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اعالمibrahim.ahmed@fart.bu.edu.egاحمد اللطيف عبد محمد ابراهيم

اعالمahmed.aldakrour@fart.bu.edu.egالدكرورى اسماعيل هللا عبد احمد

اعالمesraa.morsy@fart.bu.edu.egمرسى ابراهيم عاطف اسراء

اعالمamira.amin@fart.bu.edu.egامين صابر  امين اميره

اعالمhossam.alnahass@fart.bu.edu.egالنحاس العزيز عبد محمد حسام

اعالمdina.atyq@fart.bu.edu.egسعيد وحيد دينا

اعالمrahed.alattar@fart.bu.edu.egالعطار العزيز عبد ابراهيم محمد رائد

اعالمragia.awad@fart.bu.edu.egهللا عطا عوض ابراهيم راجيه

اعالمsomaya.arafat@fart.bu.edu.egعرفات محمد متولى سميه

اعالمabdlallah.zltah@fart.bu.edu.egزلطه ابراهيم محمد هللا عبد

اعالمghada.amin@fart.bu.edu.egيوسف امين سيد ممدوح غاده

اعالمkareem.mohamed@fart.bu.edu.egمحمد فتوح محفوظ كريم

اعالمmohamed.awais@fart.bu.edu.egعويس حافظ المولى جاد محمد

اعالمmohamed.mohamed02@fart.bu.edu.egمحمود محمد السيد البديع عبد محمد

اعالمmohamed.alattar@fart.bu.edu.egالعطار احمد متولى عمر محمد

اعالمhebatallah.mohamed@fart.bu.edu.egالسميع عبد محمود هللا هبه

التاريخahmed.said@fart.bu.edu.egالرحمن عبد ناصف سعيد احمد

التاريخalsayed.yassine@fart.bu.edu.egياسين محمد رشدى السيد

التاريخamal.m@fart.bu.edu.egالسبكى بيومى كامل محمد امال

التاريخamena.abdelfatah@fart.bu.edu.egفرج الفتاح عبد مصطفى امينه

التاريخengy.ali@fart.bu.edu.egعلى محمد محمد انجى

التاريخengy.helmy@fart.bu.edu.egعلى محمد محمد انجى

التاريخayman.mustafa@fart.bu.edu.egمصطفى السيد ابراهيم ايمن

التاريخehab.abdelrahman@fart.bu.edu.egالرحمن عبد الكريم عبد جميل ايهاب

التاريخbadr.a@fart.bu.edu.egالعينين ابو محمد الرحمن عبد بدر

التاريخgamal.toulba@fart.bu.edu.egجعفر طلبه العزيز عبد جمال

التاريخgehan.ali@fart.bu.edu.egالواحد عبد على السيد العرب شيخ جيهان

التاريخhamada.ismail@fart.bu.edu.egاسماعيل احمد محمود حماده

التاريخkhaled.alnaghyah@fart.bu.edu.egالناغيه احمد عيد خالد

التاريخragyah.abdelwhab@fart.bu.edu.egالوهاب عبد ابراهيم راجيه

التاريخsalam.s@fart.bu.edu.egسالم محمود شافعى سالم

التاريخsamir.ibrahim@fart.bu.edu.egابراهيم محمد بدر سمير

التاريخsanaa.aladly@fart.bu.edu.egالعادلى العظيم عبد سناء

التاريخsafaa.h@fart.bu.edu.egالفتاح عبد احمد حافظ صفاء

التاريخabdellatif@fart.bu.edu.egالصباغ اللطيف عبد محمد اللطيف عبد

التاريخabdlallah.alganayni@fart.bu.edu.egالجناينى العاطى عبد هللا عبد فوزى هللا عبد

