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 أوال: الجهات االدارية 

 مكتب رئيس الجامعة 

 مكتب شؤون المجلس

 مكتب وكيل الشؤون العلمية 

 مكتب التخطيط والمتابعة 

 قسم التخطيط 

 وحدة التخطيط المالي

 وحدة التخطيط اإلداري 

 الدراسات والبحوث وحدة 

 قسم المتابعة 

 وحدة المتابعة اإلدارية 

 وحدة المتابعة المالي 

 وحدة المتابعة الفني 

 وحدة العالقات 

 وحدة المحفوظات 

 إدارة الشؤون اإلدارية والمالية ) الكاتب العام (

 مدير مكتب الكاتب العام 

 وحدة المحفوظات 

 وحدة الطباعة 

 اإلدارية مكتب الشؤون 

 شؤون الموظفين قسم 

 وحدة الشؤون الضمانية 

 وحدة الملفات الشخصية 

 قسم المحفوظات 

 وحدة الطباعة والنسخ 

 وحدة االرشيف 

 قسم تخطيط الموارد البشرية والمالكات 

 قسم تأهيل وتنمية الموظفين 

 مكتب الشؤون المالية 

 قسم المرتبات 

 قسم المنح الطالبية 

 الخزائن قسم 

 قسم التحول 

 قسم المصروفات 

 قسم الحاسبات الختامية 

 قسم المحفوظات 

 العامة قسم الخدمات مكتب 

 قسم العالقات 

 وحدة الزائرين 

 وحدة االستعالمات 

 الخدمات قسم 

 وحدة النظافة 

 قسم الحركة

 وحدة النقل 

 وحدة الصيانة 

 قسم السالمة المهنية 

 مكتب خدمات طرابلس

 مكتب المشتريات والمخازن 

 قسم المشتريات 

 قسم المخازن العامة 

 مكتب الشؤون القانونية 

 مكتب تنمية الموارد الذاتية 

 قسم التعاقدات 

 قسم المتابعة 

 قسم االيرادات 

 الدوليمكتب التعاون 

 قسم الشؤون االدارية 

 وحدة الترجمة 

 قسم تقنية المعلومات 

 األكاديمي قسم االتفاقيات والتبادل 

 األكاديمي وحدة التبادل 

 وحدة االتفاقيات الثقافية 

 وحدة التحقق من الشهادات 

 قسم المنظمات والمشاريع الدولية 

 وحدة المنظمات الدولية 

 وحدة المشاريع الدولية 

 قسم خدمة المجتمع 

 وحدة النشاطات المحلية 

 وحدة حاضنات االعمال 

 مكتب المراجعة الداخلية

 وحدة مراجعة المصروفات 

 وحدة مراجعة المرتبات 

 وتقييم اآلداء قسم الجودةمكتب 

 الجودةقسم 

 قسم تقييم اآلداء

 مكتب الحرس الجامعي 

 قسم الشؤون االدارية 

 قسم أالمن حراسة 

 قسم المتابعة أالمنية 



 قسم الرصد والمتابعة 

 والمراقبة قسم التنظيم  

 ادارة المكتبات

 مكتب شؤون المكتبات والتوثيق 

 قسم شؤون المكتبة 

 قسم التوثيق 

 مكتب الطباعة والنشر والترجمة والدوريات العلمية 

 قسم الطباعة والنشر 

 قسم الترجمة 

 قسم الدوريات 

 مكتب التوريد والتوزيع 

 قسم الخدمات مكتب الشؤون االدارية و

 االدارية قسم الشؤون 

 الخدمات قسم 

 قسم المخازن والمبيعات 

 وحدة المخازن 

 وحدة مبيعات الكتب 

 إدارة الدراسات العليا والتدريب 

 مكتب الدراسات

 قسم التسجيل 

 قسم شؤون المعيدين 

 مكتب البعثات 

 لجنة الدراسات العليا والتدريب 

 مكتب التدريب 

 إدارة شؤون أعضاء هيئة التدريس 

 شؤون أعضاء هيئة التدريس الوطنيين مكتب 

 مكتب شؤون أعضاء هيئة التدريس الغير وطنيين 

 قسم العالقات العامة

 مكتب أسكان اعضاء هيئة التدريس 

 قسم االستقبال والتسكين 

 الخدمات قسم 

 قسم الشؤون االدارية 

 لجنة شؤون أعضاء هيئة التدريس

