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اإلعالو انررتalsayed.osman@fsed.bu.edu.egٖٕانطيذ يذًٕد عثًاٌ

اإلعالو انررتibrahim.abdelrahman@fsed.bu.edu.egٖٕإتراْيى أدًذ إتراْيى عثذ انردًٍ

اإلعالو انررتemam.ahmed@fsed.bu.edu.egٖٕإياو شكرٖ إتراْيى أدًذ

اإلعالو انررتahmed.bakhit@fsed.bu.edu.egٖٕأدًذ انطيذ أدًذ تخيد

اإلعالو انررتahmed.alsayed@fsed.bu.edu.egٖٕأدًذ انطيذ يذًذ انطيذ

اإلعالو انررتahmed.gaballah@fsed.bu.edu.egٖٕأدًذ عهٗ ضعذ جاب هللا

اإلعالو انررتamira.subih@fsed.bu.edu.egٖٕأييرج دطٍ ضانى صثيخ

اإلعالو انررتamina.alakshar@fsed.bu.edu.egٖٕأييُح يذطٍ دطٍ األكشر

اإلعالو انررتsamia.ahmed@fsed.bu.edu.egٖٕضاييّ عثذ انًعطٗ أدًذ

اإلعالو انررتshaimaa.abdelhamid@fsed.bu.edu.egٖٕشيًاء صثرٖ عثذ انذًيذ

اإلعالو انررتabdelsalam.abdelsalam@fsed.bu.edu.egٖٕعثذ انطالو يذًذ عسيس عثذ انطالو

اإلعالو انررتaza.srg@fsed.bu.edu.egٖٕعسج يذًذ رشاد عهٗ ضرج

اإلعالو انررتamr.nhlah@fsed.bu.edu.egٖٕعًرٔ يذًذ عثذ هللا أدًذ َذهح

اإلعالو انررتfatma.youssef@fsed.bu.edu.egٖٕفاطًح يٕضف يذًذ يٕضف

اإلعالو انررتmohamed.aboud@fsed.bu.edu.egٖٕيذًذ أدًذ يذًذ عثٕد

اإلعالو انررتmahmoud.haiba@fsed.bu.edu.egٖٕيذًٕد يُصٕر يذًٕد ْيثح

اإلعالو انررتmarwa.alsadek@fsed.bu.edu.egٖٕيرٖٔ ذٕفيك عثاش انصادق

اإلعالو انررتmona.alakshar@fsed.bu.edu.egٖٕيُٗ يذًذ انطٕخٗ ضانى األكشر

اإلعالو انررتhayam.mohamed@fsed.bu.edu.egْٖٕياو يذًذ عثذ انٓادٖ يذًذ

اإلعالو انررتwageh.maseha@fsed.bu.edu.egٖٕٔجيّ جر جص فرَطيص يطيذّ

اإلعالو انررتwahid.mokhtar@fsed.bu.edu.egٖٕٔديذ يصطفٗ كايم يخرار

انعهٕو انررتٕيح ٔانُفطيحesraa.zidane@fsed.bu.edu.egاضراء زيذاٌ انشذاخ زيذاٌ

انعهٕو انررتٕيح ٔانُفطيحamel.alnagar@fsed.bu.edu.egأيم انطعيذ عثذ انذهيى انُجار

انعهٕو انررتٕيح ٔانُفطيحhassan.alfangry@fsed.bu.edu.egدطٍ عثذ انفراح دطٍ انفُجرٖ

انعهٕو انررتٕيح ٔانُفطيحsalaheldin.salem@fsed.bu.edu.egصالح انذيٍ عهٗ ضانى

انعهٕو انررتٕيح ٔانُفطيحsalaheldin.ibrahim@fsed.bu.edu.egصالح انذيٍ يذًذ دطيُٗ إتراْيى

