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ونعيد رفقه نشر الشروط الواجب توافرها في السادة الذين تقدموا بأسمائهم من   
 : م على النحو التالي2018يو غير خريجي دور ما

 : أولً 

جميع خطباء المكافأة الذين نجحوا تحريريًّا وشفويًّا في اختبارات تحسين   

المستوى المالي لخطباء المكافأة ويتقاضون بند التحسين بالفعل ، ) من خالل 
صورة من كشف الصرف على بند التحسين ( شرط إحضار إفادة من اإلدارة 

مراره خطيبًا بالمكافأة على بند التحسين والتزامه بتعليمات الوزارة التابع لها باست
 .حتى تاريخه ، ولم يسبق له دخول امتحان هذه المسابقة من قبل

علًما بأن من يحق لهم التقدم من الناجحين في اختبارات تحسين المستوى المالي   

ن ، الدعوة أصول الدي” لخطباء المكافأة هم فقط خريجو الكليات التالية : 
بشعبتيها ” اإلسالمية ، الدراسات اإلسالمية والعربية بنين ، الشريعة والقانون 



، كلية القرآن الكريم ، كلية اللغة العربية ، كلية اللغات والترجمة قسم الدراسات ” 
شعب : الدراسات ” كلية التربية جامعة األزهر   ،” جميع اللغات ” اإلسالمية 

 .“ العربية ، واللغة اإلنجليزية ، واللغة الفرنسية اإلسالمية ، واللغة

ويشترط أال يزيد سن المتقدم منهم عن خمسة وأربعين عاًما ، وأال يكون قد   

سبق وقفه عن الخطابة أو إلغاء تصريحه بمعرفة المديرية أو الوزارة ، وسيتم 
 .استبعاد أي اسم ال تنطبق عليه هذه الشروط

 : ثانيًا

على درجة الماجستير أو الدكتوراه من جامعة األزهر في  الحاصلون . 1  
تخصصات الشريعة وأصول الدين واللغة العربية ، ولم يسبق لهم التقدم لهذه 

 .المسابقة

” جميع اللغات ” خريجو كلية اللغات والترجمة قسم الدراسات اإلسالمية  . 2  

كمي على م بشرط الحصول على تقدير )جيد( ترا2017م إلى 2015دفعات 
 .األقل ، ولم يسبق له دخول اختبار المسابقة

أصول الدين ، الدعوة اإلسالمية ، الدراسات اإلسالمية ” خريجو كليات  .3  
كلية اللغة العربية ، كلية القرآن ” بشعبتيها ” والعربية بنين ، الشريعة والقانون 

مية ، واللغة شعب : الدراسات اإلسال“الكريم ، كلية التربية جامعة األزهر 
تراكمي ” جيد“م بشرط الحصول على تقدير 2017م إلى 2010العربية ، دفعات 

 .على األقل ، ولم يسبق له دخول اختبار المسابقة

وعلى السادة أصحاب الفضيلة مديري المديريات تذليل المعوقات أمام   

شئون المتقدمين الواردة أسماؤهم بالكشوف الملحقة وموافاة اإلدارة العامة ل

العاملين بصور مستندات المتقدمين ممن تنطبق عليهم الشروط بعاليه اعتباًرا 
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 سوهاج مصطفى عبد الصبور عبد الاله علي                        .2965

