جـــامعــــة بنهـــــا

توصيف المجموعــــات البريـديـــــة
أعضــــاء المجموعــــــة council@bu.edu.eg :
الوظيفة

البريد اإللكتروني

رئيس الجامعة

المسموح لهم بمخاطبة المجموعة

president@bu.edu.eg

مكتب رئيس الجامعة

president.office@bu.edu.eg

نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا

vp.pg@bu.edu.eg

مكتب نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا

vp.pg.office@bu.edu.eg

نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطالب

متاحة للجميع

vp.sa@bu.edu.eg

مكتب نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطالب

vp.sa.office@bu.edu.eg

نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع

vp.env@bu.edu.eg

مكتب نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع

vp.env.office@bu.edu.eg

عمداء الكليات

deans@bu.edu.eg
اإلجمالــــــي

9
أعضــــاء المجموعــــــة env.council@bu.edu.eg :
البريد اإللكتروني

الوظيفة
نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع

المسموح لهم بمخاطبة المجموعة

vp.env@bu.edu.eg

مكتب نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع

متاحة للجميع

vp.env.office@bu.edu.eg

وكالء الكليات لشئون خدمة المجتمع

VDeans.env@bu.edu.eg

اإلجمالي

3
أعضــــاء المجموعــــــة pg.council@bu.edu.eg :

الوظيفة

المسموح لهم بمخاطبة المجموعة

البريد اإللكتروني

نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا

vp.pg@bu.edu.eg

مكتب نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا

متاحة للجميع

vp.pg.office@bu.edu.eg

وكالء الكليات لشئون الدراسات العليا

VDeans.pg@bu.edu.eg

اإلجمالي

3
أعضــــاء المجموعــــــة sa.council@bu.edu.eg :

الوظيفة

المسموح لهم بمخاطبة المجموعة

البريد اإللكتروني

نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع

vp.sa@bu.edu.eg

مكتب نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع

متاحة للجميع

vp.sa.office@bu.edu.eg

وكالء الكليات لشئون خدمة المجتمع

VDeans.sa@bu.edu.eg

اإلجمالي

3
أعضــــاء المجموعــــــة deans@bu.edu.eg :

الوظيفة
عميد كلية الطب البشري

المسموح لهم بمخاطبة المجموعة

البريد اإللكتروني

 tawhid.mowafy@fmed.bu.edu.egرئيس الجامعة
 mohamed.abosalem@fvtm.bu.edu.egمكتب رئيس الجامعة

عميد كلية الطب البيطري
عميد كلية الهندسة بشبرا
عميد كلية الهندسة ببنها
عميد كلية الحاسبات والمعلومات

 alsayed.alkady@feng.bu.edu.egنواب رئيس الجامعة
 mohamed.bassyoni@bhit.bu.edu.egمكاتب نواب رئيس الجامعة
 ms4elsayed@fci.bu.edu.egالمدير التنفيذي للمعلومات

عميد كلية العلوم

alaa.ahmed@fsc.bu.edu.eg

عميد كلية التجارة

مستشار رئيس الجامعة لتكنولوجيا المعلومات

 ahmed.zordok@fcom.bu.edu.egوكالء الكليات لشئون التعليم والطالب
 abdellatif@fart.bu.edu.egمدير مشروع نظم المعلومات

عميد كلية اآلداب
عميد كلية الحقوق

 alshahat.mansour@flaw.bu.edu.egمدير مشروع الشبكات
 ashraf.abdelkader@fedu.bu.edu.egالبوابة اإللكترونية

عميد كلية التربية عام
عميد كلية التربية الرياضية

hussein.abaza@fped.bu.edu.eg

عميد كلية الزراعة

maher.khalil@fagr.bu.edu.eg

عميد كلية التمريض

m_a_sabour@fmed.bu.edu.eg
yasser.nasr@bu.edu.eg

عميد كلية الفنون التطبيقية

yasser.nasr@fapa.bu.edu.eg
اإلجمالي

15
أعضــــاء المجموعــــــة vdeans.env@bu.edu.eg :

الوظيفة
وكيل كلية الطب البشري
وكيل كلية الطب البيطري
وكيل كلية الهندسة بشبرا
وكيل كلية الهندسة ببنها
وكيل كلية الحاسبات والمعلومات
وكيل كلية العلوم
وكيل كلية التجارة
وكيل كلية اآلداب
وكيل كلية الحقوق
وكيل كلية التربية عام
وكيل كلية التربية الرياضية
وكيل كلية الزراعة
وكيل كلية التمريض
وكيل كلية الفنون التطبيقية
وكيل كلية التربية النوعية