انعهٕو انررتٕيح ٔانُفطيحghada.abdelaty@fsed.bu.edu.egغادج عثذ انذًيذ عثذ انعاطٗ

انعهٕو انررتٕيح ٔانُفطيحmamdouh.ghanem@fsed.bu.edu.egيًذٔح دطٍ يذًذ غاَى

انعهٕو انررتٕيح ٔانُفطيحmaha.ali@fsed.bu.edu.egيٓا جالل أدًذ عهٗ

انعهٕو انررتٕيح ٔانُفطيحmohab.alwaqqad@fsed.bu.edu.egيٓاب يذًذ جًال انذيٍ انٕلاد

انعهٕو انررتٕيح ٔانُفطيحnihad.marzouk@fsed.bu.edu.egَٓاد يرزٔق عثذ انخانك يرزٔق

انعهٕو انررتٕيح ٔانُفطيحhagar.abdlrazek@fsed.bu.edu.egْاجر يذًذ رضا عثذ انرازق

انعهٕو انررتٕيح ٔانُفطيحhoda.ali@fsed.bu.edu.egْذٖ عثذ انعسيس يذًذ عهٗ

انعهٕو انفُيحangie.darwish@fsed.bu.edu.egإَجٗ صاتر أدًذ يذًذ درٔيش

انعهٕو انفُيحahmed.ibrahim@fsed.bu.edu.egأدًذ إتراْيى أدًذ إتراْيى

انعهٕو انفُيحashraf.aboelwafa@fsed.bu.edu.egأشرف عثذ انفراح أدًذ أتٕ انٕفا

انعهٕو انفُيحamira.abdelsamad@fsed.bu.edu.egأييرج عثذ انثاضط عثذ انصًذ

انعهٕو انفُيحaya.hassan@fsed.bu.edu.egآيح يذطٍ أدًذ دطٍ

انعهٕو انفُيحhanan.ahmed@fsed.bu.edu.egدُاٌ عهٗ عثًاٌ ضيذ أدًذ

انعهٕو انفُيحdalia.ibrahim@fsed.bu.edu.egدانيا إتراْيى عفيفٗ إتراْيى

انعهٕو انفُيحrehab.khalil@fsed.bu.edu.egرداب عثذ انطرار أدًذ خهيم

انعهٕو انفُيحsarah.ibrahim@fsed.bu.edu.egضارج َثيم عهٗ إتراْيى

انعهٕو انفُيحsally.saleh@fsed.bu.edu.egضانٗ فرذٗ يذًذ صانخ

انعهٕو انفُيحsaydae.soliman@fsed.bu.edu.egضيذج يذًذ أدًذ ضهيًاٌ

انعهٕو انفُيحabdelmoemen.abdelkhalek@fsed.bu.edu.egعثذ انًؤيٍ شًص انذيٍ عثذ انخانك

انعهٕو انفُيحaza.salem@fsed.bu.edu.egعسج أييٍ عثذ هللا ضانى

انعهٕو انفُيحola.atallah@fsed.bu.edu.egعال طهعد دطيٍ عهٗ عطا هللا

انعهٕو انفُيحlamia.muawwad@fsed.bu.edu.egنًياء ٔجذٖ عثذ انغفار يعٕض

انعهٕو انفُيحmagdy.aboyazid@fsed.bu.edu.egيجذٖ عثذ انعسيس يذًذ أتٕ زيذ
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انعهٕو انفُيحmanal.algamaal@fsed.bu.edu.egيُال يذًذ أدًذ انجًال

