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بجامعة سبها اإلداريةكلفين بالمناصب الم أسماء  

 المستوى المنصب القسم الكلية األسم

 الجامعة مدير مكتب علم النبات كلية العلوم/سبها بوبكر أبراهيم محمد سعد

أبوبكر الصديق محمد 

 أقرين أحمد

منسق الدراسة  علم النبات كلية العلوم/سبها

 واألمتحانات بالقسم العلمي

 القسم

أبوبكر صالح محمد 

 المجدولي

وكيل الشؤون العلمية  اللغة العربية كلية التربية/غات

 بالكلية

 الكلية

أبوبكر عبدالسالم محمد 

 الغا

رئيس قسم الدراسة  علمي عام كلية التربية/تراغن

 واالمتحانات

 الكلية

أبوبكر عبدالنبي الهادي 

 الشافعي

 القسم رئيس قسم الكيمياء التربية /أوباري

 القسم رئيس قسم األحياء كلية التربية/غات أبوبكر علي أبوبكر آله

أبوسيف مفتاح عبدالرحمن 

 السنوسي

رثيس قسم الخدمات  محاصيل كلية الزراعة/سبها

 االلكترونية

 الكلية

 الكلية رئيس القسم العام اللغة العربية كلية اآلداب/سبها أحمد سالم عبدالحميد محمد

أدم عمر عبدالوهاب 

 التومي

رثيس قسم الخدمات  الحاسوب التربية /أوباري

 االلكترونية

 الكلية

رئيس قسم الدراسة  اللغة العربية كلية التربية/الشاطئ أسامة إبراهيم عمر إمجيدة

 واالمتحانات

 الكلية

 أسماء محمد عبدهللا

 عبدالرحمن

كلية العلوم الهندسية 

 والتقنية/الشاطئ
منسق البحوث  علوم البيئة

 واالستشارات بالقسم

 القسم

رثيس قسم الخدمات  الحاسوب كلية التربية/غات أم الخير سعيد مينة محمد

 االلكترونية

 الكلية

 القسم رئيس قسم الرياضيات التربية /أوباري أمبارك أحميد محمد الشاط

أمحمد زيدان حبيب 

 الزيداني

منسق ضمان الجودة  علوم األرض كلية العلوم/سبها

 بالقسم

 القسم

أمحمد مسعود محمد 

 البكاي

نقيب اعضاء هيئة  اللغة الالنجليزية أوباري/التربية 

 التدريس

 الجامعة

كلية التجارة والعلوم  أنبية صالح علي الفيض

 السياسية
وكيل الشؤون العلمية  إدارة الموارد البشرية

 بالكلية

 الكلية

إبراهيم مصطفى أبوالقاسم 

 عبدالرحمن

 القسم رئيس قسم الفيزياء التربية/الشاطئكلية 

إيمان محمد الصالح أبوبكر 

 محمد الصالح

منسق ضمان الجودة  االقتصاد الزراعي كلية الزراعة/سبها

 بالقسم

 القسم

منسق ضمان الجودة  الكيمياء التربية /أوباري تسام اَدم عثمان الوافي

 بالقسم

 القسم

ابتسام محمد عبدالقادر 

 السالم

منسق الدراسة  الكيمياء التربية /أوباري

 واألمتحانات بالقسم العلمي

 القسم

منسق البحوث  األحياء الدقيقة كلية العلوم/سبها ابتسام محمد على احمادى

 واالستشارات

 القسم

ابراهيم ابوبكر ابراهيم 

 الدوكالي

 القسم رئيس قسم هندسة النفط هندسة الطاقة والتعدين

 القسم منسق الدراسات العليا علم النفس كلية اآلداب/سبها ابراهيم احمد حمزة احمد

ابراهيم الزبير عبدالقادر 

 الزبير

منسق ضمان الجودة  الجغرافيا التربية /أوباري

 بالقسم

 القسم

ابراهيم السنوسى محمد 

 نصر

كلية العلوم الهندسية 

 والتقنية/الشاطئ
 الجامعة مدير مركز هندسة الكترونية

ابراهيم الصالحين حسن 

 الصالحين

رئيس قسم البحوث  القسم العام سبها -التربية البدنية 

 واالستشارات

 الكلية
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ابراهيم المهدي ابراهيم 

 الهرم

 القسم رئيس قسم علم اجتماع كلية التربية/تراغن

ابراهيم المهدي احمد 

 موسي

كلية األقتصاد 

 والمحاسبة/مرزق
 الكلية عميد كلية المحاسبة

ابراهيم المهدي محمد 

 كيالني

منسق ضمان الجودة  الدراسات االسالمية التربية /أوباري

 بالقسم

 القسم

ابراهيم بكاري العربي 

 بكاري

 القسم رئيس قسم هندسة المواد والتآكل هندسة الطاقة والتعدين

ابراهيم حسن ابراهيم 

 كريفيت

 القسم رئيس قسم الكيمياء كلية التربية/غات

ابراهيم سعد المهدي 

 الشافعي

منسق ضمان الجودة  التاريخ الطبيعي التربية /أوباري

 بالقسم

 القسم

ابراهيم سليمان محمد 

 نصر

 القسم رئيس قسم هندسة الطاقة المتجددة الطاقة والتعدينهندسة 

ابراهيم سليمان محمد 

 نصر

 القسم رئيس قسم هندسة الطاقة المتجددة هندسة الطاقة والتعدين

ابراهيم عبدهللا قذافي 

 عبدالصمد

منسق البحوث  الفيزياء التربية /أوباري

 واالستشارات بالقسم

 القسم

ابراهيم على ابراهيم 

 عزاقة

 الجامعة رئيس مجلة جامعة سبها انتاج الحيواني كلية الزراعة/سبها

 الجامعة مدير مركز الكيمياء كلية العلوم/سبها ابراهيم علي احمد عمار

كلية العلوم الهندسية  ابراهيم علي خليفة غرغار

 والتقنية/الشاطئ
منسق الدراسة  الهندسة المدنية

 واألمتحانات بالقسم العلمي

 القسم

ابراهيم محمد سالم 

 الصنديد

قسم الخدمات  رثيس الرياضيات كلية العلوم/سبها

 االلكترونية

 الكلية

ابراهيم محمد سعود 

 حمتون

منسق ضمان الجودة  علم النفس التربية /أوباري

 بالقسم

 القسم

ابراهيم محمد عبدالسالم 

 الشريف

كلية العلوم الهندسية 

 والتقنية/الشاطئ
 القسم رئيس قسم علوم البيئة

ابراهيم محمد مصباح 

 مسعود

كلية التجارة والعلوم 

 السياسية
منسق ضمان الجودة  إدارة الموارد البشرية

 بالقسم

 القسم

ابريك امحمد دين حمد 

 الجهيمي

 القسم رئيس قسم اللغة األنجليزية كلية اآلداب/سبها

دين حمد  ابريك امحمد

 الجهيمي

منسق ضمان الجودة  اللغة األنجليزية كلية اآلداب/سبها

 بالقسم

 القسم

ابوالقاسم عامر احمد 

 السعيدي

 القسم رئيس قسم االقتصاد الزراعي كلية الزراعة/سبها

ابوالقاسم محمد امحمد 

 ابوعزوم

وكيل الشؤون العلمية  التاريخ التربية/الشاطئكلية 

 بالكلية

 الكلية

ابوبكر المبروك بشير 

 بوعجيلة

 الكلية عميد كلية التاريخ كلية اآلداب/سبها

ابوبكر المنتصر ابوبكر 

 عقيل

مدير مكتب الدراسات  الحاسوب كلية التربية/الشاطئ

 والتدريب

 الكلية

منسق ضمان الجودة  التقنيات الحيوية كلية العلوم/سبها ابوبكر حامد علي علي

 بالقسم

 القسم

ابوبكر عبد هللا عثمان 

 مسعود

رئيس قسم الدراسة  وقاية النبات كلية الزراعة/سبها

 واالمتحانات

 الكلية

منسق البحوث  قسم البستنة كلية الزراعة/سبها ارحيم ابوبكر ابوبكر علي

 واالستشارات

 القسم

ابوبكر محمد الزوام 

 البهلول

كلية العلوم الهندسية 

 والتقنية/الشاطئ
منسق البحوث  الهندسة المدنية

 واالستشارات

 القسم

ابوبكر محمد عبدالرحمن 

 فتاح

كلية األقتصاد 

 والمحاسبة/مرزق
 القسم رئيس قسم المحاسبة
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منسق ضمان الجودة  الرياضيات التربية /أوباري ابوبكر محمد علي مختار

