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mohamed.ahmed01@fedu.bu.edu.egمحمد كمال أبو الفتوح أحمد عمر/ د

fawzi.sharafeldein@fart.bu.edu.egفوزي محمد محمد شرف الدٌن/ د

somaya.arafat@fart.bu.edu.egسمٌه متولى محمد عرفات/د

fatma.alshafey@fart.bu.edu.egفاطمة عبدالصمد محمد الشافعً/د

mosaad.behery@fart.bu.edu.egمسعد السٌد أحمد بحٌري/ د

saber.desouky@fart.bu.edu.egصابر أمٌن سٌد دسوقً/ د

mohamed.ismail@fart.bu.edu.egمحمد صبري عبدالحمٌد اسماعٌل/ د

mohamed.hassan@fart.bu.edu.egمحمد بدر الدٌن الحسٌنً حسن / د

azza.abdallah@fart.bu.edu.egعزه احمد عبد هللا احمد/ د

nagla.abdelgawad@fart.bu.edu.egنجالء محمد عبدالجواد/د

baiumy.elassal@feng.bu.edu.egبٌومً طه العسال/ د

abdlallah.zltah@fart.bu.edu.egعبدهللا محمد ابراهٌم زلطه/د

ahmed.alouani@fart.bu.edu.egاحمد شحاته محمد علوانً/ د

ahmed.abdelhalim@fcom.bu.edu.egاحمد حامد محمود عبد الحلٌم/ د

sabrah.ali@fcom.bu.edu.egصبره أحمد عبدالعال/د

salah.hamza@fsc.bu.edu.egصالح عٌد ابراهٌم حمزه/ د

ahmed.abdelbaqk@fsc.bu.edu.egاحمد مصطفى عبد الباقى مجاهد/د

amr.hassan@fsc.bu.edu.egعمرو سلٌمان محمود حسن/د

salwa.abdelhady@fsc.bu.edu.egسلوي ابراهٌم عبدالهادي/د

hala.hegazy@fsed.bu.edu.egهالة ٌحٌى السٌد حجازى/د

m.sowailam@fsc.bu.edu.egمحمود عبدالمحسن سوٌلم/ د

ibrahim.abbas@fsc.bu.edu.egابراهٌم حلمً عباس/د

seham.shas@fsc.bu.edu.egسهام محمد سالمه شاش/د

mustafa.ahmed@fsc.bu.edu.egمصطفً عبدالحمٌد أحمد/ د

n.elnagar@fsc.bu.edu.egنبٌل محمد موسى النجار/د

mohamed.aboelfotoh@fedu.bu.edu.egمحمد ابو الفتوح محمد/ د

said.abdelfattah@fedu.bu.edu.egسعٌد عوضٌن النمر/ د

hosny.abdelmaksoud@fsc.bu.edu.egحسنً كامل عبد المقصود/ د

mahmoud.mossoua@fsc.bu.edu.egمحمود حسنى موسى مقلد   / د

mohamed.khader@fsc.bu.edu.egمحمد معبد بٌومً خضر/ د

mohamed.abdeldaim@fsc.bu.edu.egمحمد رضا متولى عبد الداٌم/ د
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reda.khaled@fsc.bu.edu.egرضا جمال عبدالرحمن خالد/ د

