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 اإليميل التليفون الجامعة الكلية اإلسم م

 docahlamh03@gmail.com 01002660010 اإلسكندرية التربية أحالم حسن محمود عبد اهلل ا.د/

 dr.a.bahey@gmail.com 60160833200 المنصورة التربية النوعية أحمد البهي السيد ا.د/

 hariri999@yahoo.com 0777888000 الطائف التربية أحمد بن سعيد الحريري ا.د/

 dr_ahmedthabt2@yahoo.com 01026630868 السادات التربية احمد ثابت فضل رمضان أ.د/ 

 Ashor312002@hotmail.com 01007611770 بنها ةالتربي أحمد حسن محمد عاشور ا.د/

 Aa57othman@yahoo.com 01000032722 الزقازيق التربية أحمد عبد الرحمن عثمان ا.د/

 bedaiwy88@yahoo.com 28007260100 حلوان التربية احمد علي بديوي محمد ا.د/

 alwan@hu.edu.jo 06808720006 الهاشمية التربية أحمد فالح فاضي العلوان ا.د/

 Drshabeeb@hotmail.com 01060001006 األزهر التربية أحمد محمد شبيب حسن ا.د/

 eltayeb1944@gmail.com 010010101070 االسكندرية اآلداب أحمد محمد عبد الخالق  ا.د/

 Prof.ahmedmahdy@yahoo.com 01113000221 األزهر التربية أحمد مهدي مصطفي  أ.د/ 

 ا.د/
 أسماء محمد السرسي

الدراسات العليا 

 للطفولة
 Asmaasersy2006@hotmail.com 01027203003 عين شمس

 Dr.ismailbadr@yahoo.com 01007000306 بنها التربية إسماعيل إبراهيم محمد بدر أ.د/

إسمممماعيل محممممد عبمممد المممرء    ا.د/

 الفقي
 Ismaielel_fiky@hotmail.com 01007211003 عين شمس التربية

 ashraf.al19@yahoo.com 10100020803 بنها التربية أشر  أحمد عبد القادر السيد أ.د/

 ا.د/
 أشر  محمد عبد الغنى شريت

التربية للطفولة 

 المبكرة
 Ashrafshereit@yahoo.com 01660200778 اإلسكندرية

 Wafaapnt1@yahoo.com 01602776002 بنها تربيةال الفقي زعبد العزيآمال ابراهيم  ا.د/

 omprofamalbaza@yahoo.c 01680228683 كفر الشيخ التربية  أمال عبد السميع باظة ا.د/

 emammoustafa11@hotmail.com 01002100007 أسيوط التربية إمام مصطفى سيد محمد حماد ا.د/

اممممممادي عبمممممد المقصمممممود عبمممممد   ا.د/

 الوهاب
 amany1@hotmail.comdr 01001033312 المنوفيه التربيه النوعيه

 amalll1977@yahoo.com 01018620238 بنها التربية أمل عبد المحسن زكى الزغبي ا.د/

 aminsabry2011@gmail.com 01002002832 عين شمس  التربية  أمين صبري دور الدين  أ.د/ 

 ashalaby2003@gmail.com 01001006020 المنصورة تربيه النوعيةال أمينة ابراهيم محمد شلبي ا.د/

 anwar_riad1@yahoo.com 01001300066 المنيا التربية أدور رياض عبد الرحيم بشير ا.د/

 ayamer.cu@gmail.com 01066822076 القاهرة األداب ايمن محمد فتحي عامر ا.د/

 Bassiony1858 @Gmail.com 01003700872 األزهر التربية بسيودي بسيودي السيد سليم ا.د/

 Dr_tahia@yahoo.com 01060202602 بنها التربية تحية محمد أحمد عبد العال ا.د/

 talquraini@ksu.edu.sa 0700703060 الملك سعود التربية   تركي عبد اهلل القريني أ.د/ 

 g.Alhawary@gmail.com 01122222001 األزهر التربية جمال فرغل إسماعيل الهوارى ا.د/

 Drgamalali&yahoo.Com 01000720012 عين شمس التربية جمال محمد على أ.د/

 alumranj@gmail.com 0008000006767 جامعة البحرين االداب جهان عيسى ابوراشد العمران ا.د/

