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ادارج اعًالa.amer@fcom.bu.edu.egاياَٗ يذًذ انطيذ عاير

ادارج اعًالa.gamaah@fcom.bu.edu.egعثذ هللا اييٍ يذًٕد جًاعّ

ادارج اعًالa.mostafa@fcom.bu.edu.egادًذ ضيذ يصطفٗ

ادارج اعًالahmed.abdelhady@fcom.bu.edu.egادًذ اتراْيى يذًٕد عثذ انٓادٖ

ادارج اعًالahmed.algendy@fcom.bu.edu.egادًذ فائك يذًذ يذًذ انجُذ٘

ادارج اعًالahmed.almhrzy@fcom.bu.edu.egادًذ صالح انذيٍ ادًذ انًذرزٖ

ادارج اعًالahmed.shafik@fcom.bu.edu.egادًذ عثذ انًُعى يذًذ شفيك

ادارج اعًالasmaa.mohamed@fcom.bu.edu.egاضًاء ادًذ عثذ انعسيس يذًذ

ادارج اعًالbayuomi.emara@fcom.bu.edu.egتيٕيٗ يذًذ شعثاٌ عًارِ

ادارج اعًالdina.mahmoud@fcom.bu.edu.egديُا اتٕ تكر يذًذ يذًٕد

ادارج اعًالdina.mohamed@fcom.bu.edu.egديُا جعفر دطٍ يذًذ

ادارج اعًالdoaa.nasser@fcom.bu.edu.egدعاء جًال انذيٍ عهٗ َاصر

ادارج اعًالessam.hassanin@fcom.bu.edu.egعصاو عثذ انغُٗ عهٗ دطاَيٍ

ادارج اعًالfared.elngar@fcom.bu.edu.egفريذ راغة يذًذ انُجار

ادارج اعًالfawzya.mabrouk@fcom.bu.edu.egفٕزيّ عيذ ادًذ يثرٔن

ادارج اعًالhamada.ahmed@fcom.bu.edu.egدًادِ فٕزٖ ثاتد ادًذ

ادارج اعًالhend.hassan@fcom.bu.edu.egُْذ عٕض يذًٕد دطٍ

ادارج اعًالhisham.abdelrehim@fcom.bu.edu.egْشاو يذًذ انطيذ عثذ انرديى

ادارج اعًالhossam.alsayed@fcom.bu.edu.egدطاو يذًذ انطعيذ انطيذ

ادارج اعًالmahmoud.khamis@fcom.bu.edu.egيذًٕد عثذ انْٕاب اتراْيى شًيص

ادارج اعًالmahmoud.mahmoud@fcom.bu.edu.egيذًٕد عثذ انردًٍ كايم يذًٕد

ادارج اعًالmarwa.alsayed@fcom.bu.edu.egيرِٔ يذًذ طّ يذًذ انطيذ

ادارج اعًالmarwa.amr@fcom.bu.edu.egيرِٔ يذًذ عثذ انذًيذ يذًذ عاير

ادارج اعًالmohamed.albadawy@fcom.bu.edu.egيذًذ انذيطأٖ ادًذ انثذٖٔ

ادارج اعًالmohamed.ibrahim@fcom.bu.edu.egيذًذ عثذ انٕكيم عطا اتراْيى

ادارج اعًالmohamed.ismail@fcom.bu.edu.egيذًذ تكرٖ عثذ انعهيى

ادارج اعًالmohamed.said@fcom.bu.edu.egيذًذ َصر يذًذ ضعيذ

ادارج اعًالmohamed.shaaban@fcom.bu.edu.egيذًذ ضًير عهٗ شعثاٌ

ادارج اعًالmohamed.yousif@fcom.bu.edu.egيذًذ ريضاٌ اتراْيى يٕضف

ادارج اعًالmohsen.mahmoud@fcom.bu.edu.egيذطٍ عاطف يذًٕد

ادارج اعًالnehmodoh.thabet@fcom.bu.edu.egَذًذِ عثذ انذًيذ ثاتد

ادارج اعًالnoran.elzathry@fcom.bu.edu.egَٕراٌ عثذ انردًٍ انطيذ عثذ انْٕاب انسذذرٖ