المسموح لهم بمخاطبة المجموعة

البريد اإللكتروني

 adel.marey@fmed.bu.edu.egرئيس الجامعة
 MOHAMED.KAROSAH@fvtm.bu.edu.egنائب رئيس الجامعة لشئون خدمة البيئة وتنمية المجتمع
 osama.abdellatif@feng.bu.edu.egمكتب نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة البيئة وتنمية المجتمع
 SAMEH.NADA@bhit.bu.edu.egمستشار رئيس الجامعة لتكنولوجيا المعلومات
 karam.gouda@fci.bu.edu.egمدير مشروع نظم المعلومات اإلدارية
وكالء الكليات لشئون خدمة البيئة وتنمية المجتمع
miranda.metri@fcom.bu.edu.eg
adel.khader@fart.bu.edu.eg
alsayed.fouda@flaw.bu.edu.eg

MOHSAN.AHMED@fped.bu.edu.eg
IBRAHIM.ABDELALIM@fagr.bu.edu.eg
amel.omran@fnur.bu.edu.eg

اإلجمالي
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1

جـــامعــــة بنهـــــا

توصيف المجموعــــات البريـديـــــة
أعضــــاء المجموعــــــة vdeans.pg@bu.edu.eg :
الوظيفة
وكيل كلية الطب البشري
وكيل كلية الطب البيطري
وكيل كلية الهندسة بشبرا
وكيل كلية الهندسة ببنها
وكيل كلية الحاسبات والمعلومات
وكيل كلية العلوم
وكيل كلية التجارة
وكيل كلية اآلداب
وكيل كلية الحقوق
وكيل كلية التربية عام
وكيل كلية التربية الرياضية
وكيل كلية الزراعة
وكيل كلية التمريض
وكيل كلية الفنون التطبيقية
وكيل كلية التربية النوعية

المسموح لهم بمخاطبة المجموعة

البريد اإللكتروني

 mohamed.alshafey@fmed.bu.edu.egرئيس الجامعة
 abouel-roosmahmoud@fvtm.bu.edu.egنائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا
 mossoua.abdlallah@feng.bu.edu.egمكتب نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا
 Ahmed.abdelkarim@bhit.bu.edu.egمستشار رئيس الجامعة لتكنولوجيا المعلومات
 tarek.alsheshtawy@fci.bu.edu.egمدير مشروع نظم المعلومات اإلدارية
وكالء الكليات لشئون الدراسات العليا
adel.fayed@fcom.bu.edu.eg
AZA.SEYAM@fart.bu.edu.eg
ALSAYED.FOUDA@flaw.bu.edu.eg
ISMAIL.BADR@fedu.bu.edu.eg
MOHAMED.MOHAMED@fped.bu.edu.eg
mahmoud.iraqi@fagr.bu.edu.eg

hwaida.amin@fnur.bu.edu.eg
hassan.alfangry@fsed.bu.edu.eg

اإلجمالي

12
أعضــــاء المجموعــــــة vdeans.sa@bu.edu.eg :

الوظيفة
وكيل كلية الطب البشري
وكيل كلية الطب البيطري
وكيل كلية الهندسة بشبرا
وكيل كلية الهندسة ببنها
وكيل كلية الحاسبات والمعلومات
وكيل كلية العلوم
وكيل كلية التجارة
وكيل كلية اآلداب
وكيل كلية الحقوق
وكيل كلية التربية عام
وكيل كلية التربية الرياضية
وكيل كلية الزراعة
وكيل كلية التمريض
وكيل كلية الفنون التطبيقية
وكيل كلية التربية النوعية

المسموح لهم بمخاطبة المجموعة

البريد اإللكتروني

 ahmed.algazar01@fmed.bu.edu.egرئيس الجامعة
 RAGAB.ALSHSHWARIBY@fvtm.bu.edu.egنائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا
 abdlallah.ahmed@feng.bu.edu.egمكتب نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا
 mahmoud.elbahi@bhit.bu.edu.egمستشار رئيس الجامعة لتكنولوجيا المعلومات
مدير مشروع نظم المعلومات اإلدارية
وكالء الكليات لشئون الدراسات العليا
hosny.mahran@fcom.bu.edu.eg
azza.abdallah@fart.bu.edu.eg
ALANSARY.ALNEEDANY@flaw.bu.edu.eg
ALAZAB.ZAHRAN@fedu.bu.edu.eg
MOHAMED.ALSHAMY@fped.bu.edu.eg
mhtagdin@fagr.bu.edu.eg

eman.albitar@fmed.bu.edu.eg
abdelmoemen.abdelkhalek@fsed.bu.edu.eg
eed.shoqair@fsed.bu.edu.eg

اإلجمالي

12
أعضــــاء المجموعــــــة allstaff@bu.edu.eg :

الوظيفة

البريد اإللكتروني

أعضاء هيئة التدريس بكلية الطب البشري
أعضاء هيئة التدريس بكلية الطب البيطري
أعضاء هيئة التدريس بكلية الهندسة بشبرا
أعضاء هيئة التدريس بكلية الهندسة ببنها
أعضاء هيئة التدريس بكلية الحاسبات والمعلومات
أعضاء هيئة التدريس بكلية العلوم
أعضاء هيئة التدريس بكلية التجارة
أعضاء هيئة التدريس بكلية اآلداب
أعضاء هيئة التدريس بكلية الحقوق
أعضاء هيئة التدريس بكلية التربية عام
أعضاء هيئة التدريس بكلية التربية الرياضية
أعضاء هيئة التدريس بكلية الزراعة
أعضاء هيئة التدريس بكلية التمريض
أعضاء هيئة التدريس بكلية الفنون التطبيقية

