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جًريط انثاغُٗ ٔ انجرادabir.shalaby@fnur.bu.edu.egّعثير يذٗ يٓدٖ شهثٗ

جًريط صذّ انًرأِ ٔانحٕنيدafaf.emam@fnur.bu.edu.egعفاف يذًد يذًد اياو

جًريط صذّ انًجحًعahlam.sarhan@fnur.bu.edu.egادالو االدًدٖ يذًد سرداٌ

جًريط االغفالamal.osman@fnur.bu.edu.egايال غرية سثاق عثًاٌ

جًريط االغفالamel.ahmed@fnur.bu.edu.egايم عثد انعسيس عثد انسالو

جًريط صذّ انًرأِ ٔانحٕنيدamel.omran@fnur.bu.edu.egايم ادًد دسٍ عًراٌ

جًريط انثاغُٗ ٔ انجرادamel.refaai@fnur.bu.edu.egّايم سعيد غّ رفاعٗ

جًريط صذّ انًجحًعamina.osman@fnur.bu.edu.egاييُّ عثد انرازق يذًٕد عثًاٌ

جًريط صذّ انًرأِ ٔانحٕنيدamira.abdelfattah@fnur.bu.edu.egاييرِ يذًد ساليّ عثد انفحاح

جًريط صذّ انًرأِ ٔانحٕنيدamira.ahmed@fnur.bu.edu.egاييرِ رفعث سعيد ادًد

انحًريط انُفسٗ ٔ انصذّ انُفسيasmaa.elabd@fnur.bu.edu.egّاسًاء يذًد عهٗ دسٍ انعثد

ادارِ انحًريطaya.ghnemi@fnur.bu.edu.egايّ غُيًٗ دسُيٍ غُيًٗ

ادارِ انحًريطaziza.ali@fnur.bu.edu.egعسيسِ زكريا فريأٖ عهٗ

جًريط صذّ انًرأِ ٔانحٕنيدaziza.hassan@fnur.bu.edu.egعسيسِ اتراْيى يذًد دسٍ غُيى

جًريط صذّ انًجحًعdoaa.abdelwahab@fnur.bu.edu.egدعاء يذًد صثذٗ انسيد عثد انْٕاب

ادارِ انحًريطebtesam.abdelrahman@fnur.bu.edu.egاتحساو سعيد ادًد عثد انردًٍ

جًريط صذّ انًجحًعebtesam.mohamed@fnur.bu.edu.egاتحساو يذًد عثد انعال يذًد رديى

ادارِ انحًريطehsan.saad@fnur.bu.edu.egادساٌ سعد سهيًاٌ سعد

جًريط صذّ انًرأِ ٔانحٕنيدelham.ramadan@fnur.bu.edu.egانٓاو اتٕ زيد ريعاٌ سعيد

جًريط صذّ انًجحًعeman.ibrahim@fnur.bu.edu.egايًاٌ َثيم ريعاٌ اتراْيى

جًريط صذّ انًرأِ ٔانحٕنيدeman.mohamed@fnur.bu.edu.egايًاٌ يذًد عثدانذكى يذًد

جًريط انثاغُٗ ٔ انجرادeman.omran@fnur.bu.edu.egّايًاٌ صثذٗ يذًد عًراٌ

انحًريط انُفسٗ ٔ انصذّ انُفسيfaten.ibrahim@fnur.bu.edu.egّفاجٍ يذًد ادًد اتراْيى

جًريط االغفالfaten.nasar@fnur.bu.edu.egفاجٍ شفيك يذًٕد َصار

انحًريط انُفسٗ ٔ انصذّ انُفسيfathia.ibrahim@fnur.bu.edu.egّفحذيّ سعيد سيد اتراْيى

