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الطبٌعٌة العلومa.saad@feng.bu.edu.egسعد على الرحمن عبد

الطبٌعٌة العلومabdallah.saad@feng.bu.edu.egابراهٌم سعد احمد هللا عبد

الطبٌعٌة العلومabdelghani.ahmed@feng.bu.edu.egاحمد الغنى عبد بدٌر الغنى عبد

الطبٌعٌة العلومabdelnaser.soliman@feng.bu.edu.egسلٌمان الفتاح عبد صابر الناصر عبد

الطبٌعٌة العلومabdlallah.ahmed@feng.bu.edu.egعطٌه احمد هللا عبد زاهر هللا عبد

الطبٌعٌة العلومahmed.abdalla@feng.bu.edu.egحٌوان هللا عبد محمد احمد

الطبٌعٌة العلومahmed.abdelkhalik@feng.bu.edu.egابراهٌم الخالق عبد خالد احمد

الطبٌعٌة العلومahmed.hassanien@feng.bu.edu.egحسانٌن السٌد سعٌد احمد

الطبٌعٌة العلومahmed.soliman01@feng.bu.edu.egسلٌمان احمد محمود سمٌر احمد

الطبٌعٌة العلومali.alsbagh@feng.bu.edu.egالصباغ شوادقى الرحمن عبد على

الطبٌعٌة العلومali.soliman@feng.bu.edu.egسلٌمان الصغٌر احمد على

الطبٌعٌة العلومamr.ali@feng.bu.edu.egعلى حسن حسٌن عمرو

الطبٌعٌة العلومasmaa.negm@feng.bu.edu.egنجم فراج حسن هللا عبد اسماء

الطبٌعٌة العلومemad.zahran@feng.bu.edu.egزهران ابراهٌم محمد حسن عماد

الطبٌعٌة العلومesraa.abdelwahab@feng.bu.edu.egمحمود الوهاب عبد عزمى اسراء

الطبٌعٌة العلومf.mohamed@feng.bu.edu.egمطاوع الخالق عبد محمد فاطمه

الطبٌعٌة العلومfadwa.hashem@feng.bu.edu.egهاشم الحمٌد عبد فدوى

الطبٌعٌة العلومfathy.abdelsalam@feng.bu.edu.egحسٌن السالم عبد السالم عبد فتحى

الطبٌعٌة العلومhana.abdelazim@feng.bu.edu.egالخواجه العظٌم عبد الوهاب عبد هناء

الطبٌعٌة العلومhana.ahmed@feng.bu.edu.egمصطفى احمد المجد ابو محمد هناء

الطبٌعٌة العلومhany.alfatah@feng.bu.edu.egرفاعى الفتاح عبد محمد احمد هانى

الطبٌعٌة العلومhoriah.omar@feng.bu.edu.egعمر خطاب فوزى حورٌه

الطبٌعٌة العلومhosny.awadallah@feng.bu.edu.egالوحش هللا عوض هللا عوض حسنى

الطبٌعٌة العلومhytham.abdelghany@feng.bu.edu.egمحمد الغنى عبد احمد هٌثم

الطبٌعٌة العلومibrahim.sakr@feng.bu.edu.egصقر البسطوٌسى احمد ابراهٌم

الطبٌعٌة العلومkariman.alshemy@feng.bu.edu.egالشٌمى سعد الدٌن عالء كرٌمان

الطبٌعٌة العلومkhaled.alnagar@feng.bu.edu.egالنجار محمد النجار ابراهٌم ممدوح خالد

الطبٌعٌة العلومm.abdelmawla@feng.bu.edu.egرضوان المولى عبد ابوالعال محمد

الطبٌعٌة العلومm.elshernouby@feng.bu.edu.egالشرنوبى اللطٌف عبد معوض

الطبٌعٌة العلومm.hassa@feng.bu.edu.egحسٌن محمد اسماعٌل محمد

الطبٌعٌة العلومmahmoud.alkomy@feng.bu.edu.egالكومى سٌد على محمود

الطبٌعٌة العلومmahmoud.ismail@feng.bu.edu.egوهبه اسماعٌل المولى عبد محمود

الطبٌعٌة العلومmanal.osman@feng.bu.edu.egالحفناوى طلعت محمود منال

الطبٌعٌة العلومmohamed.abdelkhalik@feng.bu.edu.egالخالق عبد كمال احمد محمد

الطبٌعٌة العلومmohamed.afify01@feng.bu.edu.egعفٌفى عقل ٌحٌى محمد

بشبرا الهندسة بكلٌة ومعاونٌهم التدرٌس هٌئة أعضاء لجمٌع اإللكترونً البرٌد
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الطبٌعٌة العلومmohamed.deefallah@feng.bu.edu.egهللا ضٌف محمد مجدى محمد

الطبٌعٌة العلومmohamed.eed@feng.bu.edu.egعٌد محمد محمد حسٌن محمد

الطبٌعٌة العلومmohamed.mohamed04@feng.bu.edu.egدٌاب محمد المنعم عبد نبٌل محمد

الطبٌعٌة العلومmohamed.nassar@feng.bu.edu.egنصار على السٌد محمد السٌد محمد

الطبٌعٌة العلومmohamed.shehab@feng.bu.edu.egشهاب احمد محمد محمد

الطبٌعٌة العلومmostafa.elsayed@feng.bu.edu.egالسٌد عمرو مصطفى

الطبٌعٌة العلومreda.mohamed@feng.bu.edu.egابراهٌم محمد القادر عبد رضا

الطبٌعٌة العلومs.ahmed@feng.bu.edu.egفكرى هللا عبد احمد صدٌقه

الطبٌعٌة العلومs.negm@feng.bu.edu.egنجم محفوظ محمود السٌد سهٌر

الطبٌعٌة العلومsadik.sakr@feng.bu.edu.egصقر الحمٌد عبد زكرٌا صدٌق

الطبٌعٌة العلومsaid.gohnim@feng.bu.edu.egغنٌم الحلٌم عبد هللا عبد سعٌد

الطبٌعٌة العلومsamr.abdelaal@feng.bu.edu.egالعال عبد ابراهٌم الحمٌد عبد سمر

الطبٌعٌة العلومshaban.mahmoud@feng.bu.edu.egمحمود ملٌجى المجٌد عبد شعبان

الطبٌعٌة العلومshahera.shohieb@feng.bu.edu.egشهٌب الدٌن جمال محمد شهٌره

الطبٌعٌة العلومshawky.alsayed@feng.bu.edu.egالسٌد ابراهٌم احمد شوقى

الطبٌعٌة العلومtaha.aboelnaga@feng.bu.edu.egالنجا ابو محمد هللا عبد حسٌن طه

الطبٌعٌة العلومtarek.sallam@feng.bu.edu.egسالم محمد الرحمن عبد طارق

الطبٌعٌة العلومzaki.atwa@feng.bu.edu.egعطوه زكى احمد زكى

الطبٌعٌة العلومm.mansour@feng.bu.edu.eg منصور المقصود عبد محمود 

dr_easawi@feng.bu.edu.eg

khaled.alsayed@feng.bu.edu.eg

anwar.abosennah@feng.bu.edu.eg

a.badawy@feng.bu.edu.eg

المدنٌة الهندسةabdelrahman.elmohr@feng.bu.edu.egالمهر خلٌل احمد محمد عبدالرحمن

المدنٌة الهندسةabir.arfan@feng.bu.edu.egعرفان محمد مدحت عبٌر

المدنٌة الهندسةabir.fathy@feng.bu.edu.egفتحى محمد سامى عبٌر

المدنٌة الهندسةabobakr.mohamed@feng.bu.edu.egمحمد ابراهٌم محمد ابوبكر

المدنٌة الهندسةadel.khalifa@feng.bu.edu.egابراهٌم فاٌز عادل

المدنٌة الهندسةadel.radwan@feng.bu.edu.egرضوان الغالى الهندى عادل

المدنٌة الهندسةahmed.ahmed@feng.bu.edu.egاحمد محمود الفتاح عبد احمد

المدنٌة الهندسةahmed.albana@feng.bu.edu.egالبنا صاٌم عباس احمد

المدنٌة الهندسةahmed.alsayed@feng.bu.edu.egالسٌد المولى عبد سعودى احمد

المدنٌة الهندسةahmed.bakry@feng.bu.edu.egبكرى ٌوسف احمد

المدنٌة الهندسةahmed.gharib@feng.bu.edu.egغرٌب حامد على احمد

المدنٌة الهندسةahmed.khater@feng.bu.edu.egخاطر محمود نبٌل احمد

السٌد عٌسوى حسن خالد
الطبٌعٌة العلوم

المدنٌة الهندسةسنه ابو بدوى بدوى انور
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المدنٌة الهندسةahmed.mahmoud@feng.bu.edu.egمحمود المجد ابو محمد احمد