المسموح لهم بمخاطبة المجموعة
allstaff@fmed.bu.edu.eg
allstaff@fvtm.bu.edu.eg
allstaff@feng.bu.edu.eg
allstaff@bhit.bu.edu.eg
allstaff@fci.bu.edu.eg
allstaff@fsc.bu.edu.eg
allstaff@fcom.bu.edu.eg
allstaff@fart.bu.edu.eg
allstaff@flaw.bu.edu.eg
allstaff@fedu.bu.edu.eg
allstaff@fped.bu.edu.eg
allstaff@fagr.bu.edu.eg
allstaff@fmed.bu.edu.eg
allstaff@bu.edu.eg

اإلجمالي

رئيس الجامعة
مكتب رئيس الجامعة
نواب رئيس الجامعة
مكاتب نواب رئيس الجامعة
المدير التنفيذي للمعلومات
مستشار رئيس الجامعة لتكنولوجيا المعلومات
التعليم اإللكتروني
مدير مشروع نظم المعلومات اإلدارية
مدير مشروع الشبكات
بريد الخاص بمشروع التعليم اإللكتروني
البوابة اإللكترونية

14
أعضــــاء المجموعــــــة students@bu.edu.eg :

الوظيفة
طالب كلية الطب البشري
طالب كلية الطب البيطري
طالب كلية الهندسة بشبرا
طالب كلية الهندسة ببنها
طالب كلية الحاسبات والمعلومات
طالب كلية العلوم
طالب كلية التجارة
طالب كلية اآلداب
طالب كلية الحقوق
طالب كلية التربية عام
طالب كلية التربية الرياضية
طالب كلية الزراعة
طالب كلية التمريض
طالب كلية الفنون التطبيقية
طالب كلية التربية النوعية

المسموح لهم بمخاطبة المجموعة

البريد اإللكتروني
students@fmed.bu.edu.eg
students@fvtm.bu.edu.eg
students@feng.bu.edu.eg
students@bhit.bu.edu.eg
students@fci.bu.edu.eg
students@fsc.bu.edu.eg
students@fcom.bu.edu.eg
student@fart.bu.edu.eg
students@flaw.bu.edu.eg
students@fedu.bu.edu.eg
students@fped.bu.edu.eg
students@fagr.bu.edu.eg
students@fmed.bu.edu.eg
students@fapa.bu.edu.eg
students@fsed.bu.edu.eg

اإلجمالي

رئيس الجامعة
مكتب رئيس الجامعة
نواب رئيس الجامعة
مكاتب نواب رئيس الجامعة
المدير التنفيذي للمعلومات
مستشار رئيس الجامعة لتكنولوجيا المعلومات
البوابة اإللكترونية

14

2

جـــامعــــة بنهـــــا

توصيف المجموعــــات البريـديـــــة
dev1@bu.edu.eg : أعضــــاء المجموعــــــة
المسموح لهم بمخاطبة المجموعة

البريد اإللكتروني
khaled.mostafa@bu.edu.eg
walaa.salah@bu.edu.eg
Doaa.Allam@bu.edu.eg
Mona.Samir@bu.edu.eg
Rania.Ragab@bu.edu.eg
Sohair.Ahmed@bu.edu.eg
heba.ahmed@bu.edu.eg
fatma.mahmoud@bu.edu.eg
hussein.sayed@bu.edu.eg
saber.said@bu.edu.eg
hend.ali@bu.edu.eg
ghada.aboelala@bu.edu.eg
hesham.galal@bu.edu.eg
alaa.hamdy@bu.edu.eg
sara.fathy@bu.edu.eg
esraa.ali@bu.edu.eg
Doaa.Ali@bu.edu.eg
mostafa.bahaa@bu.edu.eg
moustafa.mahmoud@bu.edu.eg
ahmed.amer@bu.edu.eg
karim.eid@bu.edu.eg
ahmed.nasr@bu.edu.eg
Translator@bu.edu.eg
doaa.elshafey@bu.edu.eg
basma.abdeldaim@bu.edu.eg
nehal.ali@bu.edu.eg
aya.hemdan@bu.edu.eg

متاحة للجميع

الوظيفة
 خالد مصطفي/أ
 والء صالح السيد/م
 دعاء أحمد مصيلحى/ م
 مني سمير عبدالحميد/م
 رانيا رجب صادق/م
 سهير أحمد رجائي/أ
 هبه أحمد على/م
 فاطمة محمود عباس/م
 حسين سيد حسين/ م
 صابر سعيد حسين/م
 هند اسماعيل علي/أ
غادة أحمد أبو العال على/م
 هشام محمد جالل/أ
 عالء حمدى محمد سليمان/أ
 سارة فتحى عبدالغفار/أ
 إسراء على السيد/م
 دعاء السعيد/م
 مصطفى محمد بهاء الدين/أ
 مصطفى محمود/أ
 أحمد محمد سالمة/أ
 كريم مجدي أحمد/أ
 أحمد إبراهيم نصر/أ
 إسالم محمد السيد/أ
 دعاء الشافعى عبدالدايم/أ
 بسمة الشافعى عبدالدايم/أ
 نهال عبد القادر/أ
أية حمدان/أ
اإلجمالي

