
االٌمٌل الرسمىاالسم

sherif.ahmed@com.usc.edu.egشرٌف محمد على احمد/ د.أ

abdelhameed.shaheen@com.usc.edu.egعبد الحمٌد احمد احمد شاهٌن/د.أ

wageeh.nafei@com.usc.edu.egوجٌه عبد الستار محمد نافع/د.أ

osama.soliman@com.usc.edu.egأسامة ربٌع أمٌن سلٌمان/ د.أ

mohamed.qabel@com.usc.edu.egمحمد صفوت محمد صادق قابل/ د.أ

mounira.ahmed@com.usc.edu.egمنٌرة  احمد حسٌن احمد/ د.أ

hassnein.taha@com.usc.edu.egحسنٌن السٌد حسنٌن طه/ د.أ

ramadan.elmehiy@com.usc.edu.egرمضان عبد الحمٌد المٌهى/ د.م.أ

yasser.dawoud@com.usc.edu.egٌاسر ابراهٌم محمد داود/ د.م.أ

amar.fathy@com.usc.edu.egعمار فتحى موسى اسماعٌل/ د.م.أ

ayman.eid@com.usc.edu.egاٌمن عادل عبد الفتاح عٌد/ د.م.أ

gehad.ahmed@com.usc.edu.egجهاد احمد نور الدٌن عباس/ د

hanem.mabrouk@com.usc.edu.egهانم مبروك خالد مصطفى/ د

gomaa.agag@com.usc.edu.egجمعة محمد شحاته عجاج/ د

mohammed.fawzy@com.usc.edu.egمحمد فوزى أمٌن عبد الرازق البردان/ د

alaaeldeen.abdelaziz@com.usc.edu.egعالء الدٌن عبد العزٌز فهمى عمر / د

mohamed.shehata@com.usc.edu.egمحمد عبد الشكور شحاته/ د

mohamed.mousa@com.usc.edu.egمحمد موسى على شحاته/ د

asmaa.ali@com.usc.edu.egأسماء محمد وهبة علً/ د

marwa.ahmed@com.usc.edu.egمروة احمد عبد الرحمن البسطوٌسً/ ا

samuel.safwat@com.usc.edu.egصموئٌل صفوت كامل فهٌم/ ا

tarek.mohammed@com.usc.edu.egطارق محمد صفوت قابل/ ا



ahmed.hamdy@com.usc.edu.egأحمد حمدى عبد المنعم النحاس/ ا

reem.elsaid@com.usc.edu.egرٌم صبحى مهدى السٌد/ا

alaa.elarabi@com.usc.edu.egعالء فرج مسعود على العربً/ا

mohammed.helmy@com.usc.edu.egمحمد حلمى عبد الخالق ابراهٌم /ا

mostafa.kamal@com.usc.edu.egمصطفى كمال عبد الرحمن محمد/ا

ayman.kamal@com.usc.edu.egأٌمن كمال عبد الناصر عبد العظٌم/ا

elsayed.khalaf@com.usc.edu.egالسٌد ماهر محمود خلف/ا

badawy.sayed@com.usc.edu.egبدوى سعٌد ٌونس سٌد/ ا

rabiaa.mohammed@com.usc.edu.egربٌعة محمد محمود ٌاسٌن/ ا

mohammed.adel@com.usc.edu.egمحمد عادل حسن عبد الرازق/ ا

nabil.el-gaar@com.usc.edu.egنبٌل مصطفى عبد الواحد الجعار/ ا

ismael.badr@com.usc.edu.egإسماعٌل فرج سٌد أحمد بدر/ ا

akram.samy@com.usc.edu.egاكرم  سامى مرقص فرج/ ا

elsayed.ahmed@com.usc.edu.egالسٌد عوض السٌد احمد/ ا

ragab.omran@com.usc.edu.egرجب محمد عمران احمد/ ا

sameh.salim@com.usc.edu.egسامح سالم عوض سالم/ ا