انعهٕو انفُيحmanal.ibrahim@fsed.bu.edu.egيُال يٕضف َجية إتراْيى

انعهٕو انفُيحmounir.mahmoud@fsed.bu.edu.egيُير دطٍ يذًٕد

انعهٕو انفُيحnagy.abdelfattah@fsed.bu.edu.egَاجٗ يذًٕد عثذ انفراح

انعهٕو انفُيحnihal.aboelkahir@fsed.bu.edu.egَٓال عثذ انجٕاد يذًذ أتٕ انخير

انعهٕو انفُيحheba.shalaby@fsed.bu.edu.egْثا عثذ انعسيس عثذ انرديى شهثٗ

انعهٕو انفُيحhisham.mohamed@fsed.bu.edu.egْشاو عثذ هللا عثذ انعاطٗ يذًذ

انعهٕو انفُيحwael.abdelgawad@fsed.bu.edu.egٔائم عثذ انعظيى عثذ انجٕاد

انعهٕو انفُيحyasser.nasr@fsed.bu.edu.egياضر يذًذ ضٓيم يذًذ َصر

انعهٕو انًٕضيميحislam.mohamed@fsed.bu.edu.egإضالو ضعيذ عثذ انعظيى يذًذ

انعهٕو انًٕضيميحahmed.abdelghani@fsed.bu.edu.egأدًذ عثذ هللا يعرٔف عثذ انغُٗ

انعهٕو انًٕضيميحayman.hassan@fsed.bu.edu.egأيًٍ يٕضف عهٗ دطٍ

انعهٕو انًٕضيميحkhaled.hassan@fsed.bu.edu.egخانذ يذًٕد ْالل دطٍ

انعهٕو انًٕضيميحdalia.eldesouky@fsed.bu.edu.egدانيا عثذ انمادر إتراْيى انذضٕلٗ

انعهٕو انًٕضيميحdalia.ahmed@fsed.bu.edu.egدانيا عهٗ ضيذ أدًذ

انعهٕو انًٕضيميحdina.alheely@fsed.bu.edu.egديُا رأفد يذًذ انٓيهٗ

انعهٕو انًٕضيميحasaam.ibrahim@fsed.bu.edu.egعاصى يٓذٖ عثذ انعسيس إتراْيى

انعهٕو انًٕضيميحmary.attia@fsed.bu.edu.egيارٖ جٕرج عطيح

انعهٕو انًٕضيميحmohamed.alsharabeni@fsed.bu.edu.egيذًذ طّ غرية انشرتيُٗ

انعهٕو انًٕضيميحmohamed.alzanaty@fsed.bu.edu.egيذًذ عثذ انغفار أدًذ انسَاذٗ

انعهٕو انًٕضيميحmarwa.hafez@fsed.bu.edu.egيرِٔ انطيذ يذًذ دافظ

انعهٕو انًٕضيميحhany.alsayed@fsed.bu.edu.egْاَٗ شذرّ إتراْيى انطيذ

انعهٕو انًٕضيميحhany.rizk@fsed.bu.edu.egْاَٗ فؤاد شفيك رزق

انعهٕو انًٕضيميحhisham.rashad@fsed.bu.edu.egْشاو عادل يذًذ رشاد

انعهٕو انًٕضيميحhayam.alnagar@fsed.bu.edu.egْياو عهٗ ضهيًاٌ انُجار

انعهٕو انًٕضيميحyasser.issa@fsed.bu.edu.egياضر عثذ انردًٍ يذًذ عيطٗ

ذكُٕنٕجيا انرعهيى انررتasmaa.mohamed@fsed.bu.edu.egٖٕأضًاء كًال أدًذ فًٓٗ يذًذ

ذكُٕنٕجيا انرعهيى انررتamira.ibrahim@fsed.bu.edu.egٖٕأييرج عثذ انفراح عهٗ إتراْيى

ذكُٕنٕجيا انرعهيى انررتbasma.mohamady@fsed.bu.edu.egٖٕتطًح إتراْيى انذضٕلٗ يذًذٖ

ذكُٕنٕجيا انرعهيى انررتdoaa.ahmed@fsed.bu.edu.egٖٕدعاء صثذٗ عثذ انخانك أدًذ

ذكُٕنٕجيا انرعهيى انررتdina.abdelzaim@fsed.bu.edu.egٖٕديُا يذًذ طهعد عثذ انعظيى

ذكُٕنٕجيا انرعهيى انررتzeinab.hassan@fsed.bu.edu.egٖٕزيُة يذًذ يخرار يذًذ دطٍ

ذكُٕنٕجيا انرعهيى انررتsoliman.salib@fsed.bu.edu.egٖٕضهيًاٌ جًعح عٕض ضهيًاٌ صهية

ذكُٕنٕجيا انرعهيى انررتseham.ibrahim@fsed.bu.edu.egٖٕضٓاو نطفٗ عثذ انفراح إتراْيى

ذكُٕنٕجيا انرعهيى انررتshaimaa.ali@fsed.bu.edu.egٖٕشيًاء انطعيذ يذًذ عهٗ

ذكُٕنٕجيا انرعهيى انررتghada.abdelaziz@fsed.bu.edu.egٖٕغادج عثذ انذًيذ عثذ انعسيس