 Gouda574@hotmail.com 01163307766 األزهر ربيةالت جودة شاهينجودة السيد  ا.د/

 hotmail.com-allam@2 01171700611 أسوان التربية حسن أحمد عمر عبد اهلل عالم أ.د/

 habdin72@yahoo.com 01001278221 اإلسكندرية التربية حسن سعد محمود عابدين ا.د/

حسممممن مصممممطفى عبممممد المعطممممي  ا.د/

 محمد سالم
 hasamoaty@yahoo.com 01006011131 الزقازيق التربية

mailto:dr_ahmedthabt2@yahoo.com
mailto:dr_ahmedthabt2@yahoo.com
mailto:Ashor312002@hotmail.com
mailto:Ashor312002@hotmail.com
mailto:Aa57othman@yahoo.com
mailto:Aa57othman@yahoo.com
mailto:bedaiwy88@yahoo.com
mailto:bedaiwy88@yahoo.com
mailto:alwan@hu.edu.jo
mailto:alwan@hu.edu.jo
mailto:Drshabeeb@hotmail.com
mailto:Drshabeeb@hotmail.com
mailto:eltayeb1944@gmail.com
mailto:eltayeb1944@gmail.com
mailto:Prof.ahmedmahdy@yahoo.com
mailto:Prof.ahmedmahdy@yahoo.com
mailto:Asmaasersy2006@hotmail.com
mailto:Asmaasersy2006@hotmail.com
mailto:Dr.ismailbadr@yahoo.com
mailto:Dr.ismailbadr@yahoo.com
mailto:Ismaielel_fiky@hotmail.com
mailto:Ismaielel_fiky@hotmail.com
mailto:ashraf.al19@yahoo.com
mailto:ashraf.al19@yahoo.com
mailto:Ashrafshereit@yahoo.com
mailto:Ashrafshereit@yahoo.com
mailto:Wafaapnt1@yahoo.com
mailto:Wafaapnt1@yahoo.com
mailto:profamalbaza@yahoo.com
mailto:profamalbaza@yahoo.com
mailto:emammoustafa11@hotmail.com
mailto:emammoustafa11@hotmail.com
mailto:dramany1@hotmail.com
mailto:dramany1@hotmail.com
mailto:amalll1977@yahoo.com
mailto:amalll1977@yahoo.com
mailto:ashalaby2003@gmail.com
mailto:ashalaby2003@gmail.com
mailto:anwar_riad1@yahoo.com
mailto:anwar_riad1@yahoo.com
mailto:ayamer.cu@gmail.com
mailto:ayamer.cu@gmail.com
mailto:Dr_tahia@yahoo.com
mailto:Dr_tahia@yahoo.com
mailto:talquraini@ksu.edu.sa
mailto:talquraini@ksu.edu.sa
mailto:g.Alhawary@gmail.com
mailto:g.Alhawary@gmail.com
mailto:alumranj@gmail.com
mailto:alumranj@gmail.com
mailto:Gouda574@hotmail.com
mailto:Gouda574@hotmail.com
mailto:allam-2@hotmail.com
mailto:allam-2@hotmail.com
mailto:habdin72@yahoo.com
mailto:habdin72@yahoo.com
mailto:hasamoaty@yahoo.com
mailto:hasamoaty@yahoo.com


 اإليميل التليفون الجامعة الكلية اإلسم م

 hosny.elnagar2002@gmail.com 01067122867 الشيخجامعة كفر  كلية التربية حسني زكريا السيد النجار ا.د/

