
 جامعة غريان

ي 
ون  يد االلكبر يهيئة التدريس بكلية  ألعضاءقائمة بالبر  الطب البشر

 

 

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

 IBTESAM ALZAROQ MOHAMAD EMNIA ibtesam.emnia@gu.edu.ly ابتسام الزروق محمد امنيع   .1

وك علي حسي     .2  ABOBAKIR ALMABROK ALI HUSSAIN abobakir.hussain@gu.edu.ly ابو بكر المبر

 ABOBAKER MOHAMAD ALI RABTI abobaker.rabti@gu.edu.ly ابوبكر محمد علي الرابطي   .3

 ASMA AIL MUSBAH ABOLPASIM asma.abolpasim@gu.edu.ly أسماء علي مصباح ابو القاسم   .4

 ASMA MOHAMAD MILAD HMAID asma.hmaid@gu.edu.ly أسماء محمد ميالد حميد   .5

 ELHAM MUSTAFA ALAMUSHI MOHAMED elham.mohamed@gu.edu.ly إلهام مصطف  اللموشر محمد  .6

 AYMAN ALSALAHEEN SOLIMAN ayman.soliman@gu.edu.ly أيمن الصالحي   ابو غرارة سليمان  .7

 JAMAL ALBAHLOOL HAMEIDA BORDOM jamal.bordom@gu.edu.ly جمال البهلول حميدة بردم   .8

ي   .9
 ZAINAB BRAHEEM MOHAMED ABDULAZEZ zainab.abdulazez@gu.edu.ly زينب إبراهيم محمد عبدالعزيز الكمشر

ي   .10
 SALAM MOFTAH MOHAMED  SHIBANI salam.shibani@gu.edu.ly سالم مفتاح محمد الشيبان 

يف   .11  SAHAR TWFEEG MOHAMMED sahar.mohammed@gu.edu.ly سحر توفيق محمد الشر

وك علي   .12  SOULIMAN MILOOD ELMABROUK HAMED souliman.hamed@gu.edu.ly سليمان ميلود المبر

ة عاشور بلقاسم   .13  SAMIRA ASHOUR B SHOUB samira.shoub@gu.edu.ly سمب 

 SAIEF KHALIFA ABDOULLAH HASSAN saief.hassan@gu.edu.ly سيف خليفة عبدهللا حسن   .14

 ABDUL-BASIT ABDULLATIF AL-JALE abdul-basit.al-jale@gu.edu.ly عبد الباسط عبد اللطيف إبراهيم الجالي   .15

 ABDURAOOF OMAR RSAADAWI abduraoof.rsaadawi@gu.edu.ly عبدالرؤوف عمر رمضان السعداوي   .16

 ADNAN RAMADAN ALAZOOMI RAB adnan.rab@gu.edu.ly عدنان رمضان العزومي رجب   .17

 KALTHOUM HASSEN MHANNO kalthoum.mhanno@gu.edu.ly كثلوم حسي   مهنا   .18

 Mohamad.zwet@gu.edu.ly 0 محمد البهلول بلعيد زويط   .19

 MOHAMED A MOHAMED ALSLA mohamed.alsla@gu.edu.ly محمد الهادي محمد السالع  .20

 MOHAMED SASI SOULIMAN mohamed.souliman@gu.edu.ly محمد ساشي سليمان الغول   .21

 AIMUKHTAR MOHAMMED AMAR EISAY aimukhtar.eisay@gu.edu.ly مختار محمد عمار عيش  .22

 MURAD ABDULMOLA MUSOAD ELJALI murad.eljali@gu.edu.ly مراد عبد المول مسعود الجالي   .23

 MOSAB MOHAMAD ALI YONOS mosab.yonos@gu.edu.ly مصعب محمد علي يونس   .24

ي بنور حسي   ابراهيم   .25  NAJE BENNOR HOSAIN LBRAHIM naje.lbrahim@gu.edu.ly ناجر

 Nadia.tahier@gu.edu.ly 0 نادية عبد هللا ابراهيم الطاهر   .26

 NAJAT ABRAHEEM HUSAYN ALDUWAYB najat.alduwayb@gu.edu.ly نجاة ابراهيم حسي   الدويب   .27

 NAJAT BASHRM ALASWAD najat.alaswad@gu.edu.ly نجاة البشب  محمد االسود   .28

 NAJAH ABDUL MAJID S SALEM najah.salem@gu.edu.ly نجاح عبد المجيد سالم القمودي   .29



 NAJIA ALBASHIR ALI MAHDAWI najia.mahdawi@gu.edu.ly نجية البشب  علي المهداوي   .30

 Wafa.ibdery@gu.edu.ly 0 وفاء نوري عبدالكريم ابديري   .31

ي   يحي  جمعة ارحومة  .32  YAHIA GUMAA R MREHEL yahia.mrehel@gu.edu.ly عبد النير

 


