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 اإليميل التليفون الجامعة الكلية اإلسم م

 docahlamh03@gmail.com 01006220310 اإلسكندرية التربية أحالم حسن محمود عبد اهلل ا.د/

 dr.a.bahey@gmail.com 20123788433 المنصورة التربية النوعية أحمد البهي السيد ا.د/

 hariri999@yahoo.com 0555777339 الطائف التربية أحمد بن سعيد الحريري ا.د/

 dr_ahmedthabt2@yahoo.com 01062280727 السادات التربية احمد ثابت فضل رمضان أ.د/ 

 Ashor312002@hotmail.com 01095211550 بنها ةالتربي أحمد حسن محمد عاشور ا.د/

 Aa57othman@yahoo.com 01003384544 الزقازيق التربية أحمد عبد الرحمن عثمان ا.د/

 bedaiwy88@yahoo.com 67395620100 حلوان التربية احمد علي بديوي محمد ا.د/

 alwan@hu.edu.jo 02797549992 الهاشمية التربية أحمد فالح فاضي العلوان ا.د/

 Drshabeeb@hotmail.com 01020001332 األزهر التربية أحمد محمد شبيب حسن ا.د/

 eltayeb1944@gmail.com 010919191350 االسكندرية اآلداب أحمد محمد عبد الخالق  ا.د/

 Prof.ahmedmahdy@yahoo.com 01118900661 األزهر التربية أحمد مهدي مصطفي   أ.د/ 

 ا.د/
 أسماء محمد السرسي

الدراسات العليا 

 للطفولة
 Asmaasersy2006@hotmail.com 01065608038 عين شمس

 Dr.ismailbadr@yahoo.com 01005090802 بنها التربية إسماعيل إبراهيم محمد بدر أ.د/

إسممممماعيل محمممممد عبممممد الممممرء       ا.د/

 الفقي
 Ismaielel_fiky@hotmail.com 01005411008 عين شمس التربية

 ashraf.al19@yahoo.com 10100040708 بنها التربية أشر  أحمد عبد القادر السيد أ.د/

 ا.د/
 أشر  محمد عبد الغنى شريت

التربية للطفولة 

 المبكرة
 Ashrafshereit@yahoo.com 01223493557 اإلسكندرية

 Wafaapnt1@yahoo.com 01204552036 بنها تربيةال الفقي زعبد العزيآمال ابراهيم  ا.د/

 omprofamalbaza@yahoo.c 01279447278 كفر الشيخ التربية  أمال عبد السميع باظة ا.د/

 emammoustafa11@hotmail.com 01006199995 أسيوط التربية إمام مصطفى سيد محمد حماد ا.د/

 ا.د/
 amany1@hotmail.comdr 01001988816 المنوفيه التربيه النوعيه اماني عبد المقصود عبد الوهاب 

 amalll1977@yahoo.com 01017243687 بنها التربية أمل عبد المحسن زكى الزغبي ا.د/

 aminsabry2011@gmail.com 01006304786 عين شمس  التربية  أمين صبري نور الدين  أ.د/ 

 ashalaby2003@gmail.com 01001932343 المنصورة تربيه النوعيةال أمينة ابراهيم محمد شلبي ا.د/

 anwar_riad1@yahoo.com 01001833922 المنيا التربية أنور رياض عبد الرحيم بشير ا.د/

 ayamer.cu@gmail.com 01022744952 القاهرة األداب ايمن محمد فتحي عامر ا.د/

 Bassiony1858 @Gmail.com 01098530756 األزهر التربية بسيوني بسيوني السيد سليم ا.د/

 Dr_tahia@yahoo.com 01020694294 بنها التربية تحية محمد أحمد عبد العال ا.د/

 talquraini@ksu.edu.sa 0500508029 الملك سعود التربيًة تركي عبد اهلل القريني أ.د/ 

 g.Alhawary@gmail.com 01146444901 األزهر التربية جمال فرغل إسماعيل الهوارى ا.د/

 Drgamalali&yahoo.Com 01003540916 عين شمس التربية جمال محمد على أ.د/

 alumranj@gmail.com 0097339332525 جامعة البحرين االداب جهان عيسى ابوراشد العمران ا.د/

