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انحرثية انًمبرَةABDELHAMID.ABDELHAMID@fedu.bu.edu.egػجذ انسًيذ ػجذ انفحبذ ػجذ انسًيذ يسًذ غؼالٌ

انحرثية انًمبرَةAHMED.ALSORMATY@fedu.bu.edu.egازًذ اثراْيى ازًذ انصريبجٗ

انحرثية انًمبرَةFATMA.IBRAHIM@fedu.bu.edu.egفبطًّ ازًذ ركٗ اثراْيى

انحرثية انًمبرَةFATMA.MOHAMED@fedu.bu.edu.egفبطًّ انطيذ صبدق يسًذ

انحرثية انًمبرَةGAMAL.ABOELWAFA@fedu.bu.edu.egخًبل يسًذ يسًذ اثٕ انٕفب

انحرثية انًمبرَةHALA.EMAD@fedu.bu.edu.egْبنّ يسًذ انطيذ صبنر ػًبر

انحرثية انًمبرَةHANEM.ABOALAIL@fedu.bu.edu.egْبَى ازًذ زطٍ غسبجّ اثٕانُيم

انحرثية انًمبرَةMOHAMED.RASMY@fedu.bu.edu.egيسًذ يسًذ زطٍ رضًٗ

انحرثية انًمبرَةNESMA.ABDELBAR@fedu.bu.edu.egَطًّ ػجذ انرضٕل ػجذ انجر يسًذ

انحرثية انًمبرَةNESRIEN.ABDELFATTAH@fedu.bu.edu.egَطريٍ ػجذ انسكيى ػجذ انفحبذ  يسًذ

