
 ضرغام حمودة أحمد مانىأ
  مايو ١١ فى البحيرة محافظة مواليد

  وسيناريست برامج ومقدمة صحفية كاتبة

  حاليا تعمل

 .  اليوم أخبار مؤسسة - ألاخبار جريدة تحرير مدير -

  ٤١١٢ منذ العام البرنامج شبكة موجة على أوى  مفروسة - مصر تحيا برامج مقدمة -

  أجزاء ٢ فى مفروسة زوجة يوميات مسلسل وحوار وسيناريو قصة  كتبت -

  متصلين شهر ٠١ مدى على أذيع والذى وغالى عزيز ألاذاعى للمسلسل وحوار قصة كتبت -

  املاض ى يونيو شهر منذ يذاع الذى وبينك بينى إلاذاعى املسلسل وحوار قصة كتبت -

  قدم الذى عقلك من بالك خللى ملسلسل وحوار قصة كتبت -

  ٤١١٢ رمضان فى مصر راديو أذاعة فى

 كورونا ظروف بسبب يستمر لم ولكنه ماما عن البحث مسلسل ٠١٠١ لراديو كتبت ٤١٤١ رمضان فى -

  بيروت فى املسلسل ابطال واحتجاز

  ١٠٠١ عام العبرية اللغه قسم العلوم دار كلية القاهرة جامعة من تخرجت -

  شمس عين جامعه من ٤١١١ عام البيئية الصحافة فى ماجستير على حصلت -

 ، الجامعه من تخرجها وقبل  ١٠٩٠ عام صحفى تحقيق ألحسن أمين وعلى مصطفى جاءزة على حصلت -

  اءالاطب اجور  تدنى يناقش كان)  راقصات طبيبات ثالث)  بعنوان الخير صباح مجلة فى نشرته تحقيق عن

 بنهر مناطق ردم عن الصحفية حملتها عن الصحفية التحقيقات فى أولى جاءزة على ٤١١٠ عام حصلت -

  النيل جزر  حماية قانون  أصدر بسببها والتى النيل

 من وهى طلبة مصطفى الدكتور  جاءزة البيئة عن صحفية حملة أحسن جاءزة على حصلت ٤١١٢ عام -

  للدولة التشجيعية الجواءز ضمن

  الشباب بيوت بجمعية إدارة مجلس عضو تعينها تم ٤١١١ عام فى -

  الان حتى ٤١١٢ سبتمبر منذ صحفيا مقاال تكتب -

  الاخبار جريدة جانب الى الجراءد من عدد فى املقال كتبت -

 :  مثل

  اليوم اخبار

  النجوم اخبار

  املسائى ألاهرام

  باالهرام الشباب مجلة

  أيام ٢ مجلة



 

 ٤١١٠ فبراير من الفترة فى اليوم أخبار مؤسسة تصدرها كانت التى الشباب أخبار مجلة تحرير رأست كما -

 ٤١١١ يناير حتى

  كتابين لديها

  بعنوان

 ٤،١ مفروسة زوجه يوميات

  القاهرة جامعة الاعالم وكلية اليوم اخبار باكاديمية تخرج كمشاريع مجلة ١٢ من اكثر على أشرفت -

  سنوات ٠ منذ اليوم أخبار بأكاديمية التخرج مشروعات فى محكم عضو -

 ٠ نذم الشباب بوزارة سنويا تقام التى الجامعات شباب ابداع بمهرجان املثالى الطالب تحكيم لجنة رءيس -

  سنوات

 املجتمعية للمبادرات تحكيم لجان ٢ فى عامين مدى على شاركت -

والاعالمً  دبى نادى يقيمها التى الصحفية الشباب اعمال تحكيم لجنة فى شاركت -
ً
 للصحافة

  الدقى حى خدمات تنمية جمعية عضو -

  الاشجار محبى جمعية عضو -

 ٤٢ بين للشباب السياس ى والحراك املعلومات حجم بين العالقة حول  الدكتوراة رسالة اعداد من انتهت -

 الجامعات شباب على تطبيقية دراسة ، ٤١١٠ يونيو ٠١ الى ٤١١١ يناير