ذكُٕنٕجيا انرعهيى انررتlamia.mohamed@fsed.bu.edu.egٖٕنًياء يصطفٗ كايم يذًذ

ذكُٕنٕجيا انرعهيى انررتnabil.hassan@fsed.bu.edu.egَٖٕثيم انطيذ يذًذ دطٍ

ذكُٕنٕجيا انرعهيى انررتhany.ibrahim@fsed.bu.edu.egْٖٕاَٗ أتٕ انفرٕح جاد إتراْيى

ذكُٕنٕجيا انرعهيى انررتhany.kamel@fsed.bu.edu.egْٖٕاَٗ شفيك ريسٖ كايم

ذكُٕنٕجيا انرعهيى انررتheba.abdelhamid@fsed.bu.edu.egْٖٕثح دطيٍ عثذ انذًيذ

ذكُٕنٕجيا انرعهيى انررتhend.kasim@fsed.bu.edu.egُْٖٕذ يذًٕد عهٗ لاضى

enas.farah@fsed.bu.edu.egإيُاش يجذٖ إنياش فرج
ذكُٕنٕجيا انرعهيى انررتٕٖ شعثح انذاضة 

اآلنٗ

ehab.mahmoud@fsed.bu.edu.egإيٓاب ضعذ يذًذٖ يذًٕد
ذكُٕنٕجيا انرعهيى انررتٕٖ شعثح انذاضة 

اآلنٗ

ahmed.algendy@fsed.bu.edu.egأدًذ يذًذ يخرار يذًذ انجُذٖ
ذكُٕنٕجيا انرعهيى انررتٕٖ شعثح انذاضة 

اآلنٗ
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bushra.aboyazid@fsed.bu.edu.egتشرٖ عثذ انثالٗ أتٕ زيذ
ذكُٕنٕجيا انرعهيى انررتٕٖ شعثح انذاضة 

اآلنٗ

hanan.saleh@fsed.bu.edu.egدُاٌ يذًذ انطيذ صانخ
ذكُٕنٕجيا انرعهيى انررتٕٖ شعثح انذاضة 

اآلنٗ

rasha.aboskayah@fsed.bu.edu.egرشا يذيٗ انطيذ أتٕ ضمايح
ذكُٕنٕجيا انرعهيى انررتٕٖ شعثح انذاضة 

اآلنٗ

magda.alberry@fsed.bu.edu.egياجذج صثذٗ يرٕنٗ انثرٖ
ذكُٕنٕجيا انرعهيى انررتٕٖ شعثح انذاضة 

اآلنٗ

mustafa.mahgob@fsed.bu.edu.egيصطفٗ يذًذ عهٗ يذجٕب
ذكُٕنٕجيا انرعهيى انررتٕٖ شعثح انذاضة 

اآلنٗ

nagwa.atallah@fsed.bu.edu.egَجٕٖ إَٔر عهٗ عطا هللا
ذكُٕنٕجيا انرعهيى انررتٕٖ شعثح انذاضة 

اآلنٗ

heba.algendy@fsed.bu.edu.egْثح عادل عثذ انغُٗ انجُذٖ
ذكُٕنٕجيا انرعهيى انررتٕٖ شعثح انذاضة 

