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للدخول الى البريد عن طريق  Gmailام عن طريق التطبيق في الهواتف الذكية او عن طريق المتصفحات في
جهاز الحاسوب الثابت او المحمول

إدارة الدراسات العليا والتدريب بالجامعة
ر .ت
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7

البريد االلكتروني
pgsc@sebhau.edu.ly

الصفة
لجنة الدراسات العليا بالجامعة
مدير االدارة
مكتب الدراسات العليا
مدير مكتب البعثات
مدير مكتب المعيدين
قسم التسجيل والقبول
االستفسار

postgradute@sebhau.edu.ly
grad.studies@sebhau.edu.ly
stsect.dept@sebhau.edu.ly
lect.dept@sebhau.edu.ly
registral.postg@sebhau.edu.ly
infop@sebhau.edu.ly

كلية اآلداب
ر .ت
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8

البريد االلكتروني

الصفة
مكتب الدراسات العليا بكلية اآلداب
منسق قسم اللغة العربية
منسق قسم اللغة االنجليزية
منسق قسم علم االجتماع
منسق قسم الجغرافيا
منسق قسم علم النفس
منسق قسم الفلسفة
منسق قسم التاريخ

post.gradutee@farts.sebhau.edu.ly
Parba.dept@farts.sebhau.edu.ly
Pengl.dept@farts.sebhau.edu.ly
PSoci.dept@farts.sebhau.edu.ly
PGeog.dept@farts.sebhau.edu.ly
PPsyc.dept@farts.sebhau.edu.ly
PPhi.dept@farts.sebhau.edu.ly
PHist.dept@farts.sebhau.edu.ly

كلية العلوم
ر .ت
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7

الصفة
مكتب الدراسات العليا بكلية العلوم
منسق قسم الرياضيات
منسق قسم الحاسوب
منسق قسم علم الحيوان
منسق قسم النبات
منسق قسم الفيزياء
منسق قسم الكمياء
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البريد االلكتروني

post.gradute@fsc.sebhau.edu.ly
PMath.dept@fsc.sebhau.edu.ly
PComp.dept@fsc.sebhau.edu.ly
PZool.dept@fsc.sebhau.edu.ly
PBota.dept@fsc.sebhau.edu.ly
PPhys.dept@fsc.sebhau.edu.ly
PChem.dept@fsc.sebhau.edu.ly

كلية العلوم الهندسية والتقنية
الصفة
مكتب الدراسات العليا بكلية العلوم الهندسية والتقنية
منسق قسم الهندسة المدنية
منسق قسم الهندسة االلكترونية
منسق قسم علم المختبرات الطبية
منسق قسم علوم البيئة
منسق قسم علوم وتقنية االغدية

ر .ت
.1
.2
.3
.4
.5
.6

البريد االلكتروني

post.gradute@feng.sebhau.edu.ly
PCivi.dept@feng.sebhau.edu.ly
PElec.dept@feng.sebhau.edu.ly
PMedi.dept@feng.sebhau.edu.ly
PEnvi.dept@feng.sebhau.edu.ly
PFood.dept@feng.sebhau.edu.ly

كلية الزراعة
ر .ت
.1
.2
.3

البريد االلكتروني
الصفة
مكتب الدراسات العليا بكلية الزراعة post.gradute@fagr.sebhau.edu.ly
منسق قسم االقتصاد الزراعي
PEcon.dept@fagr.sebhau.edu.ly
منسق قسم التربة والمياه
PSoil.dept@fagr.sebhau.edu.ly

كلية هندسة الطاقة والتعدين
ر .ت
.1
.2

الصفة
مكتب الدراسات العليا بكلية الطاقة والتعدين
منسق قسم الطاقات المتجددة

البريد االلكتروني

post.gradute@fenergy.sebhau.edu.ly
Prene.dept@fenergy.sebhau.edu.ly

مدراء مكاتب الدراسات العليا والتدريب بالكليات
ر.ت
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9
.10
.11

البريد االلكتروني
post.graduate@farts.sebhau.edu.ly
post.graduate@fsc.sebhau.edu.ly
post.graduate@fdent.sebhau.edu.ly
post.graduate@fagr.sebhau.edu.ly
post.graduate@fmed.sebhau.edu.ly
post.graduate@fedub.sebhau.edu.ly
post.graduate@flaw.sebhau.edu.ly
post.graduate@fmedtech.sebhau.edu.ly
post.graduate@fnurs.sebhau.edu.ly
post.graduate@fedut.sebhau.edu.ly
post.graduate@feduub.sebhau.edu.ly

الكلية
اآلداب
العلوم
طب االسنان
الزراعة
الطب البشري
التربية براك
القانون
التقنية الطبية مرزق
التمريض
التربية تراغن
التربية اوباري
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البريد االلكتروني
post.graduate@feconomic.sebhau.edu.ly
post.graduate@fedug.sebhau.edu.ly
post.graduate@feng.sebhau.edu.ly
post.graduate@fenergy.sebhau.edu.ly
post.graduate@fpharma.sebhau.edu.ly
post.graduate@fit.sebhau.edu.ly
post.graduate@fsport.sebhau.edu.ly
post.graduate@fcps.sebhau.edu.ly

4

الكلية
االقتصاد مرزق
التربية غات
العلوم الهندسية والتقنية
الطاقة والتعدين
الصيدلة
تقنية المعلومات
التربية البدنية
التجارة والعلوم السياسية

ت.ر
.12
.13
.14
.15
.16
.17
.18
.19

