
الشباب رعاٌة إدارة  مدٌر

اإللكتروني البريداالسم

abdelmonem_hekal@bu.edu.egهٌكل مصطفى احمد محمود المنعم عبد

الشباب رعاٌة إدارة موظفً

اإللكتروني البريداالسم

tarek_harby@bu.edu.egحربً الواحد بعد علً طارق

mdyhah_saad@bu.edu.egسعد حسن سعد مدٌحة

sohier_elewa@bu.edu.egعلٌوه محمد محمد سهٌر

golnar_mohamed@bu.edu.egمحمد السالم عبد جلنار

aisha_morssy@bu.edu.egمرسى احمد سعٌد عائشه

amira_kandiel@bu.edu.egقندٌل محمد على امٌره

houida_abdellatief@bu.edu.egاللطٌف عبد موسى هوٌدا

ghada_fouda@bu.edu.egفودة امٌن ابراهٌم غادة

nefesa_nasr@bu.edu.egنصر فتوح نفٌسة

mahmoud_zaghloul@bu.edu.egزغلول سعد ٌحى محمود

mahmoud_alam@bu.edu.egعالم اسماعٌل فرج محمود

ibrahim_ibrahim@bu.edu.egابراهٌم هللا عبد ابراهٌم

msbah_alkhely@bu.edu.egالكحٌلى مصطفى هللا عبد مصبح

ismail_mohamed@bu.edu.egمحمد السٌد محمود اسماعٌل

azza_shaker@bu.edu.egشاكر السٌد محمد عزة

ahmed_gomaa@bu.edu.egجمعة المنعم عبد احمد

entsar_afify@bu.edu.egعفٌفى على منجى انتصار

amany_salah@bu.edu.egصالح على ابراهٌم صالح امانى

amr_allah@bu.edu.egهللا فرج فضل حسن عمرو

essam_abdelfadel@bu.edu.egالفضٌل عبد شرٌف عصام

shereen_hassan@bu.edu.egحسن محمد فوزى شرٌن

mohamed_abdallah@bu.edu.egهللا عبد الهادى عبد محمد

maha_mahmoud@bu.edu.egمحمود راشد احمد مها

nadia_ali@bu.edu.egعلى بٌومى محمد نادٌة

shady_shahin@bu.edu.egشاهٌن ابراهٌم الحمٌد عبد شادى

mohamed_eraky@bu.edu.egعراقى الحلٌم عبد شكرى محمد

samer_mohamed@bu.edu.egمحمد موسى احمد سمر

amany_ahmed@bu.edu.egاحمد جمعة الرحمن عبد امانى

الشباب رعاية إدارة لموظفي اإللكتروني البريد



اإللكتروني البريداالسم

sara_sakran@bu.edu.egسكران محمد اسماعٌل الدٌن عز سارة

mohamed_salim@bu.edu.egسالم محمد محمد السٌد محمد

ahmed_mohamed@bu.edu.egمحمد الفتاح عبد محمد احمد

mohamed_elsayed@bu.edu.egالسٌد ابوجمٌل محمد محمد

ahmed_elshafei@bu.edu.egالشافعى محمود عباس محمد احمد

ahmed_afify@bu.edu.egعفٌفً المجٌد عبد محمد احمد

mohamed_elsharkawy@bu.edu.egالشرقاوى محمد محمود محمد

yasmeen_hafez@bu.edu.egحافظ فتوح سمٌر ٌاسمٌن

abbas_hamada@bu.edu.egحمادة عباس رضا محمد عباس

elsayed_hussien@bu.edu.egحسٌن المجٌد عبد االمام السٌد

mohamed_ashour@bu.edu.egعاشور محمد حمدى محمد

wael_ahmed@bu.edu.egاحمد سٌد الصادق محمد وائل

ayman_shabaik@bu.edu.egشباٌك محمد احمد صالح اٌمن

mahmoud_ibrahim@bu.edu.egابراهٌم عطٌة هللا عبد محمود

mona_salama@bu.edu.egسالمة محمد سالمة منى

samah_khatab@bu.edu.egخطاب محسن محمد سماح

beshry_abdelaziz@bu.edu.egالعزٌز عبد حمٌدة بشرى

sameh_ahmed@bu.edu.egاحمد الرازق عبد سامح

said_eldegdeg@bu.edu.egالدجدج احمد على سعٌد

amer_younes@bu.edu.egٌونس الحلٌم عبد عامر

abdelmordi_khalil@bu.edu.egخلٌل متولً محمد المرضً عبد

azza_mohamed@bu.edu.egمحمد السٌد المنعم عبد عزة

karima_essa@bu.edu.egعٌسى على ٌونس كرٌمة

mohamed_mustafa@bu.edu.egمصطفى سالم مصطفى محمد

mahmoud_ibrahim@bu.edu.egابراهٌم محمود محمد محمد محمود

nadia_abdelkader@bu.edu.egالقادر عبد المعز عبد نادٌة

hanaa_mohamed@bu.edu.egمحمد الفتاح عبد هناء

hiam_mansour@bu.edu.egمنصور العاطى عبد ابراهٌم هٌام

sbhyh_ismail@bu.edu.egاسماعٌل مغازى سلٌمان صبحٌه

azza_elsayed@bu.edu.egالسٌد محمد كمال عزة

elham_sarhan@bu.edu.egسرحان العزٌز عبد الهام

hany_soada@bu.edu.egسعده محمد محمد هانى

tarek_hamed@bu.edu.egحامد التواب عبد طارق

faeza_salim@bu.edu.egسالم ابراهٌم محمد فائزة

abbas_abdelrahman@bu.edu.egالرحمن عبد عباس محمد عباس

mohsena_khatab@bu.edu.egخطاب محسن محمد محسنة

mona_kamar@bu.edu.egقمر هنداوى محمد منى

samer_mohamed@bu.edu.egمحمد الوهاب عبد زكرٌا سمر

naglaa_elsaket@bu.edu.egالساكت عفٌفى جالل نجالء

hend_afify@bu.edu.egعفٌفً محمد سعد محمد هند

ahmed_gafar@bu.edu.egجعفر العزٌز عبد محمد احمد

eman_ayad@bu.edu.egعٌاد الحمٌد عبد عٌاد اٌمان

mohamed_ghareb@bu.edu.egغرٌب هللا عبد السٌد محمد

hala_khalil@bu.edu.egخلٌل محمد عبدربه إبراهٌم هالة

اإللكترونٌة البوابة مدٌر

الجرجاوي عبدالفتاح شٌرٌن/د.م.أ