التاريخessam.lashin@fart.bu.edu.egالشين ابراهيم المنعم عبد عصام

التاريخafefy.m@fart.bu.edu.egهللا عبد ابراهيم محمود عفيفى

التاريخfayez.n@fart.bu.edu.egالمقدوس عبد اسكندر نجيب فايز

التاريخlatefa.m@fart.bu.edu.egغنيم سالم محمد لطيفه

التاريخmohamed.aldemerdash@fart.bu.edu.egالدمرداش محمد الفتاح عبد محمد

التاريخmohamed.a@fart.bu.edu.egالعجمى ابراهيم هللا سعد على محمد

اآلداب بكلية المعاونة والهيئة التدريس هيئة ألعضاء اإللكتروني البريد
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التاريخmohamed.mohamed01@fart.bu.edu.egحديد منصور محمود محمد

التاريخmarwa.ahmed@fart.bu.edu.egاحمد حسين على مروه

التاريخmustafa.algendy@fart.bu.edu.egالجندى ابراهيم السيد مصطفى

التاريخmalak.soliman@fart.bu.edu.egسليمان توفيق فكرى مالك

التاريخmamdouh.hallol@fart.bu.edu.egهلول مغازى محمد ممدوح

التاريخnagla.abdelgawad@fart.bu.edu.egالباقى عبد الجواد عبد محمد نجالء

التاريخnasr.muawwad@fart.bu.edu.egالفتاح عبد معوض المهدى عبد نصر

التاريخw.fathy@fart.bu.edu.egالشحات هللا عبد فتحى وديع

العام التاريخmostafa.elkaser@fart.bu.edu.egالقصير محمد الغريب مصطفى

الجغرافياb.a.ghonim@fart.bu.edu.egحميد هللا عبد محمد احمد

الجغرافياosama.abdlallah@fart.bu.edu.egحميد هللا عبد محمد احمد اسامه

الجغرافياislam.mustafa@fart.bu.edu.egمصطفى محمد سالمه اسالم

الجغرافياislam.eldesouky@fart.bu.edu.egدسوقى سيد امين صابر اسالم

الجغرافياafrag.ahmed@fart.bu.edu.egباشا السيد عزب افراج

الجغرافياhanan.taha@fart.bu.edu.egطه خالد احمد حنان

الجغرافياrasmy.d@fart.bu.edu.egدنيا محمد دمر رسمى

الجغرافياraghda.abdelwahab@fart.bu.edu.egالوهاب عبد امام احمد رغده

الجغرافياsamah.alagoz@fart.bu.edu.egالعجوز على حسن على سماح

الجغرافياsaber.desouky@fart.bu.edu.egدسوقى سيد امين صابر

الجغرافياazza.abdallah@fart.bu.edu.egاحمد هللا عبد احمد عزه

الجغرافياali.marghani@fart.bu.edu.egمرغنى كامل مصطفى على

الجغرافياfaten.aboelmahasen@fart.bu.edu.egالعليمى المحاسن ابو سامى فاتن

الجغرافياmohamed.ismail@fart.bu.edu.egاسماعيل الحميد عبد صبرى محمد

الجغرافياmohamed.eed@fart.bu.edu.egعيد موسى عيد محمد

الجغرافياmosaad.behery@fart.bu.edu.egبحيرى احمد السيد مسعد

الجغرافياmustafa.aboelainen@fart.bu.edu.egالعنين ابو القادر عبد محمد مصطفى

الجغرافياmona.morsy@fart.bu.edu.egمرسى السيد الباز منى

