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 البريد اإللكتروني لإلدارات واألقسام والوحدات 

 إدارة الكلية

 كتروني اإللبريد ال الباسورد  اآلسم 

 dean@edu.asu.edu.eg  عميد الكلية  .1

 viced_research@edu.asu.edu.eg  وكيل الكلية للدراسات العليا  .2

 viced_students@edu.asu.edu.eg  وكيل الكلية لشئون الطالب  .3

 viced_community@edu.asu.edu.eg  وكيل الكلية لشئون البيئة  .4

 generalmanager@edu.asu.edu.eg  مدير عام  الكلية  .5

 college_board@edu.asu.edu.eg  مجلس الكلية  .6

 

 األقسام األكاديمية 

 كتروني اإللبريد ال الباسورد  اآلسم 

 foundation_edu_depart@edu.asu.edu.eg  التربية قسم أصول  .1

 bio_geo_depart@edu.asu.edu.eg  قسم البيولوجى  .2

 histroy_depart@edu.asu.edu.eg  قسم التاريخ .3

 special_edu_depart@edu.asu.edu.eg  قسم التربية الخاصة  .4

 comp_edu_depart@edu.asu.edu.eg  قسم التربية المقارنة  .5

 geography_depart@edu.asu.edu.eg  قسم الجغرافيا  .6

 math_depart@edu.asu.edu.eg  قسم الرياضيات  .7

 ment_hygiene_depart@edu.asu.edu.eg  قسم الصحة النفسية  .8

 philosophy_depart@edu.asu.edu.eg  قسم الفلسفة  .9

 physics_depart@edu.asu.edu.eg  قسم الفيزياء  .10

 chemistry_depart@edu.asu.edu.eg  قسم الكيمياء  .11

 german_depart@edu.asu.edu.eg  قسم اللغة األلمانية  .12

 english_depart@edu.asu.edu.eg  قسم اللغة االنجليزية  .13

 arabic_islamic_depart@edu.asu.edu.eg  قسم اللغة العربية  .14

 french_depart@edu.asu.edu.eg  قسم اللغة الفرنسية  .15

 curricula_meth_depart@edu.asu.edu.eg  قسم المناهج  .16

 psychology_depart@edu.asu.edu.eg  قسم علم النفس  .17
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    خاصالطابع المراكز ذات ال

 كتروني اإللبريد ال الباسورد  المركز 

 cee@edu.asu.edu.eg  مركز التميز التربوي 

 cpc@edu.asu.edu.eg  مركز االرشاد النفسى  

 gce@edu.asu.edu.eg    لدراسات وبحوث اللغة االلمانية  مركز التميز 

 cdue@edu.asu.edu.eg  الجامعى  مركز تطوير التعليم 

 cdelt@edu.asu.edu.eg  اللغة االنجليزية تدريس   مركز تطوير 

 

 األقسام اإلدارية   

 كتروني اإللبريد ال الباسورد  القسم 

 generalmanager@edu.asu.edu.eg  مدير عام الكلية  .1

 dues@edu.asu.edu.eg  االستحقاقات  .2

 purchases@edu.asu.edu.eg  التوريدات  .3

 graduates@edu.asu.edu.eg  خريجين ال .4

 youthcare@edu.asu.edu.eg  رعاية الشباب  .5

 admin_affairs@edu.asu.edu.eg  شئون العاملين  .6

 graduate_studies@edu.asu.edu.eg  الدراسات العليا  .7

 isco-irco@edu.asu.edu.eg  الوافدين  رعاية مكتب  .8

 student_affairs@edu.asu.edu.eg  شئون الطالب  .9

 examinations@edu.asu.edu.eg  ادارة االمتحانات  .10

 public_affairs@edu.asu.edu.eg  شئون عامة  .11

 admin_affairs@edu.asu.edu.eg  شئون عاملين  .12

 archives@edu.asu.edu.eg  االرشيف  .13

 dues@edu.asu.edu.eg  االستحقاقات  .14

 educational_upgrading@edu.asu.edu.eg  التأهيل تربوى  .15

    الوحدات

 كتروني اإللبريد ال الباسورد  الوحدة 

 quality_unit@edu.asu.edu.eg  الجودة وحدة توكيد  .1

 irco@edu.asu.edu.eg  وحدة االتصال والتعاون الدولى  .2
 itunit@edu.asu.edu.eg  وحدة تكنولوجيا المعلومات  .3
 cmu@edu.asu.edu.eg  وحدة ادارة االزمات  .4
 used@edu.asu.edu.eg  البيئه وحدة خدمه المجتمع وتنمية  .5
 spu@edu.asu.edu.eg  وحدة النشر العلمى  .6
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 photo_unit@edu.asu.edu.eg  التصوير  .16

 purchases@edu.asu.edu.eg  التوريدات  .17

 account_unit@edu.asu.edu.eg  الحسابات  .18

 treasury@edu.asu.edu.eg  الخزينة  .19

 budget@edu.asu.edu.eg  الميزانية  .20

 warehouses@edu.asu.edu.eg  المخازن  .21

 youthcare@edu.asu.edu.eg  رعاية الشباب  .22

 cult_relations@edu.asu.edu.eg  عالقات ثقافية  .23

 public_relations@edu.asu.edu.eg  عالقات عامة  .24

 security@edu.asu.edu.eg  مكتب األمن  .25

 المكتبات
 graduate_library@edu.asu.edu.eg  مكتبة الدراسات العليا  .1

 student_library@edu.asu.edu.eg  مكتبة الطالب  .2

 e_library@edu.asu.edu.eg  المكتبة االلكترونية  .3

 
 

 ملحوظة: يتم الدخول الى االيميل من خالل الموقع التالى:
login.microsoftonline.com 

 

  

 

تكنولوجيا المعلومات وحدةمدير                       

  د. هاني نادي يوسف 
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