 Gouda574@hotmail.com 01128835522 األزهر ربيةالت جودة شاهينجودة السيد  ا.د/

 hotmail.com-allam@2 01151530211 أسوان التربية حسن أحمد عمر عبد اهلل عالم أ.د/

 habdin72@yahoo.com 01001657641 اإلسكندرية التربية حسن سعد محمود عابدين ا.د/

حسن مصطفى عبمد المعطمي محممد     ا.د/

 سالم
 hasamoaty@yahoo.com 01092911181 الزقازيق التربية

 hosny.elnagar2002@gmail.com 01025144725 الشيخجامعة كفر  كلية التربية حسني زكريا السيد النجار ا.د/
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 اإليميل التليفون الجامعة الكلية اإلسم م

 ا.د/
 التربية األساسية حمد بليه العجمي

الهيئة العامة 

 للتعليم التطبيقي
0096566692322 Pr.hamad5@gmail.com 

                      hamdyyassin012@gmail.com 01005107548 عين شــــمس كلــية البنات ــدي محمد   يأســــــينحمــــ ا.د/

 khziada75@yahoo.com 01091835927 المنوفية اآلداب خالد السيد محمد زيادة أ.د/

 ا.د/
 لنجارخالد عبد الرازق السيد ا

التربية للطفولة 

 المبكرة
 khaludaa@gmail.com 01223549091 القاهرة

داليمممما خيممممري عبممممد الوهمممماب عبممممد   ا.د/

 الهادي

الدراسات 

 اإلنسانية
 M.deeb715@gmail.com 01017102317 األزهر

 raafatattia@yahoo.com 01000095111 المنيا التربية رأفت عطية باخوم عبد المسيح  أ.د/

 taha_dr@yahoo.com 55353185000966 أم القري التربية ربيع سعيد طه ا.د/

  .Rabie@yahoo.comProf 01112743012 األزهر التربية عليمربيع شعبان عبد ال ا.د/

 ا.د/
 رحاب محمود محمد صديق

التربية للطفولة 

 المبكرة
 rehab.seddik@alexu.edu.eg 01028268288 اإلسكندرية

 drramadan59@hotmail.com 01222499190 بنها التربية مد رمضان أنومةرمضان مح ا.د/

 zeinabshokair@hotmail.com 01202632597 طنطا التربية زينب محمود أبو العنين شقير ا.د/

 gharaibeh_salem@yahoo.com 02798077698 األردن العلوم التربوية علي سالم الغرايبةسالم  أ.د/ 

 ا.د/
 العلوم االجتماعية سعد عبد اهلل المشوح

االمام محمد بن 

 سعود
0555516090 otmail.commoshawah@h 

 Profsaiedghazi@gmail.com 01002591504 االزهر كلية التربية السعيد غازي محمد رزق ا.د/

 o.commoali_2003@yaho 01000921630 عين شمس التربية سليمان الخضري الشيخ أ.د/

 kordi@hotmail.com-s 0505700597 الطائف التربية سميرة عبد اهلل الكردي ا.د/

 Samirashendy@yahoo.com 01001425238 عين شمس التربية سميرة محمد إبراهيم شند أ.د/

 soanma49@yahoo.com 01001542298 عين شمس التربية سهير أنور محفوظ أبو زيد ا.د/

 abd1231920@hotmail.com 01007291601 كفر الشيخ التربية السيد أحمد محمود صقر ا.د/

 بعبمممممد المطلممممم لي السممممميد الفضممممما  ا.د/

 السباعي
 sayedfadaly@yahoo.com 01011732865 الزقازيق التربية

 Saif1950 hotmail.Com 01222551893 األزهر التربية سيف الدين يوسف عبد ن   ا.د/

 أ.د/
 سليمان شحاتة سليمان محمد

التربية للطفولة 

 المبكرة
 soliman@yaoo.com-shehata 01222634867 القاهرة

 safy_khreba@hotmail.com 01221056081 الزقازيق دابآلكلية ا محمد احمد صفاء صديق  ا.د/

 moali_2003@yahoo.com 01112770711 عين شمس التربية صفاء علي أحمد عفيفي د/ا.

 msalah2009@gmail.com 90111803537 بنها التربية صالح الدين عراقي محمد ا.د/

 drsalahshaw@yahoo.com 01211490004 الزقازيق التربية النوعية صالح شريف عبدالوهاب  ردة  ا.د/

 generaldoctor@yahoo.com 00966537527552 جامعة القصيم كلية التربية صالح محمد محمود محمد  ا.د/

 Profdradelelbanna@gmail.com 01147590001 دمنهور التربية عادل السعيد إبراهيم البنا ا.د/