 ا.د/
 التربية األساسية حمد بليه العجمي

الهيئة العامة 

 للتعليم التطبيقي
0002722206066 Pr.hamad5@gmail.com 

                      hamdyyassin012@gmail.com 01007108723 عين شــــمس كلــية البنات ــدي محمد   يأســــــينحمــــ ا.د/

 khziada75@yahoo.com 01001307068 المنوفية اآلداب خالد السيد محمد زيادة أ.د/

 ا.د/
 لنجارخالد عبد الرازق السيد ا

التربية للطفولة 

 المبكرة
 khaludaa@gmail.com 01660720001 القاهرة

داليممما خيمممري عبمممد الوهممماب عبمممد  ا.د/

 الهادي
 M.deeb715@gmail.com 01018106018 األزهر الدراسات اإلدسادية

 raafatattia@yahoo.com 01000007111 المنيا التربية رأفت عطية باخوم عبد المسيح  أ.د/

 taha_dr@yahoo.com 77070137000022 أم القري التربية ربيع سعيد طه ا.د/

  .Rabie@yahoo.comProf 01116820016 األزهر التربية عليمربيع شعبان عبد ال ا.د/

 ا.د/
 رحاب محمود محمد صديق

التربية للطفولة 

 المبكرة
 rehab.seddik@alexu.edu.eg 01063623633 اإلسكندرية

 drramadan59@hotmail.com 01666200100 بنها التربية مد رمضان أدومةرمضان مح ا.د/

 zeinabshokair@hotmail.com 01606206708 طنطا التربية زينب محمود أبو العنين شقير ا.د/

 gharaibeh_salem@yahoo.com 06803088203 األردن العلوم التربوية علي سالم الغرايبةسالم  أ.د/ 

 ا.د/
 العلوم االجتماعية سعد عبد اهلل المشوح

االمام محمد بن 

 سعود
0777712000 otmail.commoshawah@h 

 Profsaiedghazi@gmail.com 01006701702 االزهر كلية التربية السعيد غازي محمد رزق ا.د/

 o.commoali_2003@yaho 01000061200 عين شمس التربية سليمان الخضري الشيخ أ.د/

 kordi@hotmail.com-s 0707800708 الطائف التربية سميرة عبد اهلل الكردي ا.د/

 Samirashendy@yahoo.com 01001267603 عين شمس التربية سميرة محمد إبراهيم شند أ.د/

 soanma49@yahoo.com 01001726603 عين شمس التربية سهير أدور محفوظ أبو زيد ا.د/

 abd1231920@hotmail.com 01008601201 كفر الشيخ التربية السيد أحمد محمود صقر ا.د/

 بعبممممد المطلمممملي السمممميد الفضمممما ا.د/

 السباعي
 sayedfadaly@yahoo.com 01011806327 الزقازيق التربية

 Saif1950 hotmail.Com 01666771300 األزهر التربية سيف الدين يوسف عبد ن  ا.د/

 أ.د/
 سليمان شحاتة سليمان محمد

التربية للطفولة 

 المبكرة
 soliman@yaoo.com-shehata 01666202328 القاهرة

 moali_2003@yahoo.com 01116880811 عين شمس التربية صفاء علي أحمد عفيفي ا.د/

 msalah2009@gmail.com 00111300708 بنها التربية صالح الدين عراقي محمد ا.د/

 drsalahshaw@yahoo.com 01611200002 الزقازيق التربية النوعية صالح شريف عبدالوهاب  ردة  ا.د/

 generaldoctor@yahoo.com 00022708768776 جامعة القصيم كلية التربية صالح محمد محمود محمد  ا.د/

 Profdradelelbanna@gmail.com 01128700001 دمنهور التربية عادل السعيد إبراهيم البنا ا.د/

 Prof.adelabdulla@yahoo.com 01660720000 الزقازيق لتربية الخاصةا عادل عبد اهلل محمد محمد ا.د/

 adel98659865@gmail.com 01018860862 االزهر التربية عادل عبد المعطي االبيض أ.د/ 

 eladladel@gmail.com 01660807100 الزقازيق التربية عادل محمد محمود العدل ا.د/

 ا.د/
 عاصم عبد المجيد كامل أحمد

الدراسات العليا 

 للتربية
 dr.as_hg@cu.edu.eg 01000328077 جامعة القاهرة

 Dr.abdulrahman.soliman@gmail.com 01000003222 عين شمس التربية عبد الرحمن السيد سليمان  أ.د/ 

 r111t@hotmail.com 0702606320 طيبة التربية حمن عيد عبد الجهنيعبد الر أ.د/ 
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 Eldardeer28@yahoo.com 01168333181 جنوب الوادي التربية قنا عبد المنعم أحمد الدردير  ا.د/

 prof41260@yahoo.com 01068120100 دمياط التربية س عبد الوهاب عبد الناصر أدي أ.د/

 abeermohamedanower@gmail.com 01177001676 القاهرة االداب عبير محمد ادور عبد الغنى ا.د/

 profezzatk@yahoo.com 01068660613 االزهر التربية اهلل  كواسة عزت عبد  أ.د/

 essameltayeb@gmail.com 01001380100 جنوب الوادي التربية بقنا عصام علي الطيب مرز ق ا.د/