جًريط االغفالfatma.alsobky@fnur.bu.edu.egفاغًّ ادًد ادًد انسثكٗ

ادارِ انحًريطfawzya.alsayed@fnur.bu.edu.egفٕزيّ فارٔق كايم انسيد

انحًريط انُفسٗ ٔ انصذّ انُفسيgehan.salem@fnur.bu.edu.egّجيٓاٌ يذًد يذًد سانى

جًريط االغفالghadiga.abdelmotaleb@fnur.bu.edu.egخديجّ يذًد سعيد عثد انًطهة

جًريط انثاغُٗ ٔ انجرادhala.sheta@fnur.bu.edu.egّْانّ عثد انسالو يذًد كايم شحا

جًريط صذّ انًجحًعHANAN.MOHAMED@fnur.bu.edu.egدُاٌ عثد انْٕاب انسيد يذًد

جًريط صذّ انًجحًعhana.youssef@fnur.bu.edu.egُْاء عثد انجٕاد عثد انًجيد

جًريط االغفالhanan.alaasar@fnur.bu.edu.egدُاٌ َثٕٖ عثد انذًيد االعصر

جًريط صذّ انًرأِ ٔانحٕنيدhanan.gafar@fnur.bu.edu.egدُاٌ اييٍ عهٗ جعفر

جًريط انثاغُٗ ٔ انجرادhanan.mahmoud@fnur.bu.edu.egّدُاٌ جاتر يذًد يذًٕد

جًريط االغفالhanan.mansour@fnur.bu.edu.egدُاٌ انسيد يحٕنٗ يُصٕر

انحًريط انُفسٗ ٔ انصذّ انُفسيhanan.nassef@fnur.bu.edu.egّدُاٌ َاصف زكٗ َاصف

جًريط انثاغُٗ ٔ انجرادhayam.hassan@fnur.bu.edu.egّْياو ادًد يذًد دسٍ

جًريط صذّ انًرأِ ٔانحٕنيدheba.abdelfattah@fnur.bu.edu.egْثّ عثد انفحاح اتراْيى عثد انفحاح

جًريط انثاغُٗ ٔ انجرادheba.seageldein@fnur.bu.edu.egّْثّ عثد انمادر عهٗ يذًد سراج انديٍ

جًريط صذّ انًجحًعhedia.mansour@fnur.bu.edu.egْديّ فحذٗ يذٗ انديٍ يُصٕر

جًريط صذّ انًرأِ ٔانحٕنيدhemat.mohamed@fnur.bu.edu.egًْث يصطفٗ دسٍ يذًد انثُا

جًريط صذّ انًرأِ ٔانحٕنيدhend.afify@fnur.bu.edu.egُْد عثد هللا انسيد عفيفٗ َصار
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جًريط صذّ انًجحًعhoda.afify@fnur.bu.edu.egْدٖ عثد هللا يرسٗ

ادارِ انحًريطhoda.ahmed@fnur.bu.edu.egْدٖ عثد هللا صانخ ادًد

جًريط االغفالhwaida.ali@fnur.bu.edu.egْٕيدا يعٕض ادًد عهٗ

جًريط صذّ انًجحًعhwaida.amin@fnur.bu.edu.egْٕيدا صادق عثد انذًيد اييٍ

ادارِ انحًريطhwaida.mahofuz@fnur.bu.edu.egْٕيدا دسٍ انسيد يذفٕظ

ادارِ انحًريطlatefa.hamad@fnur.bu.edu.egنطيفّ جٕفيك عثد انعسيس دًاد

جًريط االغفالmadiha.afify@fnur.bu.edu.egيديذّ دسٍ تيٕيٗ عفيفٗ

ادارِ انحًريطmagida.arafat@fnur.bu.edu.egيجيدِ عثد انعاغٗ سهيًاٌ عرفات

جًريط صذّ انًجحًعmahbobah.abdelaziz@fnur.bu.edu.egيذثٕتّ صثذٗ عثد انعسيس

ادارِ انحًريطMHDYA.MORSY@fnur.bu.edu.egيذعيّ يرسٗ انشذات يرسٗ

جًريط انثاغُٗ ٔ انجرادmanal.mansour@fnur.bu.edu.egّيُال دايد يذًٕد يُصٕر

جًريط انثاغُٗ ٔ انجرادMARWA.MAHDY@fnur.bu.edu.egّيرِٔ يسعد عهٗ يٓدٖ

جًريط انثاغُٗ ٔ انجرادmarwa.mohamed@fnur.bu.edu.egّيرِٔ يصطفٗ راغة يذًد

انحًريط انُفسٗ ٔ انصذّ انُفسيmawhab.alshabasy@fnur.bu.edu.egّيٕاْة يذًٕد زكٗ انشثاسٗ

