
 جامعة غريان

ي 
ون  يد االلكبر  غريان الهندسةهيئة التدريس بكلية  ألعضاءقائمة بالبر

 

 

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

 IBRAHIM FARAJ SNOSI DOFAN ibrahim.dofan@gu.edu.ly ن إبراهيم فرج السنوسي دوفا   .1

 IBRAHIM MOHAMED SHOUKRIE ibrahim.shoukrie@gu.edu.ly إبراهيم محمد خليفة شكري   .2

 AHMAD KALIFA MOHAMAD HADOD ahmad.hadod@gu.edu.ly أحمد خليفة محمد حدود   .3

 AHMAD MOHAMAD ELFALLAH ISMAIL ahmad.ismail@gu.edu.ly احمد محمد الفلح اسماعيل   .4

 OSAMA AMHAMMEED ALTAHER HASSIN osama.hassin@gu.edu.ly أسامة أمحمد الطاهر حسي     .5

يل م إسل   .6  ESLAM OMRAN ALI GABREIL eslam.gabreil@gu.edu.ly علي عمران عمر جبر

 ASMA MOHAMAD ALI ABDURAHMAN asma.abdurahman@gu.edu.ly اسماء محمد علي عبد الرحمن   .7

 ELBAHLUL .M .ELG ABOGREAN elbahlul.abogrean@gu.edu.ly البهلول موس القداف ابو قرين   .8

 ALSADIQ MOHAMMED OMAR ALKEESH alsadiq.alkeesh@gu.edu.ly الكيش  الصادق محمد عمر   .9

 SEDDEQ ELHASHMI B GHRARE seddeq.ghrare@gu.edu.ly الصديق الهاشمي أبو القاسم الغراري   .10

 AL-MEHDI MOHAMED IBRAHEM al-mehdi.ibrahem@gu.edu.ly الهدي محمد الهدي ابراهيم   .11

 ELHADE IBRAHIM MOHAMAD FAKROON elhade.fakroon@gu.edu.ly الهادي إبراهيم محمد الفكرون   .12

 IMHIMMAD ALSADIK ABOOD imhimmad.abood@gu.edu.ly امحمد الصادق علي عبود   .13

 AYMAN SALIM AMMAR ALSAEDI ayman.alsaedi@gu.edu.ly الساعدي  أيمن سالم عمار   .14

ي الهدي شعبان سالم   .15
 TAHANI ALMEHDI S ABDUWAFI tahani.abduwafi@gu.edu.ly تهان 

 JAMAL ALI RAMADAN DOFAN jamal.dofan@gu.edu.ly جمال علي رمضان دوفان  .16

ي   حسن  .17  HASAN ABDALLA MOHAMED hasan.mohamed@gu.edu.ly عبد هللا محمد الحاجر

 HASSAN RAMADAN FARAJ ZAID hassan.zaid@gu.edu.ly حسن رمضان فرج زائد   .18

 HASSAN MOHAMED M NUWAYER hassan.nuwayer@gu.edu.ly حسن محمد سويسي انوير   .19

 KHALED AHMED ALI TALEB khaled.taleb@gu.edu.ly خالد أحمد علي طالب   .20

 KHALED MOHAMMAD A EMHAMED khaled.emhamed@gu.edu.ly خالد محمد عمرو أمحمد   .21

 RAMADAN SHAMISS SAAD WADI ramadan.wadi@gu.edu.ly رمضان الشامس سعد وادي   .22

ي إبراهيم زياد   .23  ZEAD IBRAHIM AL-ARBY zead.al-arby@gu.edu.ly إبراهيم العرنر

ويك   .24  SALEH ALI MOHAMED BEZWEEK saleh.bezweek@gu.edu.ly صالح علي محمد البر 

 SALEH YOUSEF ELFARED saleh.elfared@gu.edu.ly صالح يوسف عمر الفرد   .25

ي   .26
 SALAH RAMADAN OMAR ALTHLOOTHI salah.althloothi@gu.edu.ly صلح رمضان عمر الثلونر

ي   .27  TARIK MOHAMAD ALI ABOSHENA tarik.aboshena@gu.edu.ly طارق محمد علي العرنر

ي   .28
 ADEL ETTAIEB ELMLOSHI adel.elmloshi@gu.edu.ly عادل الطيب العجيلي اللوس 

 ADEL ALKAMIL AABEED adel.aabeed@gu.edu.ly عادل الكامل العبيد العلق   .29



ي أبو غرافعبد   .30  ABDULHAKIM GIUMA A ABOGHARAF abdulhakim.abogharaf@gu.edu.ly الحكيم جمعة العرنر

يكي   .31
 ABDULHAKIM MUSTSFA MUKTAR TREKI abdulhakim.treki@gu.edu.ly عبد الحكيم مصطف  الختار البر

 ABDURAOF ABDULLAH ALAMARI abduraof.alamari@gu.edu.ly عبد الرؤوف عبد هللا محمد العماري   .32

ي الفيض   .33  ABDUSAMEA K. R. ELFAID abdusamea.elfaid@gu.edu.ly عبد السميع خب 

 ABDULAZIZ MOFTAH ABODENA abdulaziz.abodena@gu.edu.ly عبد العزيز مفتاح إبراهيم ابو دينة   .34

 ABDULLATIF ALSHARIF MILOUD KHRWAT abdullatif.khrwat@gu.edu.ly عبد اللطيف الشارف ميلود خرواط  .35

 ABDULALI ABOBAKIR O ALI AMMAR abdulali.ammar@gu.edu.ly عبدالعاىل أبوبكر عمر عمار  .36

 ISSAM OMRAN M ALAJNAF issam.alajnaf@gu.edu.ly وري الجنف تعصام عمران محمد الفي  .37

 ALI ASHOR MOFTAH S. BILHAG ali.bilhag@gu.edu.ly علي عاشور مفتاح صقر بالحاج   .38

وك عمر ابو زيد   .39  OMAR MABROUK BOUZID omar.bouzid@gu.edu.ly عمر البر

 AWATIF OTHMAN A TWIL awatif.twil@gu.edu.ly عواطف عثمان أبو العيد الطويل   .40

وك علي دلعوب   .41  LABIB DALOUB labib.daloub@gu.edu.ly لبيب البر

 MOHAMED I SHKUKA mohamed.shkuka@gu.edu.ly محمد شكوكة  محمد إبراهيم  .42

 MOHAMED IBRAHEM GHOMA mghoma@gu.edu.ly محمد إبراهيم محمد غومة   .43

 MOHAMED ABDALLA MOHAMED ALKELSH mohamed.alkelsh@gu.edu.ly محمد عبد هللا محمد أحمد الكلش   .44

ي عبد السيد  .45
 MOHAMED MELOOD A ABDASED mohamed.abdased@gu.edu.ly محمد ميلود الشيبان 

 MAHMOUD MOHAMMED BUBAKIR mahmoud.bubakir@gu.edu.ly محمود محمد عاشور أبوبكر   .46

 MUSTASA RASEM ABUZEID SALAH mustasa.salah@gu.edu.ly مصطف  راسم ابو زيد صالح   .47

ي عيس شويكات   .48  NASIR ABDUNABI ISSA SHWAIKAT nasir.shwaikat@gu.edu.ly نارص عبدالنبر

 NOUREDDINE ALHADI ALI TOUMI noureddine.toumi@gu.edu.ly نور الدين الهادي علي التومي   .49

 WEDAD EMHEMED A.SALEH wedad.saleh@gu.edu.ly وداد أمحمد أحمد الصالح   .50

 