المدنٌة الهندسةahmed.marei@feng.bu.edu.egعلى مرعى اسماعٌل احمد

المدنٌة الهندسةahmed.mohamed01@feng.bu.edu.egمحمد  زكى الهاشمى هللا عبد احمد

المدنٌة الهندسةahmed.saleh@feng.bu.edu.egصالح حسنٌن محمد احمد

المدنٌة الهندسةahmed.shihata@feng.bu.edu.egشحاته شحاته محمود احمد

المدنٌة الهندسةalaa.ahmed@feng.bu.edu.egاحمد على احمد عالء

المدنٌة الهندسةalaa.alhathek@feng.bu.edu.egالحاذق طه نبٌل عالء

المدنٌة الهندسةali.shnor01@feng.bu.edu.egشنور رزق سعد على

المدنٌة الهندسةalzahry.alzahry@feng.bu.edu.egالزهرى فاروق الزهرى

المدنٌة الهندسةamani.ali@feng.bu.edu.egعلى حسن جوده امانى

المدنٌة الهندسةameen.atef@feng.bu.edu.egالفتاح عبد احمد عاطف امٌن

المدنٌة الهندسةamr.gamaleldin@feng.bu.edu.egمحمد الدٌن جمال على عمرو

المدنٌة الهندسةandrow.bekhet@feng.bu.edu.egبخٌت نبٌل اندرو

المدنٌة الهندسةasaad.salama@feng.bu.edu.egسالمه ابراهٌم اسعد

المدنٌة الهندسةashraf.mohamed@feng.bu.edu.egمحمد احمد الحمٌد عبد اشرف

المدنٌة الهندسةassem.abdelalim@feng.bu.edu.egالعلٌم عبد كمال مصطفى عاصم

المدنٌة الهندسةattia.shalaby@feng.bu.edu.egشلبى حسٌن محمد عطٌه

المدنٌة الهندسةprof.azza@feng.bu.edu.egاللبودى خلٌل محمد عزه

المدنٌة الهندسةbadreldin.hegazy@feng.bu.edu.egحجازى امام عزت الدٌن بدر

المدنٌة الهندسةdrnour@feng.bu.edu.egالنور ابو العظٌم عبد محمد محمد

المدنٌة الهندسةemad.darwish@feng.bu.edu.egدروٌش حسن امام عماد

المدنٌة الهندسةemad.eldardiry@feng.bu.edu.egالدردٌرى محمد على عماد

المدنٌة الهندسةessam.mahrous@feng.bu.edu.egمحروس كمال مصطفى عصام

المدنٌة الهندسةezzat_negm@feng.bu.edu.egنجم محمد الرحٌم عبد عزت

المدنٌة الهندسةfathy.aboelala@feng.bu.edu.egالعال ابو الفتاح عبد المنعم عبد فتحى

المدنٌة الهندسةfouad.beshara@feng.bu.edu.egبشارة عبود بخٌت فواد

المدنٌة الهندسةgamal.abdelaziz@feng.bu.edu.egالعزٌز عبد السٌد جمال

المدنٌة الهندسةgamal.alsaeed@feng.bu.edu.egالسعٌد محمد حلمى جمال

المدنٌة الهندسةgamal.alsayed@feng.bu.edu.egالسٌد الناصر عبد جمال

المدنٌة الهندسةgamal.fahmy@feng.bu.edu.egفهمى الرحمن عبد طاهر جمال

المدنٌة الهندسةgamal.kotab@feng.bu.edu.egقطب الجلٌل عبد محمد جمال

المدنٌة الهندسةgehan.hamdy@feng.bu.edu.egحمدى احمد الرحمن عبد جٌهان

المدنٌة الهندسةhana.alsayad@feng.bu.edu.egالصٌاد الحمٌد عبد ابراهٌم هناء

المدنٌة الهندسةhanan.altobgy@feng.bu.edu.egالطوبجى على حسٌن حنان

المدنٌة الهندسةhanan.kamel@feng.bu.edu.egكامل فؤاد احمد حنان
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المدنٌة الهندسةhazem.almarsafawy@feng.bu.edu.egالمرصفاوى جمال حازم