14
networks.group@bu.edu.eg : أعضــــاء المجموعــــــة
المسموح لهم بمخاطبة المجموعة

البريد اإللكتروني
selimm@feng.bu.edu.eg
adlymerg@yahoo.com
adlytag@feng.bu.edu.eg
Ahmed.Shibel@bu.edu.eg
ahmed.zakzouk@bu.edu.eg
Alla.Ramadan@bu.edu.eg
Atya.Saaed@bu.edu.eg
Eman.naser@bu.edu.eg
Gamila.radwan@bu.edu.eg
Hany.Mohamed@bu.edu.eg
Israa.saleh@bu.edu.eg
Mona.Kamal@bu.edu.eg
Nagwa.ibrahim@bu.edu.eg
Seham.gamal@bu.edu.eg
Sherien.Mansour@bu.edu.eg
sherif.seif@bu.edu.eg
Said_batah@bu.edu.eg
mohammad_gamal@bu.edu.eg
Bassem_ gamal@bu.edu.eg
Mohamed_ghonemy@bu.edu.eg
Walaa_oraby@bu.edu.eg
Ola_Gamal@bu.edu.eg
Atiya_said@bu.edu.eg
Ramy_tharwat@bu.edu.eg
Hussien_abed@bu.edu.eg
Ahmed_abdo@bu.edu.eg
Mohammed_hemdan@bu.edu.eg
Mohammed_soliman@bu.edu.eg

متاحة للجميع

الوظيفة
مديري مشروع الشبكات

فريق العمل

اإلجمالي

3
comm.office@bu.edu.eg : أعضــــاء المجموعــــــة
المسموح لهم بمخاطبة المجموعة

البريد اإللكتروني
adel_abdalla@bu.edu.eg
ibrahim_gouda@bu.edu.eg
mamdouh_farrag@bu.edu.eg
samar_roshdy@bu.edu.eg
Somaya.Arafat@fart.bu.edu.eg
warad_elsaeed@bu.edu.eg
weaam_fadl@bu.edu.eg

متاحة للجميع

الوظيفة

فريق المكتب اإلعالمي

اإلجمالي
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جـــامعــــة بنهـــــا

توصيف المجموعــــات البريـديـــــة
أعضــــاء المجموعــــــة ictp@bu.edu.eg :
البريد اإللكتروني

الوظيفة
بريد مشروع نظم المعلومات اإلدارية
بريد مشروع التعليم اإللكتروني
بريد مشروع المكتبة الرقمية
بريد مشروع الشبكات
بريد مشروع البوابة اإللكترونية
بريد مشروع التدريب

المسموح لهم بمخاطبة المجموعة

mis@bu.edu.eg
elearning@bu.edu.eg
diglib@bu.edu.eg
networks@bu.edu.eg
portal@bu.edu.eg
training@bu.edu.eg

متاحة للجميع

اإلجمالي

6
أعضــــاء المجموعــــــة ictp.managers@bu.edu.eg :
البريد اإللكتروني

الوظيفة
مدير مشروع البوابة اإللكترونية
مدير مشروع نظم المعلومات اإلدارية

المسموح لهم بمخاطبة المجموعة

dr.ghazyassassa@feng.bu.edu.eg
nasser.elgizawy@fagr.bu.edu.eg
dr_usama2006@yahoo.com
OSAMA.MOHAMED@fart.bu.edu.eg
selimm@feng.bu.edu.eg
adlymerg@yahoo.com
adlytag@feng.bu.edu.eg
LOTFFI.ABOSALEM@fsc.bu.edu.eg
tarek.alsheshtawy@fci.bu.edu.eg
t.shishtawy@ictp.edu.eg
mohamed.ghanem@fvtm.bu.edu.eg

مدير مشروع المكتبة الرقمية
مديري مشروع الشبكات
مدير مشروع التدريب
مدير مشروع التعليم اإللكتروني

متاحة للجميع

اإلجمالي

11
أعضــــاء المجموعــــــة Ictp.vmanagers@bu.edu.eg :

الوظيفة

البريد اإللكتروني

مجموعة بريدية لمديري المشاريع

المسموح لهم بمخاطبة المجموعة

ictp.managers@bu.edu.eg
baiumy.elassal@feng.bu.edu.eg
reda.omar@fagr.bu.edu.eg
salah.hamza@fsc.bu.edu.eg
Ahmed.Shibel@bu.edu.eg

نواب مدير مشروع نظم المعلومات اإلدارية
نائب مدير مشروع التدريب
نائب مدير مشروع الشبكات