 سوهاج رمضان عطيفى محمد عطا                        .2966

 سوهاج حسين حافظ أبو الحمد حسانين                        .2967



 سوهاج عبد السالم جاد محمد أحمد                        .2968

 سوهاج خضيرى ناصر حسان نعمان                        .2969

 سوهاج إسالم عباس حسين علي                        .2970

 سوهاج محمد يحيي أنور محمد                        .2971

 سوهاج محمد حسين محمد عبد اللطيف                        .2972

 سوهاج محمد السيد محمود أحمد                        .2973

 سوهاج سمير عبد العزيز محمد عبد الاله                        .2974

 سوهاج أحمد صابر عاصم عباس                        .2975

 سوهاج أحمد محمد ابوطالب عبد الحليم                        .2976

 سوهاج حاتم عبد اللطيف خليفه جادالرب                        .2977

 سوهاج باسم عزت محمود محمد                        .2978

 سوهاج محمود إسماعيل أحمد أحمد                        .2979

 سوهاج أحمد ابوضيف أحمد عبد المول                        .2980

 سوهاج سماعيل حسنأحمد حسن إ                        .2981

 سوهاج أيمن عبد السميع محمد عمران                        .2982

 سوهاج أحمد رجب عبد الشكور عباس محمد                        .2983

 سوهاج محمد عبد العظيم محمد محمود                        .2984

 سوهاج عبد الرحيم محمد عبد الرحيم ماجد                        .2985

 سوهاج أحمد مفرج أحمد سعدهللا                        .2986

 سوهاج محمود أبو السعود محمود محمد                        .2987

 سوهاج حسام أحمد أحمد بكري                        .2988

 سوهاج د الغني أبو الحسنالحسين عب                        .2989

 سوهاج محمد العربي عبد العاطي إبراهيم                        .2990

 سوهاج محمد جاد الكريم محمد عامر                        .2991

 سوهاج حسن محمد حسن محمد                        .2992

 سوهاج عبد القادر محمد عبد الرحمن محمد                        .2993

 سوهاج مصطفى طلعت عبد الوهاب عرابي سعيد                        .2994

 سوهاج إبراهيم عبد الناصر الطاهر عبد هللا                        .2995

 سوهاج محمد عرفة عبد السميع فراج                        .2996

 سوهاج أيمن رفاعي محمد عبد النور                        .2997

 سوهاج محمد أحمد إسماعيل حسن                        .2998

 سوهاج محمد فتح هللا أبو اليزيد فتح هللا                        .2999

 سوهاج عمر أحمد عبد الجابر عبد المولى                        .3000

 سوهاج إسالم أحمد محمد محمد                        .3001

 سوهاج يحي عز العرب محمد محمود                        .3002

 سوهاج أحمد خلف عبد الدايم سالمان                        .3003

 سوهاج خالد السيد محمد صقر                        .3004

 سوهاج محمود عشري أبو الحمد حمد هللا                        .3005



 سوهاج مصطفى أشرف حمدان السيد                        .3006

 سوهاج حماده ناجح هاشم سالمه                        .3007

 سوهاج ربيع رضوان أبو دوح رضوان                        .3008

 سوهاج ناصر محمود محمد قاسم                        .3009

 سوهاج علي محمود توفيق صديق                        .3010

 سوهاج إبراهيم أحمد حسن إبراهيم                        .3011

 سوهاج أحمد محمد أحمد عوض                        .3012

 سوهاج عبد الرحمن الضبع عبد العال أحمد                        .3013

 سوهاج عبد المجيد عبد الرؤوف نورالدين عبد هللا                        .3014

 سوهاج مؤمن شوقى محمد محمد                        .3015

 سوهاج صهيب فتحي ياسين محمد                        .3016

 سوهاج أحمد سعد أبو ضيف عبد اللطيف                        .3017

 سوهاج حازم عبد السالم عبد الباسط أحمد                        .3018

 سوهاج السيد أحمد علي محمد                        .3019

 سوهاج محمود كمال محمود محمد                        .3020

 سوهاج محمد علي عماد رشاد                        .3021

 سوهاج عرفه صابر أحمد محمود                        .3022

 سوهاج محمود جابر عبد الراضي مسعود                        .3023

 سوهاج حمدي عبد العزيز أحمد حسن                        .3024

 سوهاج صالح محمد شحاتة عزب                        .3025

 سوهاج حسين خميس محمد على حسين                        .3026

