
 جامعة غريان

ي 
ون  يد االلكبر بية غريان هيئة التدريس بكلية ألعضاءقائمة بالبر  البر

 

 

ي االسم  االسم  ر.م  ز باإلنجلي     
ونز يد االلكير  الير

 EBRAHIM ALI ESSA ebrahim.essa@gu.edu.ly إبراهيم ع عيسي الحيمر   .1

 AHMAD ELHADI AMAR ahmad.amar@gu.edu.ly احمد الهادي عمار شتاوة   .2

 AHMED AZAT GHANIYAH SALIM ahmed.salim@gu.edu.ly عزات غنية سالم  احمد   .3

 ASMA ELHASHMI IBRAHIM ELMASSRI asma.elmassri@gu.edu.ly أسماء الهاشمي إبراهيم الرصف   .4

 ASMH MAHMOU ASHOUR asmh.ashour@gu.edu.ly أسماء محمود عاشور الهادي   .5

 ASMAILMOHED SSALM asmail.ssalm@gu.edu.ly لم البكاي إسماعيل محمد سا   .6

 ALFEYTORI alfeytori.gerza@gu.edu.ly الفيتوري صالح بوبكر قرزة   .7

 AMHMAD MHAMED amhmad.mhamed@gu.edu.ly امحمد محمد احمد الدكتور  .8

ي   .9 ة ميلود العرنر  MATIRA MILOD ALARBE matira.alarbe@gu.edu.ly أمطبر

 ENTESAR ALTAHER entesar.altaher@gu.edu.ly أنتصار الطاهر أبوعجيلة مخلوف   .10

 EMAN OMRAN ICHAHLIL eman.ichahlil@gu.edu.ly إيمان عمران خليل حسن   .11

ي رمضان عمر الشتيوي   .12
 TAHAHE RAMADAN OMAR tahahe.omar@gu.edu.ly تهان 

ي حسام ع الزوام ال  .13
 HOSAM ALI ALZAWAM ALFAZANI hosam.alfazani@gu.edu.ly فزان 

 HANAN HUSAYN MOHAMMED hanan.mohammed@gu.edu.ly حنان حسير  محمد أمحمد   .14

 RABEAA ABOALQASEM AHMAD rabeaa.ahmad@gu.edu.ly ربيعة ابو القاسم أحمد عامر   .15

 REEM ATTAHAR ALI reem.ali@gu.edu.ly ريم الطاهر علي الغولة   .16

 ZAYNAD CPAREERAH MAUSAY zaynad.mausay@gu.edu.ly زينب قريرة موىس أحمد   .17

ي   .18  SARRA GUMA RHOMA sarra.rhoma@gu.edu.ly سارة جمعة ارحومة عبد النبر

ي الزوالي   .19
 SARA SALAM ZAWALI sara.zawali@gu.edu.ly سارة سالم السب 

 SALEM RAHOMA SEBALI salem.sebali@gu.edu.ly سالم رحومة محمد السباعي   .20

 SUMIA ASHOUR ALGUDFFI sumia.algudffi@gu.edu.ly سمية عاشور إبراهيم القداف   .21

ة الجيل   .22 ي محمد الدائم سمبر
 SAMIRA GILANI MOHMMED ABDUDAEEM samira.abdudaeem@gu.edu.ly ن 

ي ابوخريص   .23
 SALEHALI ALFIRJANI saleh.alfirjani@gu.edu.ly صالح علي الفرجان 

 ADEL SALHISHTEEB adel.shteeb@gu.edu.ly عادل صالح شطيب علي   .24

ي   .25
 ABDULBASE ALI ALHARONI abdulbaset.alharoni@gu.edu.ly عبدالباسط علي احمد الحمرون 

ي حسير  غرودة   .26
 ABDULHAKIM ALSINI HUSAYN abdulhakim.husayn@gu.edu.ly عبدالحكيم السب 

 ABDULHKEM ASALEM BRKA TNTOUSH abdulhkem.tntoush@gu.edu.ly عبدالحكيم سالم بركة تنتوش   .27

 ABDULHAMID JUMAID AHMED abdulhamid.ahmed@gu.edu.ly عبدالحميد جمعه احمد البشبر   .28

 ABDRAOUF SHPAN abdraouf.shpan@gu.edu.ly عبدالرؤوف شعبان الهاشمي حقوق   .29



 AISHEI ALI GAMOODY aishei.gamoody@gu.edu.ly عيشة علي حميد القمودي   .30

 FAWZI RAJAB RAMADAN MASOUD fawzi.masoud@gu.edu.ly فوزي رجب رمضان مسعود   .31

 FAISEL MOHAMED OGROBAN faisel.ogroban@gu.edu.ly فيصل محمد محمد مفتاح   .32

ي دعدو   .33
 LAILA MOHAMED BEN DAADO laila.bendaado@gu.edu.ly ليل محمد علي الفرجان 

 MOHAMED SALIM ALAHEELI mohamed.alaheeli@gu.edu.ly محمد سالم العجيلي مادي   .34

وك السود   .35  MOHAMAD MAHMOOD mohamad.mahmood@gu.edu.ly محمد محمود البر

وك محمد السود م  .36  MAHMOUD ALMABROUK mahmoud.almabrouk@gu.edu.ly حمود البر

 MUSTAFA SALEM HDLOSS mustafa.hdloss@gu.edu.ly مصطف  سالم عبدهللا حبلوص   .37

 NAJAT AHMED ABUSADA najat.abusada@gu.edu.ly نجاة أحمد صالح ابو سعدة   .38

ي   .39
 NAJOH MOFTOH ALKMISHY najoh.alkmishy@gu.edu.ly نجاح مفتاح حسير  الكميس 

 NARGIS ALT AHMED ALSAEH nargis.alsaeh@gu.edu.ly نرجس علي أحمد السائح   .40

وك   .41  NAIMA FOUZI ALBALOUL naima.albaloul@gu.edu.ly نعيمة فوزي البهلول البر

 HAJIR ISSADIQ KHORWAT hajir.khorwat@gu.edu.ly هاجر الصادق فرج خرواط   .42

 HUDI ALBAHLOU MAYLOUD hudi.mayloud@gu.edu.ly هدى البهلول ميلود الغضبان   .43

 YASSER MOHAMED AZAP HASHKIL yasser.hashkil@gu.edu.ly حشكيل يارس محمد عزب   .44

 YOUSOF MILAD ALSHTEEWI yousof.alshteewi@gu.edu.ly د الشتيوي احمد يوسف ميل   .45

 