متاحة للجميع

اإلجمالي

5
أعضــــاء المجموعــــــة mis.center@bu.edu.eg :

الوظيفة

البريد اإللكتروني
nasser.elgizawy@fagr.bu.edu.eg
nasser@bu.edu.eg
mustafa.abdelmonem@feng.bu.edu.eg
ahmed.hosam@bu.edu.eg
Walaa.Salah@bu.edu.eg
Doaa.Allam@bu.edu.eg
basant.gamal@bu.edu.eg
bahera.elassal@bu.edu.eg
rokiya.yaseen@bu.edu.eg
lyla.ismael@bu.edu.eg
fatma.elsayed@bu.edu.eg
sara.mohmoud@bu.edu.eg
shorouk.awad@bu.edu.eg
Samr.anter@bu.edu.eg

د/ناصر خميس الجيزاوي
م/مصطفي السيد
أحمد حسام
والء صالح
دعاء احمد
بسنت جمال
بهيرة العسال
رقية ابراهيم محمد ياسين
ليلي محمد اسماعيل
فاطمة جمال السيد
سارة عادل محمود السخاوي
شروق ابراهيم عبد النبي عوض
سمر مصطفي عنتر

المسموح لهم بمخاطبة المجموعة

متاحة للجميع

اإلجمالي

14
أعضــــاء المجموعــــــة cicap.deans@bu.edu.eg :

الكلية

البريد اإللكتروني لعمداء الكليات المشتركة في cicap

عميد كلية الطب البيطري
عميد كلية حقوق
عميد كلية هندسة شبرا
عميد كلية بشري
عميد كلية زراعة
عميد كلية التمريض
عميد كلية العلوم
عميد كلية اداب
عميد كلية حاسبات

المسموح لهم بمخاطبة المجموعة

mohamed.abosalem@fvtm.bu.edu.eg
alshahat.mansour@flaw.bu.edu.eg
alsayed.alkady@feng.bu.edu.eg

tawhid.mowafy@fmed.bu.edu.eg
maher.khalil@fagr.bu.edu.eg
m_a_sabour@fmed.bu.edu.eg

متاحة للجميع

alaa.ahmed@fsc.bu.edu.eg

abdellatif@fart.bu.edu.eg
ms4elsayed@fci.bu.edu.eg

اإلجمالــــــي

9
أعضــــاء المجموعــــــة cicap.exec.managers@bu.edu.eg :

الكلية

البريد اإللكتروني للمدير التنفيذي بالكليات

بيطري
حقوق
هندسة شبرا
بشري
زراعة
التمريض
العلوم
اداب
حاسبات

mohsan.aggag@fvtm.bu.edu.eg
ahmed.albaghdady@flaw.bu.edu.eg
profsalahabbas@feng.bu.edu.eg
mohamed.salim@fmed.bu.edu.eg
lamia.abed@fagr.bu.edu.eg
heba.seageldein@fnur.bu.edu.eg
mohamed.azab01@fsc.bu.edu.eg
w.fathy@fart.bu.edu.eg
ms4elsayed@fci.bu.edu.eg
اإلجمالــــــي

9

4

اسم المدير التنفيذي بالكليات
محسن عبدالحفيظ عجاج
احمد محمد البغدادي
محمد صالح الدين عبدالعزيز عباس
محمد صبرى بهجت سليم
لمياء توفيق عبدالحميد
هبة عبدالقادر
محمد مرسي محمد عزمي
وديع فتحي عبدهللا
محمد صالح الدين

جـــامعــــة بنهـــــا

توصيف المجموعــــات البريـديـــــة
أعضــــاء المجموعــــــة cicap@bu.edu.eg :
البريد اإللكتروني للمدير التنفيذي بالكليات
مجموعة عمداء الكليات المشتركة في cicap
مجموعة المديرين التنفيذين للكليات المشتركة في cicap
مدير مركز ضمان الجودة
نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا

المسموح لهم بمخاطبة المجموعة

اسم المدير التنفيذي بالكليات
cicap.deans@bu.edu.eg
cicap.exec.managers@bu.edu.eg
qaac.mamager@bu.edu.eg
vp.pg@bu.edu.eg

اإلجمالــــــي

متاحة للجميع

4
أعضــــاء المجموعــــــة pmu.exec.manager@bu.edu.eg :

الوظيفة
مستشار رئيس الجامعة والمدير التنفيذي للمعلومات

المسموح لهم بمخاطبة المجموعة

البريد اإللكتروني

متاح للجميع

dr.ghazyassassa@feng.bu.edu.eg

اإلجمالــــــي

1
أعضــــاء المجموعــــــة qaac.mamager@bu.edu.eg :

الوظيفة
مدير وحدة ضمان الجودة

المسموح لهم بمخاطبة المجموعة

البريد اإللكتروني

متاح للجميع

s.mahmoud@fvtm.bu.edu.eg

اإلجمالــــــي

1
أعضــــاء المجموعــــــة marketing@bu.edu.eg :

