
الهندسية اإلدارة عام مدير

اإللكترونـــــي البريـــــداالســــم

magda_elattripy@bu.edu.egاالتربى مرسى هللا عبد ماجدة

الهندسية اإلدارة موظفى

اإللكترونـــــي البريـــــداالســــم

amena_afify@bu.edu.egعفيفى عطا عزت امينة

magdy_latif@bu.edu.egلطيف بحيرى عيد مجدى

ezzat_hassan@bu.edu.egحسن محمد ابراهيم فتحى عزت

merfat_soliman@bu.edu.eg عبدالعليم سليمان ميرفت

hamada_nasr@bu.edu.egنصر احمد مصطفى حمادة

mona_saad@bu.edu.egسعد محمد سعد منى

raafat_essa@bu.edu.egعيسى محمد السيد رافت

raafat_elsayed@bu.edu.egالسيد محمد احمد رافت

sanaa_mustafa@bu.edu.egمصطفى محمد هللا عبد سناء

hoda_hassan@bu.edu.egحال حسن رشاد هدى

samy_elnoqbasy@bu.edu.egالنقباسى محمد الغنى عبد سامى

rashad_alaela@bu.edu.egالعال ابو السيد على على الفتاح عبد رشاد

mohamed_abdelrazek@bu.edu.egالرازق عبد رضا محمد

sedawey_ibrahim@bu.edu.egابراهيم احمد سعداوى

saad_eldesokey@bu.edu.egالدسوقى ابراهيم سعد

ahmed_kabeal@bu.edu.egقابيل حجاج الفتاح عبد احمد

afaf_mohamed@bu.edu.egمحمد شمروخ على عفاف

hatem_salim@bu.edu.egسالم محمد هللا عطا حاتم

ali_ibrahim@bu.edu.egابراهيم الودود عبد محمد على

sohier_almnofey@bu.edu.egالمنوفى محمد موسى سهير

lilah_elbarry@bu.edu.egالبرى الحليم عبد ليلى

raafat_hilal@bu.edu.egهالل الفتاح عبد رافت

ahmed_elshahat@bu.edu.egالشحات عطية منصور احمد

magdy_ghareb@bu.edu.egغريب احمد محمود مجدى

mohamed_ahmed@bu.edu.egاحمد سيد ادريس محمد

safaa_alfekey@bu.edu.egالفقى ذكى الفتوح ابو صفاء

ashraf_ezz@bu.edu.egعز محمد سعد اشرف

الهندسية اإلدارة لموظفي اإللكتروني البريد



dalia_amer@bu.edu.egعامر ابراهيم عامر داليا

ehab_elsayed@bu.edu.egالسيد حمدى يس ايهاب

doaa_mohamed@bu.edu.egمحمد صبرى محمد دعاء

amal_ahmed@bu.edu.egعرندة احمد محمد محمد امل

ebtesam_saleh@bu.edu.egصالح على احمد ابتسام

ahmed_khalil@bu.edu.egخليل محمد كمال محمد احمد

yasser_abdelhakam@bu.edu.egالحكم عبد الموجود عبد ياسر

elsayed_shabon@bu.edu.egشابون اسماعيل على محمد السيد

heba_ali@bu.edu.egعلى قطب احمد على هبه

samah_hatab@bu.edu.egحطب ابراهيم عفيفي ابراهيم سماح

reda_basuony@bu.edu.egبسيونى محمد رضا

rasha_hashem@bu.edu.egهاشم عدروس رضوان رشا

aziza_mohamed@bu.edu.egمحمد ابراهيم ربيع عزيزة

basma_alqlah@bu.edu.egالقال رجب طه يحيى بسمة

reda_elatar@bu.edu.egالعطار متولي عمر رضا

mohamed_aboelfetoh@bu.edu.egابوالفتوح عبدة ممدوح محمد

hiam_mustafa@bu.edu.egمصطفى احمد محمد هيام

basher_abdelrazek@bu.edu.egالرازق عبد سالمان الباسط عبد بشير

mustafa_metwali@bu.edu.egمتولى السيد مصطفى

ibrahim_shalby@bu.edu.egشلبى السيد هللا عبد ابراهيم

rabea_metwali@bu.edu.egمتولى السيد حسانين ربيع

abdalnaby_mansour@bu.edu.egمنصور هللا عبد النبى عبد

adel_zaki@bu.edu.egذكى ابراهيم عادل

elghonemy_salama@bu.edu.egسالمة ابراهيم الغنيمى

hassan_omr@bu.edu.egعمر حسن السميع عبد حسن

karam_hassan@bu.edu.egحسن محمود احمد كرم

elsayed_azab@bu.edu.egعزب محمد سليمان السيد

walid_atya@bu.edu.egعطية الدسوقى الشحات وليد

walid_atya@bu.edu.egعطية الدسوقى الشحات وليد

alaa_elshaikh@bu.edu.egالشيخ سند احمد المولى عبد عالء

mohamed_mohamed@bu.edu.egمحمد السيد سعيد محمد

mohamed_youssif@bu.edu.egيوسف محمد مسعد محمد

waheed_ali@bu.edu.egعلى محمد نصر وحيد

hamdy_khwey@bu.edu.egخلوى مصطفى السيد حمدى

mohamed_mouslim@bu.edu.egمسلم سالمة حسن محمد

ashraf_awad@bu.edu.egعوض حسانين محمد اشرف

mohamed_ahmed@bu.edu.egاحمد محمد هللا خلف محمد

hesham_daif@bu.edu.egضيف احمد حسن زكريا هشام

hany_melegy@bu.edu.egمليجى المجد ابو عباس هانى

ashraf_noaman@bu.edu.egنعمان محمد محمود سعيد اشرف



