
 جامعة غريان

ي 
ون  يد االلكبر  غريان اآلدابهيئة التدريس بكلية  ألعضاءقائمة بالبر

 

 

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

ي   .1
 Eptesam.baruny@gu.edu.ly 0 ابتسام عبد هللا عيىس البارون 

 Eptesam.dhabaa@gu.edu.ly 0 ابتسام عمر علي الضبع   .2

 EPTESAM MILOYD SALEH eptesam.saleh@gu.edu.ly ابتسام ميلود صالح األشهب  .3

 ABRAHEEM AHMED ALMUKHTAR ALSHITEEWI abraheem.alshiteewi@gu.edu.ly الشتيوي  ابراهيم احمد المختار   .4

ي   .5
وك السلين   ABRAHEEM ALNOURI SALIM ALSLEENI abraheem.alsleeni@gu.edu.ly إبراهيم النوري المبر

 AHMED ELBAHLOL A ALBAKAI ahmed.albakai@gu.edu.ly أحمد البهلول أحمد البكاي   .6

 Osama.barakat@gu.edu.ly 0 أسامة سعيد بركات   .7

 OSAMA ENAJEH osama.enajeh@gu.edu.ly أسامة عبد السالم الناجح   .8

 ASMA AHMAD ALAHMAR asma.alahmar@gu.edu.ly أسماء أحمد سالم األحمر   .9

 ASMAA MUSTAFA MOHAMMED ABBOUS asmaa.abbous@gu.edu.ly أسماء مصطف  محمد ابو دبوس   .10

 EATIDAL KHALEFA A HASAN eatidal.hasan@gu.edu.ly اعتدال خليفة عبد اللله حسن   .11

 AMNNAH MOHAMMED OMAR ALTUWARI amnnah.altuwari@gu.edu.ly أمنة محمد عمر الطويري   .12

 Anwar.yatem@gu.edu.ly 0 انور أمحمد محمد اليتيم   .13

 EMAN MUSTAFA KHARSHOF eman.kharshof@gu.edu.ly إيمان مصطف  عثمان خرشوف   .14

 INAS RAMADAN OMAR SHTEWI inas.shtewi@gu.edu.ly إيناس رمضان عمر الشتيوي   .15

 Albahlul.mansor@gu.edu.ly 0 البهلول علي محمد منصور   .16

 JAMAL BAYOD jamal.bayod@gu.edu.ly جمال البهلول صالح بيوض   .17

 Husain.mousa@gu.edu.ly 0 حسي   عمرو عمار موىس  .18

 jamal.albasir@gu.edu.ly 0 مسعود   حمدة علي ارحومة  .19

 HAMZA ABDULHAMID M ALHABIB hamza.alhabib@gu.edu.ly حمزة عبد الحميد محمد الحبيب   .20

 HAMIDA MOHAMED ALNAAS hamida.alnaas@gu.edu.ly حميدة محمد النعاس عبد العزيز   .21

 Hanan.ajily@gu.edu.ly 0 حنان عبد السلم عمار العجيلي   .22

 KHALIFA RAMADAN ALI TUNISH khalifa.tunish@gu.edu.ly خليفة رمضان علي طنيش   .23

 KHALIFA ABDULLAH KHALIFA HASAN khalifa.hasan@gu.edu.ly خليفة عبد هللا خليفة حسن   .24

ي امبية علي المكي   .25  KHAIRY ENBAIA ALMAKI khairy.almaki@gu.edu.ly خب 

 RAJEEH ALHADI ALMSIRI rajeeh.almsiri@gu.edu.ly راجية الهادي محمد المرصي   .26

 RABEE OMAR LIBAZ rabee.libaz@gu.edu.ly ربيع عمر محمد لبر    .27

 RABEEAH MAWLOUD SAED rabeeah.saed@gu.edu.ly ربيعة مولود سعد حبيب   .28

 RAJAB MOHAMED MISBAH DALANGO rajab.dalango@gu.edu.ly رجب محمد مصباح الدلنقو   .29



 RANADHAN ALMUKHTAR ALI ranadhan.ali@gu.edu.ly رمضان المختار علي خليفة   .30

 Ramadan.khalifa@gu.edu.ly 0 رمضان محمد رمضان خليفه   .31

 Zuhra.khamis@gu.edu.ly 0 زهرة منصور سالم خميس   .32

 ZAYNAB KHLLEEFAH HUSAYN ALKADI zaynab.alkadi@gu.edu.ly زينب خليفة حسي   الكدي   .33

