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االســــم
محمد علي احمد الدجدج
سعيد وحيد سعيد محمود عتيق
حسين عادل حسين محمد
اشرف جودة محمد كامل مجاهد السيد
اسالم عبد الرؤوف محمود قاسم
اشرف عبد النبى سيد احمد
عصام عبد المجيد بيومى سالم
عادل مسعد زيدان الدسوقى
محمد حمدى امام على
منصور عبد الحفيظ منصور شرف الدين
وليد حسن محروس حسن بيومى
محمد خيرى مدبولى سليمان
محمد محمد نصيف منصور
مصطفى باشا منصور عبد الستار
اسالم عبد الوهاب عبد الدايم
احمد عصمت هاشم محمود
احمد مصطفى السيد حسنين المرصفاوى
محمد السيد محمد االمير
هانى توفيق عباس فرحان
مصطفى على مصطفى حسنين الزهيرى
محمد فاروق سالم رمضان
السيد عبد هللا مصطفى اسماعيل
ياسر عبد النبى السيد عبد المنعم
حسن ابراهيم عيسى على
شريف محمد محمد يونس
اسامة محروس على محمد عفيفي
نادر محمد جابر عبد هللا محمد
الليثى عبد الحميد عبد الفتاح سليمان
اسامة عبد القادر محمد عبد القادر
محمد عبد العزيز سعد محمد الحلبى
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االســــم
اسامة عبد العظيم عبد الحليم هالل
تامر محمد رضا عباس
اسالم محمد حسنين محمد
عماد عبد الحليم عبد الوهاب يسن
محمد عرفة زكى السيد
صالح نصر عبد الباقى بوير
عبد العظيم حسن عبد العظيم السيد
محمود محمد عبد العزيز وهبه
محمد عبد الشافى محمود الربيعى
خالد محمد عزب عبد هللا
السيد فوزى احمد محمد
عماد حمدى جودة محمود منتصر
محمود حسن محمود الهامى
احمد محمد عبد العزيز حسين
محمد رجب السيد على ابراهيم
احمد محمد امين مبارك
ربيع سليمان احمد ناصف
هانى ابراهيم عبد الهادى قمر
احمد سمير محمد عامر سكينة
عمرو السيد على السيد القال
عمرو التونى عبد المجيد الصعيدى
حسن محمد حسن على عمر
معاذ رمضان ابوالعزم عبد الحميد
رافت محمد السعيد السيد سليمان
محمود احمد عزب حسن عفيفى
عبد الغنى احمد عبد الحليم اسماعيل
هيثم ابراهيم محمد ابراهيم
ممدوح حسن عبد المجيد حسن
احمد ابوعودة عبد العزيز سليمان
احمد محمد فضل سعدالدين السيد سالم
محمد ابراهيم الدسوقى سعيد ابراهيم عبدربه
براء مجدى عبد الستار حسن خطاب
محمد مهدى جودة سعيد
عمرو فتحى عبد العظيم محمد عمر
محمد شحات حسين عبد الحميد
صالح غريب على احمد القهرى
محمود الطوخى محمد سويلم
محمد عمر عبد الرحمن عافية
احمد لبيب فتحى عبد الرازق
غفران محمد مختار محمد
رامى عبد الجواد عبد العزيز
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االســــم
محمود محمد ابراهيم صالح
معتز السيد عبد السالم محمد
طارق محمد محمد شادى عبد الحميد
محمد صالح محمد محمد العاوى
كريم عزت على على
احمد سيد عبد هللا محمد
محمد مصطفى السيد الشحات
مصطفى السعيد ذوالفقار عبد الحميد احمد سالم
عبد هللا محمد عبد هللا ابراهيم
محمد حامد عبد الرؤوف ابوخشبة
امين احمد امين محمد السيد
احمد جالل ابراهيم اسماعيل
عزت حسينى سليمان محمد الشورى
السيد عبد الحكيم على رمضان بدوى
اسالم حسن محمد الغباشى