الجغرافياmina.samir@fart.bu.edu.egحنا صبحي سمير مينا

الجغرافياheba.desouky@fart.bu.edu.egدسوقى سيد امين صابر هبه

الفلسفةahmed.alberry@fart.bu.edu.egالبرى محمد الفتاح عبد احمد

الفلسفةasmaa.helmy@fart.bu.edu.egعريف حلمى محمد محمد اسماء

الفلسفةelham.alrakhawy@fart.bu.edu.egالرخاوى محمد يحيى الهام

الفلسفةamira.osman@fart.bu.edu.egعثمان يوسف عثمان اميره

الفلسفةbassma.abdellatif@fart.bu.edu.egاللطيف عبد السيد ابراهيم باسمه

الفلسفةdawlat.ibrahim@fart.bu.edu.egبخيت ابراهيم الرحيم عبد دولت

الفلسفةsamy.ismail@fart.bu.edu.egاسماعيل محمد على سامى

الفلسفةsanaa.eed@fart.bu.edu.egالواحد عبد عيد المنعم عبد سناء

الفلسفةabdelkader.alsayed@fart.bu.edu.egالبحراوى السيد القادر عبد القادر عبد

الفلسفةabir.alrabat@fart.bu.edu.egالرباط انيس محمد هللا فتح عبير

الفلسفةfatma.abdelhamid@fart.bu.edu.egاسماعيل الحميد عبد فؤاد فاطمه

الفلسفةmohamed.hassan01@fart.bu.edu.egحماد حسن محمد حسن محمد

الفلسفةmohamed.alahwal@fart.bu.edu.egاالحول محمد الحفيظ عبد محمد
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الفلسفةmosaad.attia@fart.bu.edu.egصقر عطيه احمد عطيه مسعد

الفلسفةnadia.mohamed@fart.bu.edu.egالسيد محمد الغنى عبد ناديه

الفلسفةnoura.muawwad@fart.bu.edu.egمعوض عباس معوض نورا

الفلسفةheba.mahmoud@fart.bu.edu.egعلي حسن محمود محمد هللا هبه

اإلنجليزية اللغةamel.youssef@fart.bu.edu.egيوسف الحميد عبد عمر امل

اإلنجليزية اللغةamna.gad@fart.bu.edu.egجاد السيد المنعم عبد امنه

اإلنجليزية اللغةiman.hanafy@fart.bu.edu.egحنفى احمد عدوى ايمان

اإلنجليزية اللغةayman.mostafa@fart.bu.edu.egربه عبد مصطفى محمد محمد ايمن

اإلنجليزية اللغةbasma.alsayed@fart.bu.edu.egالسيد محمدى كمال بسمه

اإلنجليزية اللغةsarah.barakat@fart.bu.edu.egسيد المجيد عبد ساره

اإلنجليزية اللغةsahar.soliman@fart.bu.edu.egسليمان كمال امل سحر

اإلنجليزية اللغةshereen.rashad@fart.bu.edu.egرشاد محمد عادل شيرين

اإلنجليزية اللغةshereen.abdelshafi@fart.bu.edu.egالشورى الشافى عبد مصطفى شيرين

اإلنجليزية اللغةshaimaa.shaien@fart.bu.edu.egشاهين مهدى العليم عبد الفتاح عبد شيماء

اإلنجليزية اللغةdoha.fetaih@fart.bu.edu.egمصطفى محمد ضحى

اإلنجليزية اللغةghada.abdelzaim@fart.bu.edu.egعماره العظيم عبد القادر عبد غاده

اإلنجليزية اللغةfatma.alshafey@fart.bu.edu.egالشافعي احمد سيد محمد الصمد عبد فاطمه