ي سالم مصطف  سالم   .34
 Salim.shebani@gu.edu.ly 0 الشيبان 

 SALIMAH KHALLEEFAH SAED ALSHUWAYN salimah.alshuwayn@gu.edu.ly سالمة خليفة سعد الشوين   .35

 Saed.abdurrahman@gu.edu.ly 0 سعيد علي ابو القاسم عبد الرحمن   .36

 SAEIDAH SALIH saeidah.salih@gu.edu.ly سعيدة صالح عبد الكريم   .37

 Shadia.tajury@gu.edu.ly 0 شادية رجب رمضان التاجوري   .38

ي صالحة محمد حسي     .39
 SALHA MOHAMMED HUSAYN ALSHAYBANI salha.alshaybani@gu.edu.ly الشيبان 

 SAQR SASI SAQR MOHAMMED saqr.mohammed@gu.edu.ly صقر ساىسي صقر محمد   .40

ي   .41  SALAH RAO EIRAHIBI salah.eirahibi@gu.edu.ly صالح رمضان عمر الرحينر

 الجالي   .42
 TARIQ HUSSAIN ALJALI tariq.aljali@gu.edu.ly طارق حسي  

وك موىس   .43  ADIL OMAR ALMBROOK adil.almbrook@gu.edu.ly عادل عمر المبر

 AESHAH BADRUIDEEN ABDULSALAM aeshah.abdulsalam@gu.edu.ly عائشة بدر الدين عبد السالم  امحمد  .44

 Aisha.oun@gu.edu.ly 0 عائشة عثمان محمد عون   .45

 AISHA MASUOD ALMILYAN BAZIN aisha.bazin@gu.edu.ly عايشة مسعود محمد المليان   .46

ي بعيج   .47
 ABDULHMID ALTAHIR ALSHAYBANI abdulhmid.alshaybani@gu.edu.ly عبد الحميد الطاهر الشيبان 

 Abdurauf.albakkosh@gu.edu.ly 0 عبد الرؤوف أبوعجيله محمد البكوش  .48

 ABDULSALAMI OMAR AMHMMIDAR UOUB abdulsalami.uoub@gu.edu.ly عبد السالم عمر امحمد عرقوب   .49

 ABDULADIM ALBAHLUL BERDOM abduladim.berdom@gu.edu.ly عبد العظيم البهلول حميدة بردم  .50

اح عيىس   .51  Abdallah.essa@gu.edu.ly 0 عبد هللا رمضان البر

 ABDULHAFITH ALEISAWI abdulhafith.aleisawi@gu.edu.ly عبدالحفيظ محمد خليفه العيساوي   .52

 ABEER ABDULLAH ALBASHER AJLEEDII abeer.ajleedii@gu.edu.ly عبب  عبد هللا بشب  الجليدي   .53

ي حميد   .54
ي الحاج الشيبان   Ariby.hmaid@gu.edu.ly 0 عرينر

وك محمد علي   .55 ي المبر  AREIBI MABROUK areibi.mabrouk@gu.edu.ly عرينر

ي   .56  ALI TAHER AARIEBI ali.aariebi@gu.edu.ly علي الطاهر علي عرينر

 Omar.balah@gu.edu.ly 0 ح عمر شكري خليفة بال   .57

 Essa.masoud@gu.edu.ly 0 عيىس موىس موىس مسعود   .58

 Ghada.shushen@gu.edu.ly 0 غادة محمد حسي   الشوشي     .59

 FADEL A SALEM AMHAMED fadel.amhamed@gu.edu.ly فاضل ابو القاسم سالم أمحمد   .60

ي   .61  Fathi.ariby@gu.edu.ly 0 فتحي جمعة عمر عرينر

ي الزوالي   .62
 Fathi.zawali@gu.edu.ly 0 فتحي رمضان السن 

ي فتحية عامر   .63
 Fathia.aldehmani@gu.edu.ly 0 محمد الدهمان 

 Fathia.dabbos@gu.edu.ly 0 فتحية عثمان أحمد دبوس   .64

 FADWA ALI EMHEMED KARWAT fadwa.karwat@gu.edu.ly فدوى علي أمحمد خرواط   .65

 FIDAH ALSHARIF fidah.alsharif@gu.edu.ly فضة الشارف بشب  سالم   .66



 Fattom.yatem@gu.edu.ly 0 فطوم علي محمد اليتيم   .67

 FIKIRI MUFTAH FATHI ABORKHIS fikiri.aborkhis@gu.edu.ly فكري مفتاح فتحي ابو رخبص   .68

