
 جامعة غريان

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

 

 

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

 ABTISAM MUSA ABDULLH AMOOSH abtisam.amoosh@gu.edu.ly ابتسام موىس عبد هللا عموش   .1

ت  .2  ABRAHEEM SALAM ALSAGHEER ALMUSHARTAA abraheem.almushartaa@gu.edu.ly ع ا إبراهيم سالم الصغبر الشر

 ABUBAKER MUKHTAR JAMAL BARIUON abubaker.bariuon@gu.edu.ly أبوبكر مختار جميل بريون   .3

 AHMAD ABDLSSLAM BASHEER OMAR ahmad.omar@gu.edu.ly ابشبر عمر  مأحمد عبدالسل   .4

 ESMAIEL ASHOUR OMAR RAMADAN esmaiel.ramadan@gu.edu.ly إسماعيل عاشور عمر رمضان   .5

وك عون سالم عبدالقادر  .6  ALMABROUK AWN SALIM almabrouk.salim@gu.edu.ly البر

 ELMEHDI A ABULGHASEM AJAL elmehdi.ajal@gu.edu.ly م أبو القاسم عجالهدي عبدالسل ال  .7

 ALHADI MASAOUD ABOALGASEM ALMRHAG alhadi.almrhag@gu.edu.ly الهادي مسعود أبو القاسم الرهاق  .8

ي   .9
 AYIMAN ABDULSALAM ALSAGHEER ALKHURMANI ayiman.alkhurmani@gu.edu.ly إيمان عبد السلم الصغبر الخرمان 

 BASHIR ABOULGASIM AHMED ELBAKOSH bashir.elbakosh@gu.edu.ly بشبر أبو القاسم أحمد البكوش   .10

ي محمد دوعي   .11  عريبر
 HUSAIN AREBI MOHAMED husain.mohamed@gu.edu.ly حسير 

وك سالم ح  .12  HAFSAH ALTAHIR ALMABROUK SALIM hafsah.salim@gu.edu.ly فصة الطاهر البر

 HAMIDA ALI MOHAMAD SALEM hamida.salem@gu.edu.ly حميدة علي محمد سالم   .13

 KHALED ELHASHMI BELGASEM ALGARARI khaled.algarari@gu.edu.ly خالد الهاشمي بلقاسم الغراري   .14

 KHALED SAID ALI ALKHAMSA khaled.alkhamsa@gu.edu.ly لد سعيد علي الخامسة خا   .15

 KHADIJA MUSBAH khadija.musbah@gu.edu.ly خديجة مصباح حامد أبو بكر   .16

 RABEA ALI M SALEM rabea.salem@gu.edu.ly ربيعة علي محمد محمود   .17

ي انبية جعيدة   .18
 SOAD SHIBANI NBAYA JAIDA soad.jaida@gu.edu.ly سعاد الشيبان 

 SAEIDAH AMHMMID ALI ABOUAWN saeidah.abouawn@gu.edu.ly سعيدة امحمد علي أبو عون   .19

 SANAA MASOD ALMUKHTAR sanaa.almukhtar@gu.edu.ly سناء مسعود الختار عبد القادر   .20

 ADEL AHMED I IDREZA adel.idreza@gu.edu.ly عادل احمد ابراهيم دريزة   .21

 AIDA SASI KHALIFA ELMGADEM aida.elmgadem@gu.edu.ly عائدة ساىسي خليفة القدمي   .22

 AYADA NASSER ABDLLA NASSR ayada.nassr@gu.edu.ly عايدة نصبر عبدهللا نصبر   .23

 AISHA SLEMAN MELOUD GHGAM aisha.ghgam@gu.edu.ly عائشة سليمان ميلود قجم   .24

 ABDELBAST SUALEH M KRDAN abdelbast.krdan@gu.edu.ly عبدالباسط صالح مسعود كردان  .25

 ABDULHAKIM MOHAMMED MOHAMMED KARKAM abdulhakim.karkam@gu.edu.ly عبدالحكيم محمد محمد كركام   .26

 ABDULRAHMAN SALEM SAID ALAJEELI abdulrahman.alajeeli@gu.edu.ly الرحمن سالم سعيد العجيلي عبد  .27

 ABDULMUTALIB ALHASHIMI AHMED SAEID abdulmutalib.saeid@gu.edu.ly طلب الهاشمي أحمد سعيد معبدال  .28

ي   .29 انر
 OSMAN AHMED HAMAD ELTORABI osman.eltorabi@gu.edu.ly عثمان أحمد محمد البر



يف   .30  OMAR ALMASHHOUR ALAMEEN ALSHAREEF omar.alshareef@gu.edu.ly عمر الشهور المير  الشر

وك إبراهيم امحمد   .31  FATHI ALMABROUK ABRAHEEM AMHIMMID fathi.amhimmid@gu.edu.ly فتحي البر

 LAILA HASAN OMAR ALJADI laila.aljadi@gu.edu.ly ليل حسن عمر الجدي   .32

 LAILA MOHAMAD SAIED laila.saied@gu.edu.ly ليل محمد سعيد أبو بكر   .33

ي   .34  MOHAMMED ALMAHDI ABOULGQASSIM ALEZABI mohammed.alezabi@gu.edu.ly محمد الهدي بلقاسم العزانر

ي   .35  MOHAMMED ALI ABDULLAH UGD mohammed.ugd@gu.edu.ly محمد علي عبدهللا علي بن خوانر

 MOHAMED FADAL ABUKRES AMHAMMED mohamed.amhammed@gu.edu.ly محمد فضل أبوخريص امحمد  .36

 MUSTAFA MOHAMED KBAR mustafa.kbar@gu.edu.ly م الكبار مصطف  محمد عبدالسل   .37

 MIFTAH RAMADHAN ALAJEELI AHMED miftah.ahmed@gu.edu.ly مفتاح رمضان العجيلي أحمد   .38

 MOUSA MOHAMMED OTHMAN mousa.othman@gu.edu.ly موىس محمد عثمان مسعود   .39

 MELOUDA ABOALGASM ARGOUB melouda.argoub@gu.edu.ly ميلودة أبو القاسم محمد عرقوب   .40

 NADIA ALI ELHADI AMMAR nadia.ammar@gu.edu.ly نادية علي الهادي عمار  .41

 NUWARA MOHAMED ALI nuwara.ali@gu.edu.ly نوارة محمد بلقاسم علي   .42

 HISHM ALQAMOUDI ALGANTARI ALHAFI hishm.alhafi@gu.edu.ly هشام القمودي القنطري الحاف   .43

 YONOS ALMEHDI GNEDI yonos.gnedi@gu.edu.ly يونس الهدي مسعود قنيدي   .44

 