 إدارة الشؤون الفنية والمشروعات 

 مكتب الشؤون الفنية 

 قسم الصيانة 

 وحدة صيانة الكهرباء 

 وحدة السباكة 

 وحدة التكييف والتبريد 

 وحدة النجارة والحدادة

 مكتب المشروعات 

 قسم التصميم 

 قسم االشراف والمتابعة 

 مكتب الشؤون االدارية 

 إدارة النشاط الطالبي

 مكتب النشاط الرياضي الطالبي 

 الثقافي مكتب النشاط 

 قسم الفني والمسرح 

 المسجل العام

 مكتب الشؤون االدارية 

 مكتب التسجيل والدراسة واالمتحانات 

 قسم التسجيل 

 قسم الدراسة

 قسم االمتحانات 

 قسم الخريجين 

 قسم الوافدين 

 مكتب الوسائل التعلمية 

 مكتب الخدمة االجتماعية 

 مكتب االسكان الطالبي واإلعاشة 

 قسم الخدمات الشؤون االدارية وقسم 

 قسم الخدمات وحدة 

 وحدة الصيانة 

 قسم االسكان الطالبي )بيت محمد الدرة( 

 وحدة التسكين 

 وحدة االشراف 

 وحدة التغذية 

 قسم الخدمات وحدة 

 قسم االسكان الطالبي )بيت الزراعي( 

 وحدة التسكين 

 وحدة االشراف 

 وحدة التغذية 

 الخدمات قسم وحدة 

 قسم االسكان الطالبي )بيت امعيتيقة( 

 وحدة التسكين 

 وحدة االشراف 

 وحدة التغذية 

 قسم الخدمات وحدة 

 قسم االسكان الطالبي )بيت البركولي( 

 وحدة التسكين 

 وحدة االشراف 



 وحدة التغذية 

 قسم الخدمات وحدة 

 قسم االسكان الطالبي )بيت االقتصاد بنات( 

 التسكين وحدة 

 وحدة االشراف 

 وحدة التغذية 

 قسم الخدمات وحدة 

 قسم االسكان الطالبي  بيت االقتصاد بنين 

 وحدة التسكين 

 وحدة االشراف 

 وحدة التغذية 

 قسم الخدمات وحدة 

 قسم االسكان الطالبي  بيت االتقنية الطبية بنات مرزق 

 وحدة التسكين 

 وحدة االشراف 

 وحدة التغذية 

 قسم الخدمات وحدة 

 قسم االسكان الطالبي )بيت تراغن بنين( 

 وحدة التسكين 

 وحدة االشراف 

 وحدة التغذية 

 قسم الخدمات وحدة 

 قسم االسكان الطالبي )بيت تراغن بنات( 

 وحدة التسكين 

 وحدة االشراف 

 وحدة التغذية 

 قسم الخدمات وحدة 

 قسم االسكان الطالبي )بيت اوباري بنين( 

 وحدة التسكين 

 وحدة االشراف 

 وحدة التغذية 

 قسم الخدمات وحدة 

 قسم االسكان الطالبي )بيت اوباري بنات( 

 وحدة التسكين 

 وحدة االشراف 

 وحدة التغذية 

 قسم الخدمات وحدة 

 قسم االسكان الطالبي )بيت غات(

 وحدة التسكين 

 وحدة االشراف 

 وحدة التغذية 

 قسم الخدمات وحدة 

 مركز االبتكار والريادة

 قسم الشؤون االدارية 

 قسم الشؤون القانونية 

 قسم المستشارين 

 قسم الدراسات والتخطيط والتدريب 

 قسم التمويل واالستثمار 

 قسم حاضنات االعمال

 قسم التعاون والعالقات العامة

 قسم االعالم 

 مركز االعالم 

 مكتب الشؤون االدارية والمالية 

 شؤون الموظفين قسم 

 وحدة الطباعة 

 وحدة المحفوظات 

 قسم الشؤون المالية 

 والعالقات العامة الخدمات قسم 

 قسم الخدمات وحدة 

 وحدة االتصال والعالقات العامة

 مكتب االنتاج 

 قسم االنتاج المنوع 

 قسم االنتاج المرئي 

 قسم التسويق 

 قسم المطبوعات 

 وحدة هيئة تحرير الصحيفة 

 وحدة تحرير المجلة 

 مكتب التدريب والتطوير 

 مكتب التواصل والدعم الفني 

 قسم الترجمة 

 قسم الموقع االلكتروني 

 قسم الصيانة 