 Prof.adelabdulla@yahoo.com 01223540039 الزقازيق لتربية الخاصةا عادل عبد اهلل محمد محمد ا.د/

 adel98659865@gmail.com 01017729726 االزهر التربية عادل عبد المعطي االبيض أ.د/ 

 eladladel@gmail.com 01220705100 الزقازيق التربية عادل محمد محمود العدل ا.د/

 ا.د/
 عاصم عبد المجيد كامل أحمد

الدراسات العليا 

 للتربية
 dr.as_hg@cu.edu.eg 01009847055 جامعة القاهرة

 Dr.abdulrahman.soliman@gmail.com 01003908644 عين شمس التربية عبد الرحمن السيد سليمان  أ.د/ 

 r111t@hotmail.com 0504232849 طيبة التربية حمن عيد عبد الجهنيعبد الر أ.د/ 
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 Eldardeer28@yahoo.com 01127888171 جنوب الوادي التربية قنا عبد المنعم أحمد الدردير  ا.د/

 prof41260@yahoo.com 01027163130 دمياط التربية س عبد الوهاب عبد الناصر أني أ.د/

 abeermohamedanower@gmail.com 01155001252 القاهرة االداب عبير محمد انور عبد الغنى ا.د/

 profezzatk@yahoo.com 01027220218 االزهر التربية اهلل  كواسة عزت عبد  أ.د/

 essameltayeb@gmail.com 01001879100 جنوب الوادي التربية بقنا عصام علي الطيب مرز ق ا.د/

لسمممعيد عبمممد الجمممواد  عمممالء المممدين ا ا.د/

 النجار
 alaaudien@hotmsil.com 01020856130 كفر الشبخ الترببة

 mayoub10@yahoo.com 01224160258 أسوان التربية عالء الدين عبد الحميد أيوب  أ.د/

 alaa_edu@yahoo.com 01098661165 المنصورة التربية ود جاد الشعرا يعالء محم أ.د/

 amkazem@gmail.com 08899359312 السلطان قابوس التربية علي مهدي كاظم ا.د/

 Emad3765 @Yahoo  ،com 01007866460 أسيوط التربية عماد أحمد حسن علي ا.د/

 faten226688@yahoo.com 01222326260 الزقازيق التربية فاتن فار ق عبد الفتاح موسي ا.د/

 fbadr@hotmail.com 0505613318 زعبد العزيالملك  اآلداب فايقة محمد محمود بدر ا.د/

 dr.fathy72@gmail.com 01026393859 سوهاج التربية فتحي عبد الرحمن محمد الضبع ا.د/

 ا.د/

 المركز القومي الفرحاتي السيد محمود الفرحاتي

المركز القومي 

لالمتحانات 

  التقويم التربوي

01005369328 Salah_sasa20@yahoo,com 

 maths_proff@yahoo.com 01019296585 دمياط التربية فريال عبده عبده أبو ستة ا.د/

 iah@ksu.edu.safalrab 0554108897 الملك سعود التربية فهد بن عبد اهلل الربيعه ا.د/

 Dr_fawkeia@yahoo.com 01142452820 الزقازيق التربية فوقية حسن عبد الحميد رضوان ا.د/