 بالقسم

 القسم

كلية العلوم الهندسية  ابوبكر محمد محمد عثمان

 والتقنية/الشاطئ
 الكلية مسجل كلية علوم البيئة

 الكلية عميد كلية الصحة العامة كلية التقنية الطبية/مرزق ابوبكر معروف ميالد سعد

ابوسيف احمد ابوسيف 

 اشتيوي

كلية العلوم الهندسية 

 والتقنية/الشاطئ
البحوث منسق  الهندسة المعمارية

 واالستشارات بالقسم

 القسم

ابوعجيلة ابوصالح احمد 

 احمد

منسق البحوث  الكيمياء التربية /أوباري

 واالستشارات

 القسم

ابوغرارة ابوهديمة 

 عبدالحفيظ بن مسكين

 القسم رئيس قسم اللغة األنجليزية كلية التربية/تراغن

ابوغرارة ابوهديمة 

 عبدالحفيظ بن مسكين

منسق الدراسة  اللغة األنجليزية كلية التربية/تراغن

 واألمتحانات بالقسم العلمي

 القسم

احمد ابراهيم اسويسي 

 محمد

كلية التجارة والعلوم 

 السياسية
 القسم رئيس قسم المحاسبة

 القسم رئيس قسم اللغة العربية كلية التربية/الشاطئ على جمعة احمد امحمد

مدير مكتب الدراسات  علوم الحاسوب كلية تقنية المعلومات احمد بابا المدني علي

 والتدريب

 الكلية

منسق الدراسة  الجغرافيا اآلداب/سبهاكلية  احمد بشير عبدربه محمد

 واألمتحانات بالقسم العلمي

 القسم

احمد بوسيف محمد 

 اشتيوي

كلية العلوم الهندسية 

 والتقنية/الشاطئ
 الجامعة مدير إدارة هندسة الكترونية

رئيس قسم البحوث  اللغة العربية التربية/الشاطئكلية  احمد حسن احمد بن حسن

 واالستشارات

 الكلية

احمد عبدالسالم المهدي 

 يوسف

منسق الدراسة  التربة والمياه كلية الزراعة/سبها

 واألمتحانات بالقسم العلمي

 القسم

 القسم منسق الدراسات العليا الكيمياء العلوم/سبهاكلية  احمد محمد فرج زايد

منسق الدراسة  العام كلية التمريض/سبها احمد مختار علي سالم

 واألمتحانات بالقسم العلمي

 القسم

منسق البحوث  التاريخ الطبيعي التربية /أوباري ادريس ميلود احمد ادريس

 واالستشارات

 القسم

اسراء محمد مسعود 

 منصور

منسق الدراسة  األحياء كلية التربية/غات

 واألمتحانات بالقسم العلمي

 القسم

 القسم رئيس قسم الكيمياء كلية التربية/الشاطئ اسعد محمد محمد شعيوى

اسماعيل ابوبكر محمد 

 الشريف

 الكلية عميد كلية القسم العام كلية التربية زويلة

افطيمة ونيس عبدالهادي 

 الضبيع

منسق الدراسة  الفيزياء كلية العلوم/سبها

 واألمتحانات بالقسم العلمي

 القسم

 كلية األقتصاد اقبال مسعود محمد الشامي

 والمحاسبة/مرزق
 الكلية رئيس قسم االقتصاد

كلية العلوم الهندسية  البشير محمد البشير محمد

 والتقنية/الشاطئ
 القسم رئيس قسم المختبرات الطبية

منسق الدراسة  اللغة الالنجليزية التربية /أوباري الزهرة خليفة علي محمد

 واألمتحانات بالقسم العلمي

 القسم

منسق الدراسة  الفيزياء التربية /أوباري الزينة سليمان عمر صالح

 واألمتحانات بالقسم العلمي

 القسم

السعيدي المهدي محمد 

 الطاهر

منسق البحوث  اإلحصاء كلية العلوم/سبها

 واالستشارات

 القسم

السنوسي عقيلة احمد 

 الجهيمي

رئيس قسم الوسائل  التاريخ كلية اآلداب/سبها

 التعلمية

 الكلية

السنوسي محمد الزوام 

 البهلول

كلية التجارة والعلوم 

 السياسية
 الكلية عميد كلية المحاسبة
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السنوسي يونس احمد 

 ابوزيد

رئيس قسم البحوث  التربة والمياه كلية الزراعة/سبها

 واالستشارات

 الكلية

الشامي محمد جمعة 

 الشامي

قسم جراحة الفم و الوجه  كلية الطب األسنان/سبها

 والفكين

وكيل الشؤون العلمية 

 بالكلية

 الكلية

الشيباني الزروق مسعود 

 المرابط

منسق ضمان الجودة  الفيزياء كلية العلوم/سبها

 بالقسم

 القسم

الصالحين عبد الكريم 

 محمد تاج الدين

منسق الدراسة  التاريخ الطبيعي التربية /أوباري

 واألمتحانات بالقسم العلمي

 القسم

الصديق محمد علي 

 أبوسيف

 القسم رئيس قسم علوم األرض كلية العلوم/سبها

منسق ضمان الجودة  اللغة الفرنسية كلية اآلداب/سبها الطيب محمد علي عقيلة

 بالقسم

 القسم

 القسم رئيس قسم العامةالصحة  كلية التقنية الطبية/مرزق العارف محمد احمد عربي

العارف نصر عبد السالم 

 المسطر

رئيس قسم ضمان الجودة  الشريعة كلية القانون/الشاطئ

 بالكلية

 الكلية

منسق ضمان الجودة  العام كلية التمريض/سبها العناق محمد سعيد سالم

 بالقسم

 القسم

المبروك السنوسي شادكو 

 موسى

منسق ضمان الجودة  اللغة العربية التربية /أوباري

 بالقسم

 القسم

المبروك جبريل المبروك 

 بركه

 الكلية رئيس العالقات الثقافية العام كلية التمريض/سبها

المبروك حسين السنوسي 

 عمر

 الجامعة مدير إدارة الرياضيات كلية العلوم/سبها

المبروك محمد أبوالقاسم 

 أبوسبيحة

مدير مكتب الخدمة  علم األجتماع كلية اآلداب/سبها

 االجتماعية

 الجامعة

المهدى ميالد المهدى 

 الجدى

وكيل الشؤون العلمية  الصحة العامة الطبية/مرزقكلية التقنية 

 بالكلية

 الكلية

المهدي أبوزيد عبدالسالم 

 أبوالقاسم

رئيس قسم ضمان الجودة  اللغة العربية كلية التربية/غات

 بالكلية

 الكلية

المهدي الفرجاني مهدي 

 الفرجاني

 القسم رئيس قسم التفسير والفلسفةعلم  كلية اآلداب/سبها

المهدي محمد المهدي 

 الشريف

 الجامعة مدير مشروع علوم الحاسوب كلية تقنية المعلومات

المهدي محمد المهدي 

 المكي

 الكلية منسق مكتب الدراسات  الكيمياء كلية العلوم/سبها

احمد عبد الحفيظ  الميهوب

 عبد الحفيظ

منسق الدراسة  الجغرافيا التربية /أوباري

 واألمتحانات بالقسم العلمي

 القسم

النور محمد محمد أحمد 

 العالم

 الكلية رئيس قسم الصحة العامة كلية التقنية الطبية/مرزق

المهدي  الواليد الزروق

 الشريف

كلية العلوم الهندسية 

 والتقنية/الشاطئ
منسق البحوث  هندسة الكترونية

 واالستشارات

 القسم

ام السعد ياقة احمودة 

 عبدالفايز

 القسم رئيس قسم علم التفسير التربية /أوباري

منسق الدراسة  التخطيط واألدارة كلية اآلداب/سبها امال محمد بشير عريدة

 واألمتحانات بالقسم العلمي

 القسم

كلية العلوم الهندسية  امباركة رجب أحمد رجب

 والتقنية/الشاطئ
منسق البحوث  المختبرات الطبية

 واالستشارات

 القسم

 القسم رئيس قسم الرياضيات كلية التربية/الشاطئ امحمد المهدي عبدهللا علي

امحمد عبدالقادر سالم 

 عبدالقادر

كلية التجارة والعلوم 

 السياسية
رئيس قسم البحوث  المحاسبة

 واالستشارات

 الكلية

امراجع مفتاح محمود 

 ابوهمود

 القسم رئيس قسم البشري البشري/سبهاكلية الطب 
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امسيب مصباح امسيب 