 قسم التواصل االجتماعي 

 مركز التدريب والتطوير 

 رئيس المجلس العلمي 

 قسم التدريب االستشاري 

 وحدة التدريب 

 وحدة االستشارات 

 واالعالن قسم التسويق 

 وحدة التسويق 



 وحدة االعالم 

 قسم التوثيق والمعلومات 

 وحدة التوثيق 

 وحدة المعلومات 

 قسم الجودةقسم التقييم وضمان 

 مكتب الشؤون االدارية والمالية 

 مركز المعلومات والتوثيق 

 مكتب الشؤون االدارية 

 مكتب االحصاء 

 مكتب التوثيق 

 مركز خدمات الحاسوب

 الشؤون الفنية قسم 

 وحدة البرمجة وتحليل النظم 

 وحدة الشبكات واالتصاالت 

 وحدة الصيانة الفنية 

 وحدة مراقبة وتشغيل النظم 

 قسم تحديث وتطوير موقع  الجامعة 

 وحدة التطوير 

 قسم البحت والتطوير والتدريب 

 قسم الشؤون االدارية والمالية

 العامة قسم الخدمات وحدة 

 اللغاتمركز 

 مكتب الشؤون االدارية والمالية 

 قسم الخدمات قسم الشؤون االدارية و

 قسم الشؤون المالية 

 قسم الشؤون التعليمية 

 المختبر العلمي المركزي 

 مكتب الشؤون الفنية والعلمية

 قسم التحاليل الكيميائية 

 وحدة التحليل الطيفي ومعقبات الكتلة

 وحدة التحاليل الكروتوماجراف

 وحدة تحاليل الوزن الحراري 

 قسم التحليل الموجي 

 وحدة تجهير وتحضير العينات 

 قسم الخدمات مكتب الشؤون االدارية والمالية و

 قسم الخدمات قسم الشؤون االدارية و

 قسم الشؤون المالية 

 مركز البحوث واالستشارات العلمية

 العلمية قسم البحوث 

 قسم االستشارات العلمية

 وتقييم االداء  قسم الجودةمكتب ضمان 

 قسم الجودة قسم ضمان 

 قسم تقييم اآلداء

 مجلة جامعة سبها

 مجلة جامعة سبها للعلوم التطبيقية 

 مجلة جامعة سبها للعلوم اإلنسانية 

 مجلة جامعة سبها للعلوم الطبية 

 مركز خدمة المجتمع والبيئة 

 مكتب إدارة تنمية المجتمع  

 مكتب إدارة الخدمة االجتماعية  

 مكتب إدارة البيئة  

 مكتب وحدة البحوث والدراسات 

 مكتب المستشارون 

 مكتب الشؤون اإلدارية والمالية 

  قسم الجودةمكتب المتابعة و

 مكتب العالقات العامة

 

 ثانيا: الجهات االكاديمية 

  كلية االداب .1

  أوالً : قسم اإلعالم 

  ثانياً : قسم التاريخ 

  ثالثاً : قسم التخطيط واإلدارة

  ثالثاً : قسم الجغرافيا 

  ابعاً : قسم اللغة اإلنجليزية ر

  رابعاً : قسم اللغة الفرنسية 

 رابعاً : قسم علم التفسير والفلسفة 

  خامساً : قسم علم النفس 

  سادسا : قسم علم اإلجتماع 

  سابعاً : قسم اللغة األفريقية 

  ثامناً : قسم اللغة العربية 

 مسسجل الكلية

 قسم الشوؤن االدارية 

 قسم الجودة

 قسم الدراسات والتدريب 

 شؤون الموظفين قسم 

 قسم الخزينة 

 قسم الخدمات 

 قسم االستشارات والبحوث 

 قسم التعاون الدولي 



 كلية التربية البدنية  .2

  قسم التربية البدنية عام 

 مسسجل الكلية

 قسم الشوؤن االدارية 

 قسم الجودة

 قسم الدراسات والتدريب 

 الموظفين قسم شؤون 

 قسم الخزينة 

 قسم الخدمات 

 قسم االستشارات والبحوث 

 قسم التعاون الدولي 

 مسسجل الكلية

 قسم الشوؤن االدارية 

 قسم الجودة

 قسم الدراسات والتدريب 

 قسم شؤون الموظفين 

 قسم الخزينة 

 قسم الخدمات 

 قسم االستشارات والبحوث 

 قسم التعاون الدولي 

 