اإلنجليزية اللغةmohamed.hassan@fart.bu.edu.egمنصور حسين الحسينى الدين بدر محمد

اإلنجليزية اللغةmohamed.abdelmagid@fart.bu.edu.egالمجيد عبد المنعم عبد شكر محمد

اإلنجليزية اللغةmarwa.mohamed@fart.bu.edu.egمحمد الشحات سعد مروه

اإلنجليزية اللغةmarina.farah@fart.bu.edu.egفرج صدقى عادل مريانا

اإلنجليزية اللغةmena.almassry@fart.bu.edu.egالمصرى على السيد سالمه محمد منه

اإلنجليزية اللغةmona.gado@fart.bu.edu.egجادو الحميد عبد صفوت محمد منى

اإلنجليزية اللغةnazk.abdellatif@fart.bu.edu.egالحميد عبد اللطيف عبد محمد نازك

اإلنجليزية اللغةhisham.ali@fart.bu.edu.egعلى حسن محمد هشام

اإلنجليزية اللغةwael.mohamed@fart.bu.edu.egمحمد الحكم عبد محمد وائل

اإلنجليزية اللغةwafaa.aldeftar@fart.bu.edu.egالدفتار انور محمد وفاء

العربية اللغةahmed.alouani@fart.bu.edu.egعلوانى احمد شحاته احمد

العربية اللغةahmed.sabry@fart.bu.edu.egالدين سعد صبرى احمد

العربية اللغةasmaa.alleithy@fart.bu.edu.egالليثى احمد الغفار عبد اسماء

العربية اللغةeatezaz.dawoud@fart.bu.edu.egداود محمد امام اعتزاز

العربية اللغةelsayed.a@fart.bu.edu.egعوض رجب الحميد عبد السيد

العربية اللغةalsayed.abdelhady@fart.bu.edu.egجعفر الهادى عبد المقصود عبد السيد

العربية اللغةelsayed.f@fart.bu.edu.egهللا فرج فضل السيد

العربية اللغةamel.mitwalli@fart.bu.edu.egمتولى على عزب امل

العربية اللغةsanaa.salem@fart.bu.edu.egسالم احمد محمد ثناء

العربية اللغةhussein.mabrouk@fart.bu.edu.egمبروك الخالق عبد ربيع حسين

العربية اللغةsameh.omar@fart.bu.edu.egعمر محمد محمد سامح

العربية اللغةsaad.aboreda@fart.bu.edu.egالرضا ابو محمد الرضا ابو سعد

العربية اللغةshaimaa.mohamed@fart.bu.edu.egبكرى محمد سعيد شيماء

العربية اللغةsalah.khater@fart.bu.edu.egخاطر محمد منصور صالح

العربية اللغةtaha.salaheldeen@fart.bu.edu.egالدين صالح محمد طه
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العربية اللغةkareem.z@fart.bu.edu.egالدين حسام احمد ذكى كريم

