التركيبيات الثابتة

16

كلية هندسة الطاقة والتعدين

-17

البريد الجامعي االلكتروني كلية هندسة الطاقة والتعدين
الصفة

البريد الجامعي االلكتروني

م. ر

Dean@fenergy.sebhau.edu.ly

Faculty dean

عميد الكلية

1

v.dean@fenergy.sebhau.edu.ly

Faculty vice dean

وكليل الشؤون العلمية

2

registrar@fenergy.sebhau.edu.ly

Faculty registrar

مسجل الكلية

3

dept.stex@fenergy.sebhau.edu.ly

Department Study And Exams

قسم الدراسة واالمتحانات

4

مدير مكتب الشؤون اإلدارية

5

adminoffice@fenergy.sebhau.edu.ly

biot.dept@fenergy.sebhau.edu.ly

biotechnology departm

مدير مكتب الدراسات العليا

6

Tech.staff@ fenergy.sebhau.edu.ly

The Office of faculty members

مدير مكتب شؤون اعضاء هيئة التدريس

7

post.graduate@fenergy.sebhau.edu.ly

Office of Graduate Studies

قسم البحوث واالستشارات

8

resea.dept@fenergy.sebhau.edu.ly

Research and Consultancy Division

قسم الوسائل التعليمية

9

em.dept@fenergy.sebhau.edu.ly

Department of Educational Media

قسم الجودة وتقييم االداء

10

القسم العام

11

الهندسة الكيميائية

12

هندسة النفط

13

هندسة المواد

14

هندسة الطاقة المتجددة

15

هندسة التحكم

16

-18

كلية التربية تشاد
البريد الجامعي االلكتروني كلية التربية تشاد
الصفة

ر .م

البريد الجامعي االلكتروني

1

عميد الكلية

Faculty dean

2

وكليل الشؤون العلمية

Faculty vice dean

3

مسجل الكلية

Faculty registrar

4

قسم الدراسة واالمتحانات

Department Study And Exams

5

مدير مكتب الشؤون اإلدارية

6

مدير مكتب الدراسات العليا

Office of Graduate Studies

7

مدير مكتب شؤون اعضاء هيئة التدريس

The Office of teaching staff

8

قسم الجودة وتقييم االداء

Quality and performance evaluation department

9

قسم البحوث واالستشارات

Research and Consultancy Division

10

قسم الوسائل التعليمية

Department of Educational Media

11

التربية وعلم النفس

12

الكيمياء

13

الفلسفة وعلم االجتماع

14

الرياضيات

15

الفيزياء

16

التاريخ الطبيعي

17

علوم البيئة

dept.stex@.sebhau.edu.ly

adminoffice@.sebhau.edu.ly

-19

كلية التربية زويلة
البريد الجامعي االلكتروني كلية التربية زويلة
الصفة

ر .م

البريد الجامعي االلكتروني

1

عميد الكلية

Faculty dean

2

وكليل الشؤون العلمية

Faculty vice dean

3

مسجل الكلية

Faculty registrar

4

قسم الدراسة واالمتحانات

Department Study And Exams

5

مدير مكتب الشؤون اإلدارية

6

مدير مكتب الدراسات العليا

Office of Graduate Studies

7

مدير مكتب شؤون اعضاء هيئة التدريس

The Office of teaching staff

8

قسم الجودة وتقييم االداء

Quality and performance evaluation department

9

قسم البحوث واالستشارات

Research and Consultancy Division

10

قسم الوسائل التعليمية

Department of Educational Media

dept.stex@.sebhau.edu.ly

-20

كلية التربية البدنية
البريد الجامعي االلكتروني كلية التربية البدنية
الصفة

ر .م

البريد الجامعي االلكتروني

1

عميد الكلية

Faculty dean

2

وكليل الشؤون العلمية

Faculty vice dean

3

مسجل الكلية

Faculty registrar

4

قسم الدراسة واالمتحانات

Department Study And Exams

5

مدير مكتب الشؤون اإلدارية

6

مدير مكتب الدراسات العليا

Office of Graduate Studies

7

مدير مكتب شؤون اعضاء هيئة التدريس

The Office of teaching staff

8

قسم الجودة وتقييم االداء

Quality and performance evaluation department

9

قسم البحوث واالستشارات

Research and Consultancy Division

10

قسم الوسائل التعليمية

Department of Educational Media

dept.stex@.sebhau.edu.ly

