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األدب والنقداآلدابدمنهورأستاذEman.barakat@art.dmu.edu.egفؤاد بركاتإيمان. د.أ

األدب والنقددار العلومالقاهرةأستاذAlaiman66@hotmail.comمحمد ميدانأيمن. د.أ

األدب والنقداأللسنعين شمسأستاذgaalswn@gmail.comأبوزيد محمدجالل. د.أ

يصبحي.د.أ
العلوم اللغويةاآلدابطنطاأستاذSoubhy.abdelgawad@art.tanta.edu.egإبراهيم عبد الجواد الفق 

األدب والنقداآلدابدمنهورأستاذOmar.hassan@art.dmu.comشحاتة محمدعمر. د.أ

النقد والبالغةاآلدابالمنوفيةأستاذEidbalbaa333@gmail.comعلي مهدي بلبععيد.د.أ

األدب والنقدالتربيةدمنهورأستاذ.Dma1966d@yahoo.com.عبد الحميد خليفةمحمد. د.أ

النقد والبالغةاآلدابدمنهورأستاذMohamed.aboail.dmu.edu.egمحمود أبوعليمحمد. د.أ

العلوم اللغويةاآلدابدمنهورأستاذMahmoud.abdelhafez@art.dmu.egفراج عبد الحافظمحمود. د.أ

يإيمان. د.أ ياآلدابأستاذمحمد حلمي المليج  ز األدب المقارن والنظرية " ألدب اإلنجلير

النقدية المعارصة واألدب األمريكي

"علم المعاجم" اللغويات اإلنجليزيةاآلدابأستاذمحمد خميس الزوكةميراندا. د.أ

 علي علي فقيهعبد الحفيظ. د. أ
miranda.mohamed@outlook.com ;  

melzouka@art.dmu.edu.eg
مصرأستاذ

نحو وصرف مقارن لغة " اللغويات اإلنجليزية
إنجليزية

التاريخ الحديثاآلدابالقاهرةمصرأستاذIman3amer@yahoo.comعبد المنعم عامرإيمان محمد

الملك خالدالسعوديةأستاذaalfaya@kku.edu.saبن يحير آل فايعأحمد.د.أ
العلوم 

اإلنسانية
التاريخ الحديث

التاريخ الحديثالتربيةعين شمسمصرأستاذDr_ gamalshakra@yahoo.comمعوض شقرةجمال.د.أ

عيد أحمد الناغيةد خالد.أ
KHALED.ALNAGHYAH@fart.bu.edu.

eg
التاريخ الحديثاآلداببنهامصرأستاذ

يسعيد ب. د.أ
ز
الملك خالدالسعوديةأستاذsmsalqahtani@kku.edu.saن مشيب القحطان

العلوم  
اإلنسانية

التاريخ الحديث

التاريخ الحديثاآلدابدمنهورمصرأستاذS_harriedy@yahoo.comهريديصالح. د.أ

يعاصم أحمد.د.أ
 
التاريخ الحديثاآلدابحلوانمصرأستاذassem_eldessouki@yahoo.comالدسوق

مصر emanelmeligi@hotmail.com ; 

ehmeligi@art.dmu.edu.eg
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التاريخ الحديثاآلدابالفيوممصرأستاذprof_elgemaiey@yahoo.comالجميعيعبد المنعم.د.أ

التاريخ الحديثاآلداببنهامصرأستاذdr.latifa.salem@gmail.comمحمد سالملطيفة.د.أ

التاريخ الحديثاآلدابعين شمسمصرأستاذMwahmed52@gmail.comعبدالوهابمحمد. د.أ

التاريخ اإلسالمي والعثمانياآلداباليرموكاألردنأستاذdr.anagreh72@yahoo.comمحمود خلف العناقرةمحمد.د.أ

التاريخ الحديثاآلدابالبصرةالعراقأستاذDmish3al@gmail.comمفرح ظاهرمشعل. د.أ

زمهند. د.أ األردنأستاذMohannad974@yahoo,comمبيضير
الجامعة 
األردنية

التاريخ الحديثاآلداب

ارميشيل. د.أ التاريخ الحديثاآلداباكس انفرنساأستاذMichel.tuchscherer@wanadoo.frتواشير