 سوهاج محمد خميس محمد على حسين                        .3027

 سوهاج ياسر محمد كامل غالب                        .3028

 سوهاج محمد عوض أحمد عبد الرحيم                        .3029

 سوهاج طه حشمت جابر بخيت                        .3030

 سوهاج محمد عثمان علي أحمد                        .3031

 سوهاج هيثم أحمد علي أحمد                        .3032

 سوهاج إبراهيم عبد النعيم محمد محمد                        .3033

 سوهاج ربيعي حسن عبد الاله هريدي                        .3034

 سوهاج عمار إبراهيم محمد خالف                        .3035

 سوهاج مصطفى إبراهيم عبد اللطيف محمد                        .3036

 سوهاج محمود عبد الباسط محرز عويس                        .3037

 سوهاج أحمد دياب محمود طه                        .3038

 سوهاج وحيد فريد محمد عبد العال                        .3039

 سوهاج حماده مصطفى رشوان عبد هللا                        .3040

 سوهاج على حموده أحمد سلمان حموده                        .3041

 سوهاج إبراهيم أحمد عبد الرحيم عبد العزيز                        .3042

 سوهاج أحمد رجب علي محمد                        .3043



 سوهاج عادل عبد العال عبد الكريم عبد الحليم                        .3044

 سوهاج عالء أبو جبل محمد محمود                        .3045

 سوهاج أحمد محمد محمد حسانين                        .3046

 سوهاج إسالم ناصر السيد عبد الحافض                        .3047

 سوهاج أحمد علي علي غازي                        .3048

 سوهاج إبراهيم زكي ربيعي السيد                        .3049

 سوهاج محمد على أحمد عبد الاله                        .3050

 سوهاج تامر ثروت محمد بديوي                        .3051

 سوهاج حسام محي الدين محمد إسماعيل                        .3052

 سوهاج أحمد جمال أحمد عبد اللطيف                        .3053

 سوهاج وميل محمد عفيفيعبد الرحمن بر                        .3054

 سوهاج ريم حسين أحمد خليفه                        .3055

 سوهاج أحمد فهمي أبو الوفا بربري                        .3056

 سوهاج زكريا حسان عبد الاله عبد الرحيم                        .3057

 سوهاج جعفر عطا إسماعيل علي                        .3058

 سوهاج عمر عبد العزيز محمود على                        .3059

 سوهاج محمود يحيى علي محمود                        .3060

 سوهاج محمود حمدي قاسم علي                        .3061

 سوهاج فهد أحمد محمد محمد                        .3062

 سوهاج شوقي عبد الاله أحمد إبراهيم                        .3063

 سوهاج زكريا سباق أحمد سباق                        .3064

 سوهاج عبد الرحمن جمال إسماعيل على                        .3065

 سوهاج عبد الصبور صالح مصطفى عبد الرحيم                        .3066

 سوهاج وائل قبيصي محمود قبيصي                        .3067

 سوهاج على جمال الدين محمد                        .3068

 سوهاج أحمد عادل أحمد محمد                        .3069

 سوهاج حسام مصطفى عباس إسماعيل                        .3070

 سوهاج السيد على السيد الحداد                        .3071

 سوهاج علي جابر عوض عطا هللا                        .3072

 سوهاج محمود حربي السيد حربي                        .3073

 سوهاج خليفه محمد محمود خليفه                        .3074

 سوهاج محمد ماحي ابرهيم أحمد                        .3075

 سوهاج أحمد فراج عبد العليم عبد النعيم                        .3076

 سوهاج محمود علي أحمد كويز                        .3077

 سوهاج محمود عبد العال السمان على                        .3078

 سوهاج محمود السيد أحمد الشلقامي                        .3079

 سوهاج مصطفى أحمد محمد محمد                        .3080

 سوهاج حمال عصمان محمد علي                        .3081



 سوهاج محمود عزت عبد السميع عبد اللطيف                        .3082

 سوهاج على صالح بكر عبد الرحمن                        .3083

 سوهاج أحمد صبري حسن علي                        .3084

 سوهاج حسام انور إسماعيل عبد الحميد                        .3085

 سوهاج محمد جمال أحمد إبراهيم                        .3086

 سوهاج محمود ممدوح عبد الحميد أحمد                        .3087