انحرثية انًمبرَةSAHAR.NAIEL@fedu.bu.edu.egضسر زطُٗ ازًذ انطيذ َبيم

انحرثية انًمبرَةSALAMA.SAYED@fedu.bu.edu.egضاليّ ػجذ انؼظيى زطيٍ ضيذ ازًذ

انحرثية انًمبرَةahmed.rasmy@fedu.bu.edu.egازًذ يسًذ زطٍ رضًٗ

انحرثية انًمبرَةsamar.mohamed@fedu.bu.edu.egضًر يصطفٗ يسًذ يسًذ

انصسة انُفطيةABDELRAHMAN.SAMAHAH@fedu.bu.edu.egػجذ انرزًٍ ازًذ ػجذ انغفبر ضًبزّ

انصسة انُفطيةAFAF.ALSAYED@fedu.bu.edu.egػفبف اثراْيى اثراْيى ثركبت

انصسة انُفطيةALI.HANAFY@fedu.bu.edu.egػهٗ ػجذ انُجٗ يسًذ زُفٗ

انصسة انُفطيةAMAL.BAYUOMI@fedu.bu.edu.egايبل اثراْيى ػجذ انؼسيس ثيٕيٗ

انصسة انُفطيةAMEL.SOLIMAN@fedu.bu.edu.egايم يسًذ فٕزٖ يسًٕد ضهيًبٌ ػسة

انصسة انُفطيةamena.mokhtar@fedu.bu.edu.egاييُّ يسًذ يخحبر

انصسة انُفطيةashraf.abdelkader@fedu.bu.edu.egاغرف ازًذ ػجذ انمبدر انطيذ

انصسة انُفطيةBONDOK.AHMED@fedu.bu.edu.egثُذق ػجذ انخبنك ازًذ

انصسة انُفطيةDOAA.ABDELZAIM@fedu.bu.edu.egدػبء يسًذ ػجذ انؼظيى ازًذ يجبرن

انصسة انُفطيةdrsolaiman@fedu.bu.edu.egضهيًبٌ رخت ضيذ ازًذ يسًذ انػيخ

انصسة انُفطيةEMAN.KANDIL@fedu.bu.edu.egايًبٌ رخت انطيذ لُذيم

انصسة انُفطيةFAWZYA.HASSANIEN@fedu.bu.edu.egفٕزيّ يسًذ ضاليّ زطُيٍ

انصسة انُفطيةhamdan.feddah@fedu.bu.edu.egزًذاٌ يسًٕد يسًذ ازًذ فضّ

انصسة انُفطيةHEND.ABDELRAHMAN@fedu.bu.edu.egُْذ يسيٗ كبيم ػجذ انرزًٍ

انصسة انُفطيةHISHAM.ALKHOLY@fedu.bu.edu.egْػبو ػجذ انرزًٍ ػجذ انصبدق انخٕنٗ

انصسة انُفطيةIBRAHIM.IBRAHIM@fedu.bu.edu.egاثراْيى ػجذ انفحبذ اثراْيى انغُيًٗ

انصسة انُفطيةISMAIL.BADR@fedu.bu.edu.egاضًبػيم اثراْيى يسًذ ثذر

انصسة انُفطيةMANAL.AHMED@fedu.bu.edu.egيُبل ػجذ انخبنك خبة هللا ازًذ

انصسة انُفطيةMOHAMED.AHMED@fedu.bu.edu.egيسًذ ػجذ انغُٗ ػجذ انسًيذ

انصسة انُفطيةMOHAMED.AHMED01@fedu.bu.edu.egيسًذ كًبل اثٕ انفحٕذ ازًذ ػًر

انصسة انُفطيةMUSTAFA.RAMADAN@fedu.bu.edu.egيصطفٗ ػهٗ ريضبٌ يظهٕو

انصسة انُفطيةNEVINE.ABDELSSABOUR@fedu.bu.edu.egَيفيٍ ضيذ ػجذ انصجٕر ػهٗ خبطر

انصسة انُفطيةNARIMAN.HANAFY@fedu.bu.edu.egَبريًبٌ ػبدل يسًذ يسًذ زُفٗ

انصسة انُفطيةNARIMAN.REFAAI@fedu.bu.edu.egَبريًبٌ يسًذ رفبػٗ

انصسة انُفطيةOMAIMA.SALEM@fedu.bu.edu.egاييًّ ػجذ انؼسيس يسًذ ضبنى

انصسة انُفطيةREHAB.HUSSEIN@fedu.bu.edu.egرزبة يسيٗ ازًذ زطيٍ يُصٕر

انصسة انُفطيةsalah.mohamed@fedu.bu.edu.egصالذ انذيٍ انطيذ ػرالٗ يسًذ

انصسة انُفطيةSALEH.SHARAWY@fedu.bu.edu.egصبنر فؤاد يسًذ انػؼرأٖ

انصسة انُفطيةSAMIA.ABDELNABI@fedu.bu.edu.egضبييّ يسًذ صبثر يسًذ ػجذ انُجٗ
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انصسة انُفطيةSAMIA.ALKATAN@fedu.bu.edu.egضبييّ ػجبش يسًذ انمطبٌ