 FAHMI EMHIMED fahmi.emhimed@gu.edu.ly فهمي بدر الدين عبد السالم أمحمد   .69

ي   .70
 
 FAWZEYIA AGEALA SALEM ALLAFY fawzeyia.allafy@gu.edu.ly فوزية عقيلة سالم الألف

 KAREEMA MEELOUD SAED kareema.saed@gu.edu.ly كريمة مولود سعد حبيب   .71

ي محمد علي اشتاوه   .72
 Lutfi.ishtawa@gu.edu.ly 0 لطف 

ي   .73
 LUTFIYAH FATHULLAH MISBAH ALAREEFI lutfiyah.alareefi@gu.edu.ly لطيفه فتح هللا مصباح العريف 

 MEHRIZ BAYOUDH mehriz.bayoudh@gu.edu.ly محرز البهلول صالح بيوض   .74

 Mohamad.swisi@gu.edu.ly 0 محمد خليفة علي سويىسي   .75

ي سعيد   .76
ي المدن 

 ALMADANI SAEID ALHAAJ OMAR almadani.omar@gu.edu.ly الحاج المدن 

 MADEHA KHALEEFA SAID madeha.said@gu.edu.ly مديحة خليفة سالم محمد  .77

 Murad.ghrari@gu.edu.ly 0 مراد محمد رمضان الغراري   .78

 MASSOUD OMAR MOHAMMD massoud.mohammd@gu.edu.ly مسعود عمر محمد علي   .79

 MUSTAFA MWLOUD REZGALLAH mustafa.rezgallah@gu.edu.ly هللا مصطف  ميلود معتوق رزق   .80

 Mofida.alashhab@gu.edu.ly 0 م الشهبمفيدة مصطف  عبد السال   .81

ة ميلود فرحات المشوط  .82  MONIRA MELOD ELMSHAWITT monira.elmshawitt@gu.edu.ly منب 

وك حميدان  .83  Nadia.hamidan@gu.edu.ly 0 ناديه بلعيد البر

ي   .84
 NAJEEB ABDULLAH AMHIMMID ALHIBSHI najeeb.alhibshi@gu.edu.ly نجيب عبد هللا أمحمد الحبىس 

 Narjis.alesawi@gu.edu.ly 0 نرجس فتحي عمر العيساوي   .85

 NARJES MOHAMMED KLIFA SWISY narjes.swisy@gu.edu.ly نرجس محمد خليفة سويىسي   .86

وك سالم   .87  NEZAR HASSAN ALMABROUK SALEM nezar.salem@gu.edu.ly نزار حسن المبر

 NISREEN ALHADI ASHOOR nisreen.ashoor@gu.edu.ly نرسين الهادي عاشور معتوق   .88

 NASSRADDEEN AMER SWEISI nassraddeen.sweisi@gu.edu.ly نرص الدين عامر عمر سويىسي   .89

وك حميدان صولة   .90  NAWAL ALMABROK.H.S.KISHLAF nawal.kishlaf@gu.edu.ly نوال المبر

وك   .91  NAWAL FARAJ KHAMEES nawal.khamees@gu.edu.ly نوال فرج خميس المبر

 NURI ESSAWY nuri.essawy@gu.edu.ly نوري أبو فايد أحمد العيساوي   .92

 Alhadi.assed@gu.edu.ly 0 الهادي علي علي الصيد   .93

 ELHAM NASRADDEEN TAHER elham.taher@gu.edu.ly الهام نرص الدين الطاهر البكوش  .94

 HUWAYDAH ALHASHIMI ALMSIRI huwaydah.almsiri@gu.edu.ly هويدا الهاشمي ابراهيم المرصي   .95

 WEDAD ALGARA wedad.algara@gu.edu.ly وداد محمد البهلول القارة   .96

يف   .97  التهامي الرس 
 Wafa.alsharef@gu.edu.ly 0 وفاء مصطف 

 YOUSEF MOHAMMED SAHEM ELGZELI yousef.elgzeli@gu.edu.ly يوسف محمد سالم الغزيلي   .98

 