حسام الدين مصطفى مصطفى
سامح عبد المنعم محمد توفيق
محمد ابراهيم رفاعى ابراهيم
منصور جمال فتوح منصور
احمد ابراهيم محمد مصطفى
عماد حمدى محمد عيد
اسالم واصف عبد العظيم مصطفى
محمد فوزى عبد السالم احمد
مصطفى سالم عبد الحميد سالم
عربى عالم عربى بيومى
صالح السيد احمد هاشم هندى
عصام حسن مصطفى السيد
مؤمن مدحت السيد احمد عبده
ابوالقاسم بكرى سعد السيد
محمد فؤاد محمد حسن
اسالم سعيد احمد فودة
ابراهيم عابدين ابراهيم غريب
تامر امين عبد السالم عبد السالم
محمود سامى عبد هللا محمد
مصطفى حمدى محمد الحسينى
محمد رضا محمد ابراهيم
محمد سمير السيد احمد صبيح
عبد الحافظ عبد المنعم على
وائل طه محمد هاشم
ايهاب محمد صالح الدين احمد محمد
محمد السيد محمد مشتهرى نحله
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االســــم
سعيد سامى سعيد محمد
محمد جمال عبد الغفار محمود
ابراهيم محمود ابراهيم محمد سالم
ابراهيم محمد سعد متولى
محمد محمد حداد محمد
محمد عصمت على محمد قنديل
احمد حسن يوسف محمد حمزة
سمير فتحى عبد القادر ابراهيم
ابراهيم الدسوقى ابراهيم شعبان
عبد الواحد عبد الحى محمد عطية
ابو سريع ابراهيم ابو سريع امام
مصطفى احمد محمد موسى
محمود مسعد محمود احمد
ابراهيم محمد عبد هللا محمد
صبحى حسنى محمد حسن
حسين محمد حسن بحيرى
هانى صالح منصور مهدى
على فتحى صابر عبد الغفار
محمد توفيق عبد الجليل شريف
كامل عبد هللا كامل عبد هللا
احمد لطفى الحسينى احمد
جودة فتح هللا محمدى حسنين
منصور ابراهيم منصور احمد
محمد السيد السيد امين
وليد عبد التواب محمد ابراهيم شعراوى
احمد محمد محمود غريب
السيد عبد هللا السيد عبد العظيم
تامر خيرى عبد الرؤوف محمد
عيد احمد محجوب محجوب
فيصل السيد محمود اسماعيل
محمد السيد جودة السيد سليمان
مصطفى صالح محمد نورالدين
هانى منشاوى احمد منشاوى
عبد العزيز محمد رضا عبد العزيز محمد
طارق حامد معوض محمد
اكرم سمير عبد العليم عشماوى
عمرو مصطفى محمد مصطفى
سالمة عبد العظيم السيد عبد العظيم
محمد رفعت حسن محمد
احمد فتحى طه عطوة طه
بدوى عبد السالم محمد عبد الجواد
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االســــم
احمد محمود عبد العزيز ابوالروس
محمد احمد ابراهيم زهران
احمد سعيد محمد عبد الوهاب
حسنى نبوى عبد الوهاب على
عمر جمال محمد رجب
كريم ابوبكر عبد السميع سيد احمد زايد
عبد الرحمن محمد عبد الرحمن محمد
وائل محسن اسماعيل على
احمد سعيد عبد المجيد على
محمد عبد الواحد محمد على سالم
عبد العزيز لطفى عبد العزيز بندارى
محمود مسعد جالل محمد
ممدوح احمد سمير يوسف قرطام
محمد عادل عبد المنعم مصطفى
احمد السيد عبد الرحمن نوح
رومانى سمير فريد جرجس
احمد على يحيى عياد
احمد محمد عبد العزيز البربرى
سعيد عبد النبى حافظ السيد
محمد محمد عبد العزيز احمد
محمد رمضان محمد شمس محمد
محسن محمد الجيوشى على النجار
احمد حسين احمد شعالن
محمد على محمد اسماعيل
كرم السيد محمود ابراهيم