لسممعيد عبممد الجممواد عممالء الممدين ا ا.د/

 النجار
 alaaudien@hotmsil.com 01060372100 كفر الشبخ الترببة

 mayoub10@yahoo.com 01662120673 أسوان التربية عالء الدين عبد الحميد أيوب  أ.د/

 alaa_edu@yahoo.com 01003221127 المنصورة التربية ود جاد الشعرا يعالء محم أ.د/

 amkazem@gmail.com 03300070016 السلطان قابوس التربية علي مهدي كاظم ا.د/

 Emad3765 @Yahoo  ،com 01008322220 أسيوط التربية عماد أحمد حسن علي ا.د/

 faten226688@yahoo.com 01666062620 الزقازيق التربية فاتن فار ق عبد الفتاح موسي ا.د/

 fbadr@hotmail.com 0707210013 زعبد العزيالملك  اآلداب فايقة محمد محمود بدر ا.د/

 dr.fathy72@gmail.com 01062000370 سوهاج التربية فتحي عبد الرحمن محمد الضبع ا.د/

 ا.د/
الفرحممممممممماتي السممممممممميد محممممممممممود 

 الفرحاتي
 المركز القومي

المركز القومي 

لالمتحادات 

  التقويم التربوي

01007020063 Salah_sasa20@yahoo,com 

 maths_proff@yahoo.com 01010602737 دمياط التربية فريال عبده عبده أبو ستة ا.د/

 iah@ksu.edu.safalrab 0772103308 الملك سعود التربية فهد بن عبد اهلل الربيعه ا.د/

 Dr_fawkeia@yahoo.com 01126276360 الزقازيق التربية فوقية حسن عبد الحميد رضوان ا.د/

 il.comkewida@hotma-dr 01666680070 بنها التربية كريمان عويضة منشار دجم ا.د/

 ا.د/
 كريمان محمد عبد السالم بدير

البنات جامعة عين 

 شمس
 Kbedeir@yahoo.com 00028221027107 عين شمس

 ssan@fedu.bu.edu.egkamal.ha 01006321620 بنها التربية كمال إسماعيل عطية حسن ا.د/

 abd1231920@hotmail.com 01007202028 كفر الشيخ التربية كوثر قطب محمد ابو قورة أ.د/

لطفممي عبممد الباسممه إبممراهيم علممم  أ.د/ 

 عيسى
 Dr_lotfi2006@yahoo.com 01001130331 المنوفية التربية

 Ghoneem1@hotmail.com 01662021638 بنها التربية محمد أحمد محمد إبراهيم غنيم ا.د/

 tHEWiSE8@YAHOO.COM 01008830020 عين شمس التربية محمد إسماعيل سيد حميدة  أ.د/ 

 msaid55300@yahoo.com 01666000087 الزقازيق التربية لرحمن حسنمحمد السيد عبد ا أ.د/ 

 almory54@yahoo.com 01660213003 الزقازيق التربية محمد المرى محمد اسماعيل  أ.د/

 أ.د/ 
 التربية محمد النوبى محمد على

 - زهرجامعة األ

 تفهنا
01127802617 communication555@yahoo.com 

 wtban@qu.edu.sa 0772202227 القصيم التربية لوطبانمحمد بن سلمان ا ا.د/

 mhussein@alexu.edu.eg 01662006288 اإلسكندرية التربية محمد حبشي حسين محمد ا.د/

 mohamedhussein40@yahoo.com 01002202373 بني سويف التربية محمد حسين سعيد حسين أ.د/

 ا.د/
 محمد رزق أحمد البحيري

الدراسات العليا 

 طفولةلل
 mo112001@hotmail.com 01003223203 عين شمس

 mohsaad90@hotmail.com 01001210200 األزهر التربية محمد سعد محمد علي ا.د/

 ghon33_salsm@yahoo.com 01007860171 حلوان التربية محمد عبد السالم غنيم أ.د/

محمممد عبممد ال مماهر الطيممب عبممد  ا.د/

 الكريم
 eltayeb1944@gmail.com 31001001270 طنطا التربية
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 mghaffar01@gmail.com 01660222826 حلوان التربية محمد عبد القادر عبد الغفار أ.د/

