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1president@bu.edu.egثشٌذ إنكتشوًَ خبص ثشئٍس اندبيؼخ

2president.office@bu.edu.egثشٌذ إنكتشوًَ خبص ثًكتت سئٍس اندبيؼخ

3vp.sa@bu.edu.egثشٌذ إنكتشوًَ خبص ثُبئت سئٍس اندبيؼخ نشئىٌ انتؼهٍى وانطالة

4vp.sa.office@bu.edu.egثشٌذ إنكتشوًَ خبص ثًكتت َبئت سئٍس اندبيؼخ نشئىٌ انتؼهٍى وانطالة

5vp.pg@bu.edu.egثشٌذ إنكتشوًَ خبص ثُبئت سئٍس اندبيؼخ نشئىٌ انذساسبد انؼهٍب وانجحىث

6vp.pg.office@bu.edu.egثشٌذ إنكتشوًَ خبص ثًكتت َبئت سئٍس اندبيؼخ نشئىٌ انذساسبد انؼهٍب وانجحىث

7vp.env@bu.edu.egثشٌذ إنكتشوًَ خبص ثُبئت سئٍس اندبيؼخ نشئىٌ خذيخ انًدتًغ وتًٍُخ انجٍئخ

8vp.env.office@bu.edu.egثشٌذ إنكتشوًَ خبص ثًكتت َبئت سئٍس اندبيؼخ نشئىٌ خذيخ انًدتًغ وتًٍُخ انجٍئخ

9cio@bu.edu.eg

10cio.office@bu.edu.eg

11pmu.office@bu.edu.egثشٌذ إنكتشوًَ خبص ثًكتت يششوػبد انتطىٌش ثبندبيؼخ

12financ.assis.secratry@bu.edu.egثشٌذ انكتشوًَ خبص ثأيٍٍ ػبو اندبيؼخ انًسبػذ نهشئىٌ انًبنٍخ

13admin.assis.secratry@bu.edu.egثشٌذ انكتشوًَ خبص ثأيٍٍ ػبو اندبيؼخ انًسبػذ نهشئىٌ اإلداسٌخ

14admin.assis.office@bu.edu.egثشٌذ انكتشوًَ خبص ثًكتت أيٍٍ اندبيؼخ نهشئىٌ اإلداسٌخ

15financ.assis.office@bu.edu.egثشٌذ انكتشوًَ خبص ثًكتت أيٍٍ اندبيؼخ نهشئىٌ انًبنٍخ

16olc@bu.edu.egثشٌذ إنكتشوًَ خبص ثًكتت انتؼهٍى انًفتىذ

17portal@bu.edu.eg

18portal.office@bu.edu.eg

19mis@bu.edu.eg

20mis.info@bu.edu.eg

21mis.dmp@bu.edu.eg

22diglib@bu.edu.egثشٌذ إنكتشوًَ خبص ثًششوع انًكتجخ انشلًٍخ

23elearning@bu.edu.eg

24info.belc@bu.edu.eg

25training@bu.edu.egثشٌذ إنكتشوًَ خبص ثًششوع انتذسٌت

26networks@bu.edu.eg

27info.net@bu.edu.eg

28network.status@bu.edu.eg

29info@bu.edu.egثشٌذ إنكتشوًَ خبص ثبندبيؼخ

30Portal.info@bu.edu.egثشٌذ إنكتشوًَ خبص ثبنفشٌك انًشكضي نهجىاثخ اإلنكتشوٍَخ

31qau@bu.edu.egثشٌذ إنكتشوًَ خبص ثىحذح اندىدح ثبندبيؼخ

32strategy@bu.edu.egثشٌذ إنكتشوًَ خبص ثأػضبء فشٌك انخطخ اإلستشاتٍدٍخ نهدبيؼخ

33magalla.univ@bu.edu.egثشٌذ إنكتشوًَ خبص ثًدهخ اندبيؼخ

34media@bu.edu.eg ًثشٌذ إنكتشوًَ خبص ثبنتسدٍم ػهfacebook - twitter

35complaints@bu.edu.egثشٌذ إنكتشوًَ خبص ثبنشكبوي وانًمتشحبد

36contest@bu.edu.egثشٌذ إنكتشوًَ خبص ثبنًسبثمبد ػهً يىلغ اندبيؼخ

37cv.edit@bu.edu.egثشٌذ إنكتشوًَ خبص ثتؼذٌم انسٍشح انزاتٍخ الػضبء هٍئخ انتذسٌس

38message.center@bu.edu.egثشٌذ إنكتشوًَ خبص ثًشكض انشسبئم ثبندبيؼخ

39model.answer@bu.edu.egثشٌذ إنكتشوًَ خبص ثئستالو ًَبرج إخبثخ اإليتحبَبد

40feedback1@bu.edu.egثشٌذ إنكتشوًَ خبص ثبنتىاصم يٍ أخم انتىاصم إلػالٌ انُتبئح يٍ خالل يىلغ اندبيؼخ