الوظيفة
مستشار رئيس الجامعة لتكنولوجيا المعلومات
فريق التسويق

المسموح لهم بمخاطبة المجموعة

البريد اإللكتروني
dr.ghazyassassa@feng.bu.edu.eg
doaa.elshafey@bu.edu.eg
basma.abdeldaim@bu.edu.eg

اإلجمالي

متاح للجميع
3

أعضــــاء المجموعــــــة allstaff.medical@bu.edu.eg :
الوظيفة
أعضاء هيئة التدريس بكلية الطب البشري
أعضاء هيئة التدريس بكلية التمريض
أعضاء هيئة التدريس بكلية الطب البيطري

المسموح لهم بمخاطبة المجموعة

البريد اإللكتروني
allstaff@fmed.bu.edu.eg
allstaff@fnur.bu.edu.eg
allstaff@fvtm.bu.edu.eg

اإلجمالي

متاحة للجميع
3

أعضــــاء المجموعــــــة allstaff.science@bu.edu.eg :
الوظيفة
أعضاء هيئة التدريس بكلية الهندسة بشبرا
أعضاء هيئة التدريس بكلية الهندسة ببنها
أعضاء هيئة التدريس بكلية الحاسبات والمعلومات
أعضاء هيئة التدريس بكلية العلوم
أعضاء هيئة التدريس بكلية الزراعة

المسموح لهم بمخاطبة المجموعة

البريد اإللكتروني
allstaff@feng.bu.edu.eg
allstaff@bhit.bu.edu.eg
allstaff@fci.bu.edu.eg
allstaff@fsc.bu.edu.eg
allstaff@fagr.bu.edu.eg

اإلجمالي

متاحة للجميع

5
أعضــــاء المجموعــــــة allstaff.theoretical@bu.edu.eg :

الوظيفة
أعضاء هيئة التدريس بكلية التجارة
أعضاء هيئة التدريس بكلية األداب
أعضاء هيئة التدريس بكلية التربية
أعضاء هيئة التدريس بكلية الحقوق
أعضاء هيئة التدريس بكلية التربية الرياضية
أعضاء هيئة التدريس بكلية الفنون التطبيقية

المسموح لهم بمخاطبة المجموعة

البريد اإللكتروني
allstaff@fcom.bu.edu.eg
allstaff@fart.bu.edu.eg
allstaff@fedu.bu.edu.eg
allstaff@flaw.bu.edu.eg
allstaff@fped.bu.edu.eg
allstaff@fapa.bu.edu.eg

اإلجمالي

متاحة للجميع

6
أعضــــاء المجموعــــــة itunits.managers@bu.edu.eg :

الوظيفة
كلية الزراعة
كلية الحاسبات والمعلومات
كلية الطب البشري

المسموح لهم بمخاطبة المجموعة

البريد اإللكتروني
sedhom.mansour@fagr.bu.edu.eg
esam.halim@fci.bu.edu.eg
awad.elabd@fmed.bu.edu.eg
sammaka@ictp.bu.edu.eg
abdelwahab.alsammak@feng.bu.edu.eg
tarek.alsheshtawy@fci.bu.edu.eg
t.shishtawy@ictp.edu.eg

كلية الهندسة بشبرا
أ.د /طارق الششتاوي
اإلجمالي

متاحة للجميع

6

أعضــــاء المجموعــــــة itunits.managers2@bu.edu.eg :
الوظيفة
كلية الهندسة ببنها
كلية التجارة
كلية التربية
كلية التمريض
كلية التربية الرياضية
كلية العلوم
كلية الزراعة
كلية الطب البيطري
كلية التربية النوعية
كلية الطب البشري
كلية الهندسة بشبرا
عضو من فريق نظم المعلومات اإلدارية بكلية الحاسبات

المسموح لهم بمخاطبة المجموعة

البريد اإللكتروني
wael.ahmed@bhit.bu.edu.eg
ali.khalil@fcom.bu.edu.eg
mahersabry2121@yahoo.com
aziza.hassan@fnur.bu.edu.eg
ahmed.abdelhady@fped.bu.edu.eg
radwan.aboelabbas@fsc.bu.edu.eg

متاحة للجميع

abdelhakeem.shams@fagr.bu.edu.eg
mohamed.ghanem@fvtm.bu.edu.eg
mustafa.mahgob@fsed.bu.edu.eg
awad.elabd@fmed.bu.edu.eg
mustafa.abdelmonem@feng.bu.edu.eg
ahmed.abdelfatah@bu.edu.eg

