
القسماإللكتروني البريدالعربية باللغة االسم

المعلومات و الحاسباتsamah.ghazala@fci.bu.edu.egغزاله العزيز عبد عمر سماح

المعلومات و الحاسباتmohamed.issa@fci.bu.edu.egعيسى ابراهيم فوزى محمد

المعلومات و الحاسباتmahmoud.hassan@fci.bu.edu.egحسن على صبحى محمود

المعلومات و الحاسباتhala.zayed@fci.bu.edu.egزايد محمد حلمى هاله

علمية حاسباتamal.aboelkahir@fci.bu.edu.egالخير ابو احمد امال

علمية حاسباتtamer.abbasy@fci.bu.edu.egعباس محمد احمد تامر

علمية حاسباتms4elsayed@fci.bu.edu.egمتولى السيد الدين صالح محمد

علمية حاسباتmohamed.issa@fci.bu.edu.egعيسى ابراهيم فوزى محمد

الحاسب علومahmed.aboalatah@fci.bu.edu.egالعطى ابو احمد حسن احمد

الحاسب علومahmed.taha@fci.bu.edu.egهللا عبد طه  الفتاح عبد طه احمد

الحاسب علومahmed.aziz@fci.bu.edu.egاسماعيل اسماعيل عزيز محمد احمد

الحاسب علومeslam.amer@fci.bu.edu.egعامر فهيم احمد اسالم

الحاسب علومasil.ibrahim@fci.bu.edu.egابراهيم رمضان اسيل

الحاسب علومhamada.ali@fci.bu.edu.egنايل على محمد على حماده

الحاسب علومdoaa.elebiary@fci.bu.edu.egاإلبياري إبراهيم محمد دعاء

الحاسب علومrasha.abdelkreem@fci.bu.edu.egالكريم عبد محمود عربان رشا

الحاسب علومshimaa.toriah@fci.bu.edu.egطريح محمد طريح شيماء

الحاسب علومesam.halim@fci.bu.edu.egالحليم عبد حسين حليم عصام

الحاسب علومamr.nagy@fci.bu.edu.egعبده الحميد عبد محمد عمرو

الحاسب علومfatma.elsayed@fci.bu.edu.egعلى ابراهيم السيد فاطمه

الحاسب علومfathy.alfzzaz@fci.bu.edu.egالقزاز متولى شراكى فتحى

الحاسب علومselimm@fci.bu.edu.egسليم محمد مازن

الحاسب علومmohamed.taha@fci.bu.edu.egهللا عبد طه الفتاح عبد طه محمد

الحاسب علومmohamed.loay@fci.bu.edu.egابراهيم رمضان لؤى محمد

الحاسب علومmahmoud.mossa@fci.bu.edu.egموسى محمود ابراهيم محمود

الحاسب علومmostafa.elgendy@fci.bu.edu.egالجندى عطوه عباس هللا عبد مصطفى

الحاسب علومmona.mursi@fci.bu.edu.egمرسى محمد فاطمه منى

الحاسب علومeng_monie2010@yahoo>comخاطر هارون منير منيرة

الحاسب علومmay.gallab@fci.bu.edu.egجالب محمد الدين كمال مى

الحاسب علومnaglaa.fathy@fci.bu.edu.egالعبادى محمد خليل فتحى نجالء

الحاسب علومnada.ahmed@fci.bu.edu.egاحمد ابراهيم بهاء ندا

الحاسب علومnevine.alsayed@fci.bu.edu.egالسيد محمد العزيز عبد نفين

الحاسب علومheba.khalil@fci.bu.edu.egبيومى خليل محمد هبه

الحاسب علومwafaa.abdelhamid@fci.bu.edu.egشلش الحميد عبد محمد محب وفاء

الحاسب علومwalid.osamy@fci.bu.edu.egالشريف مصطفى مصطفى محمود اوسامى وليد

الحاسب علومyasmeen.mourice@fci.bu.edu.egجورج سمير موريس ياسمين

الحاسبات نظمtharwat.ibrahim@fci.bu.edu.egابراهيم محمود محمد ثروت

الحاسبات نظمrasha.omar@fci.bu.edu.egعمر الصادق عبد صالح رشا

والمعلومات الحاسبات بكلية ومعاونيهم التدريس هيئة العضاء اإللكتروني البريد
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والمعلومات الحاسبات بكلية ومعاونيهم التدريس هيئة العضاء اإللكتروني البريد

الحاسبات نظمmay.mossoua@fci.bu.edu.egدياب موسى السعيد صالح مى

المعلومات نظمtasneem.abdelzaim@fci.bu.edu.egنصار العظيم عبد بهاء محمد تسنيم

المعلومات نظمhassan.mahmoud@fci.bu.edu.egرمضان محمد محمود حسن

المعلومات نظمsahar.fawzy@fci.bu.edu.egالرازق عبد فوزى سحر

المعلومات نظمsomia.aboelnaga@fci.bu.edu.egالنجا ابو محمود محمد سميه

المعلومات نظمshimaa.mustafa@fci.bu.edu.egمصطفى محمد اسماعيل شيماء

المعلومات نظمshaimaa.talaat@fci.bu.edu.egعامر امين طلعت شيماء

المعلومات نظمdiaa.salama@fci.bu.edu.egالمنعم عبد سالمه ضياء

المعلومات نظمtarek.alsheshtawy@fci.bu.edu.egالششتاوى احمد طارق

المعلومات نظمfady.mohamed@fci.bu.edu.egمحمد المنعم عبد فادى

المعلومات نظمkamel.aly@fci.bu.edu.egمرسى مصطفى على كامل

المعلومات نظمkaram.gouda@fci.bu.edu.egجوده الرحمن عبد الغنى عبد كرم

المعلومات نظمlamiaa.said@fci.bu.edu.egسالم السيد سعيد لمياء

المعلومات نظمmetwally.rashad@fci.bu.edu.egالصعيدى عمر متولى رشاد متولى

المعلومات نظمmohamed.abdo@fci.bu.edu.egعوض حامد محمد الفتاح عبد محمد

المعلومات نظم mosab.hassaan@fci.bu.edu.egحسان محمد الحميد عبد مصعب

المعلومات نظمmona.abdelmonem@fci.bu.edu.egالمنعم عبد عرفه محمد منى

المعلومات نظمheba.fathy@fci.bu.edu.egيونس العزيز عبد فتحى هبه

المعلومات نظمhana.abozahra@fci.bu.edu.egابوزهره حسين ابراهيم هناء

المعلومات نظمyaser.wazery@fci.bu.edu.egوزيرى المنطلب عبد ماهر ياسر

ahmed.el_sawy@fci.bu.edu.egالصاوي اليزيد ابو احمد
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