
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
  

  
  

  تحت التمرين بجدول لقيدلتقدموا الذين كشف بأسماء 
 2201- 9-1بتاريخ 

  الجريدة  االسم   م
  األھرام  احمد أمين عيد احمد عرفات 1

  األھرام  مد الرفاعىاحمد سعد الدين اح 2

  األھرام  احمد سليمان عيد محمد 3

  األھرام  حمودةاحمد سمير على  4

  األھرام  سلطان أميناحمد طارق  5

  األھرام  احمد عادل قرنى محمود 6

  األھرام  عطية إبراھيماحمد عبد العال  7

  األھرام  احمد نصر على محمد 8

  األھرام  إبراھيماحمد يحيى جاد هللا  9

  األھرام  وض احمد محمد النويشىع إسماعيل 10

  األھرام  اشرف جالل الدين سيد عمران 11

  األھرام  اشرف محمد محمود إمام ھزاع 12

  األھرام  السيد محمد يوسف إبراھيم 13

  األھرام  الشوادفى محمد الشوادفى 14

  األھرام  البحيرى إبراھيمالعوضى على  15

 األھرام  خضر إبراھيمامانى عبد الرازق  16

  األھرام  على الشاھد ھيمإبرا إيمان 17

 األھرام  محمد البدرى محمد محمد الدق إيمان 18



 

  
  
 

  الجريدة  االسم  م 
  األھرام  باسم أبو العباس محمد محمود 19

  األھرام  حسنى مبارك محمد حسين احمد 20

 األھرام  حورية محمد اويحيى دليوى  21

  األھرام  دينا احمد عبد الوھاب عبد الرحمن 22

  األھرام  السعيدرانية احمد محمد  23

  األھرام  رانيا على عبد هللا حسين 24

  األھرام  سيد إبراھيمرانيا محمد  25

  األھرام  رحاب عبد المنعم احمد حسب النبى  26

  األھرام  رحاب محمد السيد محمود 27

 األھرام  رسمى فتح هللا حسين فتح هللا 28

  األھرام   رشا جالل حسن احمد 29

  ھراماأل  الشافعى أمينرضوى امرى صالح  30

  األھرام  سارة محمد سيف الدين سيد 31

  األھرام  سارة محمد محمد طعيمه 32

  األھرام  سالى صفوت مسعد على الھلوتى 33

  األھرام  سعيد قدرى محمود على 34

  األھرام  شريف عادل أنيس حسن 35

  األھرام  شعبان محمد عبد العليم على 36

 األھرام  شيماء احمد شعبان حسنين 37



 

  
 

  الجريدة  االسم  م 
  األھرام  شيماء احمد محمود منير 38

  األھرام  شيماء عادل محمد السيد الجزار 39

  األھرام  صفاء عبد العزيز عبد هللا  سند 40

  األھرام  عاطف محمد مصطفى زايد 41

  األھرام  عبد الرحمن احمد احمد زياده حجازى 42

  األھرام  عبد الرحمن رجب عبد الرحمن الشيخ 43

  األھرام  حسن عبد الفتاح محمود عبد الفتاح 44

  األھرام  على عبد الحميد بكر محمد 45

  األھرام  عماد فتحى بدر بندارى 46

 األھرام  عيد محروس احمد الديب 47

  األھرام  غادة السعيد محمود عبد المجيد 48

  األھرام  فاطمة حامد عبد السالم متموح العربى 49

  األھرام    كريم حسن فاروق حسن 50

  األھرام  ماجد عبد القادر عبد القادر على 51

  األھرام  محروس عبد الرؤف محروس إبراھيم 52

 األھرام  محمد احمد عبد القادر محمد 53

 األھرام  محمد احمد على عبيد 54

  األھرام  محمد احمد محمد أبو العينين 55

  األھرام  محمد السيد خير هللا خفاجى 56



 

  
  
 