 جيب هللا

كلية العلوم الهندسية 

 والتقنية/الشاطئ
 الكلية عميد كلية هندسة الكترونية

منسق الدراسة  األحياء كلية التربية/تراغن امل محمد فرج المرابط

 واألمتحانات بالقسم العلمي

 القسم

كلية العلوم الهندسية  امنة خير صابر الشيباني

 والتقنية/الشاطئ
منسق ضمان الجودة  علوم البيئة

 بالقسم

 القسم

منسق الدراسة  اللغة العربية التربية /أوباري امنة عبدالسالم ربوه ربوه

 واألمتحانات بالقسم العلمي

 القسم

 القسم رئيس قسم الكيمياء كلية العلوم/سبها امنه قاسم علي عبد الحفيظ

منسق البحوث  الجغرافيا التربية /أوباري اوخن عمر محمد الدادة

 واالستشارات

 القسم

 القسم رئيس قسم اللغة العربية كلية التربية/غات ايوب محمد تواتوا دامورو

رئيس قسم البحوث  العام كلية القانون/الشاطئ بثينة عمر احمد ابولقاسم

 واالستشارات

 الكلية

 القسم منسق الدراسات العليا الطاقة المتجددةهندسة  هندسة الطاقة والتعدين بشير ابوبكر محمد كياري

كلية العلوم الهندسية  بقي محمد عبدهللا الجنيدي

 والتقنية/الشاطئ
منسق الدراسة  الهندسة المعمارية

 واألمتحانات بالقسم العلمي

 القسم

بن عيسى محمد على 

 إطليب

وكيل الشؤون العلمية  الكيمياء كلية التربية/تراغن

 بالكلية

 الكلية

جبار صالح ابوبكر 

 منصور

كلية التجارة والعلوم 

 السياسية
رئيس قسم ضمان الجودة  إدارة الموارد البشرية

 بالكلية

 الكلية

 الجامعة مدير مركز الدقيقةاألحياء  كلية العلوم/سبها جمال عبدهللا أحمد أبوبكر

جمال علي عبدالقادر 

 العكشي

كلية العلوم الهندسية 

 والتقنية/الشاطئ
منسق ضمان الجودة  هندسة الكترونية

 بالقسم

 القسم

جمعة المهدي عبدالسالم 

 عبد الدايم

 الكلية الدراسات والتدريبمنسق  العام كلية التقنية الطبية/مرزق

جمعة المهدي محمد 

 اعبيدات

 القسم رئيس قسم الجغرافيا التربية /أوباري

منسق ضمان الجودة  علم االجتماع التربية /أوباري جمعة سعد محمد قدوري

 بالقسم

 القسم

منسق الدراسة  علم النفس كلية اآلداب/سبها جمعة مختار علي الفتحي

 واألمتحانات بالقسم العلمي

 القسم

وكيل الشؤون العلمية  القبالة وحديتي الوالدة كلية التمريض/سبها حاتم سلطان امحمد امحمد

 بالكلية

 الكلية

مدير مركز االعالم  القسم العام سبها -التربية البدنية  حاتم علي الناجي الوان

 الجامعي

 الجامعة

حافظ ابوبكر امحمد 

 االسود

منسق الدراسة  اإلحصاء كلية العلوم/سبها

 واألمتحانات بالقسم العلمي

 القسم

 الكلية رئيس العالقات الثقافية الفيزياء كلية العلوم/سبها حامد محمد ابوبكر مالك

 الجامعة مدير مركز نظم المعلومات كلية تقنية المعلومات حسن صالح علي القذافي

حسن عبدالقادر محمد 

 التواتي

ضمان الجودة رئيس قسم  اللغة الالنجليزية التربية /أوباري

 بالكلية

 الكلية

وكيل الشؤون العلمية  اللغة العربية كلية اآلداب/سبها حسن محمد حسن خبيري

 بالكلية

 الكلية

رئيس قسم الدراسة  القسم العام سبها -التربية البدنية  حسين الشيخ احمد محمد

 واالمتحانات

 الكلية

منسق الدراسة  قسم اللغة االفريقية كلية اآلداب/سبها حسين حامد حسين اوحيد

 واألمتحانات بالقسم العلمي

 القسم

حسين عبدالقادر السنوسي 

 الشريف

 الكلية رئيس العالقات الثقافية اللغة العربية كلية اآلداب/سبها

 القسم رئيس قسم علم الحيوان كلية العلوم/سبها عبدهللا ابوبكر فرجحسين 
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 القسم رئيس قسم اللغة العربية كلية اآلداب/سبها حسين محمد امحمد العربي

حفصه فرحات مصباح 

 علي

 القسم الدراسات العليامنسق  الرياضيات كلية العلوم/سبها

حفيظة نورالدين المهدي 

 الشريف

 الكلية رئيس قسم االحياء كلية التربية/الشاطئ

منسق ضمان الجودة  الفيزياء كلية التربية/الشاطئ حليمة محمد محمد كيالني

 بالقسم

 القسم

رئيس نقابة اعضاء  الحاسوب كلية تقنية المعلومات حمودة خليفة حمودة شفتر

 التدريس بالكلية

 الكلية

حنان عبدالسالم محمد 

 صالح الحاج علي

منسق ضمان الجودة  تقنية االدوية كلية التقنية الطبية/مرزق

 بالقسم

 القسم

منسق ضمان الجودة  العام كلية التمريض/سبها محمد الفقيحنان يونس 

 بالقسم

 القسم

منسق ضمان الجودة  علم التفسير والفلسفة كلية اآلداب/سبها حواء سالم امحمد سالم

 بالقسم

 القسم

 القسم رئيس قسم العام القانون/الشاطئكلية  خالد أحمد محمد إبزيم

منسق الدراسة  العام كلية التمريض/سبها خالد احمد على بشير

 واألمتحانات بالقسم العلمي

 القسم

 القسم رئيس قسم اللغة االنجليزية كلية التربية/الشاطئ خالد المبروك علي خالد

منسق الدراسة  علوم األرض كلية العلوم/سبها عليخالد حسين محمد 

 واألمتحانات بالقسم العلمي

 القسم

 القسم رئيس قسم األعالم كلية اآلداب/سبها خالد رمضان خليفة بلقاسم

خالد سليمان المدني 

 الصالحين

 القسم رئيس قسم الرياضيات تراغنكلية التربية/

كلية العلوم الهندسية  خالد عامر على عامر

 والتقنية/الشاطئ
منسق الدراسة  الهندسة الميكانيكية

 واألمتحانات بالقسم العلمي

 القسم

 القسم رئيس قسم الحاسوبعلوم  كلية تقنية المعلومات خالد على عثمان زيدان

 الكلية عميد كلية قسم بيولوجيا الفم كلية الطب األسنان/سبها خالد عويدات عبدهللا سالم

 القسم رئيس قسم قسم عالج أمراض اللثة كلية الطب األسنان/سبها خالد محمد البصير قندى

كلية التجارة والعلوم  خالد محمد صالح شبل

 السياسية
رئيس قسم  إدارة الموارد البشرية

الدراسةاالمتحانات اقتصاد 

 سبها

 الكلية

 القسم رئيس قسم التاريخ كلية التربية/الشاطئ خالد محمد علي أبوعجاجة

خديجة أبوالقاسم المبروك 

 عكاشة

منسق الدراسة  العام كلية التمريض/سبها

 واألمتحانات بالقسم العلمي

 القسم

خديجة عبد السالم سعد 

 محفوظ

مدير مكتب الجودة وتقيم  العام كلية التقنية الطبية/مرزق

 األداء

 الكلية

خديجة علي محمد بن 

 يحمد

رئيس قسم البحوث  الرياضيات كلية العلوم/سبها

 واالستشارات

 الكلية

منسق مرحلة قبل  البشري كلية الطب البشري/سبها خديجة محمد احمد ابراهيم

 السريرية

 القسم

رئيس قسم الدراسة  الهندسةالكيميائية هندسة الطاقة والتعدين خديجة مختار حسن خليفة

 واالمتحانات

 الكلية

 القسم رئيس قسم التاريخ التربية /أوباري خميس محمد مسعود عبدو

كلية العلوم الهندسية  راسم عامر على الصنباني

 والتقنية/الشاطئ
العلمية وكيل الشؤون  هندسة الكترونية

 بالكلية

 الكلية

 الكلية عميد كلية البشري كلية الطب البشري/سبها رحاب حسين بشير االمين

رضوة الطاهر أحمد 

 مصطفى

منسق البحوث  اللغة الالنجليزية التربية /أوباري

 واالستشارات بالقسم

 القسم
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 القسم رئيس قسم علم النفس كلية اآلداب/سبها ال الزين رقية أحمد امحمد