 اوباري كلية التربية  .3

  أوالً : قسم األحياء 

  ثانياً : قسم التاريخ 

  ثالثاً : قسم الجغرافيا 

  رابعاً : قسم الحاسوب 

 خامساً : قسم الدراسات اإلسالمية 

  سادساً : قسم الرياضيات 

  خامساً : قسم الفيزياء

  ثامناً : قسم الكيمياء 

  تاسعاً: قسم اللغة العربية 

  عاشراً : قسم اللغة اإلنجليزية

 الحادي عشر : قسم علم اإلجتماع 

  الثاني عشر : قسم علم التفسير

  الثالث عشر : قسم علم النفس

 مسسجل الكلية

 قسم الشوؤن االدارية 

 قسم الجودة

 قسم الدراسات والتدريب 

 قسم شؤون الموظفين 

 قسم الخزينة 

 قسم الخدمات 

 قسم االستشارات والبحوث 

 قسم التعاون الدولي 

 

 كلية التربية الشاطى .4

  أوالً : قسم األحياء 

  ثانياً : قسم التاريخ 

  ثالثاً : قسم التاريخ ـ قاعات الشويرف 

  رابعاً : قسم التربية وعلم النفس ـ قاعات الشويرف 

  خامساً : قسم الجغرافيا 

  سادساً : قسم الرياضيات 

  سابعاً : قسم الرياضيات ـ قاعات الشويرف 

  ثامناً : قسم السلوكية 

  تاسعاً : قسم الفيزياء 

  عاشراً : قسم الكيماء 

  الحادي عشر : قسم اللغة اإلنجليزية 

  الثاني عشر : قسم العربية 

  الثالث عشر : قسم العربية ـ قاعات الشويرف 

  الرابع عشر : قسم علم اإلجتماع 

  الخامس عشر : قسم علمي عام 

  السادس عشر : قسم علوم القرآن

 مسسجل الكلية

 الشوؤن االدارية قسم 

 قسم الجودة

 قسم الدراسات والتدريب 

 قسم شؤون الموظفين 

 قسم الخزينة 

 قسم الخدمات 

 قسم االستشارات والبحوث 

 قسم التعاون الدولي 

 

 كلية التربية غات .5

  أوالً : قسم األحياء 

  ثانياً : قسم الحاسوب 

  ثالثاً : قسم الرياضيات 

  رابعاً : قسم الكيمياء 

  خامساً : قسم اللغة اإلنجليزية

  سادساً : قسم اللغة العربية 

  سابعاً : قسم علوم القرآن 



 مسسجل الكلية

 قسم الشوؤن االدارية قسم 

 قسم الجودة قسم 

 قسم الدراسات والتدريب قسم 

 قسم شؤون الموظفين قسم 

 قسم الخزينة قسم 

 قسم الخدمات قسم 

 والبحوث قسم االستشارات قسم 

 قسم التعاون الدولي 

 

 كلية التمريض  .6

  أوالً : قسم التمريض العام 

 وحديثي  تانياً : قسم القبالة 

 القسم العام 

 مسسجل الكلية

 قسم الشوؤن االدارية قسم 

 قسم الجودة قسم 

 والتدريب قسم الدراسات قسم 

 قسم شؤون الموظفين 

 قسم الخزينة قسم 

 قسم الخدمات قسم 

 قسم االستشارات والبحوث قسم 

 قسم التعاون الدولي 

 

 كلية الزراعة  .7

  أوالً : قسم اإلقتصاد الزراعي

  ثانياً : قسم التربية والمياه 

  ثالثاً : قسم اإلنتاج الحيواني 

  رابعاً : قسم البستنة 

  خامساً : قسم علمي عام 

  سادساً : قسم المحاصيل 

  سابعاً : قسم الهندسة الزراعية

  ثامناً : قسم وقاية النبات 

 مسسجل الكلية

 قسم الشوؤن االدارية قسم 

 قسم الجودة قسم 

 قسم الدراسات والتدريب قسم 

 قسم شؤون الموظفين 

 قسم الخزينة 

 قسم الخدمات 

 قسم االستشارات والبحوث 

 العالقات الدولية

 

 كلية الطب البشري .8

  أوالً : قسم إعداد طب 

 مسسجل الكلية

 قسم قسم الشوؤن االدارية 

 قسم الجودة

 قسم الدراسات والتدريب قسم 

 قسم شؤون الموظفين قسم 

 قسم الخزينة قسم 

 قسم الخدمات 

 قسم االستشارات والبحوث 

 التعاون الدولي قسم 

 