انصسة انُفطيةSAYED.AGGAG@fedu.bu.edu.egضيذ ازًذ ػجذِ يسًذ ػدبج

انصسة انُفطيةTAHA.HUSSEIN@fedu.bu.edu.egطّ ػجذ انؼظيى زطيٍ انطيذ ازًذ

انصسة انُفطيةTAHIAH.ABDELAL@fedu.bu.edu.egجسيّ يسًذ ازًذ ػجذ انؼبل

انصسة انُفطيةWAGDI.ZIDANE@fedu.bu.edu.egٔخذٖ ػجذ انهطيف يسًذ زيذاٌ

انصسة انُفطيةesraa.zedan@fedu.bu.edu.egاضراء زيذاٌ انػسبت زيذاٌ

انصسة انُفطيةaml.elngar@fedu.bu.edu.egايم انطؼيذ ػجذ انسهيى انُدبر

انصسة انُفطيةeman.shokr@fedu.bu.edu.egايًبٌ خًؼّ فًٓٗ يسًذ غكر

انصسة انُفطيةhazem.eltantawy@fedu.bu.edu.egزبزو غٕلٗ يسًذ يسًذ انطُطبٖٔ

انصسة انُفطيةhassan.elfangary@fedu.bu.edu.egزطٍ ػجذ انفحبذ زطٍ زطُيٍ انفُدرٖ

انصسة انُفطيةnehad.marzok@fedu.bu.edu.egَٓبد يرزٔق ػجذ انخبنك يرزٔق لبثيم

أصٕل انحرثيةAFAF.SOLIMAN@fedu.bu.edu.egػفبف يسًذ جٕفيك زْٕ

أصٕل انحرثيةAHMED.ABDELMOTALEB@fedu.bu.edu.egازًذ ػبثذ اثراْيى ػجذ انًطهت

أصٕل انحرثيةAHMED.MOHAMED@fedu.bu.edu.egازًذ غُيًٗ يُٓبٖٔ يسًذ

أصٕل انحرثيةAHMED.SHOLAH@fedu.bu.edu.egازًذ ػجذ انفحبذ يسًذ غؼهّ

أصٕل انحرثيةATTIA.ABDELSAEK@fedu.bu.edu.egػطيّ يُصٕر ػجذ انصبدق ضؼذ

أصٕل انحرثيةELHAM.IBRAHIM@fedu.bu.edu.egانٓبو يسًٕد يرضٗ اثراْيى

أصٕل انحرثيةEMAN.ABDELWAHAB@fedu.bu.edu.egايًبٌ خًؼّ يسًذ ػجذ انْٕبة

أصٕل انحرثيةFAWZYA.ALLAM@fedu.bu.edu.egفٕزيّ يسًذ يسًٕد ػالو

أصٕل انحرثيةHANA.HEIKAL@fedu.bu.edu.egُْبء يسًذ يسًذٖ ازًذ ْيكم

أصٕل انحرثيةHANA.IBRAHIM@fedu.bu.edu.egُْبء غسبت انطيذ اثراْيى

أصٕل انحرثيةHANAN.RADWAN@fedu.bu.edu.egزُبٌ ازًذ يسًذ رضٕاٌ

أصٕل انحرثيةHANY.MOSSOUA@fedu.bu.edu.egْبَٗ يسًذ يَٕص يٕضٗ

أصٕل انحرثيةIBRAHIM.ABDELHAMID@fedu.bu.edu.egاثراْيى ػجذ انؼبطٗ ػجذ انسًيذ لُصِٕ

أصٕل انحرثيةMAHA.ABOELMAGD@fedu.bu.edu.egيٓب ػجذ هللا انطيذ اثٕ انًدذ

أصٕل انحرثيةmaha.hassan@fedu.bu.edu.egيٓب صالذ انذيٍ يسًذ زطٍ

أصٕل انحرثيةMHRY.DIAB@fedu.bu.edu.egيٓرٖ اييٍ ديبة

أصٕل انحرثيةMOHAMED.IBRAHIM@fedu.bu.edu.egيسًذ ػجذ انرازق اثراْيى

أصٕل انحرثيةNADIA.ALSHEIKH@fedu.bu.edu.egَبديّ زطٍ انطيذ

أصٕل انحرثيةNAGLA.SHAIEN@fedu.bu.edu.egَدالء ازًذ يسًذ ػهٗ غبْيٍ

أصٕل انحرثيةREDA.HASHEM@fedu.bu.edu.egرضب ضيذ ْبغى ػجذ انؼسيس

أصٕل انحرثيةROKAYA.ABDELAZIZ@fedu.bu.edu.egرليّ يسًذ ػجذ هللا ػجذ انؼسيس زطٍ

أصٕل انحرثيةSAHAR.MOHAMED@fedu.bu.edu.egضسر يسًذ اثٕ راضٗ يسًذ

أصٕل انحرثيةSALAH.RAMADAN@fedu.bu.edu.egصالذ انطيذ ػجذِ ريضبٌ

أصٕل انحرثيةSALAHELDIN.TAWFIK@fedu.bu.edu.egصالذ انذيٍ يسًذ جٕفيك

أصٕل انحرثيةSAMAH.AHMED@fedu.bu.edu.egضًبذ زكريب يسًذ ضيذ ازًذ

أصٕل انحرثيةSAMIR.ALDEEB@fedu.bu.edu.egضًير يسًذ اثراْيى انذيت

أصٕل انحرثيةSHEHTA.MOWAFY@fedu.bu.edu.egغسحّ يسًذ ضؼذ يٕافٗ

أصٕل انحرثيةSHEREEN.MOSHREF@fedu.bu.edu.egغيريٍ ػيذ يرضٗ غرف

أصٕل انحرثيةWAFAA.IBRAHIM@fedu.bu.edu.egٔفبء ػجذ انفحبذ يسًٕد اثراْيى

أصٕل انحرثيةWALAA.MAHMOUD@fedu.bu.edu.egٔالء يسًٕد ػجذ هللا يسًذ ثيٕيٗ

أصٕل انحرثيةWDEEAH.IBRAHIM@fedu.bu.edu.egٔضيئّ يسًذ ازًذ اثراْيى اثٕ ضؼذِ

أصٕل انحرثيةhassan.elbeblawy@fedu.bu.edu.egزطٍ زطيٍ يسًٕد انججالٖٔ
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أصٕل انحرثيةfatema.naser@fedu.bu.edu.egفبطًّ صالذ انذيٍ رفؼث يسًذ َصر