amr.mouharam@com.usc.edu.egعمرو هانى محمود محرم/ ا

ahmed.hamza@com.usc.edu.egأحمد عبد الرؤوف علً حمزة/ ا

mona.keshk@com.usc.edu.egمنى محمد توفٌق كشك/ ا

ibrahim.gomaa@com.usc.edu.egابراهٌم جمعه ٌوسف عامر دسوقى/ ا

amr.adel@com.usc.edu.egعمرو عادل عبد الفتاح موسى/ ا

gawhara.ali@com.usc.edu.egجوهره  على سعد على/ ا

hossameldin.ahmed@com.usc.edu.egحسام الدٌن  احمد محمد عبد المنعم/ ا



dalia.ramadan@com.usc.edu.egدالٌا رمضان فضل محمد وهٌدى/ ا

saly.ramadan@com.usc.edu.egسالى  رمضان عبد الغنى عبد العزٌز/ ا

aya.moharam1@com.usc.edu.egاٌة سعٌد محمد محرم/ ا

ghaida.ebrahem@com.usc.edu.egغٌداء ابو بكر ابراهٌم سعد حموده/ ا

mahmoud.mashhout@com.usc.edu.egمحمود على مشحوت حسٌن الصباغ/ ا

nada.daba@com.usc.edu.egندى طارق عبد العزٌز دبا/ ا

eman.taha@com.usc.edu.egاٌمان  حسنٌن السٌد حسنٌن طه/ ا

ganatan.mohamed@com.usc.edu.egجنتان محمد مصطفى كامل/ ا

mohamed.sobhy@com.usc.edu.egمحمد صبحى توفٌق عبد الوهاب/ ا

mahmoud.abdelaty@com.usc.edu.egمحمود عبد العاطى أبو سٌف محمود/ ا

nagah.mohamed@com.usc.edu.egنجاح عوض محمد محمد/ ا

nahla.elfeqi@com.usc.edu.egنهلة ربٌع محمود الفقى/ ا

wessam.hemdan@com.usc.edu.egوسام حمدان احمد احمد الحورانى/ ا

ahmed.mohamed@com.usc.edu.egاحمد محمد ابوالقاسم الخضٌرى/ ا

eslam.elshafie@com.usc.edu.egاسالم مبروك الشافعى ابو العطا/ ا

islam.mohamed@com.usc.edu.egاسالم محمد رفعت على ٌونس موسى/ ا

amany.nabil@com.usc.edu.egامانى نبٌل عبد العزٌز عنب/ ا

eman.aid@com.usc.edu.egاٌمان عٌد عبد العاطى عبد العال سلطان/ ا

dalya.rezk@com.usc.edu.egدالٌا المغاورى رزق فرج/ ا

shehata.hamdy@com.usc.edu.egشحاته  حمدى محمد شاهٌن/ ا

emad.seleem@com.usc.edu.egعماد على مصطفى سلٌم/ ا

fatma.mahmoud@com.usc.edu.egفاطمة محمود عبد الاله محمد عمارة رفاعى/ ا

marena.romany@com.usc.edu.egمارٌنا رومانى لوندى روفانٌل/ ا



mohamed.rezk@com.usc.edu.egمحمد رزق إسماعٌل الشٌخ/ ا

fatma.elmekkaey@com.usc.edu.egفاطمة المكاوي احمد اسماعٌل/ ا

nader.rizk@com.usc.edu.egنادر رزق ذكى/  ا

zeinab.eldeeb@com.usc.edu.egزٌنب عبدالمنعم محمد الدٌب/ ا

enas.ahmed@com.usc.edu.egاٌناس احمد محمد عمر عٌسى / ا

wael.adel@com.usc.edu.egوائل عادل حسن/ ا

hend.said@com.usc.edu.egهند عبدالسالم عبدالرحمن سٌد/ ا

aya.dawod@com.usc.edu.egاٌة احمد داود/ ا

maha.fathy@com.usc.edu.egمها فتحى دروٌش/ ا