محمدحامد محمود عبد الحليم احمد
احمد عماد الدين عبد الحميد احمد
احمد محمود عبد الشافى عبد هللا
عبد العزيز السيد عبد العزيز محمد
محمد عبد الرحمن سعد متولى حسن
سامح حسن عبد المقصود على حسن
سامح احمد محمد عبد الحى
على طه عليوة السيد
ممدوح محمد بندارى الطنطاوى
حسين ادريس يسن حسين
خالد عبد المقصود سالم عبد المقصود
محمد عزت عبد الخالق منتصر
احمد انور الحسينى جاد الرفاعى
عبد الموجود جمال على عبد الكريم
اشرف عبد هللا عبد العزيز على
اسامة محمد الصادق السيد احمد
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االســــم
ياسر محمد زينهم سليمان خربوش
عبد المقصود جودة عبد المقصود محمد
محمود سامى عبد الخالق رمضان محمد
محمود امين عبد الهادى فرج
السيد محمد احمد الهادى
ابراهيم محمد مغربى السيسى
محمد سمير محمد رشاد ابراهيم مراد
رمزى عونى عبد العظيم مصطفى
ابراهيم محمد ابراهيم قشوة
هشام عبد الستار سليمان احمد
عبد القادر احمد سليمان حجاب
اسالم محمد لطفى ابراهيم عروس
محمد سعيد محمد احمد على
محمد عبد الفتاح احمد محمد وهدان
اسالم عاطف مجاهد يوسف
محمود السيد حسين سليمان
كريم نبيل محمود محمد سيد احمد
محمود احمد احمد مرسى
تامر محمد السعيد طبل
حسام الدين صبحى السيد
نبيل احمد المؤنس عبد الرحمن
محمد ثابت عبد الفتاح عبد الوهاب
اسامة طلعت عبد المجيد على
احمد حسنى رمضان على
اسالم مختار عبد العظيم حسين
احمد جمال عبد المولى امين
احمد الطوخى عبد الرزاق سيد احمد
محمد يحيي محمد احمد بدر
احمد الحسينى متولى متولى ابراهيم
محمد موسى عبد الفتاح نصر
محمد عبد العزيز محمد حسن
رضا عبد المنعم حافظ يوسف
احمد عبد الوكيل احمد حلمى الشرقاوى
محمد صبرى على عبد الغفار
محمود حسن محمود عبد المنعم
عبد هللا عواد عواد البيطاوى
محمود فهمى عبد الرحمن شابون
محمد ابو هاشم محمد محمد الدحلب
محمد عادل محمد مصطفى دويدار
ابراهيم عز على محمد الشيخ
محمد صابر محمد علوى
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osama_ali@bu.edu.eg
ahmed_ali@bu.edu.eg
islam_hussien@bu.edu.eg
ahmed_amin@bu.edu.eg
ahmed_ahmed@bu.edu.eg
mohamed_badr@bu.edu.eg
ahmed_ibrahim@bu.edu.eg
mohamed_nasr@bu.edu.eg
mohamed_hassan@bu.edu.eg
reda_youssif@bu.edu.eg
ahmed_elsharkawy@bu.edu.eg
mohamed_abdelghafar@bu.edu.eg
mahmoud_abdelmonem@bu.edu.eg
abdallah_awad@bu.edu.eg
mahmoud_shabon@bu.edu.eg
mohamed_aldahlab@bu.edu.eg
mohamed_dewedar@bu.edu.eg
ibrahim_elshaikh@bu.edu.eg
mohamed_alwey@bu.edu.eg
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االســــم
محمود جمال السيد عبد هللا
وائل حسنى احمد محمد
ابراهيم جمال ابراهيم توفيق
احمد صبحى السيد ابراهيم
احمد سعيد محمد عبد الرحمن
على السيد عبد المقصود حسن
حمادة حامد محمود عبد الحليم احمد
محمد فوزى محمد حسين القاضى
سعيد حامد سعيد احمد
احمد انور عبد المنعم محمد خليل
احمد صالح سالم حسن سالم