 il.comkewida@hotma-dr 01222270050 بنها التربية كريمان عويضة منشار نجم ا.د/

 ا.د/
 كريمان محمد عبد السالم بدير

البنات جامعة 

 عين شمس
 Kbedeir@yahoo.com 00967641345105 عين شمس

 ssan@fedu.bu.edu.egkamal.ha 01002841263 بنها التربية كمال إسماعيل عطية حسن ا.د/

 abd1231920@hotmail.com 01095406067 كفر الشيخ التربية كوثر قطب محمد ابو قورة أ.د/

لطفمممي عبمممد الباسممم  إبمممراهيم علمممم    أ.د/ 

 عيسى
 Dr_lotfi2006@yahoo.com 01001189881 المنوفية التربية

 Ghoneem1@hotmail.com 01224341287 بنها التربية محمد أحمد محمد إبراهيم غنيم ا.د/

 tHEWiSE8@YAHOO.COM 01007783363 عين شمس التربية محمد إسماعيل سيد حميدة  أ.د/ 

 msaid55300@yahoo.com 01222390375 الزقازيق التربية لرحمن حسنمحمد السيد عبد ا أ.د/ 

 almory54@yahoo.com 01223418938 الزقازيق التربية محمد المرى محمد اسماعيل  أ.د/

 أ.د/ 
 التربية محمد النوبى محمد على

 - زهرجامعة األ

 تفهنا
01145706215 communication555@yahoo.com 

 wtban@qu.edu.sa 0556434445 القصيم التربية لوطبانمحمد بن سلمان ا ا.د/

 mhussein@alexu.edu.eg 01226032477 اإلسكندرية التربية محمد حبشي حسين محمد ا.د/

 mohamedhussein40@yahoo.com 01006406858 بني سويف التربية محمد حسين سعيد حسين أ.د/

 ا.د/
 محمد رزق أحمد البحيري

الدراسات العليا 

 طفولةلل
 mo112001@hotmail.com 01008468608 عين شمس

 mohsaad90@hotmail.com 01001419630 األزهر التربية محمد سعد محمد علي ا.د/

 ghon33_salsm@yahoo.com 01005723151 حلوان التربية محمد عبد السالم غنيم أ.د/

محممممد عبمممد اللممماهر الطيمممب عبمممد      ا.د/

 الكريم
 eltayeb1944@gmail.com 81001001453 طنطا التربية
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 mghaffar01@gmail.com 01223464762 حلوان التربية محمد عبد القادر عبد الغفار أ.د/

 m.Eldeeb68@yahoo.com 01097958297 األزهر التربية محمد مصطفى مصطفى الديب ا.د/

 nauss.edu.samalshafei@ 50982290800966 الملك سعود التربية محمد منصور محمد الشافعي ا.د/

 M.m.m.a1313@gmail.com 50451281300966 الطائف اآلداب محمد موسى الشمراني ا.د/

 MMamo1981@yahoo.com 01005625161 عين شمس التربية محمود أحمد محمد عمر. ا.د/

 okasha_mahmod@edu.dmu.edu.eg 01223481167 دمنهور التربية محمود فتحي محمود عكاشة ا.د/

 Shapeep57@hotmail.com 01004144225 جنوب الوادي التربية قنا محمود محمد شبيب حسن ا.د/

 Mokhtar_elkial@edu.asu.edu.eg 01115416773 عين شمس التربية مختار أحمد السيد الكيال أ.د/ 

 abuelela60@yahoo.com 01000407107 بنها التربية أبو العال عبد اهللمسعد ربيع  ا.د/

 dr_mostafamofadal@windowslive.com 01091914616 جنوب الوادى التربية طفى ابوالمجد سليمان مفضلمص ا.د/

 mostafa.elharony@gmail.com 01117960608 حلوان التربية مصطفى محمد على الحار ني أ.د/

 msabdella_1957@hotmail.com 01001804842 القاهرة اآلداب معتز سيد عبد اهلل ا.د/

 nadiaabodonia@yahoo.com 0120559869 حلوان التربية نادية عبده عواض ابو دنيا /أ.د

 profnareman404@gmail.com 01001119293 بنها التربية ناريمان محمد رفاعي   أ.د/

 nssss2010@yahoo.com 0500158996 الملك خالد التربية نبيل صالح سفيان ا.د/

 Nagwa73_2013@yahoo.com 01090155111 الوادي الجديد تربيةال  اعر عبد اهللنجوى أحمد  ا.د/

 naguib_khouzam@yahoo.com 01227468982 عين شمس التربية نجيب الفونس نجيب خزام ا.د/

 ا.د/
 ندا حامد ابراهيم رماح

التربية للطفولة 

 المبكرة
 Nada.rammah1@gmail.com 01024437202 المنصورة

 nermiinsaleh96@yahoo.com 01122577770 بنى سويف االداب حمد صالحنرمين عبد الوهاب ا ا.د/

 Hebahussien2009@hotmail.com 1282624459 جامعة عين شمس كلية البنات هبه حسين إسماعيل طه  ا.د/

 hishamm2810@yahoo.com 01222968552 الزقازيق التربية هشام إبراهيم عبد اهلل محمد ا.د/

حميمممد تهمممامى احممممد  هشمممام عبمممد ال  أ.د/ 

 الفقى
 habdelhamid@yahoo.com 01223482867 بنى سويف االداب

هشممام عبممد الممرحمن عبممد الصممادق     ا.د/

 الخولى
 hesham.abdelrhman@gmail.com 01227341452 بنها التربية

 has11@fayoum.edu.eg 01001272831 الفيوم اآلداب هناء أحمد محمد شويخ ا.د/

 wasl55@hotmail.com 0555705539 الطائف التربية اهلل السواط صل اهلل عبد  ا.د/

 khalifawaleed@yahoo.com 01026254390 األزهر بالدقهلية التربية  ليد السيد أحمد خليفة أ.د/

 yahyaalrafei@yahoo.com 0555546592 الملك خالد التربية يحيى بن عبد اهلل الرافعي ا.د/
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