41news1@bu.edu.egثشٌذ إنكتشوًَ خبص ثفشٌك انجىاثخ االنكتشوٍَخ إلستمجبل اخجبس انكهٍبد

42dev9@bu.edu.egثشٌذ إنكتشوًَ تى إَشبئه نىضؼه داخم انًدًىػخ انجشٌذٌخdev1@bu.edu.eg

43comm.info@bu.edu.egًثشٌذ إنكتشوًَ خبص ثفشٌك انًكتت اإلػالي

44culture.admin@bu.edu.egثشٌذ انكتشوًَ إلداسح انؼاللبد انثمبفٍخ

45sport.activity@bu.edu.egًثشٌذ إنكتشوًَ نشػبٌخ انشجبة خبصخ ثبنُشبط انشٌبض

46cultural.activity@bu.edu.egًثشٌذ إنكتشوًَ نشػبٌخ انشجبة خبصخ ثبنُشبط انثمبف

47art.activity@bu.edu.egًُثشٌذ إنكتشوًَ نشػبٌخ انشجبة خبصخ ثبنُشبط انف
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ثشٌذ إنكتشوًَ خبص ثًششوع انجىاثخ اإلنكتشوٍَخ

ثشٌذ إنكتشوًَ خبص ثًششوع َظى انًؼهىيبد اإلداسٌخ

ثشٌذ إنكتشوًَ خبص ثبنًذٌش انتُفٍزي نهًؼهىيبد ثبندبيؼخ

ثشٌذ إنكتشوًَ خبص ثًششوع انشجكبد

ثشٌذ إنكتشوًَ خبص ثًششوع انتؼهٍى اإلنكتشوًَ
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48social.activity@bu.edu.egثشٌذ إنكتشوًَ نشػبٌخ انشجبة خبصخ ثبنُشبط االختًبػً وانشحالد

49gawala.activity@bu.edu.egثشٌذ إنكتشوًَ نشػبٌخ انشجبة خبصخ ثبنُشبط اندىانخ

50osar.activity@bu.edu.egثشٌذ إنكتشوًَ نشػبٌخ انشجبة خبصخ ثبنُشبط األسش وانًجبدساد

51tec.activity@bu.edu.egًثشٌذ إنكتشوًَ نشػبٌخ انشجبة خبصخ ثبنُشبط انؼهًً وانتكُىنىخ