  الجريدة  االسم  م 
  األھرام  محمد بيومى عبد النعيم السمان 57

 األھرام  جازى السيد حجازىمحمد ح 58

 األھرام  محمد حسنى مراد محمد 59

 األھرام  محمد عدلى محمد محمد إبراھيم 60

  األھرام  محمد فتحى بيومى احمد 61

  األھرام  محمد مصطفى محمد مصطفى 62

  األھرام  محمد وطنى محمد على 63

  األھرام  محمود محمد محمود سيد احمد 64

  األھرام  مروه عبد العزيز عزت محمد الميرغنى 65

 األھرام  مروة مصطفى عبد هللا السنوسسى 66

  األھرام  مشيرة محمد عبد هللا سليمان 67

 األھرام  معتز مصطفى الزينى على شمس الدين 68

  األھرام  منى السيد عبد الرحمن حسانين 69

  األھرام  مھا محمد رمضان منصور 70

  األھرام  مى مصطفى سميح عويس عليوة 71

  األھرام  لخولىمى وحيد عبد هللا حامد ا 72

  األھرام  ميرفت عبد الرحمن حسين يوسف 73

  األھرام  نبيل على السيد بدر 74

 األھرام  نشوى حافظ شوقى مرسى 75



 

  
 

  الجريدة  االسم  م 
  األھرام  نھى إبراھيم محمد خليفة 76

 األھرام  نھى محمد سيد صالح مجاھد 77

  األھرام  ھاجر احمد على إسماعيل 78

  األھرام  يرىھانى حسنى األسمر ھالل بح 79

  األھرام  ھند مصطفى عبد الغنى مصطفى 80

 األھرام  عبد الحميد محفوظ عبد الكريم ھويدا 81

  األھرام  ھيثم ماھر عبد الصمد محمد عبد الرحيم 82

  األھرام   وفاء عبد الروؤف عوض على 83

  األھرام  والء محمد مرسى حفنى 84

 األھرام  وليد نشأت محمد حسن شام 85

 األھرام  يل محمد فرجياسمين أسامه إسماع 86

  األھرام  يحيى محمد منير محمد حسن 87

 األھرام  يسرى ماھر عبد الخالق السيد 88

  أخبار اليوم  إبراھيم الطاھر إبراھيم محمد 89

  أخبار اليوم أبو اليزيد محمد عبد المقصود شيخ روحه 90

  أخبار اليوم  احمد عاطف محمد العوام 91

  اليوم أخبار  احمد عبد الفتاح احمد أبو ريه 92

  أخبار اليوم  احمد محمد احمد محمد 93

  أخبار اليوم  احمد محمد إسماعيل السيد 94

  أخبار اليوم  احمد محمد فتحى عبد الجواد 95



 

  
 

  الجريدة  االسم  م 
  أخبار اليوم  أسماء صالح محمد محمد عزب 96

  أخبار اليوم  أسماء فتحى عبد الحليم كمال 97

  يومأخبار ال  الخطيب جمال مدكور إبراھيم 98

  أخبار اليوم  أمال ربيع عثمان خليل 99

  أخبار اليوم  أيمن عبد المنعم احمد حبنه 100

  أخبار اليوم  حاتم محمد احمد محمد عبد هللا 101

  أخبار اليوم  رأفت احمد محمود عبد القادر 102

  أخبار اليوم  رحاب أسامه عبد الھادى إبراھيم صقر 103

  أخبار اليوم  رشا حسن عطية الليثى 104

  أخبار اليوم  مد سليمان محمدسليمان مح 105

  أخبار اليوم  سيد عبد النبى احمد احمد 106

  أخبار اليوم  شريف عبد هللا إسماعيل حسين 107

  أخبار اليوم  شيماء مصطفى كمال محمد إبراھيم 108

  أخبار اليوم  صفوت إبراھيم إبراھيم ناصف 109

  أخبار اليوم  طه محمد محمود احمد 110

  ومأخبار الي  عامر السيد محمود احمد 111

  أخبار اليوم  عرفان عبد العال صالح رتيمه 112

  أخبار اليوم  على عبد العال عبد الحفيظ عبد العال 113

  أخبار اليوم  فاتن زكريا محمود حلمى طه 114

  أخبار اليوم  فاطمة بدوى رمضان مجاھد 115



 

 
 