ادارج اعًالosama.ahmed@fcom.bu.edu.egاضايّ يذًذ عثذ انًُعى ادًذ

ادارج اعًالrehab.khader@fcom.bu.edu.egرداب عثذ انفراح عهٗ خضر

ادارج اعًالsabry.twfeek@fcom.bu.edu.egصثرٖ دطٍ ذٕفيك

ادارج اعًالsafa.abosaeda@fcom.bu.edu.egصفاء عثذ انعسيس دًادِ اتٕ ضعذِ

ادارج اعًالsamah.ayad@fcom.bu.edu.egضًاح يذًذ ادًذ ادًذ عياد

ادارج اعًالsamah.mahmoud@fcom.bu.edu.egضًاح يذًٕد تذراٌ يذًٕد
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ادارج اعًالsameh.mohamed@fcom.bu.edu.egضايخ يذًذ يذًذ يذًذ يذًذ ضعيذ

ادارج اعًالseham.albatal@fcom.bu.edu.egضٓاو فارٔق يذًذ عهٗ انثطم

ادارج اعًالwalid.alsayed@fcom.bu.edu.egٔنيذ ادًذ انطيذ انطيذ

ادارج اعًالahmed.gazaly@fcom.bu.edu.egادًذ جًال غسانٗ دطٍ

ادارج اعًالkARIM.bhi@fcom.bu.edu.egكريى تٓٗ ادًذ تٓٗ يذًذ

ادارج اعًالmentallah.morsy@fcom.bu.edu.egيُح هللا يصطفٗ دطٍ يرضٗ

1ادارج اعًالnada.emam@fcom.bu.edu.egَذٖ جٕدِ دطيٍ اياو

1ادارج اعًالaya.kamar@fcom.bu.edu.egايّ ثرٔخ ضعذ لًر

الرصادabla.abdellatif@fcom.bu.edu.egعثهّ يذٗ انذيٍ عثذ انهطيف

الرصادahmed.fathy@fcom.bu.edu.egادًذ يذًذ فائس يذًذ فرذٗ

الرصادahmed.zordok@fcom.bu.edu.egادًذ عثذ انرديى عثذ انرديى ادًذ

الرصادalsayed.ali@fcom.bu.edu.egانطيذ طّ عثذ انذًيذ يذًذ عهٗ

الرصادamira.ahmed@fcom.bu.edu.egاييرِ عمم ادًذ ضيذ ادًذ

الرصادasmaa.shalaby@fcom.bu.edu.egاضًاء َاجٗ دايذ يذًذ شهثٗ

الرصادayman.alkholy@fcom.bu.edu.egايًٍ يذًذ فؤاد انخٕنٗ

الرصادbahi.abdrabo@fcom.bu.edu.egتاْٗ يذًذ يطٍ عثذ رتّ دطٍ

الرصادbosy.gamaleldin@fcom.bu.edu.egتٕضٗ ادًذ جًال انذيٍ فرذٗ ادًذ

الرصادdalia.abdeen@fcom.bu.edu.egدانيا دطٍ راشذ عاتذيٍ

الرصادdoaa.ahmed01@fcom.bu.edu.egدعاء عمم ادًذ ضيذ ادًذ

الرصادeman.gaber@fcom.bu.edu.egايًاٌ ضًير دطٍ جاتر

الرصادfathy.abdelmagid@fcom.bu.edu.egفرذٗ انطيذ يٕضف عثذ انًجيذ

الرصادfathy.abdelnabi@fcom.bu.edu.egفرذٗ عهٗ ضعذ عثذ انُثٗ

الرصادhafez.shaltot@fcom.bu.edu.egدافظ يذًٕد شٕلٗ شهرٕخ

الرصادhanafy.ali@fcom.bu.edu.egدُفٗ عهٗ ادًذ عهٗ

الرصادhassan.ismaeel@fcom.bu.edu.egدطٍ عثذ انعسيس دطٍ اضًاعيم

الرصادheba.abdelmawgood@fcom.bu.edu.egْثّ عثذ انطرار عثذ انًٕجٕد