52ecdu@bu.edu.eg (َبصش. طهت د)ثشٌذ إنكتشوًَ خبص ثًؤتًش كهٍخ انطت

53sdsrc@bu.edu.egثشٌذ إنكتشوًَ خبص ثًشكض دػى وتطىٌش انجحج انؼهًً ثئداسح اندبيؼخ

54gscc.sec@bu.edu.eg

55gscc@bu.edu.eg

56hrdc@bu.edu.egثشٌذ إنكتشوًَ خبص ثتًٍُخ انًىاسد انجششٌخ

57info.nano@bu.edu.egًثشٌذ إنكتشوًَ خبص ثًششوع انُبَى تكُىنىخ

58fldc@bu.edu.egثشٌذ إنكتشوًَ خبص ثًشكض تًٍُخ لذساد أػضبء هٍئخ انتذسٌس

59info@fagr.bu.edu.egانجشٌذ اإلنكتشوَى نهًؼهىيبد ثكهٍخ انضساػخ

60info@feng.bu.edu.egانجشٌذ اإلنكتشوَى نهًؼهىيبد ثكهٍخ انهُذسخ ثششا

61info@fmed.bu.edu.egانجشٌذ اإلنكتشوَى نهًؼهىيبد ثكهٍخ انطت انجششي

62info@fsc.bu.edu.egانجشٌذ اإلنكتشوَى نهًؼهىيبد ثكهٍخ انؼهىو

63info@farts.bu.edu.egانجشٌذ اإلنكتشوَى نهًؼهىيبد ثكهٍخ اَداة

64info@fcom.bu.edu.egانجشٌذ اإلنكتشوَى نهًؼهىيبد ثكهٍخ انتدبسح

65info@fedu.bu.edu.egانجشٌذ اإلنكتشوَى نهًؼهىيبد ثكهٍخ انتشثٍخ

66info@fsed.bu.edu.egانجشٌذ اإلنكتشوَى نهًؼهىيبد ثكهٍخ انتشثٍخ انُىػٍخ

67info@flaw.bu.edu.egانجشٌذ اإلنكتشوَى نهًؼهىيبد ثكهٍخ انحمىق

68info@fped.bu.edu.egانجشٌذ اإلنكتشوَى نهًؼهىيبد ثكهٍخ انتشثٍخ انشٌبضٍخ

69info@fvtm.bu.edu.egانجشٌذ اإلنكتشوَى نهًؼهىيبد ثكهٍخ انطت انجٍطشي

70info@fci.bu.edu.egانجشٌذ اإلنكتشوَى نهًؼهىيبد ثكهٍخ انحبسجبد وايهؼهىيبد

71info@fnur.bu.edu.egانجشٌذ اإلنكتشوَى نهًؼهىيبد ثكهٍخ انتًشٌض

72info@bhit.bu.edu.eg (هُذسخ ثُهب حبنٍبً )انجشٌذ اإلنكتشوَى نهًؼهىيبد انًؼهذ انؼبنً نهتكُىنىخٍب

73qau@fagr.bu.edu.egانجشٌذ اإلنكتشوَى نىحذح اندىدح ثكهٍخ انضساػخ

74qau@feng.bu.edu.egانجشٌذ اإلنكتشوَى نىحذح اندىدح ثكهٍخ انهُذسخ

75qau@fmed.bu.edu.egانجشٌذ اإلنكتشوَى نىحذح اندىدح انطت انجششي

76qau@fsc.bu.edu.egانجشٌذ اإلنكتشوَى نىحذح اندىدح ثكهٍخ انؼهىو

77qau@farts.bu.edu.egانجشٌذ اإلنكتشوَى نىحذح اندىدح ثكهٍخ اَداة

78qau@fcom.bu.edu.egانجشٌذ اإلنكتشوَى نىحذح اندىدح ثكهٍخ انتدبسح

79qau@fedu.bu.edu.egانجشٌذ اإلنكتشوَى نىحذح اندىدح ثكهٍخ انتشثٍخ

80qau@fsed.bu.edu.egانجشٌذ اإلنكتشوَى نىحذح اندىدح ثكهٍخ انتشثٍخ انُىػٍخ

81qau@flaw.bu.edu.egانجشٌذ اإلنكتشوَى نىحذح اندىدح ثكهٍخ انحمىق

82qau@fped.bu.edu.egانجشٌذ اإلنكتشوَى نىحذح اندىدح ثكهٍخ انتشثٍخ انشٌبضٍخ

83qau@fvtm.bu.edu.egانجشٌذ اإلنكتشوَى نىحذح اندىدح ثكهٍخ انطت انجطشي

84qau@fci.bu.edu.egانجشٌذ اإلنكتشوَى نىحذح اندىدح ثكهٍخ انحبسجبد وانًؼهىيبد

85qau@fnur.bu.edu.egانجشٌذ اإلنكتشوَى نىحذح اندىدح ثكهٍخ انتًشٌض

86qau@bhit.bu.edu.eg (هُذسخ ثُهب حبنٍبً)انجشٌذ اإلنكتشوَى نىحذح اندىدح انًؼهذ انؼبنً نهتكُىنىخٍب