 سوهاج عبد هللا السيد عبد هللا يونس                        .3088

 سوهاج حسام كمال السيد عبد الرحيم                        .3089

 سوهاج أحمد محمد انور الحداد                        .3090

 سوهاج محمد حنفي محمود دياب                        .3091

 سوهاج عمر أحمد شيبه الحمد أحمد                        .3092

 سوهاج يوسف على محمد على                        .3093

 سوهاج حمزة علي محمد عبد الواحد                        .3094

 سوهاج يوسف عبد الحميد السيد عبد هللا                        .3095

 سوهاج محمد كمال محمود أحمد سيد                        .3096

 سوهاج على أحمد خليفه أحمد                        .3097

 سوهاج أحمد نعمان أحمد مرسي                        .3098

 سوهاج خليفه على خليفه أحمد                        .3099

 سوهاج محمد أحمد مصطفى عبد المقصود                        .3100

 سوهاج أشرف أحمد محمد محمود                        .3101

 سوهاج أحمد محسن السيد سليمان                        .3102

 سوهاج عبد المنعم محمد عبد المنعم أحمد                        .3103

 سوهاج إسالم محمد محمد محمد                        .3104

 سوهاج وليد عز الدوله أحمد حماد                        .3105

 سوهاج محمد عبد العليم عبد الرحيم مرسي                        .3106

 سوهاج أيمن محمود بدري محمود                        .3107

 سوهاج مصطفى عبده عبد العال عبد الفتاح                        .3108

 سوهاج محمد على رياض صديق                        .3109

 سوهاج محمد صالح حسين محمد                        .3110

 سوهاج محمود عبد الودود أحمد حمد هللا                        .3111

 سوهاج صالح الدين محمد أحمد عبد الرحيم                        .3112

 سوهاج مصطفى جمال السيد أحمد                        .3113

 سوهاج إبراهيم محمود محمد إبراهيم                        .3114

 سوهاج علي أحمد علي عبد العال                        .3115

 سوهاج إبراهيم سليمان عمر بكري                        .3116

 سوهاج أحمد عبد البارى حسن عبد الخير                        .3117

 سوهاج محمد عبد الاله عطيه أحمد                        .3118

 سوهاج محمود سمير السيد عبد الغنى                        .3119



 سوهاج إسالم أحمد أحمد محمد                        .3120

 سوهاج محمد عبد النعيم صابر عبد الحليم                        .3121

 سوهاج مراد أحمد مراد أحمد                        .3122

 سوهاج أحمد محمد الزهري خليفة                        .3123

 سوهاج أحمد محمد عبد الرحيم أحمد                        .3124

 سوهاج مسعد نور الدين محمد عبد الفضيل                        .3125

 سوهاج محمود إسماعيل سالم إسماعيل                        .3126

 سوهاج نوح دسوقي أحمد محمود                        .3127

 سوهاج محمود عبد العال محمد فرج                        .3128

 سوهاج محمد يوسف حسين محمد                        .3129

 سوهاج إبراهيم سليمان السيد محمود                        .3130

 سوهاج محمود أحمد حمدي أحمد                        .3131

 سوهاج حمادة ناجح هاشم سالمه                        .3132

 سوهاج كمال سعد كمال علي                        .3133

 سوهاج مصطفى محمد أبو حجازى محمد                        .3134

 سوهاج أحمد صفوت هواري أبو ضيف                        .3135

 سوهاج عباس محمود إبراهيم عبد العال                        .3136

 سوهاج علي محمود توفيق صديق                        .3137

 سوهاج شعبان على محمد أحمد                        .3138

 سوهاج أحمد سعد عبد العال عبدربه                        .3139

 سوهاج محمود أحمد محمود عبد العال                        .3140

 سوهاج محمود صديق أحمد دردير                        .3141

 سوهاج حسام محمد محمود                        .3142

 سوهاج عرنوط إسماعيل عبد المحسن عبد الباسط                        .3143

 سوهاج إسالم عباس حسين علي                        .3144

 سوهاج مصطفى على السيد محمد                        .3145

 سوهاج تامر ثروت محمد بديوي                        .3146

 سوهاج أحمد فهمي أبو الوفا                        .3147

 سوهاج إسالم سعد عبد العال عبدربه                        .3148

 شمال سيناء محمود سليمان نصار سليمان                        .3149