رقية عبدالقادر الشريف 

 احموده الشريف

منسق ضمان الجودة  اللغة الالنجليزية التربية /أوباري

 بالقسم

 القسم

رقية محمد عبد القادر 

 السالم

رئيس قسم البحوث  علم الحيوان العلوم/سبهاكلية 

 واالستشارات

 الكلية

 القسم رئيس قسم الفيزياء التربية /أوباري زايد عبدالسالم زائد زائد

 القسم رئيس قسم الكيمياء كلية التربية/تراغن زمزم على بشير الشريف

رثيس قسم الخدمات  الصحة العامة كلية التقنية الطبية/مرزق زهير حسن علي قنا

 االلكترونية

 الكلية

كلية التجارة والعلوم  زيدان ضو الغناي على

 السياسية
مدير مكتب الدراسات  إدارة الموارد البشرية

 والتدريب

 الكلية

رئيس قسم الوسائل  الفيزياء كلية العلوم/سبها زيدان ضو بشير اهويدى

 التعليمية

 الكلية

منسق ضمان الجودة  الثقنية الطبية كلية التقنية الطبية/مرزق زينب علي يوسف ماضي

 بالقسم

 القسم

سالم إبراهيم على الحاج 

 على

منسق الدراسة  علم االجتماع أوباري/التربية 

 واألمتحانات بالقسم العلمي

 القسم

سالم علي محمد علي 

 عثمان

 الكلية رئيس قسم القسم العام سبها -التربية البدنية 

منسق البحوث  التاريخ كلية اآلداب/سبها سالم محمد عبدهللا مسعود

 واالستشارات

 القسم

سالم محمود عبدالهادي 

 مسعود

منسق الدراسة  قسم اللغة االفريقية كلية اآلداب/سبها

 واألمتحانات بالقسم العلمي

 القسم

منسق الدراسة  اللغة العربية كلية التربية/غات سترة رمضان أمالي شيدة

 واألمتحانات بالقسم العلمي

 القسم

 الكلية رئيس قسم التخطيط واألدارة كلية اآلداب/سبها سعاد سعيد عبدهللا الغاتي

منسق الدراسة  الحاسوب التربية /أوباري سعاد علي سهل التنبل

 واألمتحانات بالقسم العلمي

 القسم

 القسم رئيس قسم قسم اللغة االفريقية كلية اآلداب/سبها ابوعزوم امحمد عليسعد 

سعد الزروق امحمد 

 الرشيد

 الكلية رئيس قسم القانون العام العام كلية القانون/الشاطئ

 القسم رئيس قسم التمريض العام التمريض/سبهاكلية  سعد عمر أمحمد احميدة

 الكلية رئيس قسم الشريعة كلية القانون/الشاطئ سالمة فرج منصور سالم

سلسبيل حسين بشير 

 االمين

منسق ضمان الجودة  الفيزياء كلية التربية/تراغن

 بالقسم

 القسم

الصالحين  سلوى الزروق

 األخضر

منسق البحوث  الرياضيات التربية /أوباري

 واالستشارات بالقسم

 القسم

سلوى عبدالنبي إبراهيم 

 علي

 القسم رئيس قسم الشبكات واالتصاالت كلية تقنية المعلومات

سليمان الصالحين علي 

 خنينة

نقيب أعضاء هيئة  الحاسوب التربية /أوباري

 التدريس بالكلية

 الكلية

سليمان حندي صالح 

 سليمان

رئيس قسم الوسائل  القبالة وحديتي الوالدة كلية التمريض/سبها

 التعلمية

 الكلية

منسق ضمان الجودة  التاريخ أوباري/التربية  سليمان علي محمد اندين

 بالقسم

 القسم

سليمان فرج عبدالسالم 

 المرابط

 الكلية رئيس قسم الحاسوب التربية /أوباري

وكيل الشؤون العلمية  وقاية النبات كلية الزراعة/سبها سليمان فضل سليمان فضل

 بالكلية

 الكلية

سليمة العربي امحمد 

 العربي

 القسم رئيس قسم قسم طب أسنان األطفــال كلية الطب األسنان/سبها
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منسق الدراسة  اللغة األنجليزية كلية اآلداب/سبها سمر احمودة بلقاسم دياب

 واألمتحانات بالقسم العلمي

 القسم

عبدهللا سمية رمضان 

 اوغلة

منسق الدراسة  اللغة األنجليزية كلية التربية/غات

 واألمتحانات بالقسم العلمي

 القسم

سميرة محمد مسعود 

 منصور

 القسم رئيس قسم الحاسوب كلية التربية/غات

 القسم رئيس قسم الرياضيات التربية/الشاطئكلية  سناء زايد أحمد علي

منسق البحوث  علم االجتماع التربية /أوباري شعبان محمد علي الصالح

 واالستشارات بالقسم

 القسم

 الكلية مشرف قاعات الشويرف التاريخ كلية التربية/الشاطئ صالح سعد صالح مسعود

عبدالسالم عبدهللا صالح 

 البغدادي

رئيس مجلة العلوم  اللغة العربية كلية اآلداب/سبها

 األنسانية

 الجامعة

صالح على صالح 

 ابوعزوم

كلية العلوم الهندسية 

 والتقنية/الشاطئ
منسق الدراسة  هندسة الكترونية

 بالقسم العلمي واألمتحانات

 القسم

 الكلية عميد كلية العام كلية التمريض/سبها صالح علي صالح المنوني

منسق ضمان الجودة  الكيمياء كلية التربية/تراغن صالحة علي علي فتاح

 بالقسم

 القسم

صفاء حسين احمد 

 الحضيرى

منسق الدراسة  الرياضيات كلية العلوم/سبها

 واألمتحانات بالقسم العلمي

 القسم

 القسم رئيس قسم اللغة العربية كلية التربية/تراغن صفية حسين بشير األمين

صالح عبدالسالم سعد 

 محمد

 الكلية رئيس قسم السلوكية كلية التربية/الشاطئ

صليحة العالم الطاهر 

 بكوري

 القسم رئيس قسم العالج الطبيعي كلية التقنية الطبية/مرزق

كلية العلوم الهندسية  ضو أبراهيم الهمالى عطية

 والتقنية/الشاطئ
منسق ضمان الجودة  الهندسة المدنية

 بالقسم

 القسم

طارق البكاي مسعود 

 البكاي

منسق الدراسة  علم النفس التربية /أوباري

 واألمتحانات بالقسم العلمي

 القسم

 القسم منسق الدراسات العليا الفيزياء كلية العلوم/سبها طارق محمد فايز احمد

طاهر احمد حسين 

 الفيتوري

الهندسية كلية العلوم 

 والتقنية/الشاطئ
منسق البحوث  الصناعات الغدائية

 واالستشارات بالقسم

 القسم

رئيس لجنة أعضاء هيئية  الكيمياء كلية العلوم/سبها طاهر محمد حسن اسعيديه

 التدريس

 الجامعة

وكيل الشؤون العلمية  هندسة المواد والتآكل والتعدينهندسة الطاقة  طه ابراهيم علي عبدهللا

 بالكلية

 الكلية

 الكلية رئيس قسم علوم القران كلية التربية/الشاطئ طه سالم محمد محمد

عائشة أحمد ابوالقاسم 

 القادري

منسق ضمان الجودة  علم الحيوان كلية العلوم/سبها

 بالقسم

 القسم

 القسم رئيس قسم التقنيات الحيوية كلية العلوم/سبها عائشة أرحومة علي عامر

منسق الدراسة  علم التفسير والفلسفة كلية اآلداب/سبها عائشة ارحيم عثمان ارحيم

 واألمتحانات بالقسم العلمي

 القسم

عائشة الطيب المدني اماكة 

 االنصاري

منسق الدراسة  الكيمياء كلية التربية/غات

 واألمتحانات بالقسم العلمي

 القسم

عائشة رمضان محمد 

 ابراهيم

كلية العلوم الهندسية 

 والتقنية/الشاطئ
 الكلية رئيس العالقات الثقافية علوم البيئة

عائشة عبدالنبي يوسف 

 السلهاب

مدير مكتب الدراسات  الدراسات االسالمية التربية /أوباري

 والتدريب

 الكلية

عائشة محمد عبدالسالم 

 شهلول

كلية العلوم الهندسية 

 والتقنية/الشاطئ
رئيس قسم البحوث  المختبرات الطبية

 واالستشارات

 الكلية

عائشة موسى الفيتوري 

 ابوبكر

 القسم رئيس قسم علوم الحاسوب كلية تقنية المعلومات
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عائشه الصديق علي 

 الصديق

منسق ضمان الجودة  علم اجتماع كلية التربية/تراغن

 بالقسم

 القسم

عبدالسالم  عادل عبدالقادر

 االطرش

رئيس قسم ضمان الجودة  العام كلية التمريض/سبها

 بالكلية

 الكلية

 القسم رئيس قسم العام كلية التمريض/سبها عادل محمد بركة محمد

 القسم رئيس قسم الجغرافيا كلية اآلداب/سبها عادل محمد عمر اكديوش

منسق الدراسة  اللغة العربية كلية اآلداب/سبها عادل محمد يوسف الناجم

 واألمتحانات بالقسم العلمي

 القسم

وكيل الشؤون العلمية  القسم العام سبها -التربية البدنية  عاشور سعيد مينه محمد

 بالكلية

 الكلية

 القسم منسق الدراسات العليا اللغة األنجليزية كلية اآلداب/سبها المهدي محمد فايدعامر 