الجغرافيا البشريةاآلدابمصرأستاذazeem@art.dmu.edu.egأحمد عبد العظيمعبد العظيم. د.أ

يعالء الدين. د.أ الجغرافيا االقتصاديةاآلدابمصرأستاذalaa.ezzat@art.dmu.edu.egعزت شلي 

الجيومورفولوجيااآلدابمصرأستاذalaa.ezzat@art.dmu.edu.egمحمد محمد شعلةماجد. د.أ
محمد عبد . د.أ

القادر
الجغرافيا االقتصاديةاآلدابمصرأستاذdr_mabdelkader@yahoo.comعبد الحميد

الجيومورفولوجيااآلدابمصرأستاذmagdytorab@art.dmu.edu.egمجدي مصطقز ترابمحمد. د.أ

الفلسفة الحديثة والمعاصرةاآلدابمصرأستاذطلبه سلكها د إبراهيم. أ 

الفلسفة اإلسالمية والتصوفاآلدابمصرأستاذمحمود إسماعيل الجزارد أحمد. أ 

الفلسفة اإلسالميةاآلدابأستاذالصاوي أحمد عبد الرحيم د الصاوي. أ 

الفلسفة اإلسالمية وعلم الكالماآلدابمصرأستاذ عبد الرحمن محمدد سيد. أ 

الفلسفة اليونانيةاآلدابمصرأستاذعباس عطيتود حربي. أ 

الفلسفة اإلسالميةاآلدابمصرأستاذعبد القدر البحراويد عبد القادر. أ 

فلسفة السياسةاآلدابمصرأستاذمحمد إسماعيلد فضل هللا. أ 

اآلدابمصر أستاذزكي غاليد ميالد. أ 
الفلسفة اليونانية وفلسفة العصور الوسطي 

األوروبية
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علم االجتماععلوم الجريمةالسعوديةأستاذialjuwair@gmail.comبن مبارك آل جويرإبراهيم. د.أ

علم االجتماع الحضرياآلدابمصرأستاذDr.hamedelhady@gmail.comعبده الهادي أحمدحامد.د.أ

السعوديةأستاذaaghareeb@imami.edu.sa بن علي رشيد الغريبعبد العزيز. د.أ
العلوم 

االجتماعية
علم االجتماع

اإلعالماالتصالاإلماراتأستاذHishamz62@yahoo.comمحمد عباس زكرياهشام.د.أ

أستاذ اآلثار اليونانية والرومانيةاآلدابدمنهورمصرأستاذamfshafei@hotmail.comخميس الشافعيد حنان.أ

أستاذ اآلثار اليونانية والرومانيةاآلدابدمنهورمصرأستاذHalashafie2017@hotmail.comالصاوي إبراهيمسماح. د.أ

أستاذ اآلثار اليونانية والرومانيةاآلدابدمنهورمصرأستاذDean.art@dmu.edu.eg عبد المحسن قاسمد عبير.أ
د عزت زكي .أ

حامد قادوس
أستاذ اآلثار اليونانية والرومانيةاآلدابإسكندريةمصرأستاذSameisawy@art.dmu.edu.egزكي حامد قادوس

يمحمد. د.أ
أستاذ اآلثار اليونانية والرومانيةاآلداباألسكندريةمصرأستاذAbirkassem1@art.dmu.edu.egعبد الغيز

أستاذ اآلثار اليونانية والرومانيةاآلداباإلسكندريةمصرأستاذحجاجد منى.أ

مصرأستاذalshazly2021@hotmail.comعبد القادر الشاذليأحمد.د.أ

مصرأستاذ كامل راويأحمد.د.أ

مصرأستاذعطية مطاوعسعيد

زشيرين.د.أ مصرأستاذShirien_hassanian@hotmail.comعبد النعيم محمد حسنير

أستاذ االداب.جياللي ليابس سيدي بلعباسالجزائراستاذh_azzaz@yahoo.comعزازحسنية. د.أ

استاذ الجغرافيا  اآلدابجامعة ابن خلدون الجزائراستاذBakel.d.univ@gmail.comباقلدنيا. د.أ

استاذ الجغرافيا  اآلداببغداد استاذAbbasalsaadi1943@yahoo.comفاضل السعدىعباس. د.أ
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