محمد احمد عبد القادر احمد
صديق محمد على الغرباوى
ياسر رمضان عبد العظيم
حسام صبيح عبد العزيز امام غنيم
محمود عزب سالمة محمد
احمد السيد حسين متولى
اسالم محمد على محمد
احمد مصطفى السيد الشحات شعيب
متولى عبد هللا متولى محمد عثمان
وليد عبد الكريم ابراهيم عوض
حسن سليمان ابوزيد سليمان
محمد فتحى عبد الرحمن ابراهيم
محمد السيد عبد المجيد عبد هللا
محمد فوزى عبد الرحمن شعالن
وليد فتحى حامد محمود
مصطفى يسرى ابراهيم ابراهيم
محمد السيد محمود ابراهيم
ابراهيم كمال ابراهيم محمد
الهادى احمد ابراهيم عبد العزيز
محمد احمد ابراهيم عبد الرحمن
احمد عبد الستار عبد الرحمن ابو شنب
وحيد فتحى عبد العزيز السيد
محمود احمد عبد المنصف حسن
فؤاد عبد الغنى يوسف فرج
احمد سيد احمد حسين
محمد عيسى سيد منصور
عبد الصمد عبد الرحمن محمد عبد الرحمن
سامح جمال عامر سليمان
تميم محمد عز ابراهيم
حلمى حنفى محمود محمد

mahmoud_abdallah@bu.edu.eg
wael_mohamed@bu.edu.eg
ibrahim_tawfik@bu.edu.eg
ahmed_ibrahim@bu.edu.eg
ahmed_abdelrahman@bu.edu.eg
ali_hassan@bu.edu.eg
hamada_ahmed@bu.edu.eg
mohamed_elkady@bu.edu.eg
said_ahmed@bu.edu.eg
ahmed_khalil@bu.edu.eg
ahmed_salim@bu.edu.eg
mohamed_ahmed@bu.edu.eg
sedeek_elgharabawy@bu.edu.eg
yasser_abdelazeem@bu.edu.eg
hossam_ghonaim@bu.edu.eg
mahmoud_mohamed@bu.edu.eg
ahmed_metwali@bu.edu.eg
islam_mohamed@bu.edu.eg
ahmed_shouaib@bu.edu.eg
metwali_osman@bu.edu.eg
walid_awad@bu.edu.eg
hassan_soliman@bu.edu.eg
mohamed_ibrahim@bu.edu.eg
mohamed_abdallah@bu.edu.eg
mohamed_shaalan@bu.edu.eg
walid_mahmoud@bu.edu.eg
mustafa_ibrahim@bu.edu.eg
mohamed_ibrahim@bu.edu.eg
ibrahim_mohamed@bu.edu.eg
elhady_abdelaziz@bu.edu.eg
mohamed_abdelrahman@bu.edu.eg
ahmed_shanb@bu.edu.eg
waheed_elsayed@bu.edu.eg
mahmoud_hassan@bu.edu.eg
fouad_farag@bu.edu.eg
ahmed_hussien@bu.edu.eg
mohamed_mansour@bu.edu.eg
abdelsamad_abdelrahman@bu.edu.eg
sameh_soliman@bu.edu.eg
tameem_ibrahim@bu.edu.eg
helmy_mohamed@bu.edu.eg
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االســــم
عاطف احمد عبد العظيم احمد
عبد الحميد احمد عبد الرحمن احمد
احمد محمد ناصف السيد السيد خاطر
محمد عبد المعطى مصطفى سرحان
اسامة سعيد عدلى مختار موسى
محمد حسن عبد السميع بيومى
خالد جمال عامر سليمان
عمرو رضوان عبدربه السيد شرارة
محمد عيد السيد عزازى
رمضان جابر عبده سيد

atef_ahmed@bu.edu.eg
abdelhameed_ahmed@bu.edu.eg
ahmed_khater@bu.edu.eg
mohamed_sarhan@bu.edu.eg
osama_mousa@bu.edu.eg
mohamed_baioumy@bu.edu.eg
khaled_soliman@bu.edu.eg
amr_sharara@bu.edu.eg
mohamed_azazy@bu.edu.eg
ramdan_sayed@bu.edu.eg
مدير البوابة اإللكترونية
أ.م.د  /شيرين عبدالفتاح الجرجاوي
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