المدنٌة الهندسةhisham.abdelhamid@feng.bu.edu.egالحمٌد عبد العابدٌن زٌن هشام

المدنٌة الهندسةhisham.eed@feng.bu.edu.egعٌد ابراهٌم على توفٌق هشام

المدنٌة الهندسةhisham.hassan@feng.bu.edu.egحسن هللا فرج فرج هشام

المدنٌة الهندسةhossam.ali@feng.bu.edu.egعلى محمد ناصر السٌد حسام

المدنٌة الهندسةhossameldin.hamad@feng.bu.edu.egحماد احمد حسن الدٌن حسام

المدنٌة الهندسةi.mahfouz@feng.bu.edu.egابراهٌم محمد محفوظ ابراهٌم

المدنٌة الهندسةi.hegazy@feng.bu.edu.egٌزان مهدى محمد ابراهٌم

المدنٌة الهندسةibrahim.ramadan@feng.bu.edu.egرمضان ابراهٌم محمد ابراهٌم

المدنٌة الهندسةibrahim.shaaban@feng.bu.edu.egشعبان ابراهٌم جالل ابراهٌم

المدنٌة الهندسةkareem.ghareeb@feng.bu.edu.egغرٌب عبدهللا سعٌد كرٌم

المدنٌة الهندسةkarim.aldosh@feng.bu.edu.egالدش محمود محمد كرٌم

المدنٌة الهندسةkhaled.kharib@feng.bu.edu.egغرٌب محمد عبدهللا خالد

المدنٌة الهندسةkhaled.sakr@feng.bu.edu.egصقر محمدى محمد خالد

المدنٌة الهندسةkhaled.salem@feng.bu.edu.egسالم حسٌن زكً خالد

المدنٌة الهندسةmaher.adam@feng.bu.edu.egادم ابراهٌم الرحمن عبد ماهر

المدنٌة الهندسةmahmoud.abdelkreem@feng.bu.edu.egسلٌمان محمد الكرٌم عبد محمود

المدنٌة الهندسةmahmoud.almohr@feng.bu.edu.egالمهر خلٌل احمد محمود

المدنٌة الهندسةmahmoud.altokhy@feng.bu.edu.egالطوخى رفاعى على محمود

المدنٌة الهندسةmahmoud.refaai@feng.bu.edu.egاحمد محمود مرجان محمود

المدنٌة الهندسةmohamed.abdelghaffar@feng.bu.edu.egالغفار عبد محمد سعٌد محمد

المدنٌة الهندسةmohamed.abdelrahman01@feng.bu.edu.egالمنعم عبد شوقى محمد

المدنٌة الهندسةmohamed.abdelraouf@feng.bu.edu.egالرؤوف عبد المنعم عبد محمد

المدنٌة الهندسةmohamed.aboshok@feng.bu.edu.egشوك ابو محمد ابراهٌم احمد محمد

المدنٌة الهندسةmohamed.ahmed@feng.bu.edu.egاحمد حسن احمد محمد

المدنٌة الهندسةmohamed.alhaririy@feng.bu.edu.egالحرٌرى محمد رمضان اسامه محمد

المدنٌة الهندسةmohamed.alkseaby@feng.bu.edu.egالقصٌبى محمد احمد عادل محمد

المدنٌة الهندسةmohamed.bakry@feng.bu.edu.egبكر محمد الحمٌد عبد محمد

المدنٌة الهندسةmohamed.elhosany@feng.bu.edu.egالنبى حسب الحسٌنى محمد

المدنٌة الهندسةmohamed.elshereef@feng.bu.edu.egالشرٌف حسٌن مصطفى محمد

المدنٌة الهندسةmohamed.hassan@feng.bu.edu.egعمار حسن احمد محمد

المدنٌة الهندسةmohamed.ibrahim@feng.bu.edu.egابراهٌم محمد محمود محمد

المدنٌة الهندسةmohamed.ibrahim01@feng.bu.edu.egابراهٌم المطلب عبد احمد محمد

المدنٌة الهندسةmohamed.khalifa@feng.bu.edu.egاحمد هللا عبد فتحى محمد

المدنٌة الهندسةmohamed.mohamed01@feng.bu.edu.egاحمد فارس وحٌد محمد
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المدنٌة الهندسةmohamed.salama@feng.bu.edu.egسالمه محمد احمد محمد

المدنٌة الهندسةmohamed.saleh@feng.bu.edu.egصالح رفاعى سعٌد محمد

المدنٌة الهندسةmohamed.soliman@feng.bu.edu.egسلٌمان محمد منتصر محمد

المدنٌة الهندسةmona.ghaly@feng.bu.edu.egغالى نصٌف كمال منى

المدنٌة الهندسةmosaad.ali@feng.bu.edu.egعلى احمد حسن مسعد

المدنٌة الهندسةmostafa.ibrahim@feng.bu.edu.egابراهٌم عادل مصطفى

المدنٌة الهندسةmustafa.soliman@feng.bu.edu.egعباس فوزى مصطفى

المدنٌة الهندسةmustafa.zaki@feng.bu.edu.egزكى محمد القادر عبد مصطفى

المدنٌة الهندسةnasser.hanin@feng.bu.edu.egحنٌن حبٌب اسحق ناصر

المدنٌة الهندسةnasser.issa@feng.bu.edu.egعٌسى صالح مصلح ناصر

المدنٌة الهندسةnevine.badawi@feng.bu.edu.egبدوى المجٌد عبد بدوى نٌفٌن

المدنٌة الهندسةnoha.ahmed@feng.bu.edu.egاحمد سٌد العزٌز عبد حلمى نهى

المدنٌة الهندسةomer.nazmi@feng.bu.edu.egحسن علً نظمً عمر

المدنٌة الهندسةosama.alhenawy@feng.bu.edu.egالمهدى محمد عمر اسامه

المدنٌة الهندسةosama.hamdi@feng.bu.edu.egحمدى على محمد اسامه

المدنٌة الهندسةosama.kamal58@feng.bu.edu.egمحمود كمال احمد اسامه

المدنٌة الهندسةprof.azza@feng.bu.edu.egاللبودى خلٌل محمد عزه

المدنٌة الهندسةprofsalahabbas@feng.bu.edu.egالعزٌز عبد الدٌن صالح محمد

المدنٌة الهندسةragab.mogahad@feng.bu.edu.egالنبى عبد مجاهد رجب

المدنٌة الهندسةramy.radwan@feng.bu.edu.egرضوان محمد زهران رامى

المدنٌة الهندسةrehab.alhanafy@feng.bu.edu.egالحفنى محمود محمد رحاب

المدنٌة الهندسةsalaheldin.ali@feng.bu.edu.egعلى هللا عبد الدٌن صالح

المدنٌة الهندسةsameh.almasri@feng.bu.edu.egالمصري فهمً احمد سامح

المدنٌة الهندسةsamia.ali@feng.bu.edu.egعلى محمد على سامٌه

المدنٌة الهندسةsayed.abdelwahab@feng.bu.edu.egالوهاب عبد حسٌن صالح سٌد

المدنٌة الهندسةshady.ahmed@feng.bu.edu.egاحمد محمد احمد شادى

المدنٌة الهندسةsherif.gawesh@feng.bu.edu.egجاوٌش توفٌق مصطفى شرٌف

المدنٌة الهندسةtaha.ibrahim@feng.bu.edu.egابراهٌم السٌد هللا عوض طه

المدنٌة الهندسةtarek.abdelgalil@feng.bu.edu.egالسلكاوى الجلٌل عبد صالح طارق

المدنٌة الهندسةtarek.mohamed@feng.bu.edu.egمصطفى سٌد طارق

المدنٌة الهندسةwael.ahmed@feng.bu.edu.egاحمد فهمى احمد وائل

المدنٌة الهندسةwalid.dawoud@feng.bu.edu.egداود محمد احمد ولٌد

المدنٌة الهندسةy.hamad@feng.bu.edu.egحماد هاشم محمد ٌوسف

المدنٌة الهندسةahmed.khalil@feng.bu.edu.egخلٌل احمد المؤمن عبد احمد

المدنٌة الهندسةmohamed.abdellatif@feng.bu.edu.egاللطٌف عبد محمد الحمٌد عبد محمد
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ahmed.gharib@feng.bu.edu.eg

