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1council@bu.edu.egمجموعة بريدية لمجلس الجامعة

2env.council@bu.edu.egمجموعة بريدية لمجلس شئون المجتمع وخدمة البيئة

3pg.council@bu.edu.egمجموعة بريدية لمجلس شئون الدراسات العليا

4sa.council@bu.edu.egمجموعة بريدية لمجلس شئون التعليم والطالب

5deans@bu.edu.egمجموعة بريدية لعمداء الكليات

6vdeans.env@bu.edu.egمجموعة بريدية لوكالء الكليات لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة

7vdeans.pg@bu.edu.egمجموعة بريدية لوكالء الكليات لشئون الدراسات العليا

8vdeans.sa@bu.edu.egمجموعة بريدية لوكالء الكليات لشئون التعليم والطالب

9allstaff@bu.edu.egمجموعة بريدية ألعضاء هيئة التدريس بالكليات

10students@bu.edu.egمجموعة بريدية لطالب الجامعة

11china@bu.edu.egمجموعة بريدية لمجموعة رحلة الصين

12dev1@bu.edu.egمجموعة بريدية لفريق العمل بالبوابة اإللكترونية بإدارة الجامعة

13networks.group@bu.edu.egمجموعة بريدية لفريق الشبكات

14comm.office@bu.edu.egمجموعة بريدية لفريق المكتب اإلعالمي

15ictp@bu.edu.eg (تضم البريد اإللكتروني لكل مشروع )مجموعة بريدية لمشروعات التطوير بالجامعة

16ictp.managers@bu.edu.egمجموعة بريدية للمديرين التنفيذين لمشروعات التطوير

17ictp.vmanagers@bu.edu.egمجموعة بريدية للمديرين التنفيذين ونواب مشروعات التطوير

18mis.center@bu.edu.egمجموعة بريدية لفريق نظم المعلومات اإلدارية بإدارة الجامعة

19allmis@bu.edu.eg   مجموعة بريدية لفريق مشروعMisبالكليات 

20facs.pg@bu.edu.egمجموعة بريدية لفريق البوابة االلكترونية بجميع الكليات

21fagr.group@bu.edu.egمجموعة بريدية لفريق البوابة اإللكترونية بكلية الزراعة

22fart.group@bu.edu.egمجموعة بريدية لفريق البوابة اإللكترونية بكلية اآلداب

23fci.group@bu.edu.egمجموعة بريدية لفريق البوابة اإللكترونية بكلية الحاسبات والمعلومات

24fcom.group@bu.edu.egمجموعة بريدية لفريق البوابة اإللكترونية بكلية التجارة

25fedu.group@bu.edu.egمجموعة بريدية لفريق البوابة اإللكترونية بكلية التربية

26feng.group@bu.edu.egمجموعة بريدية لفريق البوابة اإللكترونية بكلية الهندسة

27flaw.group@bu.edu.egمجموعة بريدية لفريق البوابة اإللكترونية بكلية الحقوق

28fmed.group@bu.edu.egمجموعة بريدية لفريق البوابة اإللكترونية بكلية الطب البشري

29fnur.group@bu.edu.egمجموعة بريدية لفريق البوابة اإللكترونية بكلية التمريض

30fped.group@bu.edu.egمجموعة بريدية لفريق البوابة اإللكترونية بكلية التربية الرياضية

31fsc.group@bu.edu.egمجموعة بريدية لفريق البوابة اإللكترونية بكلية العلوم

32fvtm.group@bu.edu.egمجموعة بريدية لفريق البوابة اإللكترونية بكلية الطب البيطري

33cicap.deans@bu.edu.eg المشتركة في  (9)مجموعة بريدية لمجموعة عمداء الكلياتcicap

34cicap.exec.managers@bu.edu.eg مجموعة بريدية للمديرين التنفيذيين للكليات المشتركة فيcicap

35cicap@bu.edu.eg
المشتركة في " 9"عمداء الكليات)مجموعة بريدية تحتوي علي المجموعات السابقة

cicap+مجموعة المديرين التنفيذين"cicap") باإلضافة الي نائب الدراسات العليا

36qaac.mamager@bu.edu.egمجموعة بريدية لمدير مركز ضمان الجودة

37pmu.exec.manager@bu.edu.egمجموعة بريدية للمدير التنفيذي لوحدة إدارة المشروعات

38marketing@bu.edu.egمجموعة بريدية للتسويق

39allstaff.medical@bu.edu.eg
-البيطري-الطب البشري)بكليات- مجموعة أعضاء هيئة التدريس بالقطاعات الطبية