  الجريدة  االسم  م 
  أخبار اليوم  محرم السيد على حسين محسن 116

  يومأخبار ال  محمد سيد محمد سيد 117

  أخبار اليوم  محمد شوقى محمد الشماع 118

  أخبار اليوم   محمد صابر احمد البطاوى 119

  أخبار اليوم  محمد عبد المنعم محمد إدريس 120

  أخبار اليوم  محمد محمود عبده عبد الحميد 121

  أخبار اليوم  مدحت محمود عبد الرحمن نصار 122

  أخبار اليوم  مديحه احمد حسين حسن 123

  خبار اليومأ  مرفت عمر محمد عمر 124

  أخبار اليوم  مروة صالح محمد صالح 125

  أخبار اليوم  دمصطفى احمد لبيب عبد المقصو 126

  أخبار اليوم  مھا حسين فرحان حسين 127

  أخبار اليوم  نسرين فاروق عبد المحسن العسال 128

  أخبار اليوم  نورا محمد حسن سيد احمد 129

  أخبار اليوم  ھيام ناجى يادم محمد يادم 130

  أخبار اليوم  الغنى إبراھيم الشابورىوفاء على عبد  131

  الجمھورية  احمد إبراھيم حسن صبرى 132

 الجمھورية  احمد سيد مجاھد موسى 133

 الجمھورية  احمد محمد محمدى عبد الال  احمد 134

 الجمھورية  اشرف توفيق عباس العبد 135



 

  
  
 

  الجريدة  االسم  م 
 الجمھورية  أيمن سالمة عبد الخالق ندا 136

 الجمھورية  خليفة احمدأيمن عبد الرحمن  137

  الجمھورية  دعاء عبد الغنى محمد أبو العطا 138

  الجمھورية   رشا سعيد محمد عبد النبى  139

  الجمھورية  ريھام عبد الحميد إمام عيد  140

 الجمھورية  سامح رضا محمد العزب  141

 الجمھورية  سماح  عبد الفتاح مرسى محمد عطوه 142

 الجمھورية  سماح منسى عبد المقصود محفوظ 143

  الجمھورية  عزت طلعت عبد العال سليمان 144

  الجمھورية  عصام رضا محمد عبد النعيم 145

 الجمھورية  عالء الدين محمد عواد الصاوى 146

  الجمھورية  فاطمة احمد محمود سليمان 147

  الجمھورية  محمود احمد محجوب محمد 148

 الجمھورية  منى حسن على الحديدى 149

  مھوريةالج  ميادة صالح عبد المنعم عبد السالم 150

 الجمھورية  ناھد محمد عبد السالم ادم 151

 الجمھورية  نفيسة محمد زين مكى عمر 152

 الجمھورية  نورھان عاطف قمر الزمان احمد 153

  الجمھورية  وليد السيد إبراھيم احمد شاھين 154



 

  
  
  
 

  الجريدة  االسم  م 
 الجمھورية  ياسمين ياسين ياسين ياسين مرسى 155

 يةالجمھور  يوسف محمد يوسف يحيى  156

  روز اليوسف  محمد بكر عبد الرحمن بكر 157

  دار الھالل  ناجى فايز اسكندر فرح 158

  اإلذاعة والتليفزيون  عادل خفاجى احمد حماد 159

 وكالة أنباء الشرق األوسط  احمد بھاء الدين احمد على 160

 وكالة أنباء الشرق األوسط  جيالن ممدوح عبد الخالق محمد على 161

 وكالة أنباء الشرق األوسط  خالد على محمد على قنديل 162

 وكالة أنباء الشرق األوسط  سارة محمود عبد المنعم سيف النصر 163

 وكالة أنباء الشرق األوسط  شريف سيف الدين مصطفى على خليل 164

 وكالة أنباء الشرق األوسط  محمد إسماعيل إبراھيم  عبد الرحمن 165

 طوكالة أنباء الشرق األوس  محمد عبد العزيز محمد إبراھيم  166

  أكـــــــــــــــــتوبر  حسام نادى إبراھيم الشيمى شنب 167

  أكـــــــــــــــــتوبر  ريھام رمضان سيوفى مھدى 168

  أكـــــــــــــــــتوبر  سمر محمود شافعى محمود 169

  أكـــــــــــــــــتوبر  صالح ثابت احمد نور الدين 170

  أكـــــــــــــــــتوبر  عال حسن عبد الرشيد محمد 171

  أكـــــــــــــــــتوبر  فوزى مرسى فوزى مرسى الفقى 172

  أكـــــــــــــــــتوبر  محمد حسنين محمد حسنين الدرس 173



 