ahmed.kharib@feng.bu.edu.eg

ahmed.ghareeb@feng.bu.edu.eg

ahmed.salaheldin01@feng.bu.edu.eg

ahmed.salaheldin@feng.bu.edu.eg

gamal.alsaeed@feng.bu.edu.eg

gelsaeed@feng.bu.edu.eg

mohamed.ismaeel@feng.bu.edu.eg

mohamed.ismail@feng.bu.edu.eg

المدنٌة الهندسةeed.abdellahy@feng.bu.edu.eg عبدالالهً الحافظ عبد عٌد

المعمارٌة الهندسةa.ghaleb@feng.bu.edu.egغالب احمد غالب على

المعمارٌة الهندسةabdelwahab.ali@feng.bu.edu.egالوهاب عبد على الوهاب عبد

المعمارٌة الهندسةabosamra@feng.bu.edu.egسمره ابو نعمان محمد فتحى محمد

المعمارٌة الهندسةahmed.awad@feng.bu.edu.egمتولى عواد جمعه عواد احمد

المعمارٌة الهندسةahmed.ibrahim@feng.bu.edu.egابراهٌم رشٌدى السٌد احمد

المعمارٌة الهندسةahmed.masoud@feng.bu.edu.egمسعود الهادى عبد احمد

المعمارٌة الهندسةahmed.rasol@feng.bu.edu.egعلى الرسول عبد سٌد احمد

المعمارٌة الهندسةahmed.youssef@feng.bu.edu.egطه ٌوسف سٌد احمد

المعمارٌة الهندسةahmedf.hamza@feng.bu.edu.egحمزه الدٌن جمال فرٌد احمد

المعمارٌة الهندسةalsayed.kharib@feng.bu.edu.egغرٌب محمد احمد السٌد

المعمارٌة الهندسةashraf.gaafar@feng.bu.edu.egجعفر السعٌد المنعم عبد اشرف

المعمارٌة الهندسةayman.hassan@feng.bu.edu.egحسن محمد الفتاح عبد اٌمن

المعمارٌة الهندسةaza.alish@feng.bu.edu.egعلٌش السالم عبد محمد عزه

المعمارٌة الهندسةeman.balah@feng.bu.edu.egبلح محمد محمد اٌمان

المعمارٌة الهندسةeman.youssef@feng.bu.edu.egٌوسف احمد هانم اٌمان

المعمارٌة الهندسةfaissal.hawas@feng.bu.edu.egحواس الباز فرج فٌصل

المعمارٌة الهندسةfouad.mahmoud@feng.bu.edu.egمحمد فؤاد محمود فواد

المعمارٌة الهندسةhelzamly@feng.bu.edu.egالزملى احمد احمد حسن

المعمارٌة الهندسةhesham_eissa@feng.bu.edu.egعٌسى السٌد توفٌق هشام

المعمارٌة الهندسةhossameldin.hassan@feng.bu.edu.egمؤمن حسن عطٌه الدٌن حسام

المعمارٌة الهندسةibrahim.sharaf@feng.bu.edu.egالدٌن شرف ابراهٌم حسن ابراهٌم

المعمارٌة الهندسةid_abdelhady@feng.bu.edu.egالهادى عبد على خالد

المعمارٌة الهندسةislam.alsayed@feng.bu.edu.egالسٌد فهمى سلٌمان نظمى اسالم

المعمارٌة الهندسةislam.ghonimi@feng.bu.edu.egغنٌمى ابراهٌم غنٌمى اسالم

المعمارٌة الهندسةislam.kamel@feng.bu.edu.egمحمد كامل مصطفى اسالم

اسماعٌل السٌد شحات محمد
المدنٌة الهندسة

المدنٌة الهندسةغرٌب حامد على احمد

المدنٌة الهندسةسالم احمد الدٌن صالح محمد احمد

السعٌد محمد حلمى جمال
المدنٌة الهندسة

mailto:eed.abdellahy@feng.bu.edu.eg
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المعمارٌة الهندسةk.hadidy@feng.bu.edu.egالحدٌدى احمد محمد خالد

المعمارٌة الهندسةk.reiad@feng.bu.edu.egمرقص رٌاض كمال

المعمارٌة الهندسةkhairy.amin@feng.bu.edu.egحامد امٌن خٌرى محمد

المعمارٌة الهندسةm.abdallah@feng.bu.edu.egهللا عبد محمد احمد معاذ

المعمارٌة الهندسةm.mahmoud@feng.bu.edu.egعمر سالمه محمود معتز

المعمارٌة الهندسةm.nabeh@feng.bu.edu.egنبٌه سعٌد محمد عزت محمد

المعمارٌة الهندسةmabouelela@feng.bu.edu.egالعال ابو سمٌر احمد منال

المعمارٌة الهندسةmagdy.barakat@feng.bu.edu.egبركات زكى حسٌن مجدى

المعمارٌة الهندسةmahmoud.fathy@feng.bu.edu.egحسن احمد احمد فتحى محمود

المعمارٌة الهندسةmay.othman@feng.bu.edu.egعثمان محمد سٌد مى

المعمارٌة الهندسةmohamed.aboelala@feng.bu.edu.egالعال ابو الحمٌد عبد فرٌد محمد

المعمارٌة الهندسةmohamed.salah@feng.bu.edu.egالرحمن عبد منصور صالح محمد

المعمارٌة الهندسةmohamed.shaoot@feng.bu.edu.egشعوط مبروك على عصام محمد

المعمارٌة الهندسةmohamed.sherbiny@feng.bu.edu.egالشربٌنى على رزق احمد محمد

المعمارٌة الهندسةmohamed.soliman1@feng.bu.edu.egمعوض سلٌمان احمد محمد

المعمارٌة الهندسةmohsen.aziz@feng.bu.edu.egالمالك عبد بطرس عزٌز محسن

المعمارٌة الهندسةmokhtar.abdelaal@feng.bu.edu.egاحمد العال عبد محمد مختار

المعمارٌة الهندسةmustafa.alkholy@feng.bu.edu.egالخولى عطٌه محمد مصطفى

المعمارٌة الهندسةnabil.ashry2000@feng.bu.edu.egالفتاح عبد ابراهٌم عشرى نبٌل

المعمارٌة الهندسةnahed.mohamed@feng.bu.edu.egالغنى عبد فتحى ناهد

المعمارٌة الهندسةnothiela.elhamoly@feng.bu.edu.egمصطفى السمٌع عبد نثٌلة

المعمارٌة الهندسةosama.alkady@feng.bu.edu.egالقاضى على محمود على اسامه

المعمارٌة الهندسةosama.alnahas@feng.bu.edu.egالنحاس كمال محمد اسامه

المعمارٌة الهندسةosama.ibrahim@feng.bu.edu.egخلٌل سعد اسامه

المعمارٌة الهندسةosama.latif@feng.bu.edu.egعلى ٌوسف اللطٌف عبد اسامه

المعمارٌة الهندسةosama.saleh@feng.bu.edu.egصالح محمد احمد محمد اسامه

المعمارٌة الهندسةramy.abdelsalam@feng.bu.edu.egالسالم عبد محمد محمد رامى

المعمارٌة الهندسةs.ali@feng.bu.edu.egمحمد الحلٌم عبد سٌد

المعمارٌة الهندسةsadik.saad@feng.bu.edu.egسعد صادق احمد صادق

المعمارٌة الهندسةsalama.abdelrahman@feng.bu.edu.egالرحمن عبد مصطفى سالمه

المعمارٌة الهندسةsamah.khalil@feng.bu.edu.egخلٌل محمد احمد سماح

المعمارٌة الهندسةshaban.taha@feng.bu.edu.egطه ابراهٌم طه شعبان

المعمارٌة الهندسةtarek.alhenawy@feng.bu.edu.egحناوى ابراهٌم سعد طارق

المعمارٌة الهندسةwael.salah@feng.bu.edu.egالرحمن عبد منصور صالح وائل

المعمارٌة الهندسةyaldiz.eid@feng.bu.edu.egعٌد محمد ٌحٌى ٌلدز
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المٌكانٌكٌة الهندسةa.ghaith@feng.bu.edu.egغٌث عبدالحمٌد محمد احمد

المٌكانٌكٌة الهندسةabdelhalim.mahmoud@feng.bu.edu.egالعقباوى محمود المحسن عبد الحلٌم عبد

المٌكانٌكٌة الهندسةabdelkader.ibrahim@feng.bu.edu.egابراهٌم الكرٌم عبد القادر عبد