اآلنٗ

دراضح انطفٕنحasmaa.mohamed01@fsed.bu.edu.egأضًاء أدًذ عس انذيٍ يذًذ

دراضح انطفٕنحamel.mohamed@fsed.bu.edu.egأيم عثيذ يصطفٗ يذًذ

دراضح انطفٕنحgehan.abdelalim@fsed.bu.edu.egجيٓاٌ كًال ضانى عثذ انعهيى

دراضح انطفٕنحhanan.mohamed@fsed.bu.edu.egدُاٌ شٕلٗ عثذ انًعس يذًذ

دراضح انطفٕنحrabab.khafagy@fsed.bu.edu.egرتاب رشاد يذًذ خفاجٗ

دراضح انطفٕنحzeinab.mohamed@fsed.bu.edu.egزيُة يَٕص عثذ انذهيى يذًذ

دراضح انطفٕنحsalaheldin.mohamed@fsed.bu.edu.egصالح انذيٍ عثذ انمادر يذًذ

دراضح انطفٕنحghada.almahallawy@fsed.bu.edu.egغادج يذًذ ضايٗ انًذالٖٔ

دراضح انطفٕنحfatma.alsayed@fsed.bu.edu.egفاطًح صثذٗ عفيفٗ انطيذ

دراضح انطفٕنحlobna.algeuoshi@fsed.bu.edu.egنٕتُٗ عثذ انهطيف انجيٕشٗ

دراضح انطفٕنحmarwa.tawfik@fsed.bu.edu.egيرِٔ انذطيُٗ يذًذ ذٕفيك

دراضح انطفٕنحmaha.hassan@fsed.bu.edu.egيٓا صالح انذيٍ يذًذ دطٍ

دراضح انطفٕنحnagla.ibrahim@fsed.bu.edu.egَجالء يذًذ عهٗ إتراْيى

دراضح انطفٕنحhala.hegazy@fsed.bu.edu.egْانح يذيٗ انطيذ دجازٖ

دراضح انطفٕنحwafaa.mohamed@fsed.bu.edu.egٔفاء انطيذ يذًذ يطٍ يذًذ

عهٕو اإللرصاد انًُسنeman.moharam@fsed.bu.edu.egٗإيًاٌ تذٖٔ يذًذ يذرو

عهٕو اإللرصاد انًُسنeman.ibrahim@fsed.bu.edu.egٗإيًاٌ شعثاٌ أدًذ إتراْيى

عهٕو اإللرصاد انًُسنenas.aldrdeery@fsed.bu.edu.egٗإيُاش انطيذ يغأرٖ انذريذٖ

عهٕو اإللرصاد انًُسنenas.badr@fsed.bu.edu.egٗإيُاش ضعيذ يذًذ تذر

عهٕو اإللرصاد انًُسنosama.fekry@fsed.bu.edu.egٗأضايح عثذ انذًيذ فكرٖ

عهٕو اإللرصاد انًُسنrania.aboelala@fsed.bu.edu.egٗراَيا يذًذ عهٗ يذًٕد أتٕ انعال

عهٕو اإللرصاد انًُسنrasha.mansour@fsed.bu.edu.egٗرشا رشاد يذًٕد انطيذ يُصٕر

عهٕو اإللرصاد انًُسنsuzanne.ali@fsed.bu.edu.egٗضٕزاٌ عادل عثذ انرديى عهٗ

عهٕو اإللرصاد انًُسنshereen.abosarea@fsed.bu.edu.egٗشيريٍ ضيذ دافظ ضيذ أتٕ ضريع

عهٕو اإللرصاد انًُسنomar.emam@fsed.bu.edu.egٗعًر أدًذ يذًذ إياو

عهٕو اإللرصاد انًُسنeed.shoqair@fsed.bu.edu.egٗعيذ عهٗ زكٗ شمير

عهٕو اإللرصاد انًُسنghada.afify@fsed.bu.edu.egٗغادج شاكر عثذ انفراح عفيفٗ

عهٕو اإللرصاد انًُسنghada.albasiony@fsed.bu.edu.egٗغادج يذًٕد يذًٕد انطيذ انثطيَٕٗ

عهٕو اإللرصاد انًُسنlayla.alzyat@fsed.bu.edu.egٗنيهٗ يذًذ إتراْيى انسياخ

عهٕو اإللرصاد انًُسنmarwa.abdelbasat@fsed.bu.edu.egٗيرٔج دطٍ يذًذ عثذ انثاضط

عهٕو اإللرصاد انًُسنmona.shaien@fsed.bu.edu.egٗيُٗ عثذ انٓادٖ يذًذ شاْيٍ

عهٕو اإللرصاد انًُسنnagla.mosaad@fsed.bu.edu.egَٗجالء أدًذ ضيذ يطعذ

عهٕو اإللرصاد انًُسنnagla.mohamed@fsed.bu.edu.egَٗجالء فٕزٖ يذًٕد يذًذ

عهٕو اإللرصاد انًُسنnawal.tahon@fsed.bu.edu.egَٕٗال عثاش انطيذ طادٌٕ

عهٕو اإللرصاد انًُسنnevine.atta@fsed.bu.edu.egَٗيفيٍ عثذ انٕكيم عطا

mailto:mustafa.mahgob@fsed.bu.edu.eg
mailto:NAGLA.IBRAHIM@fsed.bu.edu.eg


القسمالبريد اإللكترونياالسم ببللغة العربية

البريد اإللكتروني العضبء هيئة التدريس بكلية التربية النوعية

عهٕو اإللرصاد انًُسنwalaa.mohamed@fsed.bu.edu.egٗٔالء عثذ انردًٍ يذًذ يذًذ