ادارِ انحًريطMERFAT.MOHAMED@fnur.bu.edu.egيرفث عثد انًُعى َعًاٌ يذًد

انحًريط انُفسٗ ٔ انصذّ انُفسيmona.barakat@fnur.bu.edu.egّيُٗ يذًد عثد انعسيس تركات

جًريط صذّ انًجحًعmona.mohamed@fnur.bu.edu.egيُٗ عثد هللا عثد انًرظٗ يذًد

انحًريط انُفسٗ ٔ انصذّ انُفسيnagla.alattar@fnur.bu.edu.egَّجالء فحذٗ يذًد انعطار

جًريط صذّ انًجحًعNAGLA.GERGES@fnur.bu.edu.egَجالء جرجس يجهع جرجس

جًريط صذّ انًجحًعnihad.ghnemi@fnur.bu.edu.egَٓاد ادًد اتراْيى غُيًٗ

جًريط انثاغُٗ ٔ انجرادnihal.aboelfadl@fnur.bu.edu.egَّٓال يذًٕد اتٕ انفعم انثرعٗ

ادارِ انحًريطnoura.mohamed@fnur.bu.edu.egَٕرا ادًد عثد هللا يذًد اياو

جًريط انثاغُٗ ٔ انجرادrasha.gaballah@fnur.bu.edu.egّرشا فحذٗ يذًد جاب هللا

جًريط االغفالrawia.abdelghani@fnur.bu.edu.egرأيّ عثد انغُٗ يذًد

جًريط انثاغُٗ ٔ انجرادrawia.ali@fnur.bu.edu.egّرأيّ عهٗ اتراْيى عهٗ

جًريط صذّ انًرأِ ٔانحٕنيدrehab.abdelalim@fnur.bu.edu.egرداب سهيًاٌ عثد انعهيى سهيًاٌ عثدِ

انحًريط انُفسٗ ٔ انصذّ انُفسيrehab.ahmed@fnur.bu.edu.egّرداب انسيد يذًد ادًد

ادارِ انحًريطrehab.ibrahim@fnur.bu.edu.egرداب يذًد رشاد اتراْيى

جًريط صذّ انًرأِ ٔانحٕنيدrehab.mohamed@fnur.bu.edu.egرداب يذًد عثد انٓادٖ

جًريط االغفالrodinah.mustafa@fnur.bu.edu.egرديُّ ادًد يمثم يصطفٗ ادًد

جًريط انثاغُٗ ٔ انجرادsabah.abdlrazek@fnur.bu.edu.egّصثاح سعيد يذًد يذًد عثد انرازق

انحًريط انُفسٗ ٔ انصذّ انُفسيsabah.almezayyen@fnur.bu.edu.egّصثاح يذًد دسٍ انًسيٍ

جًريط انثاغُٗ ٔ انجرادsafa.ibrahim@fnur.bu.edu.egّصفاء يذًد انسيد اتراْيى

جًريط انثاغُٗ ٔ انجرادsafa.mahmoud@fnur.bu.edu.egّصفاء يذًد دايد يذًد

ادارِ انحًريطsalwa.khalil@fnur.bu.edu.egسهٕٖ اتراْيى يذًٕد خهيم

جًريط االغفالsamah.ali@fnur.bu.edu.egسًاح يصطفٗ يذًد عهٗ خهف

انحًريط انُفسٗ ٔ انصذّ انُفسيsamah.alrefaai@fnur.bu.edu.egّسًاح ريعاٌ اتراْيى عهٗ

جًريط االغفالsamah.amer@fnur.bu.edu.egسًاح عثد هللا يذًد عاير

جًريط انثاغُٗ ٔ انجرادsamah.barakah@fnur.bu.edu.egّسًاح انسيد غُيى

جًريط صذّ انًجحًعsamah.hassanin@fnur.bu.edu.egسًاح سعيد صثرٖ دسُيٍ

جًريط صذّ انًرأِ ٔانحٕنيدsamah.ibrahim@fnur.bu.edu.egسًاح عثد انذهيى سعيد اتراْيى