ػهى انُفص انحرثabdelaziz.abdelbaset@fedu.bu.edu.egٖٕػجذ انؼسيس يسًٕد ػجذ انجبضظ

ػهى انُفص انحرثABDELRAHMAN.AWAIS@fedu.bu.edu.egٖٕػجذ انرزًٍ ػجذ انجذيغ ػٕيص

ػهى انُفص انحرثAHMED.ASHOUR@fedu.bu.edu.egٖٕازًذ زطٍ يسًذ ػبغٕر

ػهى انُفص انحرثAMEL.ALI@fedu.bu.edu.egٖٕايم ػجذ انًُؼى يسًذ ػهٗ زجيت

ػهى انُفص انحرثAMEL.ZAKI@fedu.bu.edu.egٖٕايم ػجذ انًسطٍ زكٗ اثراْيى

ػهى انُفص انحرثEMAN.ABDELFATTAH@fedu.bu.edu.egٖٕايًبٌ ػجذ انفحبذ انطيذ ػجذ انفحبذ انخٕنٗ

ػهى انُفص انحرثHANA.FATHALLAH@fedu.bu.edu.egُْٖٕبء يسًذ ركٗ فحر هللا

ػهى انُفص انحرثHWAIDA.ABDELRAHMAN@fedu.bu.edu.egْٖٕٕيذا يسًذ إَر ػجذ انرزًٍ

ػهى انُفص انحرثKAMAL.HASSAN@fedu.bu.edu.egٖٕكًبل اضًبػيم ػطيّ زطٍ

ػهى انُفص انحرثKARIMAN.NEGM@fedu.bu.edu.egٖٕكريًبٌ ػٕيضّ يُػبر َدى

ػهى انُفص انحرثMAGDA.SHALABY@fedu.bu.edu.egٖٕيبخذِ ػهٗ ػجذ انطًيغ غهجٗ

ػهى انُفص انحرثMAGDY.ALSHAHAT@fedu.bu.edu.egٖٕيدذٖ يسًذ ازًذ انػسبت

ػهى انُفص انحرثMAHA.SOUROUR@fedu.bu.edu.egٖٕيٓب ػجذ انهطيف ػجذ انفحبذ ضرٔر

ػهى انُفص انحرثMAHMOUD.SALEM@fedu.bu.edu.egٖٕيسًٕد ػٕض هللا ضبنى يسًذ

ػهى انُفص انحرثMOHAMED.GOHNIM@fedu.bu.edu.egٖٕيسًذ ازًذ يسًذ اثراْيى غُيى

ػهى انُفص انحرثMOHAMED.HALAL@fedu.bu.edu.egٖٕيسًذ اثراْيى خٕدِ ْالل

ػهى انُفص انحرثMOHAMED.HASSANIN@fedu.bu.edu.egٖٕيسًذ زطبَيٍ يسًذ زطبَيٍ

ػهى انُفص انحرثMONA.SABEK@fedu.bu.edu.egٖٕيُٗ ازًذ يسًذ ضبثك

ػهى انُفص انحرثMOSAAD.ABOELALA@fedu.bu.edu.egٖٕيطؼذ رثيغ ػجذ هللا اثٕ انؼال

ػهى انُفص انحرثMUSTAFA.HUSSEIN@fedu.bu.edu.egٖٕيصطفٗ ازًذ زهًٗ زطيٍ لبضى

ػهى انُفص انحرثOMNIA.HELMY@fedu.bu.edu.egٖٕايُيّ زطٍ يسًذ زهًٗ

ػهى انُفص انحرثRAMADAN.ANOMAH@fedu.bu.edu.egٖٕريضبٌ يسًذ ريضبٌ

ػهى انُفص انحرثRANIA.SALEM@fedu.bu.edu.egٖٕراَيب يسًذ يسًذ ضبنى

ػهى انُفص انحرثREDA.ABOSAREA@fedu.bu.edu.egٖٕرضب ػجذ هللا اثٕ ضريغ

ػهى انُفص انحرثSABAH.IBRAHIM@fedu.bu.edu.egٖٕصجبذ انطيذ ضؼذ اثراْيى يراد

ػهى انُفص انحرثSAMEH.ABDLALLAH@fedu.bu.edu.egٖٕضبير زطٍ ضؼذ انذيٍ ػجذ هللا

