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 (  7102مساء املرشحني لعضوية جملس نقابة الصحفيني ) دورة هارس بأكشف 

 اجلريدة االسن الصحفي االســــــــــــن م

 اجلؿفوروة  ابراهقم نصر  ابراهقم امحد حمؿد عبد الرمحن نصر   .1

 روز القودف ابراهقم مـصور  ابراهقم مـصور عبد الؼادر عرفه  .2

3.  
 االهاىل ابو املعارى السـدوبى السـدوبىابو املعارى دؾقؿان حمؿد 

4.  
 االدبوع امحد مردى امحد السقد امحد السقد مردى 

5.  
 اخبار القوم امحد الصغري امحد حمؿد الصغري امساعقل عؾى

6.  
 العؿال ادامه امحد عؼبى ادامة امحد ابو الػتقان امني عؼبى

7.  
 العربى ادامة داود ادامة عبد العؾقم امحد داود

8.  
 اجلؿفوروة  ادامة زاود حمؿد حسن حسن زاودادامة 

9.  
 االهرام امساعقل العوامى امساعقل فرج امحد فرج العوامى

11.  
 اجلؿفوروة اكرام مـصور اكرام حمؿد حسن مـصور

11.  
 روز القودف امين عبد اجملقد امين عبد اجملقد حمؿد عبد اجملقد

12.  
 القوم السابع امين عقسى امين فؤاد عقسى حمؿد

13.  
 العؿال بادم حمؿود جووؾى حمؿود عبده امحد جووؾىبادم 

 االخبار بسـت ماجد بسـت ماجد مصطػى صابر  .14

15.  
 االحرار بشري العدل  بشري حمؿد العدل عبد الؾطقف

 االهرام بفاء مباذر بفاء الدون دؾقم مباذر  .16

 اجلؿفوروة بفجت الوكقل بفجت ذحاته حمؿد حسني الوكقل  .17

18.  
 اجلؿفوروة مجال عبدالرحقم عبدالرحقممجال امحد امحد 
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19.  
 اجلؿفوروة  مجال عؼل  مجال عؼل داملان دامل 

 االهرام حسن بدوع حسن حمؿد بدوع دقد  .21

21.  
 الؽرامة  حسن الؼبانى  حسن حمؿود رجب الؼبانى

22.  
 االهرام حسـى كؿال حسـى كؿال ابراهقم حسـني

23.  
 االهرام حسني الزناتى حسني حسن امحد امحد الزناتى

24.  
 اجلؿفوروة  محزة احلسقـى  محزة احلسقـى ابراهقم حمؿد

25.  
 ورـى حـان فؽرى حـان فؽرى ابراهقم بطرس

 حر خالد البؾشى  خالد حمؿد زكى البؾشى   .26

27.  
 االمة  خالد العطػى خالد حمؿد عووس العطػى

28.  
 اجلؿفوروة  دعاء الـجار  دعاء كؿال حسني متوىل الـجار 

29.  
 اخبار القوم رضوى عبد الؾطقف الرازق زاودرضوى عبد الؾطقف عبد 

31.  
 االهرام دامقة أبو الـصر دامقة حمؿد حمؿود امحد أبو الـصر

31.  
 دار اهلالل مسر الددوقى  مسر ابراهقم حمؿد ددوقى

32.  
 الدوار دقد بدرى دقد بدرى حمؿد حسن

 اخبار القوم ذقؿاء مصطػى  ذقؿاء مصطػى كؿال الدون حسن   .33

34.  
 اجلؿفوروة صػوت عؿران عؿران عؾىصػوت االمري 

35.  
 االهرام صالح عامر  صالح حمؿد عؾى حمؿد عامر 

36.  
 اجلؿفوروة ضقاء خارر ضقاء عبد العزوز عبده عؾى خارر

37.  
 االخبار املسائي ره حمؿد ابو الشقخ  ره حمؿد حمؿود امحد 

38.  
 روز القودف عبد اجلواد ابو كب عبد اجلواد حمؿود عبد اجلواد ابو كب
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39.  
 االهرام عبد الرءوف خؾقػة عبد الرءوف عبد املـعم عبد الرءوف خؾقػة

41.  
 االدبوع عبد الؼادر مبارك عبد الؼادر مبارك دووؾم 

 اجلؿاهري عبد الـاصر حمؿد عبد الـاصر حمؿد حمؿود امحد  .41

42.  
 االهرام عبري املردى  عبري املردى حمؿدون حمؿد

43.  
 مجفوروة  –حروتى  عدوى ره  عدوى حمؿد ره عدوى 

44.  
 العربى عؾى الػاتح عؾى حمؿد الػاتح حمؿد 

45.  
 وكالة انباء الشرق االودط عؿرو الؽاذف عؿرو حمؿد عؾى الؽاذف

46.  
 الددتور عؿرو بدر عؿرو مـصور امساعقل بدر

47.  
 روز القودف عقسى جاد الؽروم عقسى جاد الؽروم عقسى مراد

48.  
 الغد فارؿة احلاج فارؿة عؾى حسن عؾى احلاج

49.  
 الغد  فواز حمؿود  فواز حمؿود مردى فواز 

 املصرى القوم حمادن السـودى حمادن عبد اهلل دـودى مفدى  .51

51.  
 اجلقل حمسن هاذم حمسن حمؿد هاذم حمؿد

52.  
 دار اهلالل حمؿد السقد حمؿد السقد حسانني السقد

 اكتوبر حمؿد ربقع حمؿد ربقع امحد امام  .53

54.  
 الشروق حمؿد دعد عبد احلػقظ حمؿد دعد عبد احلػقظ حسني

55.  
 اخبار القوم حمؿد دعقد حمؿد دعقد حمؿد دؾقؿان 

56.  
 االهرام حمؿد خراجه حمؿد دقد امحد خراجه

57.  
 روز القودف  حمؿد دوود حمؿد صالح عؾى حسن عبد اهلل دوود

58.  
 العربى حمؿد عبد الداوم حمؿد عادل عبد الداوم امساعقل
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59.  
 الشعب حمؿودكارم  حمؿد كارم حمؿود حمؿد

 اجلؿفوروة حمؿد العزاوى حمؿد حمؿد حمؿد العزاوى  .61

 اجلؿفوروة حمؿد مـري حمؿد مـري توفقق السقد الروبى  .61

 االخبار حمؿد حيقى وودف حمؿد حيقى حمؿد وودف   .62

63.  
 االهرام خمتار ذعقب  خمتار ذعقب عبداهلل مرزوق

64.  
 االهرام مروة احلداد مروة حامد مصطػى احلداد

 االهرام مصطػى الغؿرى امحد اذرف امحد حمؿد الغؿرى مصطػى  .65

66.  
 اجلؿفوروة مصطػى عبقدو مصطػى عبد السؿقع حمؿد عبقدو

67.  
 اخبار القوم ممدوح الصغري ممدوح دقد صغري امحد

68.  
 الغد ناجى ولقم ناجى ولقم ابراهقم رزق اهلل

69.  
 االهرام هشام وونس  هشام حمؿد حمؿد وونس 

 االهرام وجدى رزق وجدى حمؿد عطقة رزق  .71

71.  
 الوفد وادر ذورى وادر ذورى عؾى جاد

72.  
 الؼومقة  وادر دؾقم وادر عبد املـعم عبد العال دؾقم

73.  
 اجلؿفوروة وادر كامل وادر حمؿد كامل فؤاد الشعراوى

 
 وكيل أول النقابة    

 رئيس اللجنة املشرفة
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