التمريض

40allstaff.science@bu.edu.eg
-هندسة بنها-هندسة شبرا)بكليات- مجموعة أعضاء هيئة التدريس بالقطاعات العلمية 

(زراعة-علوم-حاسبات

الجامعــــــة بـــإدارة الخـــاصة البريديـــــة المجموعــــات

االســــــم

mailto:council@bu.edu.eg
mailto:env.council@bu.edu.eg
mailto:pg.council@bu.edu.eg
mailto:sa.council@bu.edu.eg
mailto:deans@bu.edu.eg
mailto:vdeans.env@bu.edu.eg
mailto:allstaff@bu.edu.eg
mailto:students@bu.edu.eg
mailto:china@bu.edu.eg
mailto:dev1@bu.edu.eg
mailto:networks.group@bu.edu.eg
mailto:comm.office@bu.edu.eg
mailto:ictp@bu.edu.eg
mailto:ictp.managers@bu.edu.eg
mailto:ictp.vmanagers@bu.edu.eg
mailto:mis.center@bu.edu.eg
mailto:allmis@bu.edu.eg
mailto:facs.pg@bu.edu.eg
mailto:fagr.group@bu.edu.eg
mailto:fart.group@bu.edu.eg
mailto:fci.group@bu.edu.eg
mailto:fcom.group@bu.edu.eg
mailto:fedu.group@bu.edu.eg
mailto:feng.group@bu.edu.eg
mailto:flaw.group@bu.edu.eg
mailto:fmed.group@bu.edu.eg
mailto:fnur.group@bu.edu.eg
mailto:fped.group@bu.edu.eg
mailto:fsc.group@bu.edu.eg
mailto:fvtm.group@bu.edu.eg
mailto:cicap.deans@bu.edu.eg
mailto:cicap.exec.managers@bu.edu.eg
mailto:cicap@bu.edu.eg
mailto:qaac.mamager@bu.edu.eg
mailto:pmu.exec.manager@bu.edu.eg
mailto:marketing@bu.edu.eg
mailto:allstaff.science@bu.edu.eg


            

بنهـــــا جـــامعــــة                

البريديـــــة المجموعـــــات توصيــــف

الجامعــــــة بـــإدارة الخـــاصة البريديـــــة المجموعــــات

االســــــم

41allstaff.theoretical@bu.edu.eg
-حقوق-تربية-اداب-تجارة)بكليات- مجموعة أعضاء هيئة التدريس بالقطاعات النظرية 

(تطبيقية-رياضية

42alladm@bu.edu.egمجموعة بريدية لموظفي إدارة الجامعة بالكامل

43itunits.managers@bu.edu.egمديرى وحدات تكنولوجيا المعلومات بالجامعة التى تم اعتمادها

44itunits.managers2@bu.edu.egمديرى وحدات تكنولوجيا المعلومات بالجامعة التي لم تعتمد بعد