mohamed_abdelhaliam@bu.edu.egالحليم عبد ماهر احمد محمد

ali_farmawy@bu.edu.egفرماوى على الدايم عبد على

osama_abdelhaliam@bu.edu.egالحليم عبد غانم الكريم عبد اسامة

elsayed_azab@bu.edu.egعزب محمد سليمان السيد

gamal_allah@bu.edu.egهللا عوض محمد جمال

mohamed_elfotooh@bu.edu.egالفتوح ابو شاكر محمد

ibrahim_salim@bu.edu.egسالم السيد الدسوقى ابراهيم

said_abbas@bu.edu.egعباس ابراهيم سعيد

mohamed_zedan@bu.edu.egزيدان محمد الستار عبد محمد

gamal_kamel@bu.edu.egكامل الناصر عبد جمال

ahmed_omran@bu.edu.egعمران احمد اسماعيل احمد

elsayed_ibrahim@bu.edu.egابراهيم العليم عبد السيد

adel_atya@bu.edu.egعطيه المطلب عبد عادل

mousaad_abdelmoula@bu.edu.egالمولى عبد النبى حسب المولى عبد مسعد

mohsen_abdellatief@bu.edu.egاللطيف عبد الهم عدلى محسن

mohamed_abdelaal@bu.edu.egالعال عبد حسن محمد

mohamed_amin@bu.edu.egامين محمد الحليم عبد محمد

mohamed_elsayed@bu.edu.egالسيد كامل عبالناصر جمال محمد

mohamed_shadad@bu.edu.egشداد احمد الحميد عبد عرمان محمد

magdy_ahmed@bu.edu.egاحمد سيد هللا عبد مجدى

abdelhameed_abdelhameed@bu.edu.egالحميد عبد محمد الحميد عبد

afify_afify@bu.edu.egعفيفى مرزوق عفيفى

mamdouh_abdalnaby@bu.edu.egالنبى عبد السيد احمد ممدوح

hamada_abdelazeem@bu.edu.egالعظيم عبد العظيم عبد السيد حمادة

karima_khalil@bu.edu.egخليل محمود محمد كريمة

osama_youssif@bu.edu.egيوسف مجاهد عاطف اسامة

hany_abdelkhalek@bu.edu.egالخالق عبد الغفار عبد فتحى هانى

yahia_hassan@bu.edu.egحسن السيد جودة محمد يحيى

tarek_mahmoud@bu.edu.egمحمود عمارة القادر عبد طارق

abdelhameed_kamel@bu.edu.egكامل محمد الحميد عبد

gorgey_gergues@bu.edu.egجرجس رزق نصيف جورجى

zohair_hamed@bu.edu.egحامد محمد السيد زوهير

magdy_ali@bu.edu.egعلى الفتاح عبد محمد مجدى

gouda_seam@bu.edu.egصيام ابراهيم حمودة جودة

samia_amin@bu.edu.egامين السيد جمال سامية

mohamed_abdo@bu.edu.egمناف عبده محمود محمد

mohamed_shehata@bu.edu.egشحاته ابراهيم مصطفى محمد

sabry_zaki@bu.edu.egزكى انور محمد صبرى

samy_elsharkawy@bu.edu.egالشرقاوى سالم صبحى سامى

haytham_barakat@bu.edu.egبركات هللا عبد جالل هيثم



shaban_hassan@bu.edu.egحسن المنعم عبد شعبان

emad_edress@bu.edu.egادريس محمد غريب عماد

khaled_nawar@bu.edu.egنوار محمدى زغلول خالد

abdallah_khatab@bu.edu.egخطاب هللا عبد محمد هللا عبد

abdallah_khatab@bu.edu.egخطاب هللا عبد محمد هللا عبد

marwa_eldesokey@bu.edu.egالدسوقى متولى الهادى محمد مروة

ahmed_elrebat@bu.edu.egالرباط المنعم عبد عادل محمد احمد

heba_ali@bu.edu.egعلى محمد محمود حجاج هبه

ashar_elsayed@bu.edu.egالسيد هللا عبد محمد اشعار

shaymaa_mahrous@bu.edu.egمحروس كمال مصطفى محمد شيماء

dina_elnagar@bu.edu.egالنجار سليمان حسنى دينا

alyaa_abdelrahman@bu.edu.egالرحمن عبد"  صبرى احمد"  علياء

rasha_mahrous@bu.edu.egمحروس الحميد عبد رفعت رشا

sameh_saad@bu.edu.egسعد السيد محمد سامح

ann_ghoubrial@bu.edu.egغبلاير ناجى بولس ان

walaa_elkhair@bu.edu.egالخير ابو الحميد عبد حسين والء

amir_mohamed@bu.edu.egمحمد سعيد الدين عماد امير

masoud_khamis@bu.edu.egخميس السيد على مسعود

mohamed_mohamed@bu.edu.egمحمد حسن السيد محمد

ahmed_hanfy@bu.edu.egحنفى محمود الدين عصام احمد

ahmed_eldeen@bu.edu.egالدين غرس محمد السيد محمد احمد

hany_zaki@bu.edu.egزكى يوسف زكى هانى

elsayed_seam@bu.edu.egصيام سالم على جمعة السيد

amr_khamis@bu.edu.egخميس السيد على عمرو

ibrahim_mohamed@bu.edu.egمحمد إبراهيم همام إبراهيم

sanaa_barakat@bu.edu.egبركات على حسنى سعيد سناء

abeer_awais@bu.edu.egعويس العظيم عبد مجدى عبير

اإللكترونية البوابة مدير
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