العربية اللغةmohamed.ayad@fart.bu.edu.egعباد مصطفى ابراهيم محمد

العربية اللغةmohamed.ibrahim@fart.bu.edu.egابراهيم خليل اسامه محمد

العربية اللغةmohamed.z@fart.bu.edu.egسالم زغلول محمد

العربية اللغةmohamed.mohamed@fart.bu.edu.egمحمد محمد هللا عبد محمد

العربية اللغةmohamed.egeazah@fart.bu.edu.egعجيزه على ابراهيم على محمد

العربية اللغةmohamed.ghaly@fart.bu.edu.egغالى احمد مهدى محمد

العربية اللغةm.youssry@fart.bu.edu.egالعزب العزيز عبد يسرى محمد

العربية اللغةmarwa.abdelaziz@fart.bu.edu.egربه عبد العزيز عبد صالح مروه

العربية اللغةmostafa.y@fart.bu.edu.egالسعدنى السيد يسن مصطفى

العربية اللغةnasser.hassan@fart.bu.edu.egحسن النبى عبد على ناصر

العربية اللغةnabil.nofal@fart.bu.edu.egنوفل صالح الدين رشاد نبيل

العربية اللغةhams.alsayed@fart.bu.edu.egالسيد هللا عبد محمد همس

العربية اللغةwalid.abdelhady@fart.bu.edu.egالسيد سمير احمد وليد

العربية اللغةyehia.khater@fart.bu.edu.egخاطر نبوى محمد يحيى

الفرنسية اللغةalaa.shaban@fart.bu.edu.egشعبان ابراهيم حسين االء

الفرنسية اللغةamani.abdelkader@fart.bu.edu.egالقادر عبد احمد سمير امانى

الفرنسية اللغةaml.ibrahim@fart.bu.edu.egالبانيوس ابراهيم حازم امل

الفرنسية اللغةamel.rashed@fart.bu.edu.egراشد بيومى رجب امل

الفرنسية اللغةamel.gabr@fart.bu.edu.egجبر ابراهيم محمد امل

الفرنسية اللغةayman.alghobashy@fart.bu.edu.egالغباشى محمد محمد احمد ايمن

الفرنسية اللغةenas.a@fart.bu.edu.egالنصر ابو عثمان انور ايناس

الفرنسية اللغةenas.salem@fart.bu.edu.egسالم محمود ايناس

الفرنسية اللغةhossam.abbas@fart.bu.edu.egعباس السعود ابو سعيد حسام

الفرنسية اللغةhassan.albahrawy@fart.bu.edu.egالبحراوى محمود محمد حسن

الفرنسية اللغةramadan.alazab@fart.bu.edu.egعزب السيد شوقى رمضان

الفرنسية اللغةsahar.darwish@fart.bu.edu.egدرويش السيد حلمى سحر

الفرنسية اللغةsamar.ibrahim@fart.bu.edu.egابراهيم شنوده فتحى سمر

الفرنسية اللغةadel.s@fart.bu.edu.egتكال مخائيل صبحى عادل

الفرنسية اللغةabir.mustafa@fart.bu.edu.egحجاج  مصطفى محمد سعيد عبير

الفرنسية اللغةmohamed.alsharabeni@fart.bu.edu.egعامر الشربينى السيد محمود محمد

المعلومات و المكتباتosama.mohamed@fart.bu.edu.egحسانين محمد على حامد اسامه

المعلومات و المكتباتamgad.hegazy@fart.bu.edu.egحجازى السيد ابراهيم جمال امجد

المعلومات و المكتباتamel.ahmed@fart.bu.edu.egاحمد صالح الفتاح عبد امل

المعلومات و المكتباتamira.afify@fart.bu.edu.egعفيفى نصر الفتاح عبد رضا محمد اميره

المعلومات و المكتباتeman.albab@fart.bu.edu.egالباب فتح محمد طه احمد ايمان

المعلومات و المكتباتtreza.moharb@fart.bu.edu.egمحارب عزمى وليم تريزه

المعلومات و المكتباتhamed.alzyat@fart.bu.edu.egالزيات حامد معروف حامد

المعلومات و المكتباتdalia.mohamed@fart.bu.edu.egمحمد السيد محمود داليا

المعلومات و المكتباتdoaa.mahmoodgaber@fart.bu.edu.egمحمود جالل جابر دعاء

المعلومات و المكتباتsameh.badawi@fart.bu.edu.egالجواد عبد زينهم سامح

المعلومات و المكتباتsoha.abdelal@fart.bu.edu.egالعال عبد احمد بشير سها
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المعلومات و المكتباتshereen.hassan@fart.bu.edu.egمحمود عبده السيد شيرين