اإلجمالي

12

5

جـــامعــــة بنهـــــا

توصيف المجموعــــات البريـديـــــة

االسم
أ/طارق أسامة محمد
أحمد صبري عتربي
محمد أشرف محمد خليفة
أشرف محمد خليل
محمد احمد أبو المكارم
إيمان سمير عبد العزيز
مروة محمد الصغير صابر
أ/والء جالل الساكت
عبد الوهاب الطيب عبد الوهاب
ابتسام السيد سالم
عماد الدين محمد السيد
أ/إسماعيل عبدالاله إبراهيم
أ/بسنت محمد جمال الدين
أ/مروة عامر إبراهيم
محمد سيد عبد الرحيم سوسة
بهيرة محمد أحمد العسال
بسمة أحمد أحمد عمر
سمر محمد حامد العبد
طارق صالح الدين محمد السيد الهيلى
أ/ليلي سعد عبد العظيم
إمام مجدي إمام محمد
مها محمد شبــــل
سناء سمير ابراهيم محمد
أ/محمد صالح عبد الرازق
الشيماء محمد رضا
محمد صفاء توفيق
نهلة أحمد عبد القادر
حسام عادل على أحمد ابو زين
أحمد عبد الرحيم عبد المطلب
جمال الدين محمد احمد على
احمد سعيد عبد الخالق
أ/أحمد عبد الحليم رمضان
أ/قنديل الدين عبداللطيف
أسماء عبد الفتاح عبد الباري
محمد العربي مسلم عبد المجيد
مروى عبد الرازق عبد العزيز
نهال عبد الرؤوف محمد
غاده احمد شوقى الجمبالطى
م/أميرة صالح محمد فتوح
باسنت حازم جاد هللا
احمد فوزى عمر الغباشى
وليد احمد عليوه
عمرو فؤاد على سليمان
مني محمود عبد القادر
أ /محمد علي محمود الخولي
دعاء عبد الفتاح قاسم
سالي محمد عبد المنعم
عالء عبد الرحمن السعيد
عالء الدين رجب أحمد
فاضل يحيى عبد المجيد
هدى احمد عالم احمد
عبد الرحمن عبد الفتاح قاسم
فاطمه سعد عبد الحميد
دعاء محمد توفيق
أ/هبة محمد علي النجار
علي محمد صومع
أ/أحمد عادل مرسي
سمر محمد سليمان نور الدين
ياسمين سعد عباس عبد المنعم
محمد فتحي عبد العظيم محمد
محمد مسعد صبحي
نشوة محمد امين مبارك
احمد محمد هناء الدين كمال الدين
أحمد محسن عبد الرحمن
أ/إحسان مسعد صبحي
ريهام سمير سعيــــــد
ناهد محمد احمد عبد السالم
ايمان حسن مصطفى هاشم
زينب حماده محمد عبد السالم
أحمد عصام شعالن
محمد عبد الاله ابراهيم
رشا محمد مسعــــد
صفاء احمد عبد العليم شاهين
رحاب رضا محمد توفيق
منار محمود منصور
اسالم خليل مصطفى عبد ربه
يوسف نبيل عبد الفتاح
أ/يحيي إبراهيم الزرقاني
أ/بهاء الدين بكري عبد المنعم
أميرة مصطفى عبد الباقي
إسالم عفيفى أبو زيد

أعضــــاء المجموعــــــة allmis@bu.edu.eg :
البريد اإللكتروني
tarek.mohamed@bu.edu.eg
ahmed.etraby@bu.edu.eg
mohamed.khalefa@bu.edu.eg
فريق هندسة بنها
ashraf.khalil@bu.edu.eg
mohamed.aboelmakarem@bu.edu.eg
eman.abdelaziz@bu.edu.eg
marwa.saber@bu.edu.eg
walaa.elsaket@bu.edu.eg
abdelwahab.eltayb@bu.edu.eg
فريق كلية الزراعة
ebtesam.salem@bu.edu.eg
الموقع