رئيس قسم ضمان الجودة  نظم المعلومات كلية تقنية المعلومات عامر صالح سهل محمد

 بالكلية

 الكلية

منسق الدراسة  انتاج الحيواني كلية الزراعة/سبها عبد الرحيم زايد سعد بركة

 واألمتحانات بالقسم العلمي

 القسم

عبد السالم أبوبكر سالم 

 شفشوف

 القسم رئيس قسم اللغة العربية كلية التربية/الشاطئ

عبد المطلب احمد محمد 

 المحمودى

منسق الدراسة  العام التقنية الطبية/مرزقكلية 

 واألمتحانات بالقسم العلمي

 القسم

عبدالباسط عثمان علي 

 مادي

رئيس لجنة المطبوعات  علم التفسير والفلسفة كلية اآلداب/سبها

 والنشر

 الجامعة

عبدالحكيم بشير مصباح 

 بن مسكين

 القسم رئيس قسم الهندسة الزراعية الزراعة/سبهاكلية 

عبدالرحمن احمد حمزة 

 احمد

 القسم رئيس قسم اللغة األنجليزية كلية اآلداب/سبها

عبدالرحمن محمد 

 السنوسي محمد

وكيل الشؤون العلمية  البشري كلية الطب البشري/سبها

 بالكلية

 الكلية

عبدالسالم أحمد حسين 

 إمحمد

 الكلية رئيس قسم القانون الخاص الخاص كلية القانون/الشاطئ

عبدالسالم ادريس عبدهللا 

 ادريس

 القسم رئيس قسم التاريخ الطبيعي التربية /أوباري

السنوسي محمد  عبدالسالم

 ابوبكر

 الكلية مسجل كلية الجغرافيا التربية /أوباري

عبدالسالم الفيتوري عثمان 

 الصالحين

 الكلية عميد كلية القسم العام سبها -التربية البدنية 

عبدالسالم سالم الصالحين 

 السالم

األقتصاد كلية 

 والمحاسبة/مرزق
 القسم رئيس قسم ادارة االعمال

عبدالسالم على جبريل 

 حسن

 القسم رئيس قسم الدراسات االسالمية التربية /أوباري

عبدالسالم على مسعود 

 الرماي

 القسم رئيس قسم اللغة الالنجليزية التربية /أوباري

عبدالسالم علي امحمد 

 جمعة

رئيس قسم الدراسة  العام كلية التمريض/سبها

 واالمتحانات

 الكلية

عبدالسالم عمر امحمد 

 الحداد

رئيس قشم الخدمة  العام كلية القانون/الشاطئ

 االجتماعية

 الكلية

كامل بشير  عبدالسالم

 سليمان

رئيس قسم الدراسة  اإلحصاء كلية العلوم/سبها

 واالمتحانات

 الكلية

عبدالسالم محمد أبوبكر 

 الكرتاوي

 القسم رئيس قسم وقاية النبات كلية الزراعة/سبها

عبدالسالم محمد محمد 

 صالح اعبيدات

مدير مكتب الدراسات  األحياء كلية التربية/تراغن

 والتدريب

 الكلية
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عبدالسالم مسعود 

 عبدالسالم الزكار

رئيس فسم ضمان الجودة  القسم العام كلية التربية زويلة

 بالكلية

 الكلية

عبدالسالم معتوق علي 

 هميل

منسق البحوث  الكيمياء كلية العلوم/سبها

 واالستشارات

 القسم

عبدالعزيز يوسف حسن 

 أحمد

كلية العلوم الهندسية 

 والتقنية/الشاطئ
منسق ضمان الجودة  الهندسة الميكانيكية

 بالقسم

 القسم

عبدالقادر ابراهيم سالمة 

 الربيعي

رئيس قسم ضمان الجودة  الفيزياء التربية/الشاطئكلية 

 بالكلية

 الكلية

عبدالقادر ابوغرارة علي 

 برناوي

 الكلية عميد كلية األحياء كلية التربية/تراغن

عبدالقادر السنوسى قاسم 

 احمد

 القسم رئيس قسم األحياء الدقيقة كلية العلوم/سبها

عبدالقادر عصمان 

 رمضان اسماعيل

 القسم رئيس قسم علم النفس التربية /أوباري

عبدالقادر علي أبوبكر 

 عمر

رثيس قسم الخدمات  هندسة الطاقة المتجددة هندسة الطاقة والتعدين

 االلكترونية

 الكلية

عبدالقار ابوغرارة 

 عبدالسالم اكريو

 الكلية عميد كلية علم النفس التربية /أوباري

عبدهللا ابراهيم عبدهللا 

 نورالدين

 الكلية عميد كلية االقتصاد الزراعي كلية الزراعة/سبها

منسق ضمان الجودة  علوم القران التربية/الشاطئكلية  عبدهللا امحمد علي جمعة

 بالقسم

 القسم

عبدهللا حمد يعقوب 

 عبدالجليل

منسق الدراسة  علم الحيوان كلية العلوم/سبها

 واألمتحانات بالقسم العلمي

 القسم

عبدهللا عبد القادر الزروق 

 ارزاق

رئيس نقابة اعضاء  علم الحيوان العلوم/سبهاكلية 

 التدريس بالكلية

 الكلية

عبدهللا عبدالجليل الشيباني 

 محمد

منسق الدراسة  التاريخ كلية اآلداب/سبها

 واألمتحانات بالقسم العلمي

 القسم

الهندسية كلية العلوم  عبدهللا علي عبدهللا الشوفير

 والتقنية/الشاطئ
 الكلية ع.ه.ت علوم البيئة

عبدهللا محمد ابراهيم 

 االسود

 القسم رئيس قسم التربة والمياه كلية الزراعة/سبها

كلية العلوم الهندسية  عبدهللا محمد عبدهللا سالم

 والتقنية/الشاطئ
 القسم الدراسات العليامنسق  علوم البيئة

عبدالمنعم أحمد محمد 

 مسعود

 الكلية رئيس قسم اعداد طب علوم األرض كلية العلوم/سبها

عبدالمنعم صالح أبونيران 

 قريره

كلية التجارة والعلوم 

 السياسية
مدير مكتب العالقات  إدارة الموارد البشرية

 الثقافية

 الجامعة

عبدالهادي علي محمد 

 البصير

 الكلية عميد كلية األحياء الدقيقة كلية العلوم/سبها

عبدالوهاب يوسف حسن 

 أحمد

 الكلية رئيس قسم الصحة العامة كلية التقنية الطبية/مرزق

عثمان أبوبكر عثمان 

 الحضيري

 الكلية رئيس القسم العام القسم العام هندسة الطاقة والتعدين

عثمان عبدهللا محمد بن 

 ناجم

منسق ضمان الجودة  التاريخ كلية التربية/الشاطئ

 بالقسم

 القسم

عربية عبد السالم عبد 

 النبي المغربي

منسق ضمان الجودة  الكيمياء العلوم/سبهاكلية 

 بالقسم

 القسم

عزالدين عمر الدلولى 

 عوض

مدير مكتب الدراسات  العام كلية القانون/الشاطئ

 والتدريب

 الكلية

مدير مركز العربي  علوم األرض كلية العلوم/سبها على صالح على ابوعزوم

 البحاث الصحراء

 الكلية

كلية العلوم الهندسية  على محمد احمد العرابى

 والتقنية/الشاطئ
 الكلية ع.ه.ت هندسة الكترونية
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 الكلية رئيس العالقات الثقافية االحياء كلية التربية/الشاطئ على مختار محمد الجربي

