
 جامعة غريان

ي 
ون  يد االلكبر  داب والعلوم مزدةال هيئة التدريس بكلية  ألعضاءقائمة بالبر

 

 

ي االسم  االسم ر.م باإلنجلب   ي  
ون  يد االلكبر  البر

وك مكاري   .1  ABRAHEEM SAED ALMABROUK abraheem.almabrouk@gu.edu.ly ابراهيم سعد المبر

 AHMED ALMAHDI AHMED ahmed.ahmed@gu.edu.ly أحمد المهدي أحمد مكاري   .2

 AHMED GAITH AHMED MASAUD ahmed.masaud@gu.edu.ly مسعود احمد غيث احمد علي   .3

 ARHAYM AHMED ALMUKHTAR ALHADI arhaym.alhadi@gu.edu.ly ارحيم أحمد مختار أحمد   .4

 ASMMA MOHAMMED HAMOUDAH asmma.hamoudah@gu.edu.ly أسماء محمد حموده  أبومنيجل   .5

 ALAMIN ABULGASIM A. ABUSBAIHA alamin.abusbaiha@gu.edu.ly أحمد ابو سبيحة األمي   أبو القاسم   .6

يل   .7  ALTAHIR OMRAN ALI altahir.ali@gu.edu.ly الطاهر عمران علي جبر

 ALTAHIR MOHAMMED ALI GHIREEBAH altahir.ghireebah@gu.edu.ly الطاهر محمد علي عبد هللا غريبة   .8

 ELMOKHTAR MOHAMMED AHMED ALI GHARIBA elmokhtar.ghariba@gu.edu.ly المختار محمد أحمد غريبة   .9

ي   .10
 AYOUB RAMADAN ALWAHEESHI ayoub.alwaheeshi@gu.edu.ly ايوب رمضان أحمد مصباح الوحيش 

 BAHR GHAYTH AHMED bahr.ahmed@gu.edu.ly بحر غيث أحمد علي   .11

 HALIMA SALEH ALI AB.AL.GASEM halima.ab.al.gasem@gu.edu.ly حليمة صالح علي سعيد أبوالقاسم   .12

 KHALED ALI TOMI khaled.tomi@gu.edu.ly خالد علي عبد القادر التومي   .13

ية سعيد أمحمد لمو   .14  KHAYRIYAH SAEID LAMMW khayriyah.lammw@gu.edu.ly خب 

 RAJAH ABRAHEEM EISAY ALAMASHAY rajah.alamashay@gu.edu.ly رجعة إبراهيم عيش المشاي   .15

 RAMADAN AMER ALI AMHAMED ramadan.amhamed@gu.edu.ly رمضان عامر علي محمد   .16

 ZAINEB MUSBAH ALI zaineb.ali@gu.edu.ly زينب مصباح علي أبوالقاسم   .17

 SUAD HASSAN ALI ALSHUWEESHEEN suad.alshuweesheen@gu.edu.ly سعاد حسن علي الشويشي     .18

 SLIM GHAITH AHMAD ALI MASOUD slim.masoud@gu.edu.ly سليم غيث أحمد علي   .19

 SOMAIA MOKTAHR BEN NUSIR somaia.nusir@gu.edu.ly سمية المختار ابوبكر بن نصب    .20

 TALAL MOHAMED ALI OTHMAN tala.othman@gu.edu.ly طالل محمد علي بشب    .21

 ABDULHAKIM ALMEHDI KHLIFA MAKARI abdulhakim.makari@gu.edu.ly عبد الحكيم المهدي خليفة مكاري   .22

 ABDULHAKIM MOHAMAD ALI HAMOUDA abdulhakim.hamouda@gu.edu.ly عبد الحكيم محمد علي حموده   .23

 ABDULRAHMAN RAHOUMA ALI SAHAB abdulrahman.sahab@gu.edu.ly عبد الرحمن رحومة علي سحاب   .24

 ABDULRAHMAN ALI ABDULIAH abdulrahman.abduliah@gu.edu.ly عبد الرحمن علي عبد هللا مكاري   .25

 ABDULSASM ADRRS SAEID abdulsasm.saeid@gu.edu.ly السالم ادريس سعيد سويشي عبد   .26

 ABDULSALAM HUSAYN MASOUD ALSHOUSHEEN abdulsalam.alshousheen@gu.edu.ly عبد السالم حسي   مسعود الشويشي     .27

 ABDUSALAM ABDULLAH ISSA MAKARI abdusalam.makari@gu.edu.ly عبد السالم عبد هللا عيش مكاري   .28

 ABDEL FATTAH MOUSA MOHAMMED abdel.mohammed@gu.edu.ly عبد الفتاح موىس محمد الصويعي   .29



 ABDULLAH KHALILL ABDULLAH ALAZHARI abdullah.alazhari@gu.edu.ly عبد هللا خليل عبد هللا االزهري   .30