drsolaiman@fedu.bu.edu.egسلٌمان رجب سٌد أحمد/ د

hany.alsayed@fsed.bu.edu.egهانً شحته ابراهٌم/ د

mahmoud.mahmoud@fsc.bu.edu.egمحمود عبدالعاطً محمود/ د

salah.said@fsc.bu.edu.egصالح عرفة علً علً/ د

sabah.alsayed@fsc.bu.edu.egصباح أبو المعاطى أحمد/د

islam.shihah@fsc.bu.edu.egاسالم محمد محمود شٌحه/ د

karima.abdelmagid@fsc.bu.edu.egكرٌمة السٌد عبدالمجٌد/ د

hassan.emara@fsc.bu.edu.egحسن محمود عمارة/ د

mahmoud.iraqi@fagr.bu.edu.egمحمود مغربى عراقى/ د

mohamed.abdelssabour@fagr.bu.edu.egمحمد سراج الدٌن عبدالصبور/ د

mohamed.abdelellah@fagr.bu.edu.egمحمد عبدالال/ د

haythum.salem@fagr.bu.edu.egهٌثم محمد شحاته سلٌمان/ د

mohamed.abdelsalam@fagr.bu.edu.egمحمد على احمد عبد السالم/ د

omar.hassanin@fagr.bu.edu.egعمر حسٌنى محمد الحسٌنى/ د

mohamed.abdelal@fagr.bu.edu.egمحمد محمد محمود عبدالعال/ د

mahmoud.albadawy@fagr.bu.edu.egمحمود الزعبالوى محمود البدوى/د

nasser.elgizawy@fagr.bu.edu.egناصر خمٌس بركات الجٌزاوى/د

safa.halawa@fagr.bu.edu.egصفاء محمود حالوة/د

mohamed.azab@fagr.bu.edu.egمحمد محمد عزب/ د

ashraf.sharouba@fagr.bu.edu.egأشرف مهدي عبد الحمٌد شروبه/ د

hammam.bahlol@fagr.bu.edu.egهمام الطوخً محمد بهلول/ د

samy.afify@fagr.bu.edu.egسامى احمد عبد الجواد عفٌفى/ د

mohamed.alslseely@fagr.bu.edu.egمحمد ابو الفتوح محمد السلسٌلى/ د

f.bakhet@fagr.bu.edu.egفوزى فائق شلبى/د

adel.hafez@fagr.bu.edu.egعادل عبدالحمٌد حافظ/ د

mohamed.abbas@fagr.bu.edu.egمحمد حسن حمزة عباس/ د

hazem.abdelnabi@fagr.bu.edu.egحازم محمد علٌوه عبد النبى/د 

gad.hamada@fagr.bu.edu.egجاد حماده حسن راضً/ د

ghada.mohamed@fagr.bu.edu.egغادة رفعت ٌوسف/  د 
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mhtagdin@fagr.bu.edu.egمحمد هانً تاج الدٌن/ د

bahgat.helail@fagr.bu.edu.egبهجت محمود هلٌل زعفرانى/ د

lotfy.badr@fagr.bu.edu.egلطفى عبد الفتاح عبد الرحمن بدر/د

h.khalaf@fagr.bu.edu.egحسن حسن على خلف/د

abdelaty.abdelaty@fagr.bu.edu.egعبدالعاطً محمد عبدالعاطً/ د

hassan.barakat@fagr.bu.edu.egحسن أحمد بركات/  د

maha.ali@fagr.bu.edu.egمها محمد السٌد على/ د

nadia.shafshak@fagr.bu.edu.egنادٌة سعد عبد الرازق شفشق/ د

said.eed@fagr.bu.edu.egسعٌد معوض محمد عٌد/ د

fathy.abosedaira@fagr.bu.edu.egفتحً ابوالنصر أبو سدٌرة/ د

khaled.bakry@fagr.bu.edu.egخالد على ابراهٌم البكرى/ د

hosny.abdeldaim@fagr.bu.edu.egحسنً محمد عبد الداٌم/ د

hassan.barakat@fagr.bu.edu.egحسن احمد بركات محمد/ د

galal.ibrahim@fagr.bu.edu.egجالل عبدالفتاح غزال/ د

mahmoud.mahmoud@fagr.bu.edu.egمحمود حسن محمد محمود/ د

said.rashad@fagr.bu.edu.egسعٌد عباس محمد رشاد/ د

alsayed.mustafa@fagr.bu.edu.egالسٌد حسن محمد جادو/ د

mahafez@fagr.bu.edu.egمحمد السٌد حافظ سلٌم/د

hamed.albadawy@fagr.bu.edu.egحامد الزعبالوى البدوى/ د

eman.aboelghait@fagr.bu.edu.egإٌمان مختار أبوالغٌط/د

mohamed.alsheshtawy@fmed.bu.edu.egمحمد الششتاوي/ د

emad.wahdan@fagr.bu.edu.egعماد ٌونس عبد الرحمن وهدان/ د

ahmed.ashour@fagr.bu.edu.egاحمد على احمد عبد الرحمن عاشور/ د

mahmoud.mustafa@fagr.bu.edu.egمحمود مختار عبدالقادر مصطفً/ د

ezat.alkhyat@fagr.bu.edu.egعزت فرج الخٌاط/د

farhat.fouda@fagr.bu.edu.egفرحات فوده علً فوده/ د

elhadary.a@fagr.bu.edu.egعبدهللا السٌد الحضرى/ د

rasha.alhossary@fagr.bu.edu.egرشا على عبد المقصود الحصرى/د

g.elsaiad@fagr.bu.edu.egجمال على الدٌن الصٌاد/ د 

safa.mustafa@fagr.bu.edu.egصفاء مصطفً محمد مصطفً/ د
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yasser.abdelaty@fagr.bu.edu.egٌاسرعبدالفتاح/ د