على مصباح خليفة محمد 

 السود

كلية التجارة والعلوم 

 السياسية
 الكلية رئيس العالقات الثقافية المحاسبة

منسق الدراسة  اللغة الفرنسية كلية اآلداب/سبها على ونيس عمر مرعى

 واألمتحانات بالقسم العلمي

 القسم

 القسم رئيس قسم التاريخ الطبيعي كلية التربية/تراغن شلتوتعلي إبراهيم محمد 

 القسم رئيس قسم العام كلية التمريض/سبها علي احمد علي حومه

منسق ضمان الجودة  قسم اللغة االفريقية كلية اآلداب/سبها علي ادريس علي ابوريمة

 بالقسم

 القسم

علي الطاهر عبد السالم 

 مفتاح

منسق البحوث  اللغة العربية التربية /أوباري

 واالستشارات بالقسم

 القسم

علي الطاهر عبدالقادر 

 بداوي

منسق الدراسة  الدراسات االسالمية التربية /أوباري

 بالقسم العلمي واألمتحانات

 القسم

كلية التجارة والعلوم  علي الغناي مصباح علي

 السياسية
منسق ضمان الجودة  المحاسبة

 بالقسم

 القسم

منسق الدراسة  التقنيات الحيوية كلية العلوم/سبها علي صالح علي زيدان

 بالقسم العلمي واألمتحانات

 القسم

علي عبد الرحمن محمد 

 عكا شة

كلية العلوم الهندسية 

 والتقنية/الشاطئ
رئيس قسم ضمان الجودة  هندسة الكترونية

 بالكلية

 الكلية

علي عبد السالم علي 

 الشامي

الجودة منسق ضمان  انتاج الحيواني كلية الزراعة/سبها

 بالقسم

 القسم

علي عبدالرزاق يوسف 

 الفالني

منسق ضمان الجودة  الخدمة األجتماعية كلية اآلداب/سبها

 بالقسم

 القسم

علي عبدالسالم عبدهللا 

 خليفة

 القسم منسق الدراسات العليا التاريخ كلية اآلداب/سبها

عبدالقادر محمد علي 

 الشنوكي

كلية العلوم الهندسية 

 والتقنية/الشاطئ
 القسم رئيس قسم هندسة الكترونية

مدير مكتب الدراسات  التربة والمياه كلية الزراعة/سبها علي عبدالنبي محمد شاكي

 العليا

 الكلية

 القسم رئيس قسم سنة ثانية كلية الطب البشري/سبها علي فرج ٍمسعود هواد

رئيس قسم ضمان الجودة  القسم العام سبها -التربية البدنية  علي مبروك خميس احميده

 بالكلية

 الكلية

علي محمد احمد 

 عبدالرحمن الزوي

منسق ضمان الجودة  النباتعلم  كلية العلوم/سبها

 بالقسم

 القسم

عمر ابوالقاسم جبريل 

 ساسي

كلية التجارة والعلوم 

 السياسية
رئيس قسم الجودة اقتصاد  التخطيط االقتصادي

 سبها

 الكلية

العلمية وكيل الشؤون  الشؤن العلمية كلية الصيدلة عمر سعد صالح ابريكه

 بالكلية

 الكلية

 الكلية رئيس العالقات الثقافية نظم المعلومات كلية تقنية المعلومات عمر عبدالغني علي شيبة

منسق ضمان الجودة  االحياء كلية التربية/الشاطئ عمر عبدهللا على عيسى

 بالقسم

 القسم

قسم جراحة الفم و الوجه  كلية الطب األسنان/سبها جابر النمر عيسى الزروق

 والفكين

 القسم رئيس قسم

عيسى عمر عيسى 

 السرحاني

 القسم رئيس قسم اإلحصاء كلية العلوم/سبها

الهندسية كلية العلوم  غادة فضل إبراهيم األجواد

 والتقنية/الشاطئ
منسق الدراسة  المختبرات الطبية

 واألمتحانات بالقسم العلمي

 القسم

غزالن محمد الزروق بن 

 مسكين

 الكلية رئيس قسم الرياضيات كلية التربية/الشاطئ

كلية العلوم الهندسية  فؤاد فروج فرج فروج

 والتقنية/الشاطئ
 القسم منسق الدراسات العليا الهندسة المدنية
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منسق البحوث  علم النبات كلية العلوم/سبها فادية جمعة محمد اشعيوي

 واالستشارات

 القسم

فاطمة عبدالوهاب محمد 

 االمام

كلية العلوم الهندسية 

 والتقنية/الشاطئ
 الكلية ع.ه.ت العام

فاطمة على محمد 

 التوهامى

منسق الدراسة  الكيمياء كلية العلوم/سبها

 واألمتحانات بالقسم العلمي

 القسم

فاطمة عويدات خليفة 

 مسعود

 القسم رئيس قسم نظم المعلومات كلية تقنية المعلومات

فاطمة فؤاد الهاشمي 

 الشريف

منسق ضمان الجودة  الحاسوب التربية /أوباري

 بالقسم

 القسم

فاطمة محمد إمحمد 

 الهمالي

منسق ضمان الجودة  العام كلية التمريض/سبها

 بالقسم

 القسم

منسق الدراسة  الزراعياالقتصاد  كلية الزراعة/سبها فاطمة محمد عثمان محمد

 واألمتحانات بالقسم العلمي

 القسم

كلية العلوم الهندسية  فاطمة ناجم امحمد شيبة

 والتقنية/الشاطئ
منسق الدراسة  علوم البيئة

 واألمتحانات بالقسم العلمي

 القسم

فتحي ابوبكر البركولي 

 الفتحي

العلوم الهندسية كلية 

 والتقنية/الشاطئ
 القسم رئيس قسم الصناعات الغدائية

منسق الدراسة  اللغة العربية كلية اآلداب/سبها فتحي حسن علي خطاب

 واألمتحانات بالقسم العلمي

 القسم

كلية العلوم الهندسية  فتحي علي ابراهيم الوافي

 والتقنية/الشاطئ
 القسم منسق الدراسات العليا هندسة الكترونية

كلية العلوم الهندسية  فرج الهادي فرج ابوكليش

 والتقنية/الشاطئ
 القسم رئيس قسم العام

نقيب أعضاء هيئة  وقاية النبات كلية الزراعة/سبها فضل ابوبكر قاسم فضل

 التدريس بالكلية

 الكلية

كلية األقتصاد  فوزي علي محمد مختار

 والمحاسبة/مرزق
رئيس قسم ضمان الجودة  المحاسبة

 بالكلية

 الكلية

فوزيه عبداللطيف احمد 

 خليفه

منسق ضمان الجودة  األحياء كلية التربية/تراغن

 بالقسم

 القسم

ابوالقاسم الذليمي كوثر 

 العربي

منسق البحوث  االقتصاد الزراعي كلية الزراعة/سبها

 واالستشارات

 القسم

منسق الدراسة  قسم البستنة كلية الزراعة/سبها ليلى محمد على جبريل

 واألمتحانات بالقسم العلمي

 القسم

الشريف  ليلى وانتقلى

 عموش

 القسم رئيس قسم الحاسوب كلية التربية/غات

 القسم رئيس قسم الثقنية الطبية كلية التقنية الطبية/مرزق مؤمن عابدو الخير عبدهللا

 الكلية رئيس قسم هندسة النفط هندسة الطاقة والتعدين مادى عبدهللا نصر عبدهللا

مبروكة حبيب الهادي 

 العزومي

 القسم رئيس قسم العلوم النفسية واالجتماعية كلية التربية/الشاطئ

منسق ضمان الجودة  الرياضيات التربية /أوباري مبروكة حسن حيد محمد

 بالقسم

 القسم

مبروكة حسين محمد 

 ابوزيد

منسق ضمان الجودة  األحياء الدقيقة كلية العلوم/سبها

 بالقسم

 القسم

مبروكة محمد ابوبكر 

 الزوي

كلية العلوم الهندسية 

 والتقنية/الشاطئ
 القسم منسق الدراسات العليا المختبرات الطبية

منسق ضمان الجودة  علوم القرآن كلية اآلداب/سبها الرشيدمبروكة محمد علي 

 بالقسم

 القسم

منسق الدراسة  علم األجتماع كلية اآلداب/سبها مبروكه علي احمد التمتام

 واألمتحانات بالقسم العلمي

 القسم

مبروكه محمد سعيد 

 الفاخري

 الكلية رئيس قسم الدراسات العليا التاريخ كلية اآلداب/سبها
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مبروكه محمد عبدهللا 

 الدرمون

 القسم رئيس قسم العام كلية التقنية الطبية/مرزق

مجدى عبدالفراج عبدهللا 

 خيرهللا

 القسم رئيس قسم الحيوانيانتاج  كلية الزراعة/سبها

محجوبة صالح الطيب 

 منير

منسق ضمان الجودة  القسم العام هندسة الطاقة والتعدين

 بالقسم

 القسم

محمد أحمد سليمان 

 الساعدي ابراهيم

رئيس قسم البحوث  العام كلية التمريض/سبها

 واالستشارات

 الكلية

محمد أحمد محمد 

 محمدصالح

منسق الدراسة  علوم القرآن كلية التربية/غات

 واألمتحانات بالقسم العلمي

 القسم

محمد أعبيد الزنتاني 

 إبراهيم

 القسم رئيس قسم علم االجتماع التربية /أوباري

أبوغرارة عبد  محمد إمحمد

 الحفيظ

منسق البحوث  التاريخ التربية /أوباري

 واالستشارات

 القسم

محمد ابراهيم اسويسي 

 محمد

كلية العلوم الهندسية 

 والتقنية/الشاطئ
 الكلية ع.ه.ت الهندسة المدنية

منسق ضمان الجودة  هندسة الطاقة المتجددة هندسة الطاقة والتعدين محمد ابراهيم محمد علوه