 كلية العلوم الهندسية والتقنية  .9

  اوال : قسم الصناعات الغدائية

 تانياً : القسم العام 

  رابعاً : قسم المختبرات الطبية

  خامساً : قسم الهندسة المدنية 

  سادساً : قسم الهندسة المعمارية 

  سابعاً : قسم الهندسة الميكانيكية 

  ثامناً : قسم علوم البيئة 

  تاسعاً : قسم الهندسة االلكترونية 

  عاشراً : قسم هندسة الطبية 

 مسسجل الكلية

 قسم الشوؤن االدارية 

 قسم الجودة

 قسم قسم الدراسات والتدريب 

 قسم قسم شؤون الموظفين 

 قسم الخزينة 

 قسم الخدمات 

 االستشارات والبحوث قسم قسم 

 قسم التعاون الدولي 

 

 كلية العلوم .10

  أوالً : قسم األحياء الدقيقة 

  تانياً : قسم اإلحصاء

  ثالثاً : قسم التقنيات الحيوية 

  رابعاً : قسم الحاسوب 



  خامساً : قسم الرياضيات 

  سادساً : قسم الفيزياء 

  سابعاً : قسم الكيمياء

  : قسم علم الحيوان ثامناً 

  تاسعاً : قسم علم النبات 

  عاشراً : قسم علوم األرض 

  القسم العام 

 مسسجل الكلية

 الشوؤن االدارية قسم 

 الجودةقسم 

 الدراسات والتدريب قسم 

 شؤون الموظفين قسم 

 الخزينة قسم 

 الخدمات قسم 

 االستشارات والبحوث قسم 

 العالقات الدوليةقسم 

 

 كلية التربية زويلة  .11

  قسم الحاسوب 

 قسم اللغة اإلنجليزية 

 قسم صيدلة عام قسم 

 مسسجل الكلية

 الشوؤن االدارية قسم 

 الجودةقسم 

 الدراسات والتدريب قسم 

 شؤون الموظفين قسم 

 الخزينة قسم 

 الخدمات قسم 

 قسم االستشارات والبحوث 

 العالقات الدولية

 

 كلية تقنية المعلومات  .12

  اوالً : قسم اإلتجاه العام 

  تانياً : قسم الشبكات 

  ثالثاَ : علوم الحاسوب 

 مسسجل الكلية

 قسم الشوؤن االدارية 

 قسم الجودة

 قسم الدراسات والتدريب 

 قسم شؤون الموظفين 

 قسم الخزينة 

 قسم الخدمات 

 قسم االستشارات والبحوث 

 العالقات الدولية

 مسسجل الكلية

 قسم الشوؤن االدارية 

 الجودةقسم 

 قسم الدراسات والتدريب 

 قسم شؤون الموظفين 

 قسم الخزينة 

 قسم الخدمات 

 قسم االستشارات والبحوث 

 العالقات الدولية

 

 كلية الطاقة والتعدين .13

  أوالً : القسم العام 

  الطاقات المتجددةتانياً : قسم هندسة 

  ثالثاً : قسم هندسة المواد 

  رابعاً: قسم هندسة النفط والغاز 

  : قسم الهندسة الكيميائية خامسا

 مسسجل الكلية

 الشوؤن االدارية قسم 

 الجودةقسم 

 الدراسات والتدريب قسم 

 شؤون الموظفين قسم 

 الخزينة قسم 

 الخدمات قسم 

 االستشارات والبحوث قسم 

 التعاون الدولي قسم 

 

 كلية التجارة والعلوم السياسية  .14

  القسم العام 

  االقتصادي قسم التخطيط 

  قسم المحاسبة 

  قسم ادارة الموارد البشرية

 مسسجل الكلية

 الشوؤن االدارية قسم 

 الجودةقسم 

 الدراسات والتدريب قسم 

 شؤون الموظفين قسم 



 الخزينة قسم 

 الخدمات قسم 

 والبحوث االستشارات قسم 

 العالقات الدوليةقسم 

 

 كلية طب االسنان .15

  قسم طب اسنان العام 

 أطفال قسم 

 جراحة فم قسم 

 طب الفم قسم 

 العالج التحفظي قسم 

 تركيبات قسم 

 امراض اللثةقسم 

 التقويم قسم 

 

 