ػهى انُفص انحرثSAYED.SAMEEDAH@fedu.bu.edu.egٖٕضيذ يسًذٖ صًيذِ زطٍ

ػهى انُفص انحرثghada.montaser@fedu.bu.edu.egٖٕغبدِ ػجذ انسًيذ ػجذ انؼبطٗ يُحصر

ػهى انُفص انحرثmerfat.mohamed@fedu.bu.edu.egٖٕييرفث ػجذ انًرضٗ يسًذ ػجذ انخبنك

كهية انحرثيةarwa.adbelmoez@fedu.bu.edu.egارٖٔ انطؼيذ اندُذٖ ػجذ انؼسيس ػجذ انًؼس

كهية انحرثيةabeer.diab@fedu.bu.edu.egػجير ػهٗ يسًٕد ديبة

كهية انحرثيةmamdouh.mohamed@fedu.bu.edu.egيًذٔذ زطٍ يسًذ

يُبْح ٔطرق انحذريصABDELKADER.ALSAYED@fedu.bu.edu.egػجذ انمبدر يسًذ ػجذ انمبدر انطيذ

يُبْح ٔطرق انحذريصABDELLATIF.YOUSSEF@fedu.bu.edu.egػجذ انهطيف انػبرنٗ يٕضف

يُبْح ٔطرق انحذريصABDLALLAH.SALAMA@fedu.bu.edu.egػجذ هللا انطيذ ػسة

يُبْح ٔطرق انحذريصABOELSAUD.EZZ@fedu.bu.edu.egاثٕ انطؼٕد يسًذ ازًذ غس

يُبْح ٔطرق انحذريصAHMED.ABDELHALIM@fedu.bu.edu.egازًذ يبْر ػجذ هللا ػجذ انسهيى

يُبْح ٔطرق انحذريصALAAELDIN.SAAD@fedu.bu.edu.egػالء انذيٍ ضؼذ يحٕنٗ ضؼذ

يُبْح ٔطرق انحذريصALAZAB.ZAHRAN@fedu.bu.edu.egانؼسة يسًذ انؼسة زْراٌ

يُبْح ٔطرق انحذريصALI.ABDELWAHAB@fedu.bu.edu.egػهٗ خٕدِ يسًذ ػجذ انْٕبة

يُبْح ٔطرق انحذريصALI.GABALLAH@fedu.bu.edu.egػهٗ ضؼذ ػهٗ خبة هللا

يُبْح ٔطرق انحذريصALSAEED.ABDELAZIZ@fedu.bu.edu.egانطؼيذ اندُذٖ ػجذ انؼسيس ػجذ انًؼس يسًٕد
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يُبْح ٔطرق انحذريصALSAYED.ALSHARKAWY@fedu.bu.edu.egانطيذ يسًذ انطيذ انػرلبٖٔ

يُبْح ٔطرق انحذريصALSAYED.OSMAN@fedu.bu.edu.egانطيذ يسًذ يُصٕرػثًبٌ

يُبْح ٔطرق انحذريصALSHAFEY.NASR@fedu.bu.edu.egانػبفؼٗ ػجذ انسك خبد َصر

يُبْح ٔطرق انحذريصamal.elmaseh@fedu.bu.edu.egايبل صجرٖ زُب ػجذ انًطير

يُبْح ٔطرق انحذريصATEYAT.IBRAHIM@fedu.bu.edu.egػطيبت يسًذ يطٍ اثراْيى

يُبْح ٔطرق انحذريصaziz.k@fedu.bu.edu.egػسيس ػجذ انؼسيس لُذيم

يُبْح ٔطرق انحذريصDOAA.ABDELAZIZ@fedu.bu.edu.egدػبء ضؼيذ يسًٕد اضًبػيم

يُبْح ٔطرق انحذريصEMAN.ABDELGHANI@fedu.bu.edu.egايًبٌ يسًذ ػجذ انسك ػجذ انغُٗ اثراْيى