 بالقسم

 القسم

محمد ابوبكر الطاهر 

 عبدالرحمن

كلية التجارة والعلوم 

 السياسية
منسق ضمان الجودة  التخطيط االقتصادي

 بالقسم

 القسم

محمد ابوبكر عبدالقادر 

 ابوبكر

 الجامعة مدير مركز اللغة األنجليزية كلية اآلداب/سبها

رئيس قسم ضمان الجودة  انتاج الحيواني كلية الزراعة/سبها محمد احمد محمد يونس

 بالكلية

 الكلية

 القسم رئيس قسم هندسة النفط هندسة الطاقة والتعدين محمد احميد محرز علوه

محمد ادريس أحمد 

 األنصاري

 الكلية رئيس قسم اللغة العربية التربية /أوباري

محمد ادريس عبدالسالم 

 ارحومه

 الكلية ع.ه.ت اللغة الالنجليزية التربية /أوباري

وكيل الشؤون العلمية  الكيمياء كلية العلوم/سبها محمد ارحيم عمر ارحيم

 بالجامعة

 الجامعة

محمد األمين محمد 

 الشريف

كلية العلوم الهندسية 

 والتقنية/الشاطئ
 الكلية عضو لجنة تسيرية الهندسة الميكانيكية

رئيس قسم البحوث  علم التفسير والفلسفة كلية اآلداب/سبها محمد األمين محمد حسن

 واالستشارات

 الكلية

 القسم رئيس قسم محاصيل كلية الزراعة/سبها محمد السالم امحمد السالم

محمد السنوسي علي 

 الشريف

 الكلية عميد كلية االحياء كلية التربية/الشاطئ

محمد الشريف امحمد 

 صمبة

منسق ضمان الجودة  هندسة النفط هندسة الطاقة والتعدين

 بالقسم

 القسم

محمد الصويد نصر 

 عبدالرحمن

 الكلية منسق الدراسات والتدريب العام كلية التمريض/سبها

منسق ضمان الجودة  الفيزياء التربية /أوباري محمد الطاهر محمد طاهر

 بالقسم

 القسم

محمد الكيالني المدني 

 ابراهيم

منسق ضمان الجودة  هندسة المواد والتآكل هندسة الطاقة والتعدين

 بالقسم

 القسم

محمد المبروك خليفة 

 رجب

األقتصاد كلية 

 والمحاسبة/مرزق
 القسم رئيس قسم تمويل و المصارف

محمد المهدي محمد 

 الطاهر

منسق ضمان الجودة  الصحة العامة كلية التقنية الطبية/مرزق

 بالقسم

 القسم

محمد الولي عبدالقادر 

 السنوسي الشريف

كلية العلوم الهندسية 

 والتقنية/الشاطئ
 القسم رئيس قسم الهندسة المعمارية
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محمد امراجع محمد 

 القذافي

رئيس قسم ضمان الجودة  اإلحصاء كلية العلوم/سبها

 بالكلية

 الكلية

محمد باي علي حسين 

 محمد

منسق ضمان الجودة  اإلحصاء كلية العلوم/سبها

 بالقسم

 القسم

محمد جاب هللا محمد 

 عبدالقادر

 الكلية ع.ه.ت قسم اللغة االفريقية كلية اآلداب/سبها

نقيب أعضاء هيئة  القسم العام هندسة الطاقة والتعدين محمد خليفة صالح خليفة

 التدريس بالكلية

 الكلية

ناجم عبد هللا  محمد دروخ

 وريق

منسق ضمان الجودة  علم التفسير كلية التربية/الشاطئ

 بالقسم

 القسم

محمد زيدان الفيتورى 

 زيدان

 الكلية رئيس قسم الدراسات العليا الكيمياء كلية العلوم/سبها

محمد عبد هللا أحمد 

 الشريف

كلية العلوم الهندسية 

 والتقنية/الشاطئ
منسق ضمان الجودة  الصناعات الغدائية

 بالقسم

 القسم

محمد عبد هللا حسبن 

 الطاهر

مدير مكتب الدراسات  هندسة الطاقة المتجددة هندسة الطاقة والتعدين

 العليا

 الكلية

محمد عبدالسالم حسن 

 الحضيري

 القسم منسق شعبة علوم القرآن كلية اآلداب/سبها

محمد عبدالسالم علي 

 فضيل

مدير مكتب البحوث  علوم الحاسوب كلية تقنية المعلومات

 واالستشارات العلمية

 الكلية

محمد عبدالسالم محمد 

 المحمودى

منسق البحوث  التربة والمياه كلية الزراعة/سبها

 واالستشارات

 القسم

محمد عبدالقادر مخزوم 

 منصور

وكيل الشؤون العلمية  العام كلية القانون/الشاطئ

 بالكلية

 الكلية

محمد عبدالقادر معتوق 

 معتوق

 القسم رئيس قسم الحاسوب كلية التربية/تراغن

محمد عبداللحفيط محمد 

 البوسيفي

 القسم رئيس قسم سنة رابعة كلية الطب البشري/سبها

محمد عبدهللا السلهاب 

 السلهاب

 الكلية رئيس العالقات الثقافية الرياضيات التربية /أوباري

كلية التجارة والعلوم  محمد عبدهللا اوحيدة نجم

 السياسية
وكيل الشؤن العلمية  إدارة الموارد البشرية

 بمركز اللغات

 الجامعة

محمد عثمان محمد 

 الشامسا

كلية األقتصاد 

 والمحاسبة/مرزق
 القسم رئيس القسم العام المحاسبة

كلية التجارة والعلوم  محمد علي الطاهر عبدو

 السياسية
 الكلية رئيس قسم إدارة الموارد البشرية

منسق الدراسة  التاريخ التربية /أوباري محمد علي بلقاسم محمد

 واألمتحانات بالقسم العلمي

 القسم

منسق ضمان الجودة  السلوكية التربية/الشاطئكلية  محمد علي محمد الصغير

 بالقسم

 القسم

كلية التجارة والعلوم  محمد عمر محمد عثمان

 السياسية
منسق ضمان الجودة  العام

 بالقسم

 القسم

البحوث منسق  الدراسات االسالمية التربية /أوباري محمد عياد علي البكاي

 واالستشارات

 القسم

محمد محمد عبدالرحمن 

 البركولي

مدير مكتب الدراسة  علوم الحاسوب كلية تقنية المعلومات

 واإلمتحانات بالكلية

 الكلية

منسق ضمان الجودة  الجغرافيا كلية التربية/الشاطئ محمد مختار محمد فكرون

 بالقسم

 القسم

محمد مسعود علي 

 ابوالعوينات

منسق البحوث  الفيزياء كلية العلوم/سبها

 واالستشارات

 القسم

منسق الدراسة  الكيمياء كلية العلوم/سبها محمد مسعود عمر هويدي

 واألمتحانات بالقسم العلمي

 القسم

 القسم رئيس القسم العام انتاج الحيواني كلية الزراعة/سبها محمد مفتاح احمد امداكم
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محمد مفتاح علي 