45entitlements@bu.edu.egمجموعة بريدية لموظفي مكتب االستحقاقات

46treat.Insurance@bu.edu.egمجموعة بريدية لموظفي مكتب التامين العالجى

47olc.adm@bu.edu.egمجموعة بريدية لموظفي مكتب التعليم المفتوح

48manag.adm@bu.edu.egمجموعة بريدية لموظفي التنظيم واإلدارة

49Fin.guide@bu.edu.egمجموعة بريدية لموظفي التوجيه المالي

50univ.guard@bu.edu.egمجموعة بريدية لموظفي الحرس الجامعي

51accounts.adm@bu.edu.egمجموعة بريدية لموظفي الحسابات العامة

52pbox.account@bu.edu.egمجموعة بريدية لموظفي الحسابات الخاصة

53Kindergarten@bu.edu.egمجموعة بريدية لموظفي حضانة الجامعة

54genral.service@bu.edu.egمجموعة بريدية لموظفي الخدمات العامة

55treasury@bu.edu.egمجموعة بريدية لموظفي الخزينة

56pg.adm@bu.edu.egمجموعة بريدية لموظفي الدراسات العليا

57archives@bu.edu.egمجموعة بريدية لموظفي الملفات

58law.adm@bu.edu.egمجموعة بريدية لموظفي الشئون القانونية

59Solidarity@bu.edu.egمجموعة بريدية لموظفي صندوق التكافل

60cultural.adm@bu.edu.egمجموعة بريدية لموظفي العالقات الثقافية

61Stores@bu.edu.egمجموعة بريدية لموظفي المخازن

62purchases@bu.edu.egمجموعة بريدية لموظفي المشتريات

63Publish.adm@bu.edu.egمجموعة بريدية لموظفي مركز الطبع والنشر

64sold.product@bu.edu.egمجموعة بريدية لموظفي منفذ البيع للمنتجات

65insurance@bu.edu.egمجموعة بريدية لموظفي التأمينات والمعاشات

66library.adm@bu.edu.egمجموعة بريدية لموظفي المكتبة المركزية

67budget.adm@bu.edu.egمجموعة بريدية لموظفي الميزانية

68Supervisory.Unit@bu.edu.egمجموعة بريدية لموظفي الوحدة اإلشرافية

69council.adm@bu.edu.egمجموعة بريدية لموظفي مجلس الجامعة

70guest.house@bu.edu.egمجموعة بريدية لموظفي دار الضيافة

71youth.adm@bu.edu.egمجموعة بريدية لموظفي رعاية الشباب

72emp.care@bu.edu.egمجموعة بريدية لموظفي رعاية العاملين

73vp.sec.env@bu.edu.egنائب البيئة.مجموعة بريدية لموظفي س

74univ.secratry.office@bu.edu.egاألمين العام.مجموعة بريدية لموظفي س

75p.sec.office@bu.edu.egرئيس الجامعة.مجموعة بريدية لموظفي س

76vp.sec.pg@bu.edu.egنائب الدراسات.مجموعة بريدية لموظفي س

77vp.sec.sa@bu.edu.egنائب التعليم.مجموعة بريدية لموظفي س

78sa.office@bu.edu.egمجموعة بريدية لموظفي مكتب شئون التعليم

79emp.affairs@bu.edu.egمجموعة بريدية لموظفي مكتب شئون العاملين

80staff.affairs@bu.edu.egمجموعة بريدية لموظفي مكتب شئون اعضاء هيئة التدريس

81conference@bu.edu.egمجموعة بريدية لموظفي قاعة المؤتمرات واالحتفاالت

82doc.adm@bu.edu.egمجموعة بريدية لموظفي مركز المعلومات والتوثيق

83switch.adm@bu.edu.egمجموعة بريدية لموظفي السويتش

84relations.adm@bu.edu.egمجموعة بريدية لموظفي العالقات العامة
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85gscc.adm@bu.edu.egمجموعة بريدية لموظفي مركز تطوير تكنولوجيا المعلومات

86pre.static@bu.edu.egمجموعة بريدية لموظفي االحصاء المركزية

87eng.adm@bu.edu.egمجموعة بريدية لموظفي اإلدارة الهندسية

88cars.adm@bu.edu.egمجموعة بريدية لموظفي السيارات

89maintenance.adm@bu.edu.egمجموعة بريدية لموظفي الصيانة

90elearning.adm@bu.edu.egمجموعة بريدية لموظفي التعليم االلكتروني

91planning.adm@bu.edu.egمجموعة بريدية لموظفي التخطيط والمتابعة

92gardens.adm@bu.edu.egمجموعة بريدية لموظفي الحدائق

93headquarters@bu.edu.egمجموعة بريدية لموظفي شئون المقر

94fldc@bu.edu.egمجموعة بريدية لموظفي مشروع تنمية القدرات

95medical.adm@bu.edu.egمجموعة بريدية لموظفي اإلدارة الطبية

96med.fped@bu.edu.eg التربية الرياضية. ع " مجموعة بريدية لموظفي االدارة الطبية

97med.beng@bu.edu.eg هندسة بنها. ع " مجموعة بريدية لموظفي االدارة الطبية

98med.fcom@bu.edu.eg التجارة. ع " مجموعة بريدية لموظفي االدارة الطبية

99med.fapa@bu.edu.eg الفنون التطبيقية.ع " مجموعة بريدية لموظفي االدارة الطبية

100med.fart@bu.edu.eg االداب.ع " مجموعة بريدية لموظفي االدارة الطبية

101med.fedu@bu.edu.eg التربية.ع " مجموعة بريدية لموظفي االدارة الطبية

102medcity.saad@bu.edu.eg المدن الجامعية بكفر سعد. ع " مجموعة بريدية لموظفي االدارة الطبية

103medcity.fagr@bu.edu.eg المدن الجامعية بمشتهر" مجموعة بريدية لموظفي االدارة الطبية

104medcity.feng@bu.edu.eg المدن الجامعية بشبرا" مجموعة بريدية لموظفي االدارة الطبية

105med.flaw@bu.edu.eg الحقوق. ع " مجموعة بريدية لموظفي االدارة الطبية

106med.fci@bu.edu.eg الحاسبات والمعلومات. ع " مجموعة بريدية لموظفي االدارة الطبية

107diglib.adm@bu.edu.egمجموعة بريدية لموظفي الشبكة الرقمية

108association.services@bu.edu.egمجموعة بريدية لموظفي جمعية الخدمات االجتماعية
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