الرصادhosny.mahran@fcom.bu.edu.egدطُٗ دطٍ يذًذ يٓراٌ

الرصادhussein.hassan@fcom.bu.edu.egدطيٍ عثذ انًُعى دطيٍ دطٍ

الرصادKARIM.TADROS@fcom.bu.edu.egكريى يذطٍ فكرٖ ذادرش

الرصادmaha.mohamed@fcom.bu.edu.egيٓا يذًذ انطثاعٗ يذًذ

الرصادmarwa.kamal@fcom.bu.edu.egيرِٔ انطيذ يذًذ كًال

الرصادmiranda.metri@fcom.bu.edu.egييراَذا زغهٕل رزق ييررا

الرصادmohamed.abdelwanis@fcom.bu.edu.egيذًذ جًعّ عثذ انَٕيص شعثاٌ

الرصادmohamed.algrawany@fcom.bu.edu.egيذًذ ضعيذ تطيَٕٗ انجرٔاَٗ

الرصادmohamed.alnagar@fcom.bu.edu.egيذًذ يذًذ انطيذ انُجار

الرصادmohamed.alsayed@fcom.bu.edu.egيذًذ ادًذ ضاليّ انطيذ

الرصادmohamed.alsheikh@fcom.bu.edu.egيذًذ اضًاعيم يذًذ انشيخ

الرصادmohamed.awad@fcom.bu.edu.egيذًذ اتراْيى عٕاد اتراْيى
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الرصادn.mostafa@fcom.bu.edu.egَاديّ عهٗ ضانى انًُر

الرصادnanees.nashed@fcom.bu.edu.egَاَيص يذًذ َاشذ فكرٖ

الرصادNFEKRY@benha-univ.edu.egَاَيص يذًذ َاشذ فكرٖ

الرصادsamaa.helmy@fcom.bu.edu.egضًاء يذٗ يذًٕد دهًٗ

الرصادsarah.mohamed@fcom.bu.edu.egضارِ يٕضٗ دطيٍ يذًذ ضعيذ

الرصادwafaa.shahabeldin@fcom.bu.edu.egٔفاء يذًذ ْاشى دطٍ شٓاب انذيٍ

الرصادwalaa.dyab@fcom.bu.edu.egٔالء ٔجيّ يذًذ دياب

الرصادWHASHIM@benha-univ.edu.egٔفاء يذًذ ْاشى دطٍ شٓاب انذيٍ

الرصادyousra.nafe@fcom.bu.edu.egيطرا دطٍ عًر يذًذ َافع

الرصادmahmoud.gazal@fcom.bu.edu.egيذًٕد خانذ يذًذ غسال يذًذ يٕضٗ

اإلدصاء ٔانرياضح ٔانرأييabdelfattah.kandil@fcom.bu.edu.egٍعثذ انفراح يذًذ ادًذ لُذيم

اإلدصاء ٔانرياضح ٔانرأييabdlallah.serag@fcom.bu.edu.egٍعثذ هللا يذًذ يذًٕد ضرج

اإلدصاء ٔانرياضح ٔانرأييahmed.afify@fcom.bu.edu.egٍادًذ زكريا يذًذ عفيفٗ

اإلدصاء ٔانرياضح ٔانرأييahmed.eed@fcom.bu.edu.egٍادًذ يذًذ عهٗ عيذ

اإلدصاء ٔانرياضح ٔانرأييahmed.mustafa@fcom.bu.edu.egٍادًذ فرذٗ يذًٕد يصطفٗ

اإلدصاء ٔانرياضح ٔانرأييalsayed.alamir@fcom.bu.edu.egٍانطيذ عهٗ دثية االيير

اإلدصاء ٔانرياضح ٔانرأييanayat.khalil@fcom.bu.edu.egٍعُاياخ يذًذ عثذ انرازق خهيم عثذ انجٕاد

اإلدصاء ٔانرياضح ٔانرأييdina.aboelfotouh@fcom.bu.edu.egٍديُا ضًير يذًذ اتٕ انفرٕح انرهثاَٗ