  
  
  
 

  الجريدة  االسم  م 
 أكـــــــــــــــــتوبر  محمد حمزة عبد الخالق الدوى 174

 أكـــــــــــــــــتوبر  محمد محمد محمود الريس 175

 ـــــــــــــــتوبرأكــ  منى زكريا حسين مكاوى 176

  أكـــــــــــــــــتوبر  مى أنور ھارون بخات 177

 أكـــــــــــــــــتوبر  نسرين مصطفى محمد منصور 178

 أكـــــــــــــــــتوبر  ھبة محمد مظھر أبو طالب 179

  الشروق  احمد إسماعيل عبد الصمد احمد 180

  الشروق  الشيماء عزت محمد عبد الغفار 181

  الشروق  عثمانحمادة بعزق مصطفى  182

  الشروق  خالد عادل محمد محمد 183

  الشروق  روجيه عماد فتحى أنيس 184

  الشروق  عبد الرحمن مصطفى حسن طه 185

  الشروق  عصام محمود عبد هللا عامر 186

  الشروق  عالء على شبل السيد 187

  الشروق  عمرو محمد إسماعيل احمد 188

  الشروق  محسن حامد حامد عشرى 189

  لشروقا  محمد عادل على السيد قلبه 190

  الشروق  محمد عنتر محمد إبراھيم 191

  الشروق  محمود محمد احمد محمد 192
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  الشروق  ھالة عبد اللطيف محمد حسين 193

  الشروق  يونس درويش محمود إبراھيم 194

  اليوم السابع  إسماعيل رفعت إبراھيم إسماعيل 195

  اليوم السابع  محمد عبد العظيم سليمان عابد ربيع 196

  اليوم الســـابع  سى السيد محمد احمد محمد مرسىنان 197

 رى اليومالمص  الفت عبد الحكيم احمد سليمان 198

  المصرى اليوم  إيمان احمد عبد الھادى  فايد 199

  المصرى اليوم  حسين عبد هللا عباس محمد 200

  المصرى اليوم  خلف على حسن على 201

  المصرى اليوم  سماح عبد اللطيف سيد احمد إبراھيم 202

  المصرى اليوم  عاطف محمد احمد سوزان 203

 المصرى اليوم  عبد الحميد على عبد الحميد على 204

 المصرى اليوم  غادة عبد المنعم إبراھيم غالب 205

 المصرى اليوم  غادة محمد إبراھيم عيد الشريف 206

  المصرى اليوم  كريمه سليمان حسن إسماعيل 207

 المصرى اليوم  محمد حسنى شاكر الصيفى 208

  المصرى اليوم  السنھورىمحمد صبرى أنور  209

  المصرى اليوم  محمد طلعت عبد الرحيم محمد داود 210

 المصرى اليوم  مصطفى شفيق مصطفى عالم 211
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 المصرى اليوم  ممدوح عرفه عبده إبراھيم 212

  اليومالمصرى   منة هللا احمد مصطفى صالح 213

 المصرى اليوم  نيرة سعد عبد الحميد الشريف 214

  المصرى اليوم  د عادل محمدھبة احم 215

 اليوم 0المصرى   وليد مجدى محمد حفنى 216

 المصرى اليوم  وليد محمد عبد الوھاب محمد 217

  المصرى اليوم  يمنى عاطف على مختار 218

  صوت األمة  الفت عبد الظاھر احمد عوض هللا 219

  صوت األمة  أمل عبد المنعم زكى عبد المجيد 220
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  البورصة  د السيدوليد عبد العظيم محمو 228

  السوق العربية  احمد حسن محمد جاد الكريم 229

  السوق العربية  احمد كمال احمد السيد 230

  السوق العربية  مروة على محمد عبد الاله 231
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  السوق العربية  مصطفى محمد الشحات فتوح زمزم 232

  السوق العربية  نھى عمر عبد السالم محمود 233
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  اليوم  ثناء حسن إبراھيم حسن 235
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  اليوم  سيد عبد الفتاح خالد رضوان 238

  اليوم  صالح إمام أنور فرج هللا 239
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