gafar.algendy@fagr.bu.edu.egجعفر محمود إبراهٌم الجندى/ د

mohamed.goma@fagr.bu.edu.egمحمد السٌد رٌاض السٌد جمعه/د

sadik.sadik@fagr.bu.edu.egصدٌق عبدالعزٌز/د

r.nagib@fagr.bu.edu.egرووف نجٌب فوزى/ د

abdo.mahdy@fagr.bu.edu.egعبده مهدي محمد مهدي/ د

fathy.gad@fagr.bu.edu.egفتحى جاد محمد عبد الجواد/  د

eman.ali@fagr.bu.edu.egاٌمان عثمان حسن على/د

mahran.ashry@fagr.bu.edu.egمهران مختار محمد عشري/ د

sanya.abdo@fagr.bu.edu.egسنٌة محمود عبده / د

ahmed.abdelhamid@fagr.bu.edu.egاحمد ابراهٌم الدسوقى عبد المجٌد/ د

ibrahim.abdelalim@fagr.bu.edu.egابراهٌم محمد عبد العلٌم محمد/ د

enas.ibrahim@fagr.bu.edu.egاٌناس محمود محمد/ د

makhlouf.bakhit@fagr.bu.edu.egمخلوف محمد محمود بخٌت/ د

abdelkarim.alsayed@fagr.bu.edu.egعبد الكرٌم ابراهٌم محمد السٌد/د

haboualy@fagr.bu.edu.egحامد السٌد ابوعلى/ د

abdelhakeem.shams@fagr.bu.edu.egعبدالحكٌم شمس/د

hassan.gendia@fagr.bu.edu.egحسن السٌد منصور جندٌه/ د

salah.allam@fagr.bu.edu.egصالح عباس حسن عالم/ د

haroun.elnaggar@fagr.bu.edu.egهارون محمد محمد موسى النجار/ د

essmat.nofal@fagr.bu.edu.egعصمت حسن عطٌة نوفل/د

ahmed.ibrahim@fagr.bu.edu.egأحمد محمد سعد ابراهٌم/ د

fadel.alsheikh@fagr.bu.edu.egفاضل طلبه زٌنهم/ د

e.hefny@fagr.bu.edu.egالسٌد حفنى محمد حفنى/ د

reda.omar@fagr.bu.edu.egرضا السٌد محمد عمر/ د

salah.saad@fagr.bu.edu.egصالح مصطفى محمود سعد/ د

ahmed.darwish@fagr.bu.edu.egأحمد عبدالغفار دروٌش/ د

anwar.hassan@fagr.bu.edu.egأنور عثمان جمعه حسن/د

rashed.zaghloul@fagr.bu.edu.egراشد عبدالفتاح زغلول/ د

hanan.ahmed@fsed.bu.edu.egحنان علً عثمان/ د
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hanan.hamad@fart.bu.edu.egحنان أبو حامد/ د

m.saad@fped.bu.edu.egمحمود ٌحً سعد/ د

hussein.abazhah@fped.bu.edu.egحسٌن أباظة/ د

ahmed.abdelghani@fped.bu.edu.egأحمد أنور السٌد عبد الغنً/ د

emadeldein.abdelr@fped.bu.edu.egعمادالدٌن علً عبدالرسول/ د

hamada.abdelhamid@fped.bu.edu.egحمادة محمدي القاضً/ د

mohamed.alshamy@fped.bu.edu.egمحمد أحمد الشامً/ د

osama.mohamed@fped.bu.edu.egاسامة صالح فؤاد- د 

ahmed.soliman@fped.bu.edu.egأحمد شوقً محمد/ د

n.nada@fped.bu.edu.egنبٌل خلٌل ندا/د

islam.madbouli@fped.bu.edu.egاسالم خلٌل/ د

ibrahim.alshemy@fped.bu.edu.egابراهٌم سعد زغلول/د

shady.hamed@fped.bu.edu.egشادي محمد عبدالمنعم / د

mohsan.ahmed@fped.bu.edu.egمحسن حسٌب/د

ahmed.alsayed@fped.bu.edu.egأحمد المغاوري/د

mohamed.mohamed@fped.bu.edu.egمحمد رفعت/ د

yasser.atwa@fped.bu.edu.egٌاسر محفوظ /د

hamdi.ali@fped.bu.edu.egحمدي محمد علً/ د

ahmed.zaghloul@fped.bu.edu.egأحمد حلمً سعد/د

atef.ali@fped.bu.edu.egعاطف نمر خلٌفة/ د

tamer.alshetaihy@fped.bu.edu.egتامر الشتٌحً/د

tamer.ali@fped.bu.edu.egتامر جمال عرفه/ د

haitham.mohamed@fped.bu.edu.egهٌثم زلط/ د

hany.desouky@fped.bu.edu.egهانى زكرٌا/د

ahmed.abdelhady@fped.bu.edu.egأحمد عٌد عدلى/د