اإلدصاء ٔانرياضح ٔانرأييdrmervat.mahdy@fcom.bu.edu.egٍيرفد يٓذٖ ريضاٌ يٓذٖ

اإلدصاء ٔانرياضح ٔانرأييeman.abdelghani@fcom.bu.edu.egٍايًاٌ يذًٕد يغأرٖ عثذ انغُٗ

اإلدصاء ٔانرياضح ٔانرأييeman.fayed@fcom.bu.edu.egٍايًاٌ يذًذ دطُٗ ياضيٍ فايذ

اإلدصاء ٔانرياضح ٔانرأييfarid.ibrahim@fcom.bu.edu.egٍفريذ َجية جرجص اتراْيى

اإلدصاء ٔانرياضح ٔانرأييgehad.ali@fcom.bu.edu.egٍجٓاد يذًذ عٕاد عهٗ

اإلدصاء ٔانرياضح ٔانرأييhaitham.youssef@fcom.bu.edu.egٍْيثى يطعذ انطيذ يٕضف

اإلدصاء ٔانرياضح ٔانرأييmaha.mossoua@fcom.bu.edu.egٍيٓا عثذ هللا اتراْيى يٕضٗ

اإلدصاء ٔانرياضح ٔانرأييmahmoud.mansour@fcom.bu.edu.egٍيذًٕد يُصٕر يذًذ يُصٕر

اإلدصاء ٔانرياضح ٔانرأييmohamed.ahmed@fcom.bu.edu.egٍيذًذ اتراْيى خهيم ادًذ

اإلدصاء ٔانرياضح ٔانرأييmohamed.alkabbany@fcom.bu.edu.egٍيذًذ زايذ انذضٕلٗ انعراتٗ

اإلدصاء ٔانرياضح ٔانرأييmohamed.hamed@fcom.bu.edu.egٍيذًذ ضٕيهى انطيذ دايذ

اإلدصاء ٔانرياضح ٔانرأييmohamed.hindawy@fcom.bu.edu.egٍيذًذ جٕدِ خهيم ُْذأٖ

اإلدصاء ٔانرياضح ٔانرأييmona.mitwalli@fcom.bu.edu.egٍيُٗ عثذ انغفٕر يرٕنٗ يثارن

اإلدصاء ٔانرياضح ٔانرأييrafat.bakhit@fcom.bu.edu.egٍرافد شاكر فًٓٗ َجية

اإلدصاء ٔانرياضح ٔانرأييrania.abdelkhalek@fcom.bu.edu.egٍراَيا دطٍ يذًذ عثذ انخانك

اإلدصاء ٔانرياضح ٔانرأييrehab.mahmoud@fcom.bu.edu.egٍرداب شذاذّ يذًٕد يرزٔق

اإلدصاء ٔانرياضح ٔانرأييsahar.rafat@fcom.bu.edu.egٍضذر عادل يذًذ رافد

اإلدصاء ٔانرياضح ٔانرأييtamer.aboelmagd@fcom.bu.edu.egٍذاير دًسِ يذًذ اتٕ انًجذ

اإلدصاء ٔانرياضح ٔانرأييyehia.algebaly@fcom.bu.edu.egٍيذيٗ يٕضٗ دطيٍ انجثانٗ

اإلدصاء ٔانرياضح ٔانرأييzohdy.abdelkhalek@fcom.bu.edu.egٍزْذٖ يذًذ َٕفم عثذ انخانك
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اإلدصاء ٔانرياضح ٔانرأييabdelrahman.khedr@fcom.bu.edu.egٍعثذ انردًٍ يذًٕد عثذ انطالو خضر

اإلدصاء ٔانرياضح ٔانرأييMaha.Kora@fcom.bu.edu.egٍيٓا انشذاخ يذًذ لٕرج

1اإلدصاء ٔانرياضح ٔانرأييaya.aboelela@fcom.bu.edu.egٍايّ شذاذّ يذًٕد يرزٔق اتٕ انعال