المٌكانٌكٌة الهندسةabdelkarim.abdelkarim@feng.bu.edu.egالكرٌم عبد كرم الكرٌم عبد

المٌكانٌكٌة الهندسةabdelsalam.bader@feng.bu.edu.egبدر حسٌن حمٌد عبدالسالم

المٌكانٌكٌة الهندسةahmed.ahmed04@feng.bu.edu.egاحمد محمد محى احمد

المٌكانٌكٌة الهندسةahmed.allam@feng.bu.edu.egعالم محمد سعٌد احمد

المٌكانٌكٌة الهندسةahmed.alshamy@feng.bu.edu.egالشامى على محمد رضا احمد

المٌكانٌكٌة الهندسةahmed.attia@feng.bu.edu.egعطٌه اللطٌف عبد عطٌه احمد

المٌكانٌكٌة الهندسةahmed.azim@feng.bu.edu.egاحمد العظٌم عبد احمد

المٌكانٌكٌة الهندسةahmed.kandil@feng.bu.edu.egقندٌل السٌد صالح محمد احمد

المٌكانٌكٌة الهندسةahmed.marzouk@feng.bu.edu.egمرزوق جعفر محمد احمد

المٌكانٌكٌة الهندسةahmed.mostafa@feng.bu.edu.egمصطفى الفتاح عبد احمد

المٌكانٌكٌة الهندسةahmed.mustafa@feng.bu.edu.egمصطفى الفتاح عبد كرم احمد

المٌكانٌكٌة الهندسةahmed.omar@feng.bu.edu.egعمر مصلح عمر احمد

المٌكانٌكٌة الهندسةahmed.osman@feng.bu.edu.egعثمان احمد ماجد احمد

المٌكانٌكٌة الهندسةahmed.soliman@feng.bu.edu.egسلٌمان التهامى على احمد

المٌكانٌكٌة الهندسةahmed.zidane@feng.bu.edu.egزٌدان الحافظ عبد سعٌد احمد

المٌكانٌكٌة الهندسةalawd.alawd@feng.bu.edu.egعطٌه العوضى عطاهلل العوضى

المٌكانٌكٌة الهندسةali.ali@feng.bu.edu.egعلى العزٌز عبد على على

المٌكانٌكٌة الهندسةali.elgazar@feng.bu.edu.egالجزار اسماعٌل محمد على

المٌكانٌكٌة الهندسةalsayed.abdelhady@feng.bu.edu.egالهادى عبد منصور حمزه السٌد

المٌكانٌكٌة الهندسةalsayed.alkady@feng.bu.edu.egالقاضى سلٌمان ٌوسف السٌد

المٌكانٌكٌة الهندسةashraf.lashin@feng.bu.edu.egالشٌن الجواد عبد احمد اشرف

المٌكانٌكٌة الهندسةashraf.mostafa@feng.bu.edu.egمصطفى العلٌم عبد السٌد اشرف

المٌكانٌكٌة الهندسةatef.mohamed@feng.bu.edu.egمحمد على العظٌم عبد عاطف

المٌكانٌكٌة الهندسةattia.goma@feng.bu.edu.egجمعه حسٌن عطٌه

المٌكانٌكٌة الهندسةaziza.sherif@feng.bu.edu.egالشرٌف محمد امٌن عزٌزه

المٌكانٌكٌة الهندسةbaiumy.elassal@feng.bu.edu.egالعسال المعطى عبد طه بٌومى

المٌكانٌكٌة الهندسةbelal.almogy@feng.bu.edu.egسالم الكرٌم عبد بالل

المٌكانٌكٌة الهندسةdoaa.aadas@feng.bu.edu.egعدس الفتاح عبد محمود دعاء

المٌكانٌكٌة الهندسةdr.ghazyassassa@feng.bu.edu.egعصاصه راتب محمد غازى

المٌكانٌكٌة الهندسةehab.awad@feng.bu.edu.egعوض العظٌم عبد اٌهاب

المٌكانٌكٌة الهندسةeman.alkomay@feng.bu.edu.egالكومى محمد محمود اٌمان

المٌكانٌكٌة الهندسةf.sayed@feng.bu.edu.egاحمد سٌد فرٌده
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المٌكانٌكٌة الهندسةfouad.helmy@feng.bu.edu.egحلمى السٌد حلمى فواد

المٌكانٌكٌة الهندسةgerges.beshay@feng.bu.edu.egبشاى مهنى ادوارد جرجس

المٌكانٌكٌة الهندسةhamdi.alsayed@feng.bu.edu.egالسٌد محمد السٌد حمدى

المٌكانٌكٌة الهندسة hamdi.kandil@feng.bu.edu.egقندٌل على محمد حمدى

المٌكانٌكٌة الهندسةhamed.saber@feng.bu.edu.egصابر حامد فرج حامد

المٌكانٌكٌة الهندسةhany_elsawy@feng.bu.edu.egالرحمن عبد الصاوى هانى

المٌكانٌكٌة الهندسةhassanin.refaai@feng.bu.edu.egرفاعى حسانٌن المحسن عبد حسانٌن

المٌكانٌكٌة الهندسةhend.altantawy@feng.bu.edu.egالطنطاوى محمد ٌسٌن هند

المٌكانٌكٌة الهندسةhisham.tantawy@feng.bu.edu.egطنطاوى الرحمن عبد مرسى هشام

المٌكانٌكٌة الهندسةhossameldin.zakaria@feng.bu.edu.egزكرٌا محمد الدٌن حسام

المٌكانٌكٌة الهندسةibrahim.shaien@feng.bu.edu.egشاهٌن محمود محمد ابراهٌم

المٌكانٌكٌة الهندسةislam.hussein@feng.bu.edu.egحسٌن السٌد حسٌن اسالم

المٌكانٌكٌة الهندسةislam.othman@feng.bu.edu.egغفٌر محمد عثمان اسالم

المٌكانٌكٌة الهندسةismail.alsedik@feng.bu.edu.egالصدٌق متولى محمود اسماعٌل

المٌكانٌكٌة الهندسةkaram.el-shazly@feng.bu.edu.egالشاذلى حسن محمود كرم

المٌكانٌكٌة الهندسةkhairy.alnagar@feng.bu.edu.egالنجار مصطفى حسٌن خٌرى

المٌكانٌكٌة الهندسةkhaled.ibrahim@feng.bu.edu.egابراهٌم محمود الوهاب عبد خالد

المٌكانٌكٌة الهندسةm.faek@feng.bu.edu.egاحمد ربه عبد فائق محمد

المٌكانٌكٌة الهندسةm.zahran@feng.bu.edu.egزهران زكى مصطفى

المٌكانٌكٌة الهندسةmaha.alsngry@feng.bu.edu.egالسنجرى هللا عبد فتحى مها

المٌكانٌكٌة الهندسةmaha.lashin@feng.bu.edu.egالشٌن على محمود مها

المٌكانٌكٌة الهندسةmaher.higazy@feng.bu.edu.egحجازى فتحى احمد جمٌل ماهر

المٌكانٌكٌة الهندسةmahmoud.abdellattif@feng.bu.edu.egاللطٌف عبد الرحمن عبد محمود

المٌكانٌكٌة الهندسةmahmoud.algazar@feng.bu.edu.egالجزار احمد اسماعٌل محمود

المٌكانٌكٌة الهندسةmahmoud.alsamanty@feng.bu.edu.egالسمنتى محمود محمد محمود

المٌكانٌكٌة الهندسةmahmoud.hassan@feng.bu.edu.egالدٌن شرف حسن احمد احمد محمود

المٌكانٌكٌة الهندسةmahmoud.mansour@feng.bu.edu.egمنصور حسٌن ابراهٌم محمود

المٌكانٌكة الهندسةmamdouh.abdelghani@feng.bu.edu.egالغنى عبد عصمت ممدوح

المٌكانٌكٌة الهندسةmamdouh.aldesoky@feng.bu.edu.egالدسوقى شوقى وفائى ممدوح

المٌكانٌكٌة الهندسةmamdouh.soliman@feng.bu.edu.egسلٌمان السٌد محمد ممدوح

المٌكانٌكٌة الهندسةmena.morad@feng.bu.edu.egالمالك عبد مراد جمال مٌنا

المٌكانٌكٌة الهندسةmerfat.mahmoud@feng.bu.edu.egالرحمن عبد محمود توفٌق مرفت

المٌكانٌكٌة الهندسةmohamed.abdelghani@feng.bu.edu.egالغنى عبد محمد جمٌل محمد

المٌكانٌكٌة الهندسةmohamed.abdelhamid@feng.bu.edu.egالحمٌد عبد على رضا محمد

المٌكانٌكٌة الهندسةmohamed.abdelmaksoud@feng.bu.edu.egالمقصود عبد محمود هانى محمد
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المٌكانٌكٌة الهندسةmohamed.abdelrahman@feng.bu.edu.egاحمد الرحمن عبد احمد محمد