 ABDULLA MOHAMED GHARIBA abdulla.ghariba@gu.edu.ly عبد هللا محمد ابراهيم غريبة   .31

 ABD ALALAH MOHAMMED OBAYD ALHOUAWSI abdalalah.alhouawsi@gu.edu.ly عبد هللا محمد عبيد الحواىسي   .32

 ABDULLAH MUFTAH ALI abdullah.ali@gu.edu.ly عبد هللا مفتاح علي عزيز   .33

 ABDULMENEM RAMADAN M. SWAISI abdulmenem.swaisi@gu.edu.ly محمد سويشي عبد المنعم رمضان    .34

 ABDULMAJID MOHAMMED AMHIMMID ALHADDAD abdulmajid.alhaddad@gu.edu.ly عبدالمجيد محمد امحمد الحداد   .35

 ALI ABRAHEEM EISAY GHAREEBAH ali.ghareebah@gu.edu.ly علي ابراهيم عيش غريبة   .36

 ALI MOHAMED IBRAHIM ali.ibrahim@gu.edu.ly القاسم أحمد إبراهيمعلي محمد أبو   .37

ي   .38
 ALI MOHAMED ABDLLAH ELFAGHI ali.elfaghi@gu.edu.ly علي محمد عبد هللا الفقر

 FATH ABDULRAHMAN ALMUKTHAR fath.almukthar@gu.edu.ly فاتح عبد الرحمن المختار محمد   .39

 FATHI MOHAMED OMAR AMER fathi.amer@gu.edu.ly عمر القماطي فتحي محمد    .40

 FAKR ADDIN MOHAMED SWAISSI fakr.swaissi@gu.edu.ly فخر الدين محمد سويشي محمد   .41

وكة مفتاح موىس المزداوي   .42  MABRUKA MIFTAH MOUSA mabruka.mousa@gu.edu.ly مبر

 MAGDI MISBAH ALSUNOUSI HUSAYN magdi.husayn@gu.edu.ly السنوىسي حسن مجدي مصباح   .43

 MOHAMED ABULGASIM ABUAJILA mohamed.abuajila@gu.edu.ly محمد ابو القاسم محمد ابو عجيلة   .44

 MOHAMED KHALIFA ELNAJEM DEERAH mohamed.deerah@gu.edu.ly محمد خليفة الناجم ديرة   .45

 MOHAMED ZAYID ALQLAM mohamed.alqlam@gu.edu.ly زايد الغالم أمحمد محمد   .46

 MOHAMMED ABDURAHMAN ALZHARI mohammed.alzhari@gu.edu.ly محمد عبد الرحمن محمد االزهري   .47

 MOHAMMED MOHAMMED ALKAMEL ALAROUT mohammed.alarout@gu.edu.ly محمد محمد الكامل العكروت   .48

 MOHAMED MASUD AHMED SAQA RASAH mohamed.rasah@gu.edu.ly محمد مسعود صاقع راسة   .49

 MARWAH MOHAMMED MASOUD SAQAA RASAH marwah.rasah@gu.edu.ly مروة محمد مسعود صاقع رأسه   .50

 MARIEM AHMED AL QAMOUDI mariem.alqamoudi@gu.edu.ly مريم أحمد أمحمد القمودي   .51

 MASUD ALBASER M. ALWALAD masud.alwalad@gu.edu.ly مسعود البشب  محمد الشتيوي   .52

 MONEER EMHAMED MAKARI moneer.makari@gu.edu.ly منب  امحمد ابراهيم مكاري   .53

 MUNAYR ALI ABDULALI munayr.abdulali@gu.edu.ly منب  علي عبد العالي حنيش   .54

 MOUSAY AHMED AMHIMMID mousay.amhimmid@gu.edu.ly موىس أحمد محمد مكاري   .55

 MILAD ABOAILKASEM AHMED ABUSBIHA milad.abusbiha@gu.edu.ly ميالد أبوالقاسم أحمد أبوسبيحة   .56

 MEELOUD BILEID AHMED meeloud.ahmed@gu.edu.ly ميلود بلعيد أحمد مقام  .57

 NAJAT ALI ELHADY najat.elhady@gu.edu.ly نجاة علي الهادي عمر نص   .58

 NOSAIBA ABDULJALIL MOHAMED nosaiba.mohamed@gu.edu.ly نسيبة عبد الجليل محمد أمحمد   .59

 HANA ALAZOUMI ABDULSALAM KSHAKA hana.kshaka@gu.edu.ly هناء العزومي عبد السالم كشاكه   .60

 WALID SALEM KHALIFA TUARI walid.tuari@gu.edu.ly وليد سالم خليفة الثواري   .61

 YOSEF DEKHAIL MOHAMED MAKARI yose.makari@gu.edu.ly يوسف دخيل محمد إبراهيم مكاري   .62

 