انرجارجahmed.gawesh@fcom.bu.edu.egادًذ عماد ادًذ جأيش

انرجارجamr.abdelghany@fcom.bu.edu.egعًرٔ ادًذ عثذ انغُٗ

انرجارجmaron.eshak@fcom.bu.edu.egيارٌٔ جاتر اضذاق

انرجارجmohamed.abdelrhman@fcom.bu.edu.egيذًذ ادًذ يذًذ عثذ انردًٍ

انرجارجsmaa.aldeeb@fcom.bu.edu.egضًاء عالء انذيٍ يذًذ ذٕفيك انذية

انرجارجmohammed.Samaha@fcom.bu.edu.egيذًذ يُير فؤاد ضًادّ

يذاضثحabir.sourour@fcom.bu.edu.egعثير عثذ انكريى اتراْيى ضرٔر

يذاضثحadel.fayed@fcom.bu.edu.egعادل طّ ادًذ فايذ

يذاضثحahmed.abdelhalim@fcom.bu.edu.egادًذ دايذ يذًٕد عثذ انذهيى

يذاضثحahmed.soliman@fcom.bu.edu.egادًذ عهٗ دطٍ ضهيًاٌ يَٕص

يذاضثحali.khalil@fcom.bu.edu.egعهٗ يذًٕد يصطفٗ خهيم

يذاضثحalsaeed.shuaib@fcom.bu.edu.egانطعيذ يذًذ عثذ انعسيس شعية

يذاضثحamel.mohamed@fcom.bu.edu.egايم عثذ انفضيم عطيّ يذًذ

يذاضثحaml.elesawy@fcom.bu.edu.egايم كًال يذًذ انعيطٕٖ

يذاضثحatef.salem@fcom.bu.edu.egعاطف فرذٗ عثذ انهطيف ضانى

يذاضثحdina.abdelhalim@fcom.bu.edu.egديُا ريضاٌ ضعذ عثذ انذهيى لًر

يذاضثحeed.abdelmagid@fcom.bu.edu.egعيذ كارو ادًذ عثذ انذًيذ

يذاضثحeed.khalaf@fcom.bu.edu.egعيذ يذًٕد دًيذِ خهف

يذاضثحfarouk.albeeshy@fcom.bu.edu.egفارٔق جًعّ عثذ انعال انثشيٓٗ

يذاضثحfatma.abdelsalam@fcom.bu.edu.egفاطًّ جثر صانخ عثذ انطالو صانخ

يذاضثحgehan.mohamed@fcom.bu.edu.egجيٓاٌ عثذ انٓادٖ يٕضٗ يذًذ

يذاضثحHamed.Tolba@fcom.bu.edu.egدايذ يذًذ طهثّ اتٕ ْٔيثّ

يذاضثحhana.salama@fcom.bu.edu.egُْاء عهٗ عثذ هللا ضاليّ

يذاضثحhassan.hassan@fcom.bu.edu.egدطٍ عثذ انمادر دطٍ

يذاضثحheba.abdelfattah@fcom.bu.edu.egْثّ تشير انطٕخٗ عثذ انفراح

يذاضثحheba.hassan@fcom.bu.edu.egْثّ عثذ انعهيى يذًٕد دطٍ

يذاضثحmagdy.malagy@fcom.bu.edu.egيجذٖ يهيجٗ عثذ انذكيى يهيجٗ

يذاضثحmahmoud.alkholy@fcom.bu.edu.egيذًٕد عثذ انعهيى يذًٕد ادًذ انخٕنٗ

يذاضثحmahmoud.gohnim@fcom.bu.edu.egيذًٕد رجة يص غُيى

يذاضثحmahmoud.hussein@fcom.bu.edu.egيذًٕد يذًذ عثذ انرديى دطيٍ

يذاضثحmarwa.abdelfattah@fcom.bu.edu.egيرِٔ يذًذ ياْر عثذ انفراح

يذاضثحmay.aboalzm@fcom.bu.edu.egيٗ عطا عثذ انعسيس اتٕ انعسو

يذاضثحmohamed.abdelfattah@fcom.bu.edu.egيذًذ عهيِٕ يٕضف عثذ انفراح

يذاضثحmohamed.ali@fcom.bu.edu.egيذًذ فرذٗ انشذاخ عهٗ

يذاضثحmohamed.khalil@fcom.bu.edu.egيذًذ ادًذ اتراْيى يذًذ خهيم
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يذاضثحmohamed.osman@fcom.bu.edu.egيذًذ َاجٗ عثًاٌ يذًذ عثًاٌ