المٌكانٌكٌة الهندسةmohamed.afify@feng.bu.edu.egعفٌفى شحاته حسن محمد

المٌكانٌكٌة الهندسةmohamed.bauimy@feng.bu.edu.egبٌومى محمد حسٌن محمد

المٌكانٌكٌة الهندسةmohamed.eldesouky@feng.bu.edu.egالدسوقى فهمى السالم عبد محمد

المٌكانٌكٌة الهندسةmohamed.emam@feng.bu.edu.egامام محمد السٌد محمد

المٌكانٌكٌة الهندسةmohamed.ghaith@feng.bu.edu.egغٌث جوده حمدى محمد

المٌكانٌكٌة الهندسةmohamed.moawad@feng.bu.edu.egمعوض قاٌدباى محمد احمد محمد

المٌكانٌكٌة الهندسةmohamed.mohamed02@feng.bu.edu.egمحمد على الوهاب عبد محمد

المٌكانٌكٌة الهندسةmohamed.sakr@feng.bu.edu.egصقر حسن حسن محمد

المٌكانٌكٌة الهندسةmohamed.sokar@feng.bu.edu.egابراهٌم احمد صابر محمد

المٌكانٌكٌة الهندسةmohamed.soliman01@feng.bu.edu.egسلٌمان حموده الفتاح عبد محمد

المٌكانٌكٌة الهندسةmostafa.abdelmohimen@feng.bu.edu.egحسٌن المهٌمن عبد مصطفى

المٌكانٌكٌة الهندسةmustafa.abdelmonem@feng.bu.edu.egالمنعم عبد السٌد مصطفى

المٌكانٌكٌة الهندسةmustafa.okasha@feng.bu.edu.egعكاشه محمود محمد مصطفى

المٌكانٌكٌة الهندسةnabil.berbish@feng.bu.edu.egالعظٌم عبد شفٌق محمد نبٌل

المٌكانٌكٌة الهندسةosama.abdellatif@feng.bu.edu.egابراهٌم اللطٌف عبد عزت اسامه

المٌكانٌكٌة الهندسةrady.salim@feng.bu.edu.egسلٌم محمد احمد راضى

المٌكانٌكٌة الهندسةragab.aboyazid@feng.bu.edu.egخلٌل على خلٌل رجب

المٌكانٌكٌة الهندسةramadan.amer@feng.bu.edu.egعامر العزٌز عبد محمد رمضان

المٌكانٌكٌة الهندسةramadan.sakr@feng.bu.edu.egصقر ٌوسف رمضان

المٌكانٌكٌة الهندسةramy.gadallah@feng.bu.edu.egهللا جاد شفٌق سعٌد رامى

المٌكانٌكٌة الهندسةraof.ghbryal@feng.bu.edu.egغبلاير فهمى توفٌق رووف

المٌكانٌكٌة الهندسةraouf.attia@feng.bu.edu.egاسعد عطٌه هللا عبد رووف

المٌكانٌكٌة الهندسةrasha.ali@feng.bu.edu.egعفٌفى السٌد محمد رشا

المٌكانٌكٌة الهندسةreda.afify@feng.bu.edu.egعفٌفى محمد احمد ابراهٌم رضا

المٌكانٌكٌة الهندسةreda.alghannam@feng.bu.edu.egالغنام ابراهٌم ابراهٌم رضا

المٌكانٌكٌة الهندسةsaberabdrabbo@feng.bu.edu.egطٌطه ربه عبد محمود صابر

المٌكانٌكٌة الهندسةsaid.shehita@feng.bu.edu.egشحاته وهبه سعٌد

المٌكانٌكٌة الهندسةsamah.samir@feng.bu.edu.egحسٌن محمد سمٌر سماح

المٌكانٌكٌة الهندسةsameh.abadir@feng.bu.edu.egحبٌب شوقى سامح

المٌكانٌكٌة الهندسةsamer.aagaiby@feng.bu.edu.egعجاٌبى بسكالس انور سامر

المٌكانٌكٌة الهندسةs.awad@feng.bu.edu.egمعوض عٌاد صبحى سمٌر

المٌكانٌكٌة الهندسةsayed.abdelmonem@feng.bu.edu.egالسٌد المنعم عبد احمد سٌد

المٌكانٌكٌة الهندسةsayed.abdelwanis@feng.bu.edu.egهللا عبد الونٌس عبد سٌد

المٌكانٌكٌة الهندسةsayed.ali@feng.bu.edu.egعلى زٌان على سٌد
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المٌكانٌكٌة الهندسةsherif.taher@feng.bu.edu.egعٌسى طاهر هادى شرٌف

المٌكانٌكٌة الهندسةtamer.abdelmagid@feng.bu.edu.egالمجٌد عبد محمود سمٌر تامر

المٌكانٌكٌة الهندسةtamer.abdelraouf@feng.bu.edu.egالرؤوف عبد الفتاح عبد تامر

المٌكانٌكٌة الهندسةtamer.badawi@feng.bu.edu.egبدوى حسنى رمضان تامر

المٌكانٌكٌة الهندسةtarek.bakhit@feng.bu.edu.egبخٌت توفٌق محمد طارق

المٌكانٌكٌة الهندسةyehia.almashad@feng.bu.edu.egالمشد العظٌم عبد ٌحٌى

المٌكانٌكٌة الهندسةzakaria.behery@feng.bu.edu.egبحٌرى محمد احمد زكرٌا

المٌكانٌكٌة الهندسةahmed.abdelmonem@feng.bu.edu.egالمنعم عبد سعٌد احمد

ahmed.serag@feng.bu.edu.eg

ahmed.serageldein@feng.bu.edu.eg

ahmed.sergeldein@feng.bu.edu.eg

rasha.ali@feng.bu.edu.eg

rasha.ali01@feng.bu.edu.eg

كهرباءabdallah.mohamed@feng.bu.edu.egاحمد محمد هللا عبد

كهرباءabdelhady.salama@feng.bu.edu.egسالمه رجب الهادى عبد

كهرباءabdelrahman.ghoniem@feng.bu.edu.egغنٌم محمد عبدالرحمن سعٌد عبدالرحمن

كهرباءabdelsalam.hamza@feng.bu.edu.egحمزه عبدالسالم حافظ عبدالسالم

كهرباءabdelwahab.alsammak@feng.bu.edu.egالسماك كامل عبدالوهاب

كهرباءabdlallah.hammad@feng.bu.edu.egالشرٌف زكى حماد هللا عبد

كهرباءabdlallah.shehita@feng.bu.edu.egشحاته عباس سامى هللا عبد

كهرباءadlytag@feng.bu.edu.egالدٌن تاج مٌرغنى شحات عدلى

كهرباءahmed.ahmed01@feng.bu.edu.egابراهٌم احمد رشاد محمد احمد

كهرباءahmed.ahmed02@feng.bu.edu.egاحمد زكى بٌومى احمد

كهرباءahmed.ahmed03@feng.bu.edu.egاحمد الشافى عبد صبحى احمد

كهرباءahmed.alsayed01@feng.bu.edu.egالسٌد طه غرٌب طه احمد

كهرباءahmed.badawi@feng.bu.edu.egالبنا بدوى العزٌز عبد احمد

كهرباءahmed.elshereef@feng.bu.edu.egالشرٌف زكى حماد احمد

كهرباءahmed.fares@feng.bu.edu.egفارس محمد حسن احمد

كهرباءahmed.hussein@feng.bu.edu.egحسٌن مصطفى مصطفى احمد

كهرباءahmed.hussein01@feng.bu.edu.egسلٌمان حسٌن هللا عبد احمد

كهرباءahmed.ibrahim02@feng.bu.edu.egابراهٌم النادى صبحى احمد

كهرباءahmed.morgan@feng.bu.edu.egمرجان حسن الفتاح عبد احمد

كهرباءalaaeldeen.sayed@feng.bu.edu.egمحمد احمد سٌد الدٌن عالء

كهرباءali.mohamed@feng.bu.edu.egمحمد جمعه محمد على

كهرباءamr.ezzeldin@feng.bu.edu.egالدٌن عز ٌوسف امٌن عمرو

المٌكانٌكٌة الهندسةسراج محمد عواد محمد احمد

عفٌفى السٌد محمد رشا
المٌكانٌكٌة الهندسة
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كهرباءashraf.ghnemi@feng.bu.edu.egغنٌم حافظ محمد اشرف