87It.unit@fagr.bu.edu.eg انجشٌذ اإلنكتشوَى نىحذحITثكهٍخ انضساػخ 

88It.unit@feng.bu.edu.eg انجشٌذ اإلنكتشوَى نىحذحITثكهٍخ انهُذسخ ثشجشا 

89It.unit@fmed.bu.edu.eg انجشٌذ اإلنكتشوَى نىحذحITثكهٍخ انطت انجششي 

90It.unit@fsc.bu.edu.eg انجشٌذ اإلنكتشوَى نىحذحITثكهٍخ انؼهىو 

91It.unit@fart.bu.edu.eg انجشٌذ اإلنكتشوَى نىحذحITثكهٍخ اَداة 

92It.unit@fcom.bu.edu.eg انجشٌذ اإلنكتشوَى نىحذحITثكهٍخ انتدبسح 

93It.unit@fedu.bu.edu.eg انجشٌذ اإلنكتشوَى نىحذحITثكهٍخ انتشثٍخ 

94It.unit@fsed.bu.edu.eg انجشٌذ اإلنكتشوَى نىحذحITثكهٍخ انتشثٍخ انُىػٍخ 

95It.unit@flaw.bu.edu.eg انجشٌذ اإلنكتشوَى نىحذحITثكهٍخ انحمىق 

96It.unit@fped.bu.edu.eg انجشٌذ اإلنكتشوَى نىحذحITثكهٍخ انتشثٍخ انشٌبضٍخ 

97It.unit@fvtm.bu.edu.eg انجشٌذ اإلنكتشوَى نىحذحITثكهٍخ انطت انجٍطشي 

98It.unit@fci.bu.edu.eg انجشٌذ اإلنكتشوَى نىحذحIT ثكهٍخ انحبسجبد وانًؼهىيبد 

99It.unit@fnur.bu.edu.eg انجشٌذ اإلنكتشوَى نىحذحITثكهٍخ انتًشٌض 

ICDLثشٌذ إنكتشوًَ خبص ثًشكض 
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100It.unit@bhit.bu.edu.eg انجشٌذ اإلنكتشوَى نىحذحIT (هُذسخ ثُهب ) ثبنًؼهذ انؼبنً نهتكُىنىخٍب

101Portal.translation@bu.edu.egًٍٍثشٌذ إنكتشوًَ خبص ثبنًتشخ

102Acm@bu.edu.eg يبصٌ.طهت د- ثشٌذ انكتشوًَ خبص ثبنًسبثمخ ثكهٍخ انهُذسخ

103cio.mis.office@bu.edu.egثشٌذ انكتشوًَ خبص ثًكتت انًذٌش انتُفٍزي نهًششوػبد نًششوع َظى انًؼهىيبد

104cio.dl.office@bu.edu.egثشٌذ انكتشوًَ خبص ثًكتت انًذٌش انتُفٍزي نهًششوػبد نًششوع انًكتجخ انشلًٍخ

105cio.el.office@bu.edu.egًَثشٌذ انكتشوًَ خبص ثًكتت انًذٌش انتُفٍزي نهًششوػبد نًششوع انتؼهٍى اإلنكتشو

106cio.nw.office@bu.edu.egثشٌذ انكتشوًَ خبص ثًكتت انًذٌش انتُفٍزي نهًششوػبد نًششوع انشجكبد

107cio.tr.office@bu.edu.egثشٌذ انكتشوًَ خبص ثًكتت انًذٌش انتُفٍزي نهًششوػبد نًششوع انتذسٌت

108cio.it.office@bu.edu.egثشٌذ انكتشوًَ خبص ثًكتت انًذٌش انتُفٍزي نهًششوػبد نًششوع وحذاد تكُىنىخٍب انًؼهىيبد

109cio.pr.office@bu.edu.egثشٌذ انكتشوًَ خبص ثًكتت انًذٌش انتُفٍزي نهًششوػبد نًششوع انجىاثخ اإلنكتشوٍَخ

110foreign.relations@bu.edu.egثشٌذ إنكتشوًَ خبص ثبالتفبلٍبد وانجشتىكىالد انخبسخٍخ

111foreign.office@bu.edu.egٌٍثشٌذ إنكتشوًَ نًكتت انطالة انىافذ

112ranking@bu.edu.egثشٌذ إنكتشوًَ خبص ثبنًؤششاد

113pubrelation.office@bu.edu.egثشٌذ إنكتشوًَ خبص ثًكتت انؼاللبد انؼبيخ

114ext.conf@bu.edu.egثشٌذ إنكتشوًَ خبص ثبنجىاثخ اإلنكتشوٍَخ نُشش انًؤتًشاد انخبسخٍخ

115info.egyptphysics@bu.edu.egثشٌذ إنكتشوًَ خبص ثًؤتًش لسى انفٍضٌبء ثكهٍخ انؼهىو
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