 m.Eldeeb68@yahoo.com 01008073608 األزهر التربية محمد مصطفى مصطفى الديب ا.د/

 nauss.edu.samalshafei@ 70036600300022 الملك سعود التربية محمد منصور محمد الشافعي ا.د/

 M.m.m.a1313@gmail.com 70271631000022 الطائف اآلداب محمد موسى الشمرادي ا.د/

 MMamo1981@yahoo.com 01007267121 عين شمس التربية محمود أحمد محمد عمر. ا.د/

 okasha_mahmod@edu.dmu.edu.eg 01660231128 دمنهور التربية محمود فتحي محمود عكاشة ا.د/

 Shapeep57@hotmail.com 01002122667 جنوب الوادي التربية قنا محمود محمد شبيب حسن ا.د/

 Mokhtar_elkial@edu.asu.edu.eg 01117212880 عين شمس التربية مختار أحمد السيد الكيال أ.د/ 

 abuelela60@yahoo.com 01000208108 بنها التربية أبو العال عبد اهللمسعد ربيع  ا.د/

طفى ابوالمجممممممد سممممممليمان مصمممممم ا.د/

 مفضل
 dr_mostafamofadal@windowslive.com 01001012212 جنوب الوادى التربية

 mostafa.elharony@gmail.com 01118020203 حلوان التربية مصطفى محمد على الحار دي أ.د/

 msabdella_1957@hotmail.com 01001302326 القاهرة اآلداب معتز سيد عبد اهلل ا.د/

 nadiaabodonia@yahoo.com 0160770320 حلوان التربية دادية عبده عواض ابو دديا /أ.د

 profnareman404@gmail.com 01001110600 بنها التربية داريمان محمد رفاعي  أ.د/

 nssss2010@yahoo.com 0700173002 الملك خالد التربية دبيل صالح سفيان ا.د/

 Nagwa73_2013@yahoo.com 01000177111 الوادي الجديد تربيةال  اعر عبد اهللدجوى أحمد  ا.د/

 naguib_khouzam@yahoo.com 01668223036 عين شمس التربية دجيب الفودس دجيب خزام ا.د/

 ا.د/
 ددا حامد ابراهيم رماح

التربية للطفولة 

 المبكرة
 Nada.rammah1@gmail.com 01062208606 المنصورة

 nermiinsaleh96@yahoo.com 01166788880 بنى سويف االداب حمد صالحدرمين عبد الوهاب ا ا.د/

 Hebahussien2009@hotmail.com 1636262270 جامعة عين شمس كلية البنات هبه حسين إسماعيل طه  ا.د/

 hishamm2810@yahoo.com 01666023776 الزقازيق التربية هشام إبراهيم عبد اهلل محمد ا.د/

حميممد تهممامى احمممد هشممام عبممد ال أ.د/ 

 الفقى
 habdelhamid@yahoo.com 01660236328 بنى سويف االداب

هشام عبد المرحمن عبمد الصمادق  ا.د/

 الخولى
 hesham.abdelrhman@gmail.com 01668021276 بنها التربية

 has11@fayoum.edu.eg 01001686301 الفيوم اآلداب هناء أحمد محمد شويخ ا.د/

 wasl55@hotmail.com 0777807700 الطائف التربية اهلل السواط صل اهلل عبد  ا.د/

 khalifawaleed@yahoo.com 01062672000 األزهر بالدقهلية التربية  ليد السيد أحمد خليفة أ.د/

 yahyaalrafei@yahoo.com 0777722706 الملك خالد التربية يحيى بن عبد اهلل الرافعي ا.د/
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