كهرباءasmaa.nassef@feng.bu.edu.egناصف ٌحٌى على اسماء

كهرباءatef.alrooby@feng.bu.edu.egالروبى فاضل كامل عاطف

كهرباءayman.youssef@feng.bu.edu.egٌوسف السٌد ٌوسف اٌمن

كهرباءbassem.abdelaziz@feng.bu.edu.egالعظٌم عبد حجاج ممدوح باسم

كهرباءbischoi.awad@feng.bu.edu.egعوض بطرس عوض بٌشوى

كهرباءdoaa.mohamed@feng.bu.edu.egمحمد عشماوى الفتاح عبد دعاء

كهرباءebtesam.said01@feng.bu.edu.egسعٌد بخٌت عمر ابتسام

كهرباءebtisam.saied@feng.bu.edu.egسعٌد محمد مصطفى ابتسام

كهرباءehab.sayed@feng.bu.edu.egسٌد محمود محمد اٌهاب

كهرباءehsan.hassan@feng.bu.edu.egحسن محمد عباس احسان

كهرباءemad.atwa@feng.bu.edu.egعطوه العلٌم عبد سامى عماد

كهرباءemadzieur1@feng.bu.edu.egزٌور حسن محمد عماد

كهرباءeman.mohamed@feng.bu.edu.egالغفار عبد احمد اٌمان

كهرباءesraa.soliman@feng.bu.edu.egعٌد سلٌمان ابراهٌم مصلح اسراء

كهرباءessam.aloleimi@feng.bu.edu.egابراهٌم مصطفى عصام

كهرباءessam.morsi@feng.bu.edu.egمرسى حسٌن محمد السٌد عصام

كهرباءessam.shihata@feng.bu.edu.egشحاته عواد محمد عصام

كهرباءf.elbandari@feng.bu.edu.egبندارى احمد متولى فهمى

كهرباءgehan.mohamed@feng.bu.edu.egشحاته عباس سامى جٌهان

كهرباءh.abdelaziz@feng.bu.edu.egمنصور عبدالعزٌز حسن

كهرباءh.galal@feng.bu.edu.egعبدالمجٌد حامد جالل حامد

كهرباءhaitham.abdelaziz@feng.bu.edu.egالعزٌز عبد الحسٌنى هٌثم

كهرباءhala.mansour@feng.bu.edu.egمنصور القادر عبد محمد هاله

كهرباءhala.zayed@feng.bu.edu.egزاٌد محمد حلمى هاله

كهرباءhana.raafat@feng.bu.edu.egرافت محمد هناء

كهرباءhany.darias@feng.bu.edu.egدرٌاس هنرى عدلى هانى

كهرباءhebaallah.shahat@feng.bu.edu.egمرغنى شحات عدلً هللا هبه

كهرباءhossameldin.mohamed@feng.bu.edu.egمحمد احمد محمود الدٌن حسام

كهرباءi.abdelhalem@feng.bu.edu.egعبدالحلٌم عبدالمنعم ابراهٌم

كهرباءislam.ahmed@feng.bu.edu.egاحمد القوى عبد محمد اسالم

كهرباءislam.elshaarawy@feng.bu.edu.egالمعبود عبد الغفار عبد اسالم

كهرباءkhaled.hussein@feng.bu.edu.egالسعود ابو حسٌن محمود خالد

كهرباءlamia.alrefaai@feng.bu.edu.egالرفاعى احمد هللا عبد لمٌاء

كهرباءm.elsherif@feng.bu.edu.egالشرٌف حمودة زكى محسن
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كهرباءm.salama@feng.bu.edu.egسالمة محمد مؤنس محمد

كهرباءmagdy.alarabawy@feng.bu.edu.egالعرباوى الحمٌد عبد  محمد طلعت مجدى

كهرباءmahbbah.dawoud@feng.bu.edu.egداود عزٌز سعد محبه

كهرباءmaher.salem@feng.bu.edu.egسالم احمد الرسول عبد ماهر

كهرباءmahmoud.alahmar@feng.bu.edu.egاالحمر على محمد احمد محمود

كهرباءmahmoud.albahy@feng.bu.edu.egالباهى احمد محمد محمود

كهرباءmahmoud.allam@feng.bu.edu.egعبدالعزٌز عالم السعٌد محمود

كهرباءmahmoud.halal@feng.bu.edu.egهالل احمد سلٌمان محمود

كهرباءmahmoud.nour@feng.bu.edu.egنور سرٌع ابو السٌد محمود

كهرباءmanar.fouda@feng.bu.edu.egفوده احمد العزٌز عبد منار

كهرباءmarwayusuf@feng.bu.edu.egالرؤوف عبد ٌوسف مروه

كهرباءmay.mohamed@feng.bu.edu.egسالمه محمد احمد مى

كهرباءmichael.gerges@feng.bu.edu.egجرجس مٌخائٌل نصٌف ماٌكل

كهرباءmofida.mahmoud@feng.bu.edu.egمحمود جابر حسٌن مفٌده

كهرباءmohamed.abdelsalam@feng.bu.edu.egالسالم عبد الصالح محمد محمد

كهرباءmohamed.abdelsamie@feng.bu.edu.egٌوسف السمٌع عبد فتحى محمد محمد

كهرباءmohamed.aboelsaad@feng.bu.edu.egابوالسعد محمود محمد

كهرباءmohamed.ahmed01@feng.bu.edu.egأحمد سٌد سٌد بدوى محمد

كهرباءmohamed.albags@feng.bu.edu.egالباجس محمد شبل محمد

كهرباءmohamed.alfarskory@feng.bu.edu.egالفارسكورى احمد السٌد عٌسى محمد

كهرباءmohamed.elawa@feng.bu.edu.egعلٌوه حسن طارق محمد

كهرباءmohamed.hlalh@feng.bu.edu.egهالله ابراهٌم احمد محمد

كهرباءmohamed.lashin@feng.bu.edu.egالشٌن ابوالمعاطى على محمد

كهرباءmohamed.lotffi@feng.bu.edu.egلطفى محمد رابح لطفى محمد

كهرباءmohamed.mandour@feng.bu.edu.egمحمود مندور عادل محمد

كهرباءmohamed.mohamed@feng.bu.edu.egمحمد ابراهٌم احمد محمد

كهرباءmohamed.moslem@feng.bu.edu.egسالم رزق حسن محمد

كهرباءmohamed.selmy@feng.bu.edu.egسلمً احمد صالح محمد

كهرباءmohamed.sharawy@feng.bu.edu.egشعراوى محمد ابراهٌم محمد

كهرباءmohamed.shehita@feng.bu.edu.egشحاته عباس سامى محمد

كهرباءmohamed.taha@feng.bu.edu.egطه سٌد سٌد محمد

كهرباءmohamed.tantawy@feng.bu.edu.egطنطاوى العطا ابو انور محمد

كهرباءmossoua.abdlallah@feng.bu.edu.egهللا عبد هللا عوض موسى

كهرباءmotaz.ali@feng.bu.edu.egعلى النحاس مصطفى معتز

كهرباءmustafa.abdeldaim@feng.bu.edu.egفوده الداٌم عبد مصطفى محمد مصطفى
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كهرباءmustafa.mohamed@feng.bu.edu.egمحمد السعٌد محمد مصطفى

