
 م األسم المهنة رقم العضو

 1 البرم احمد احمد رامى محمد محمد صاحب االمتياز 2021/00/100

 2 احمد محمد حسنين محمد رضوان رئيس مجلس االدارة 2021/00/200

 3 عماد أبو سمره إبراهيم سكرتير التحرير 2019/010/200

 4 احمد محسن المطعنى مستشار إعالمى 2021/111/2120

 5 عصام الشربينى رئيس التحرير 2021/0033/300

 6 رابعه فاروق الكيال مدير مكتب بورسعيد 2021/0013/400

 7 دنيا محمد الصباحى حميدة صحفى عام 2021/002/100

 8 مصطفى مصطفى عوض الطوار أحمد ائب مدير العالقات العامةن 2021/001/200

 9 احمد سعيد على مهيرى مراسل صحفى 2021/11/124

 10  عام–صحفى  2020/997/02

 11 حامد ناصف يوسف رئيس تحرير تنفيذى 2021/001/02

2019/0010/1000   12 

 13 محمد عبد اللطيف مستشار قانونى 2021/909/090

 14 احمد سمير السيد محمد محرر صحفى 2021/101/010

 15 يسن الدباوى نشأت ابراهيم  مدير مكتب الغربية 2021/101/10

 16 اسالم أحمد جاد مراسل صحفى 2021/010/100

 17 فريد نجيب جرجس بسخرون مدير مكتب كفر الشيخ 2021/122/3130

 18 سين محمد عبد العالحسيد  محرر صحفى 2021/144/5150

 19 عمرو عبد الهادى على صحفى عام 2021/120/320

 20 السيد محمد رضا مصطفى السيد محاسب 2021/166/7170

 21  مفصول 2019/177/8180

2019/188/9190   22 

 23 حمدى سعيد على ابراهيم مدير مكتب الدقهلية 2021/321/121

 24 محمد سيد زكى محمد محرر صحفى 2021/089/070

 25 عماد محمود الباجورى كاتب صحفى 2021/11/121

 26  مفصول 2019/200/030

 27 عبد العزيز سالموائل سالم  مشرف محافظات 2021/210/040

 28 تامر على احمد ابراهيم الشيخ مدير تحرير 2021/211/041

2021/211/041   29 

 30 رضا منصور عبد العزيز محرر صحفى 2021/212/042

 31 زكريا عازر جاد الكريم مدير مكتب اسيوط 2021/213/043

 32 جمال فتح هللا عبد السالم مدير مكتب القاهرة 2021/214/044

 33 محمد فتحى دكرورى رئيس قسم التحقيقات الدينية 2021/215/045



 34 غادة امين عبد الرازق مبروك الطحاند/ نائب رئيس مجلس االدارة 045 /2021/215

 35 عبد المنصف عوض عبد المنصف محمد محرر صحفى  2021/216/046

 36 سهام عبد الحميد يوسف مدير تنفيذى 2021/217/046

 37 محمد اشرف على متولى محمد عنون مراسل صحفى 2021/217/047

 38 حاتم الشوادفى محمد حسن مستشار اعالمى 2021/0099/8800

 39 جيهان يوحنا سيف محررة صحفية 2021/283/800

 40 راندا عطوان محمد عبدة ةصحفى ةمحرر 2021/0010/100

 41 جمال أحمد عيد اسماعيل صحفى صورم 2021/218/048

 42 شيرين حسن عبد العال رزق البغدادى محرره صحفية 2021/220/050

 43 وائل عيد انور محمد امارة الغربية مشرف  2021/221/051

 44 احمد مسعد سعد محمد محمد مراسل صحفى 2021/222/052

 45 ياسمين عيد عز الدين حسن محررة صحفية 2021/223/053

 46 عوض ناجى عبد الحكيم ناجى محمد محرر صحفى رياضى 2021/224/054

2019/224/054   47 

 48  محمد حجازى عبد الجابر عبد الواحد صحفى  اسلرم 2021/226/056

 49 هالة فؤاد السيد محمد عبد السالم  محررة صحفية  2021/227/057

 50 نجاة عواد سليم خليل مصور صحفى 2021/228/058

 51 احمد فؤاد عبد الرحمن عبد الغنى تامر محرر صحفى 2021/229/052

2019/230/060   52 

 53 نبيل جرجس شكرى جرجس مصور صحفى 2021/231/061

 54 احمد طلعت أحمد البسيونى محرر صحفى 2021/233/063

 55 محمد ابراهيم عبد الباقى غريب احمد مدير مكتب جنوب سيناء 2021/234/064

2019/235/065   56 

 57 هدير محمد زكريا عبد الحافظ محررة صحفية 2019/236/066

2019/237/067   58 

 59 دعاء محمود محمد احمد السيد مدير تحرير 2021/238/068

2019/241/071   60 

 61 محمد ابراهيم محمد محمد محرر صحفى الدقهلية 2021/244/074

 62 هانى محمدى احمد محرر صحفى 2021/247/077

2019/247/078   63 

 64 ندى زكى محمود السعيد مراسلة تحت التدريب 2021/250/080

2019/254/084   65 

2019/255/085   66 

 67 احمد محمد داود االزهرى عبد الرحمن رئيس قسم التحقيقات السياحية 2021/256/086

 68 محمد صبرى عوض السيد محرر صحفى 2021/257/087