المعلومات و المكتباتmagdy.algaky@fart.bu.edu.egالجاكى احمد الجواد عبد مجدى

المعلومات و المكتباتm.mesbah@fart.bu.edu.egمحجوب مصباح محمود محمد

المعلومات و المكتباتmanal.okasha@fart.bu.edu.egعكاشه محمد جابر منال

المعلومات و المكتباتnahla.afify@fart.bu.edu.egعفيفى محمد اللطيف عبد نهله

المعلومات و المكتباتnoha.abdelal@fart.bu.edu.egالعال عبد احمد بشير نهى

المعلومات و المكتباتhoda.alleithy@fart.bu.edu.egالليثى احمد الباسط عبد هدى

صحافةabeer.hassan@fart.bu.edu.egحسن دسوقي حسن حلمي عبير

اإلجتماع علمahmed.alhagrasy@fart.bu.edu.egالهجرسى احمد السعيد احمد

اإلجتماع علمashraf.farah@fart.bu.edu.egفرج احمد فرج اشرف

اإلجتماع علمalsayed.mohamed@fart.bu.edu.egربه عبد محمد السيد المؤمن عبد السيد

اإلجتماع علمelham.ghaly@fart.bu.edu.egغالى شكرى غالى الهام

اإلجتماع علمeman.gafar@fart.bu.edu.egجعفر كامل خليل ايمان

اإلجتماع علمayman.alkornfoly@fart.bu.edu.egالقرنفلى الخالق عبد مصطفى ايمن

اإلجتماع علمtharwat.m@fart.bu.edu.egشلبى محمد محمد ثروت

اإلجتماع علمzainab.i@fart.bu.edu.egالعزبى ابراهيم ابراهيم زينب

اإلجتماع علمaza.seyam@fart.bu.edu.egصيام المجيد عبد احمد عزه

اإلجتماع علمfawzi.sharafeldein@fart.bu.edu.egالدين شرف محمد محمد فوزى

اإلجتماع علمkarima.abdelhameed@fart.bu.edu.egسالم الحميد عبد سمير كريمه

اإلجتماع علمlaila.a@fart.bu.edu.egمحمود الوهاب عبد احمد ليلى

اإلجتماع علمmagda.fayed@fart.bu.edu.egفايد الحميد عبد محمد ماجده

اإلجتماع علمmohamed.h@fart.bu.edu.egدياب حافظ محمد

اإلجتماع علمmohamed.ibrahim02@fart.bu.edu.egابراهيم محمد نجيب محمد

اإلجتماع علمmarwa.mohamed01@fart.bu.edu.egمحمد الدايم عبد محمد مروه

اإلجتماع علمmay.ali@fart.bu.edu.egرشوان على محمد حمدى مى

اإلجتماع علمnagla.mohamed@fart.bu.edu.egمحمد راتب الحميد عبد نجالء

النفس علمelsayed.k@fart.bu.edu.egوحيد شعيشع ابو كامل السيد

النفس علمomnia.mohamed@fart.bu.edu.egمحمد فرج خيرى امنيه

النفس علمamina.badawi@fart.bu.edu.egبدوى حسن هللا عبد امينه

النفس علمansam.alsheikh@fart.bu.edu.egالشيخ احمدى السالم عبد انسام

النفس علمeman.abdelhameed@fart.bu.edu.egالحميد عبد الرحمن عبد ايمان

النفس علمbakinaz.h@fart.bu.edu.egحسن حسين حسن بكيناز

النفس علمalsayed.abdelmawgood@fart.bu.edu.egموسى الموجود عبد زيد ابو سيد

النفس علمadel.khader@fart.bu.edu.egخضر محمد السيد كمال عادل

النفس علمabdelaziz.osman@fart.bu.edu.egعثمان محمد باتع العزيز عبد

النفس علمezzat.altaweel@fart.bu.edu.egالطويل نجم العظيم عبد عزت

النفس علمafaf.hussein@fart.bu.edu.egحسن العزيز عبد حسن عفاف

النفس علمali.mohamed@fart.bu.edu.egمحمد على السالم عبد على

النفس علمali.abdlallah@fart.bu.edu.egهللا عبد مفتاح على على

النفس علمali.abdrabo@fart.bu.edu.egربه عبد محمد علي محمد على

النفس علمmohamed.ibrahim01@fart.bu.edu.egابراهيم متولى مرسى محمد

النفس علمmaha.alhelbawy@fart.bu.edu.egالهلباوى صدقى اسماعيل مها
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النفس علمnancy.mohamed@fart.bu.edu.egمحمد على محمد نانسى

النفس علمnema.abdelhares@fart.bu.edu.egالحارس عبد احمد الكريم عبد نعمه

النفس علمwesam.mohamed@fart.bu.edu.egعيد محمد الرحمن عبد المنعم عبد وسام

النفس علمwesam.salam@fart.bu.edu.egسالم سالم عزت وسام

نفس علمmostafa.eldeeb@fart.bu.edu.egالديب محمد محمود مصطفي

ahmed.rezk@fart.bu.edu.egرزق السيد سعيد احمد

mohamed.aboelfetoh@fart.bu.edu.egمحمد الجواد عبد الفتوح ابو سمير محمد

hussien.youssif@fart.bu.edu.egيوسف ابراهيم حسين

samir.salim@fart.bu.edu.egسالم الحميد عبد سمير

aza.sareg@fart.bu.edu.egسرج رشاد محمد عزة

fatma.mohamed@fart.bu.edu.egمحمد يوسف فاطمة
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