يُبْح ٔطرق انحذريصEMAN.ABDELWAHAB01@fedu.bu.edu.egايًبٌ ػجذ انًسطٍ يسًذ يسًذ ػجذ انْٕبة

يُبْح ٔطرق انحذريصEMAN.ALAZAB@fedu.bu.edu.egايًبٌ صبثر ػجذ انمبدر انؼسة

يُبْح ٔطرق انحذريصFATMA.ABDELWAHAB@fedu.bu.edu.egفبيس يسًذ ػجذِ يغرأٖ

يُبْح ٔطرق انحذريصFATMA.ABDELWAHAB@fedu.bu.edu.egفبطًة يسًذ ػجذ انْٕبة

يُبْح ٔطرق انحذريصFATMA.MORSY@fedu.bu.edu.egفبطًّ صبدق يسًذ يرضٗ

يُبْح ٔطرق انحذريصGAMAL.SOLIMAN@fedu.bu.edu.egخًبل ضهيًبٌ ػطيّ ضهيًبٌ

يُبْح ٔطرق انحذريصHALA.YOUSSEF@fedu.bu.edu.egْبنّ انػسبت ػطيّ يٕضف

يُبْح ٔطرق انحذريصHASNAA.AHMED@fedu.bu.edu.egزطُبء صجرٖ ػجذ انسًيذ ازًذ زهِٕ

يُبْح ٔطرق انحذريصHASSAN.BLTYAH@fedu.bu.edu.egزطٍ ْبغى يسًذ ثهطيّ

يُبْح ٔطرق انحذريصIBRAHIM.FOUDA@fedu.bu.edu.egاثراْيى يسًذ يسًذ يسًذ فٕدِ

يُبْح ٔطرق انحذريصIBRAHIM.HUSSEIN@fedu.bu.edu.egاثراْيى انحَٕطٗ انطيذ زطيٍ

يُبْح ٔطرق انحذريصIBRAHIM.MOSSOUA@fedu.bu.edu.egاثراْيى ػجذ انؼسيس يسًذ يٕضٗ

يُبْح ٔطرق انحذريصMAGDY.ABED@fedu.bu.edu.egيدذٖ يسًذ اييٍ ػبثذ

يُبْح ٔطرق انحذريصMAHER.ABDELMONEM@fedu.bu.edu.egيبْر غؼجبٌ ػجذ انجبرٖ ػجذ انًُؼى