جًريط صذّ انًرأِ ٔانحٕنيدsamia.aboud@fnur.bu.edu.egساييّ عثد انذكيى دسُيٍ

جًريط االغفالseham.soliman@fnur.bu.edu.egسٓاو يذًد عثد انعسيس سهيًاٌ
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جًريط صذّ انًجحًعsoha.mahmoud@fnur.bu.edu.egسٓا كايم يصثاح يذًٕد

جًريط صذّ انًرأِ ٔانحٕنيدsomia.mohamed@fnur.bu.edu.egسًيّ عٕدِ عثد انًُعى يذًد

جًريط صذّ انًرأِ ٔانحٕنيدsouad.ramadan@fnur.bu.edu.egسعاد عثدانسالو اتراْيى ريعاٌ

جًريط االغفالesraa.silem@fnur.bu.edu.egاسراء جًال يذًد سهيى

جًريط انثاغُٗ ٔ انجرادashgan.mgid@fnur.bu.edu.egّاشجاٌ غهثّ فحذٗ عثد انًجيد

ادارِ انحًريطamera.mohamed@fnur.bu.edu.egاييرِ يذًد عثد انًُعى يذًد انشرلأٖ

انحًريط انُفسٗ ٔ انصذّ انُفسيeman.abozyd@fnur.bu.edu.egّايًاٌ َثٕٖ اتراْيى اتٕ زيد

جًريط صذّ انًجحًعbasma.amr@fnur.bu.edu.egتسًّ يذًد عثد انردًٍ عاير

جًريط صذّ انًجحًعtisir.hassin@fnur.bu.edu.egجيسير دًيدٔ اتٕ سريع دسيٍ

جًريط انثاغُٗ ٔ انجرادDoaa.mahar@fnur.bu.edu.egّدعاء يذًد يذًٕد يذار

جًريط االغفالrasha.yosef@fnur.bu.edu.egرشا راظٗ انسيد يٕسف

جًريط االغفالreda.abdelkader@fnur.bu.edu.egرظا يذًد عثد انهة عثد انمادر

ادارِ انحًريطzinab.ebrahim@fnur.bu.edu.egزيُة اتراْيى اسًاعيم اتراْيى

جًريط صذّ انًرأِ ٔانحٕنيدzinab.mahmed@fnur.bu.edu.egزيُة رتيع عثد انًرظٗ اياو يذًد

جًريط صذّ انًجحًعshimaa.ibrahym@fnur.bu.edu.egشيًاء جًال انديٍ اتراْيى يذًد

ادارِ انحًريطshimaa.khder@fnur.bu.edu.egشيًاء يذًد عرتٗ اتراْيى عهٗ خعر

انحًريط انُفسٗ ٔ انصذّ انُفسيdoha.taha@fnur.bu.edu.egّظذٗ عثد انثصير يذًٕد غّ

جًريط انثاغُٗ ٔ انجرادola.samad@fnur.bu.edu.egّعال ادًد يذًد عثد انصًد

جًريط صذّ انًرأِ ٔانحٕنيدola.araby@fnur.bu.edu.egعال عثد انْٕاب عفيفٗ عرتٗ

جًريط صذّ انًرأِ ٔانحٕنيدfatma.ahmed@fnur.bu.edu.egفاغًّ كًال عهٗ ادًد

انحًريط انُفسٗ ٔ انصذّ انُفسيfathya.ahmed@fnur.bu.edu.egّفحذيّ عثد هللا ادًد شًس انديٍ

جًريط صذّ انًرأِ ٔانحٕنيدmai.mahmoud@fnur.bu.edu.egيٗ يذًٕد دسٍ يذًٕد

ادارِ انحًريطhnaa.elsayed@fnur.bu.edu.egُْاء سًير عثد انعسيس ادًد انصياد

انحًريط انُفسٗ ٔ انصذّ انُفسيhend.hassanin@fnur.bu.edu.egُّْد أدًد يصطفٗ دسُيٍ خريثّ

جًريط انثاغُٗ ٔ انجرادhend.allam@fnur.bu.edu.egُّْد يذًد يذًٕد عالو

جًريط صذّ انًجحًعwafaa.hashem@fnur.bu.edu.egٔفاء عطا يذًد ادًد ْاشى

جًريط االغفالyasmin.behery@fnur.bu.edu.egياسًيٍ عثد انغُٗ عثد انفحاح تذيرٖ
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