يذاضثحmohamed.salem@fcom.bu.edu.egيذًذ جًال انطيذ يذًذ ضانى

يذاضثحmohamed.shuaib@fcom.bu.edu.egيذًذ يذًٕد ادًذ شعية

يذاضثحmohamed.waheba@fcom.bu.edu.egيذًذ عًرٔ ْٔيثح

يذاضثحmohamed.zaki@fcom.bu.edu.egيذًذ عثذ هللا زكٗ اتٕ انعسو

يذاضثحmona.ibrahim@fcom.bu.edu.egيُٗ يغرتٗ يذًذ اتراْيى

يذاضثحmustafa.abdelaziz@fcom.bu.edu.egيصطفٗ ضايٗ عثذ انطًيع عثًاٌ

يذاضثحmustafa.alaabady@fcom.bu.edu.egيصطفٗ راشذ يصطفٗ انعثادٖ

يذاضثحmustafa.zeyad@fcom.bu.edu.egيصطفٗ يُير يطٍ زيذ

يذاضثحnasr.arafa@fcom.bu.edu.egَصر طّ دطٍ عرفّ

يذاضثحramez.ali@fcom.bu.edu.egرايس ادًذ يٕضف عهٗ

يذاضثحrania.omar@fcom.bu.edu.egراَيا عهٗ عميهٗ عًر

يذاضثحranya.shahin@fcom.bu.edu.egراَيا يذًذ يذًٕد شاْيٍ

يذاضثحrasha.aboelmagd@fcom.bu.edu.egرشا يذًذ انطيذ اتٕ انًجذ

يذاضثحrasha.kharib@fcom.bu.edu.egرشا اتٕ تكر غازٖ غرية عهٗ خير هللا

يذاضثحraymon.kaldas@fcom.bu.edu.egريًٌٕ ييالد فؤاد لهذش

يذاضثحsabrah.ali@fcom.bu.edu.egصثرِ ادًذ عثذ انعال عهٗ

يذاضثحsahar.khaled@fcom.bu.edu.egضذر عالء ادًذ فرذٗ خانذ

يذاضثحsalah.kamel@fcom.bu.edu.egصالح يذًذ يذًٕد كايم

يذاضثحsameh.alnagar@fcom.bu.edu.egضايخ يذًذ اييٍ انُجار

يذاضثحsamira.mohamed@fcom.bu.edu.egضًيرِ عثاش يذًذ اتٕ اانهيم

يذاضثحsamy.ghnemi@fcom.bu.edu.egضايٗ يذًذ ادًذ غُيًٗ

يذاضثحsanaa.alsayed@fcom.bu.edu.egثُاء يذًذ اتراْيى طعيًّ

يذاضثحsanaa.massoud@fcom.bu.edu.egضُاء ياْر يذًذٖ يطعٕد

يذاضثحshereen.almallah@fcom.bu.edu.egشيريٍ شٕلٗ انطيذ انًالح

يذاضثحsohair.gomah@fcom.bu.edu.egضٓير شعرأٖ يذًذ جًعّ

يذاضثحsoliman.ismail@fcom.bu.edu.egضهيًاٌ يذًذ يصطفٗ اضًاعيم

يذاضثحwafaa.hegazy@fcom.bu.edu.egٔفاء يذيٗ ادًذ دجازٖ

يذاضثحzakaria.nofal@fcom.bu.edu.egزكريا يذًذ يذًٕد َٕفم

يذاضثحdina.ghzal@fcom.bu.edu.egديُا اتراْيى عهٗ يذًذ غسال

يذاضثحshreif.elgohri@fcom.bu.edu.egشريف يذًذ دطُٗ شريف انجْٕرٖ

يذاضثحLora.kamar@fcom.bu.edu.egنٕرا ثرٔخ ضعذ لًر

1يذاضثحmay.elsayed@fcom.bu.edu.egيٗ عثذ انفراح عفيفٗ انطيذ