يُبْح ٔطرق انحذريصMAHER.YOUSSEF@fedu.bu.edu.egيبْر اضًبػيم صجرٖ يسًذ

يُبْح ٔطرق انحذريصMAHMOUD.BADR@fedu.bu.edu.egيسًٕد اثراْيى يسًذ ثذر

يُبْح ٔطرق انحذريصMAHSOOB.ALI@fedu.bu.edu.egيسطٕة ػجذ انصبدق ػهٗ

يُبْح ٔطرق انحذريصMARWA.ABDLALLAH@fedu.bu.edu.egيرِٔ ديبة اثٕ زيذ ػجذ هللا

يُبْح ٔطرق انحذريصMAYSAAA.AHMED@fedu.bu.edu.egييطبء يسًذ يصطفٗ ازًذ زًسِ

يُبْح ٔطرق انحذريصMERFAT.ALDEEB@fedu.bu.edu.egييرفث اثٕ ثكر انطيذ ازًذ انذيت

يُبْح ٔطرق انحذريصMOHAMED.ALATTAR@fedu.bu.edu.egيسًذ ػجذ انرؤف صبثر زطٍ انؼطبر

يُبْح ٔطرق انحذريصmohamed.hazeen@fedu.bu.edu.egيسًذ ػجذ انًديذ زسيٍ

يُبْح ٔطرق انحذريصMONA.ZAAZAA@fedu.bu.edu.egيُٗ ضبنى يسًٕد زػسع

يُبْح ٔطرق انحذريصNESRIEN.ALI@fedu.bu.edu.egَطريٍ ازًذ ازًذ ػهٗ انطٕيذٖ

يُبْح ٔطرق انحذريصOLA.ABDELSAEK@fedu.bu.edu.egػال ػجذ انًمصٕد ػجذ انصبدق

يُبْح ٔطرق انحذريصOSAMA.MUAWWAD@fedu.bu.edu.egاضبيّ ػجذ انؼظيى يسًذ يؼٕض

يُبْح ٔطرق انحذريصRAJHA.ABDELGALIL@fedu.bu.edu.egرخبء يسًذ ػجذ اندهيم

يُبْح ٔطرق انحذريصRANDA.SAFYELDEIN@fedu.bu.edu.egراَذا يسًذ صفٗ انذيٍ ػجذ انػبفٗ خرثٕظ

يُبْح ٔطرق انحذريصREDA.DARWISH@fedu.bu.edu.egرضب ػجذ انمبدر ػجذ انفحبذ درٔيع

يُبْح ٔطرق انحذريصREDA.MASSOUD@fedu.bu.edu.egرضب ُْذٖ خًؼّ يطؼٕد

يُبْح ٔطرق انحذريصREDA.SHALABY@fedu.bu.edu.egرضب يسًذ جٕفيك يسًذػهٗ

يُبْح ٔطرق انحذريصSAHAR.EZZELDIN@fedu.bu.edu.egضسر يسًذ يٕضف ػس انذيٍ

يُبْح ٔطرق انحذريصSAID.ABDELFATTAH@fedu.bu.edu.egضؼيذ ػٕضيٍ ػجذ انفحبذ انًُر

يُبْح ٔطرق انحذريصSAID.YEHIA@fedu.bu.edu.egضؼيذ زبيذ يسًذ يسيٗ

يُبْح ٔطرق انحذريصSAMIA.BAYUOMI@fedu.bu.edu.egضبييّ زطُيٍ ػجذ انرزًٍ ثيٕيٗ
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يُبْح ٔطرق انحذريصSAMIA.GOUDA@fedu.bu.edu.egضبييّ زطُيٍ يسًذ خٕدِ

يُبْح ٔطرق انحذريصSANAA.ABDELAL@fedu.bu.edu.egضُبء اثٕ انفحٕذ يغبٔرٖ ػجذ انؼبل

يُبْح ٔطرق انحذريصSAYED.ABDELSAMAD@fedu.bu.edu.egضيذ فًٓٗ يكبٖٔ ػجذ انصًذ

يُبْح ٔطرق انحذريصSAYED.ALI@fedu.bu.edu.egضيذ يسًذ انطيذ ػهٗ ضُدٗ

يُبْح ٔطرق انحذريصWAHID.HAFEZ@fedu.bu.edu.egٔزيذ انطيذ اضًبػيم زبفظ

يُبْح ٔطرق انحذريصMAGDA.BLABEL@fedu.bu.edu.egيبخذِ راغت يسًذ ثالل

يُبْح ٔطرق انحذريصamera.fathallah@fedu.bu.edu.egاييرِ يسًذ زكٗ فحر هللا

يُبْح ٔطرق انحذريصaya.hagag@fedu.bu.edu.egايّ ازًذ ػجذ انفحبذ زدبج

يُبْح ٔطرق انحذريصrashed.mohamed@fedu.bu.edu.egراغذ يسًذ راغذ يسًذ

يُبْح ٔطرق انحذريصsalah.shehtah@fedu.bu.edu.egصالذ انذيٍ ػهٗ ضبنى غسبجّ

يُبْح ٔطرق انحذريصmanar.elshekh@fedu.bu.edu.egيُبر اضًبػيم يسًذ انػيخ

يُبْح ٔطرق انحذريصmaha.ali@fedu.bu.edu.egيٓب خالل ازًذ ػهٗ دػجص

يُبْح ٔطرق انحذريصhager.elrazek@fedu.bu.edu.egْبخر يسًذ رضب ػجذ انرازق

amera.ftoh@fedu.bu.edu.egاييرِ صالذ يسًذ فحٕذ

Eman.mammdoh@fedu.bu.edu.eg حشيش ممدوح  ايمان
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