 69 مسعد عبد الحميد محمود محمد محرر صحفى 2021/258/088

 70 عزة وجيه منصور محمد الشاعر مدير مكتب البحر االحمر 2021/289/089

 71 عالء محمد احمد صابون محرر صحفى 2021/293/093

 72 منى حماده ابراهيم الحديدى نائب مدير قسم التحقيقات 2021/294/094

 73 حسين حسن فؤاد ابو العنين مدير قسم التحقيقات الدقهلية 2021/295/095

2021/296/096   74 

2021/297/097   75 

2021/298/098   76 

2019/299/099   77 

2019/300/100   78 

 79 جميل محمد الشرقاوى مدير مكتب القاهرة 2021/314/114

2019/310/110   80 

2021/311/111   81 

2019/304/104   82 

2019/312/112   83 

 84 هانى احمد عبده محمد الزنط مرر صحفى 2021/311/011

2019/311/011   85 

 86 محمد عبد المجيد السيد خضر كاتب صحفى 2021/307/107

2021/308/108   87 

 88 محمد صيام ابراهيم السيد الشوبكى محرر صحفى 2021/309/109

2021/310/110   89 

2019/312/112   90 

 91 سمير خليل فرج هللا خليل صحفىمحرر  2021/313/113

114/314/2019   92 

 93 جهاد بكر كيالنى جالل محرر صحفى 2021/111/2123

 94 رشا كامل مصطفى بصله محررة صحفية 0077/4800 /2021

2019/987/29   95 

 96 هند عنتر عبد الجليل مرعى مدير مكتب المحله 2021/315/115

 97  محرر صحفى 2019/316/116

2019/317/117   98 

2019/318/118   99 

2019/319/119   100 

 101 عمرو عبد الهادى على عبد الهادى صحفى عام 2019/320/120

2019/321/121   102 

2019/322/122   103 

 104 صفاء السيد محمد حسن زيدان  ادارى 2021/323/123

2019/324/124   105 



 106 حماده السعيد حماده مبارك محرر صحفي 2019/325/125

2019/326/126   107 

 108 مينا عطا شاكر فرج هللا محرر صحفى 2019/327/127

2019/328/128   109 

2019/328/128   110 

 111 رضا ابراهيم زكى على فراج مدير عام  2019/329/129

 112 ياسر على زكى خليل نائب مدير مكتب اسيوط 2019/330/130

 113 امل حسن محمد الكيالنى نائب مدير مكتب المحله 2019/331/131

 114 حسن ابراهيم محمود أحمد شقوير رئيس قسم شئون العاملين              2021/332/132

2019/333/133   115 

2019/334/134   116 

2019/335/135   117 

2019/336/136   118 

2019/337/137   119 

2019/338/138   120 

2019/339/139   121 

2019/340/140   122 

 123 دينا طارق نصار عبد الرازق شلبى نصار محررة صحفية 2021/341/141

2019/342/142   124 

2019/343/143   125 

2019/344/144   126 

2019/987/029   127 

 128 احمد طلعت احمد البسيونى محرر صحفى 2019/233/063

2019/233/063   129 

2019/348/148   130 

2019/211/041   131 

2019/315/115   132 

2019/344/144   133 

2019/350/150   134 

 135 طارق احمد البدوى العوضى محمد مدير تحرير 2021/349/149

2019/316/116   136 

2019/212/046   137 

 138 احمد السيد جادعماد أحمد  مراسل صحفى 2021/345/145

2019/346/146   139 

2019/347/147   140 

2019/350/150   141 



 142 محب جرجس شكرى جرجس محرر 2021/351/151

2019/997/07   143 

2021/344/144   144 

 145 حمادة السعيد حماده مبارك محرر 2021/325/125

 146 خشبه رانيا محمد محمد محمد ابو محرر صحفى 2021/355/155

 147 احمد احمد عبد الجواد يوسف محرر اليكترونى 2021/356/156

2019/357/157   148 

2019/358/158   149 

2019/359/159   150 

2019/360/160   151 

2019/361/161   152 

2019/362/162   153 

2019/363/163   154 

2019/364/164   155 

2019/365/165   156 

2019/366/166   157 

2019/367/167   158 

2019/368/168   159 

2019/369/169   160 

 161 راضى محمود محمد سليمان رفاعى مدير مكتب البحيرة 2019/370/170

2019/371/171   162 

2019/372/172   163 

2019/373/173   164 

2019/374/174   165 

2019/375/175   166 

2019/376/176   167 

2019/377/177   168 

2019/378/178   169 

2019/379/179   170 

2019/380/180   171 

2019/381/181   172 

2019/382/182   173 



 

 

2019/383/183   174 