emad.elsayed@bu.edu.eg
ismaiel.ibrahim@bu.edu.eg
basant.gamal@bu.edu.eg
marwa.ibrahim@bu.edu.eg
mohamed.sosa@bu.edu.eg
bahera.elassal@bu.edu.eg
basma.omar@bu.edu.eg
samar.hamed@bu.edu.eg
tarek.elhely@bu.edu.eg
layla.abdelazeem@bu.edu.eg
emam.mohamed@bu.edu.eg
maha.shebl@bu.edu.eg
sanaa.mohamed@bu.edu.eg
mohamed.abdelrazek@bu.edu.eg
elshaimaa.reda@bu.edu.eg
mohamed.tawfek@bu.edu.eg
nahela.abdelkader@bu.edu.eg
hossam.abozayen@bu.edu.eg
ahmed.abdelmoteleb@bu.edu.eg
gamal.ali@bu.edu.eg
ahmed.abdelkhalek@bu.edu.eg
ahmed.ramadan@bu.edu.eg
kandil.abdellatif@bu.edu.eg
asmaa.abdelbary@bu.edu.eg
mohamed.abdelmegeed@bu.edu.eg
marwa.abdelaziz@bu.edu.eg
nehal.mohamed@bu.edu.eg
ghada.shawky@bu.edu.eg
amira.fetoh@bu.edu.eg
basant.gadalla@bu.edu.eg
ahmed.elghobashy@bu.edu.eg
waleed.aliwa@bu.edu.eg
amr.soliman@bu.edu.eg
mona.abdelkader@bu.edu.eg
mohamed.elkholy@bu.edu.eg
doaa.kaseem@bu.edu.eg
sally.abdelmoneem@bu.edu.eg
alaa.elsaeed@bu.edu.eg
alaa.ragab@bu.edu.eg
fadel.abdelmegeed@bu.edu.eg
hoda.alaam@bu.edu.eg
abdelrahman.kasem@bu.edu.eg
fatma.saad@bu.edu.eg
doaa.tawfek@bu.edu.eg
heba.elnagar@bu.edu.eg
ali.mohamed@bu.edu.eg
ahmed.morsi@bu.edu.eg
samar.noreldeen@bu.edu.eg
yassmeen.abdelmoniem@bu.edu.eg
mohamed.mohamed@bu.edu.eg
mohamed.sobhy@bu.edu.eg
nashwa.mobarek@bu.edu.eg
ahmed.kamal@bu.edu.eg
ahmed.abdelrahman@bu.edu.eg
ehsan.sobhy@bu.edu.eg
reham.saied@bu.edu.eg
nahed.abdelsalam@bu.edu.eg
eman.hashem@bu.edu.eg
zeinab.abdelsalam@bu.edu.eg
ahmed.shalaan@bu.edu.eg
mohamed.ibrahim@bu.edu.eg
rasha.mosaad@bu.edu.eg
safaa.shaheen@bu.edu.eg
rehab.tawfek@bu.edu.eg
manar.mansour@bu.edu.eg
eslam.abdrabo@bu.edu.eg
youssief.nabil@bu.edu.eg
yehia.elzorkany@bu.edu.eg
bahaa.abdelmomeen@bu.edu.eg
amira.abdelbaky@bu.edu.eg
eslam.abozayed@bu.edu.eg

6

فريق كلية االداب

فريق كلية الحاسبات

فريق كلية التجارة

فريق كلية التربية

فريق كلية الهندسة بشبرا

فريق كلية الحقوق

فريق كلية الطب البشري

فريق كلية التمريض

فريق كلية التربية الرياضية

فريق كلية العلوم

فريق كلية الطب البيطري

جـــامعــــة بنهـــــا

توصيف المجموعــــات البريـديـــــة
أعضــــاء المجموعــــــة facs.pg@bu.edu.eg :
الكليــــة
اآلداب

الطب البيطري

التجارة

التربية

التربية الرياضية

المعهد العالي للتكنولوجيا

التمريض

الحاسبات والمعلومات

الحقوق

الزراعة

الطب البشري

العلوم

مركز الجودة

الهندسة

االسم
شيماء محمد عزب أحمد
محمد أحمد سيد جاد
أشرف شحات محمد سيد صقر
أمانى فوزى حمزة
عاطف محمد محمد دسوقي
رانيا أحمد كمال محمد
أحمد صالح إبراهيم على
داليا عبد الودود زين العابدين
أنجى أحمد سعيد عبد المجيد
اسماء عبد هللا أبو السعود
محمود فراج سيد أحمد الصواف
أحمد سعيد جودة عبدالحميد
أحمد حسن عبد الروؤف
إيمان بربرى عبد العزيز
رويدا صالح الدين محمد
محمد صالح محمد الشين
خلود عبدالحليم عبدالغني
محمد أحمد رجائى
عماد سامى السيد محمد
محمد صبحى عبد المجيد حسن
رشا مسعد محمود زاهر
مصطفى أبوالفتوح عبد الحليم
هبة عبد اللطيف محمد عرب
إيناس محسن أحمد إبراهيم
طارق أحمد مختار عليوة
أحمد كمال طنطاوي
محمد ساهر محمد موسي
محمد أحمد عبد الحميد
محمد أحمد عبدهللا
أحمد عبد الفتاح السيد عبد الفتاح
مى محمد شبل
أحمد محمد سالمه على عامر
أحمد صالح الدين عبدهللا
محمود محمد هشام عبد الحفيظ
أسماء عامر محمد
سماح فتحى محمد حرب
أسماء محمد محمد الهادي
هاجر السيد عمر
محمود سامح عبد الحميد
سالى عزت عبدالخالق
فاروق عادل محمد عبد الفتاح
هانم مرزوق إبراهيم حسين
أحمد السيد السيد هدهد
أية مصطفي أحمد ابو طالب
وفاء محمد السيد محمد
هانى عواد عبد الرحمن
آية حمدان السيد محمد
مروة سامى محمد مغاوري
وفاء صالح السيد محمد
أحمد عبد المرضي أحمد بدوي
زكريا عبدالغنى محمد السيد
محمود أحمد عبدالغنى
سامى أحمد محمد زغلول
منى يحيى محمد جمال الدين
إسالم محمد السيد عبد العظيم
دينا سمير عبد الحليم
محمد فاروق كامل سرج
محمد محمد عبدالعزيز
رحاب يحيى محمد يونس
دعاء حسن قرنى حسين
عمرو محمد حنفي
فاطمة أحمد محمود عطية
أحمد محمد رضا السيد
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