 الصمباني

 القسم منسق الدراسات العليا علم النبات كلية العلوم/سبها

 الكلية رئيس قسم الفيزياء كلية التربية/تراغن محمد منصور سعيد شكرة

محمد نورى احمد حسين 

 امحمد

 الكلية رئيس العالقات الثقافية هندسة الطاقة المتجددة هندسة الطاقة والتعدين

محمد يوسف محمد 

 التمامي

 القسم رئيس قسم اللغة الفرنسية كلية اآلداب/سبها

نقيب أعضاء هيئة  قسم اللغة االفريقية كلية اآلداب/سبها محمد يونس خليفة ضو

 التدريس بالكلية

 الكلية

محمود حفص الدين علي 

 الوان

وكيل الشؤون العلمية  علوم الحاسوب كلية تقنية المعلومات

 بالكلية

 الكلية

محمود صالح محمود 

 الجداوي

 القسم رئيس قسم القسم العام كلية تقنية المعلومات

مختار محمد ابراهيم 

 زيالوي

كلية التجارة والعلوم 

 السياسية
 الجامعة مستشار مالي المحاسبة

الدراسة رئيس قسم  الخاص كلية القانون/الشاطئ مرعي عامر مرعي عامر

 واالمتحانات

 الكلية

منسق ضمان الجودة  التربة والمياه كلية الزراعة/سبها مريم ثابت كانمي العماري

 بالقسم

 القسم

رئيس قسم ضمان الجودة  اللغة األنجليزية كلية اآلداب/سبها مريم حسن علي منصور

 بالكلية

 الكلية

سليمان صالح مريم 

 بكوري

رئيس قسم ضمان الجودة  الكيمياء كلية التربية/تراغن

 بالكلية

 الكلية

منسق ضمان الجودة  التخطيط واألدارة كلية اآلداب/سبها مريم على صالح العامري

 بالقسم

 القسم

كلية العلوم الهندسية  مريم محمد بشر عبدهللا

 والتقنية/الشاطئ
منسق ضمان الجودة  المختبرات الطبية

 بالقسم

 القسم

منسق ضمان الجودة  الرياضيات كلية التربية/تراغن مريم موسى عمر الصوفي

 بالقسم

 القسم

مسعود امحمد صالح 

 الرقيق

 الجامعة رئيس الجامعة الكيمياء العلوم/سبهاكلية 

مسعود عبد القادر الطاهر 

 خليفة

منسق البحوث  علم التفسير والفلسفة كلية اآلداب/سبها

 واالستشارات

 القسم

كلية العلوم الهندسية  مسعود علي احمد فكرون

 والتقنية/الشاطئ
 الكلية رئيس قسم المدنيةالهندسة 

كلية العلوم الهندسية  مسعود فرج علي ابوستة

 والتقنية/الشاطئ
منسق ضمان الجودة  العام

 بالقسم

 القسم

مسعودة عمر ابوالقاسم 

 خليفة

منسق الدراسة  األحياء الدقيقة كلية العلوم/سبها

 واألمتحانات بالقسم العلمي

 القسم

كلية التجارة والعلوم  مصباح سالم احمد علي

 السياسية
 القسم رئيس قسم التخطيط االقتصادي

مصطفى األمين الصادق 

 محمد

 الكلية ع.ه.ت الفيزياء كلية العلوم/سبها

محمد  مصطفى عبدالسالم

 بابا

رئيس قسم الدراسة  اللغة العربية كلية التربية/غات

 واالمتحانات

 الكلية

مصطفى عبدالغني علي 

 شيبة

رئيس قسم ضمان الجودة  الشريعة كلية القانون/الشاطئ

 بالكلية

 الكلية

مصطفى علي الصغير 

 الحضيري

 الكلية عميد كلية العام كلية الصيدلة

مصطفى محمد عبدهللا 

 احمد

 القسم رئيس قسم الفيزياء كلية العلوم/سبها

منسق البحوث  علم النفس التربية /أوباري مفتاح صالح محمد مطر

 واالستشارات

 القسم
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منار صالح عبدالسالم 

 البغدادي

منسق ضمان الجودة  الجغرافيا كلية اآلداب/سبها

 بالقسم

 القسم

منصور ابوهديمة 

 عبدالسالم محمد بن مسكين

كلية العلوم الهندسية 

 والتقنية/الشاطئ
منسق ضمان الجودة  الهندسة المعمارية

 بالقسم

 القسم

منصور علي عبدهللا 

 الصغير

 الكلية عميد كلية علوم الحاسوب كلية تقنية المعلومات

كلية العلوم الهندسية  منصور عويدات سالم سالم

 والتقنية/الشاطئ
 الكلية رئيس قسم الدراسات العليا علوم البيئة

منصور ميجنة أمحمد 

 حسين

رئيس قسم الدراسة  القسم العام زويلةكلية التربية 

 واالمتحانات

 الكلية

منى عبدالسالم ميالد 

 الويفه

كلية العلوم الهندسية 

 والتقنية/الشاطئ
 القسم منسق الدراسات العليا الصناعات الغدائية

رئيس قسم الدراسة  الحاسوبعلوم  كلية تقنية المعلومات منى محمد علي الشريف

 واالمتحانات

 الكلية

 الكلية عميد كلية العام كلية القانون/الشاطئ منير احمد سعد الشيبانى

موسى السنوسي المهدي 

 عبدالرزاق

 القسم رئيس قسم ال يوجد لديه قسم كلية التربية/غات

رئيس قسم البحوث  علم النفس التربية /أوباري موسى حسن موسى حسن

 واالستشارات

 الكلية

موسى عبدالرحمن بكده 

 آبو

وكيل الشؤون العلمية  علم النفس التربية /أوباري

 بالكلية

 الكلية

 الكلية عميد كلية الكيمياء التربية/غاتكلية  موسى محمد خوده محمد

 الكلية ع.ه.ت العام كلية القانون/الشاطئ موسي الحسن عتيق علي

موسي محمد عبدالرحمن 

 مي

 الكلية عميد كلية الهندسةالكيميائية هندسة الطاقة والتعدين

كلية العلوم الهندسية  ميالد موسى محمد عكاشة

 والتقنية/الشاطئ
 الكلية ع.ه.ت الصناعات الغدائية

رئيس قسم ضمان الجودة  العام كلية الصيدلة نادية سالم محمد الرويق

 بالكلية

 الكلية

نادية علي المهدي 

 عبدالنبي

منسق البحوث  علم النفس اآلداب/سبهاكلية 

 واالستشارات

 القسم

ناصر ابراهيم محمد علي 

 ابراهيم

 القسم رئيس قسم التاريخ كلية اآلداب/سبها

وكيل الشؤون العلمية  علم النبات كلية العلوم/سبها ناصر سالم محمد الرويق

 بالكلية

 الكلية

ناصر منصور محمود 

 ابوهمود

كلية العلوم الهندسية 

 والتقنية/الشاطئ
رئيس قسم الدراسة  هندسة الكترونية

 واالمتحانات

 الكلية

منسق ضمان الجودة  الكيمياء كلية التربية/الشاطئ نجالء حبيب الهادي محمد

 بالقسم

 القسم

 القسم رئيس قسم اللغة األنجليزية كلية التربية/غات خليل أبوبكر حمادي نجمى

نجيب عبد السالم علي 

 الشامي

منسق ضمان الجودة  قسم البستنة كلية الزراعة/سبها

 بالقسم

 القسم

 الكلية رئيس قسم الرياضيات العلوم/سبهاكلية  نزهة إمحمد إبراهيم الحاج

منسق البحوث  علوم األرض كلية العلوم/سبها نصر محمد الزوام البهلول

 واالستشارات بالقسم

 القسم

 الكلية رئيس قسم الجغرافيا كلية التربية/الشاطئ نصر محمد علي قرينات

قسم أمراض وطب الفم  كلية الطب األسنان/سبها نعيمة فرج محمد البريكى

 والتشخيص واألشعة

 القسم رئيس قسم

 القسم رئيس القسم العام العام كلية التقنية الطبية/مرزق نواسة علي محمد بريكاو

نورالدين الطاهر 

 عبدالسالم مفتاح

منسق ضمان الجودة  علم التفسير التربية /أوباري

 بالقسم

 القسم
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 الكلية ع.ه.ت اللغة األنجليزية كلية اآلداب/سبها نوره ونيس ابراهيم صالح

منسق ضمان الجودة  واالجتماعيةالعلوم النفسية  كلية التربية/الشاطئ هدى أحمد امحمد اوليطي

 بالقسم

 القسم

 الكلية رئيس قسم علم النبات كلية العلوم/سبها هدى سالم محمد الرويق

منسق ضمان الجودة  اللغة األنجليزية كلية التربية/تراغن هدي العالم الطاهر بكوري

 بالقسم

 القسم

منسق ضمان الجودة  الكيمياء كلية التربية/الشاطئ عبدهللا سعيد سالمهدي 

 بالقسم

 القسم

 الكلية ع.ه.ت الكيمياء كلية التربية/الشاطئ هدي عبدهللا سعيد سالم

منسق البحوث  الحيوانعلم  كلية العلوم/سبها هدي محمود علي اسماعيل

 واالستشارات

 القسم

منسق الدراسة  الفيزياء كلية التربية/تراغن وسام احمد محمد زيارة

 واألمتحانات بالقسم العلمي

 القسم

منسق الدراسة  الجغرافيا كلية اآلداب/سبها وفاء محمد عطية شخنوب

 بالقسم العلمي واألمتحانات

 القسم

كلية التجارة والعلوم  وليد محمد مفتاح عمران

 السياسية
 القسم رئيس القسم العام المحاسبة

كلية العلوم الهندسية  ياسر فتحي حسن نصار

 والتقنية/الشاطئ
 القسم رئيس قسم الهندسة الميكانيكية

 يوسف ابوبكر عبدااله

 عمر

 الكلية ع.ه.ت الفيزياء كلية العلوم/سبها

يوسف صالح عبد السالم 

 البغدادي

 الكلية رئيس قسم الجنائي كلية القانون/الشاطئ

يوسف عبدالرزاق 

 عبدالسالم العربي

 الكلية رئيس قسم اللغة العربية التربية /أوباري

يوسف محمد أبوالقاسم 

 الصيد

 الكلية   علم األجتماع كلية اآلداب/سبها

منسق ضمان الجودة  اللغة الالنجليزية التربية /أوباري يوسف محمد علي عمر

 بالقسم

 القسم

يوسف ممدو حميدي 

 كنديبي

األقتصاد كلية 

 والمحاسبة/مرزق
وكيل الشؤون العلمية  المحاسبة

 بالكلية

 الكلية

 