كهرباءnader.alsayed@feng.bu.edu.egالحكٌم عبد شوقى نادر

كهرباءnagah.abdelgwad@feng.bu.edu.egالجواد عبد كامل محمد نجاة

كهرباءnasser.abdelrehim@feng.bu.edu.egالرحٌم عبد بٌومى محمد ناصر

كهرباءola.mohamed@feng.bu.edu.egمحمد محمد عاشور عال

كهرباءomar.youssef@feng.bu.edu.egٌوسف محمد السٌد عمر

كهرباءrafat.alkmaar@feng.bu.edu.egالكمار على السٌد عبدالفتاح رافت

كهرباءrania.ziedan@feng.bu.edu.egالداٌم عبد رمضان رانٌا

كهرباءreda.hassanin@feng.bu.edu.egالحسانٌن مرسى السٌد رضا

كهرباءreham.naseer@feng.bu.edu.egابراهٌم سعد سمٌر رٌهام

كهرباءrukaia.emam@feng.bu.edu.egامام زكى منٌر رقٌه

كهرباءsabah.abdelaziz@feng.bu.edu.egالعزٌز عبد احمد سعد صباح

كهرباءsahar.hassan@feng.bu.edu.egاسماعٌل الرحمن عبد صحر

كهرباءsaid.abdelwahab@feng.bu.edu.egالوهاب عبد المنعم عبد سعٌد

كهرباءsamia.ibrahim@feng.bu.edu.egابراهٌم محمد منصور سامٌه

كهرباءsamir.abdelmaksoud@feng.bu.edu.egالمقصود عبد محمد سمٌر

كهرباءsamy.ghaniah@feng.bu.edu.egغنٌه محمد العزٌز عبد محمد سامى

كهرباءsayed.ward@feng.bu.edu.egورد سٌد السعود ابو سٌد

كهرباءselimm@feng.bu.edu.egاحمد سٌد سلٌم محمد مازن

كهرباءshady.elmashad@feng.bu.edu.egالمشد العظٌم عبد ٌحٌى شادى

كهرباءshaimaa.alsherif@feng.bu.edu.egالشرٌف معٌلق منصور شٌماء

كهرباءshaimaa.rizk@feng.bu.edu.egرزق حسن ابراهٌم شٌماء

كهرباءsherif.salah@feng.bu.edu.egهٌكل صالح احمد سٌد شرٌف

كهرباءshimaa.salama@feng.bu.edu.egسالمه سٌد شٌماء

كهرباءsowsan.abdelsalam@feng.bu.edu.egالسٌد السالم عبد اللطٌف عبد سوسن

كهرباءtamer.alyan@feng.bu.edu.egعلٌان العال عبد علٌان تامر

كهرباءtarek.alsheshtawy@feng.bu.edu.egالششتاوى احمد طارق

كهرباءtarek.foda@feng.bu.edu.egفوده محمد طنطاوى طارق

كهرباءw.ibrahim@feng.bu.edu.egابراهٌم منصور محمد وجدى

كهرباءwael.alsayed@feng.bu.edu.egطه غرٌب طه وائل

كهرباءwalaa.gouda@feng.bu.edu.egعلى محمد حسن جوده والء

كهرباءyasser.salem@feng.bu.edu.egسالم محمد هللا عبد ٌاسر

كهرباءsoha.emad@feng.bu.edu.egالشافعً احمد جالل عماد سها

كهرباءahmed.saied@feng.bu.edu.egسعٌد محمد سمٌر احمد

كهرباءahmed.mehrez@feng.bu.edu.egمحرز احمد محمود احمد
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كهرباءshimaa.abdelhalim@feng.bu.edu.egالحلٌم عبد ٌسرى شٌماء

كهرباءmohamed.elsayed@feng.bu.edu.egالسٌد محمد السٌد محمد

كهرباءmanal.abdelmawgood@feng.bu.edu.egالموجود عبد منصور منال

a.azer@feng.bu.edu.eg

atef.isaac@feng.bu.edu.eg

المساحة هندسةa.shaker@feng.bu.edu.egشاكر الستار عبد احمد

المساحة هندسةabdelhalim.abdelmagid@feng.bu.edu.egبحٌرى المجٌد عبد محمد الحلٌم عبد

المساحة هندسةabdelmagid.abdelmagid@feng.bu.edu.egخضٌر المجٌد عبد اسماعٌل المجٌد عبد

المساحة هندسةabdelreheem.roby@feng.bu.edu.egالحمٌد عبد روبى الرحٌم عبد

المساحة هندسةaboazam@feng.bu.edu.egعزام ابو محمد محمد مختار

المساحة هندسةadel.bolbol@feng.bu.edu.egبلبل امٌن زكى سعد عادل

المساحة هندسةahmed.abdelrhman@feng.bu.edu.egالرحمن عبد الدٌن نصر احمد

المساحة هندسةahmed.ibrahim01@feng.bu.edu.egابراهٌم احمد الحى عبد احمد

المساحة هندسةamani.mohamed01@feng.bu.edu.egمحمد حسٌن رجب امانى

المساحة هندسةamrhali@feng.bu.edu.egعلى احمد حنفى عمرو

المساحة هندسةashraf.gohnim@feng.bu.edu.egغنٌم محمد المنعم عبد اشرف

المساحة هندسةashraf.nassar@feng.bu.edu.egنصار محمد احمد اشرف

المساحة هندسةayman.alshehaby@feng.bu.edu.egالشهابى رشاد محمد اٌمن

المساحة هندسةayman.soliman@feng.bu.edu.egسلٌمان بٌومى مسعد اٌمن

المساحة هندسةehab.abdelsalam@feng.bu.edu.egالسالم عبد الدٌن صالح اٌهاب

المساحة هندسةessam.abdelraof@feng.bu.edu.egالرؤوف عبد مصطفى السٌد محمد عصام

المساحة هندسةfarah.farah@feng.bu.edu.egفرج بسطاوى فرج

المساحة هندسةgehad.hegazy@feng.bu.edu.egحجازى جمال ٌحٌى جهاد

المساحة هندسةhassan.hussein@feng.bu.edu.egحسٌن حسن محمد حسن

المساحة هندسةhossam.elsemary@feng.bu.edu.egالسمرى على حسنٌن الدٌن حسام

المساحة هندسةkarim.rashwan@feng.bu.edu.egاحمد العظٌم عبد سمٌر كرٌم

المساحة هندسةkhaled.hassan@feng.bu.edu.egحسن زكى محمد خالد

المساحة هندسةkhaled.mahmoud@feng.bu.edu.egمحمود العزٌز عبد محمود خالد

المساحة هندسةlatifah.mahmoud@feng.bu.edu.egمحمود محمد كرم لطفٌه

المساحة هندسةm.gad@feng.bu.edu.egهللا عبد محمد جاد مصطفى

المساحة هندسةmaher.amin@feng.bu.edu.egامٌن محمد محمد ماهر

المساحة هندسةmahmoud.goma@feng.bu.edu.egجمعه محمود صالح محمود

المساحة هندسةm.hamed@feng.bu.edu.egحامد محمود محمد محمود

المساحة هندسةmahmoud.hasan@feng.bu.edu.egحسن محمد محمد محمود

المساحة هندسةmervat.ameen@feng.bu.edu.egامٌن محمد رفعت محمد مٌرفت

اسحق عازر عاطف
كهرباء
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المساحة هندسةmohamed.elbeah@feng.bu.edu.egالبٌه على على نصر محمد

المساحة هندسةmohamed.farsheh@feng.bu.edu.egفرٌشح احمد احمد محمد

المساحة هندسةmohamed.sadik@feng.bu.edu.egصادق محمود صادق محمد

المساحة هندسةmohamed.sayed@feng.bu.edu.egالسٌد محمد على محمد

المساحة هندسةmohamed.zahran01@feng.bu.edu.egزهران مصطفى ابراهٌم محمد

المساحة هندسةmonasaad@feng.bu.edu.egالسٌد محمد سعد منى

المساحة هندسةnader.ismail@feng.bu.edu.egاسماعٌل حسن اسماعٌل نادر

المساحة هندسةnasser.ghazi@feng.bu.edu.egالفتاح عبد غازى الدٌب محمد ناصر

المساحة هندسةomaima.abdlrazek@feng.bu.edu.egالرازق عبد الدٌن كمال امٌمه

المساحة هندسةr.ismail@feng.bu.edu.egاسماعٌل محمد احمد رفعت

المساحة هندسةreda.abdelkawy@feng.bu.edu.egالقوى عبد فكرى رضا

المساحة هندسةs.zaki@feng.bu.edu.egبلبل امٌن محمد زكى سعد

المساحة هندسةsaadiya.alfatairy@feng.bu.edu.egالفطاٌرى محمد محمود سعدٌة

المساحة هندسةsayed.sayed@feng.bu.edu.egسٌد سٌد حشمت سٌد

المساحة هندسةshahabeldin.ibrahim@feng.bu.edu.egعلى حسن الدٌن شهاب

المساحة هندسةshamseldin.shams@feng.bu.edu.egالدٌن شمس سعد محمد الدٌن شمس

المساحة هندسةsherif.ibrahim@feng.bu.edu.egابراهٌم محمود محمد شرٌف

المساحة هندسةyoussef.youssef@feng.bu.edu.egٌوسف العباس ابو ٌوسف

ahmed.yosry@feng.bu.edu.eg

ahmed.ussry@feng.bu.edu.eg ٌسرى محمد محمد احمد
المساحة هندسة