 شمال سيناء محمد عبد المنعم عباس السيد                        .3150

 شمال سيناء محمد صبحي عبد العظم                        .3151

 شمال سيناء محمود محمد عباس الغباشى                        .3152

 شمال سيناء عبد الرحمن سامي شراب نعمان                        .3153

 شمال سيناء محمد رمضان عبد الغنى نصار                        .3154

 شمال سيناء الهيثم عبد الهادى محمد محمد                        .3155

 شمال سيناء أحمد إبراهيم موسى صباح                        .3156

 قنا حمدي علي إسماعيل محمود                        .3157



 قنا امام سيد امام علي                        .3158

 قنا حسن عنتر عبد الستار إبراهيم حسن                        .3159

 قنا محمد حسانين محمد أحمد                        .3160

 قنا عبد الحكيم عامر محمود إسماعيل                        .3161

 قنا عبد الوهاب فوزي عبد الوهاب محمد                        .3162

 قنا د حازم عبد القادر محمودمحمو                        .3163

 قنا صابر شحاته أحمد سليمان                        .3164

 قنا هاني أبو الفضل رمضان سالمان                        .3165

 قنا محمود السيد خلف خليل                        .3166

 قنا حمدي مبارك محمد مبارك                        .3167

 قنا قرشي بركات عبد الرحيم سلمان                        .3168

 قنا أحمد خضري تغيان علي                        .3169

 قنا سالم إبراهيم إسماعيل قناوي                        .3170

 قنا إبراهيم عبد الكريم محمد عبد الرسول                        .3171

 قنا سيد محمد عبد المعطي محمد                        .3172

 قنا صالح أبو المجد حامد أحمد                        .3173

 قنا هشام أحمد عبد النعيم علي                        .3174

 قنا مدكور محمد أحمد محمود                        .3175

 قنا شعبان توفيق أحمد توفيق                        .3176

 قنا أحمد عاطف جاد الكريم محمد                        .3177

 قنا عصفور علي عبد السميع إبراهيم                        .3178

 قنا أحمد محمود أحمد عماره                        .3179

 قنا أحمد عبد الكريم علي أحمد                        .3180

 قنا حسن محمد منصور مساعد                        .3181

 قنا محمد على عبد الفتاح على                        .3182

 قنا حسين على محمود طه                        .3183

 قنا عبد الاله عكاشه أحمد إسماعيل                        .3184

 قنا علي عبد الرازق أحمد محمود                        .3185

 قنا محمد إبراهيم سليم فراج                        .3186

 قنا عبد الفتاح سيد عطا حسن                        .3187

 قنا محمد محمود عبد الوهاب حمودى                        .3188

 قنا محمد عبد الفتاح محمد عبد العال صالح                        .3189

 قنا وليد محمد محمود أحمد                        .3190

 قنا رفاعي أحمد رفاعي مفرج                        .3191

 قنا أيمن أبو الوفا محمد                        .3192

 قنا عالء على محمد على                        .3193

 قنا عبد المحسن خلف هللا عبد الرحيم عمران                        .3194

 قنا محمود محمد عبد العزيز على                        .3195



 قنا المزمل أحمد حسن علي                        .3196

 قنا أحمد محمد أحمد حسين                        .3197

 قنا عبد هللا مصطفى عباس شعراوي                        .3198

 قنا أحمد صبري عبد الحميد محمد                        .3199

 قنا محمد عبد العال محمد محمود                        .3200

 قنا عبد هللا عبد المعز عبد هللا أحمد                        .3201

 قنا رزق محمد رزق أحمد                        .3202

 قنا محمد عبد الغني عثمان عبد الرحيم                        .3203

 قنا محمد منصور عبد الراضي محمد                        .3204

 قنا علي عبد الرحيم سيد أحمد                        .3205

 قنا حسن جاد محمد جاد                        .3206

 قنا عنان صالح أحمد شكرى                        .3207

 قنا عبد الحكيم عامر محمود إسماعيل                        .3208

 قنا محمود حمدي توفيق                        .3209

 قنا عصام محمد سعد عبد السالم                        .3210

 قنا أحمد محمود عبد الفتاح أحمد                        .3211

 قنا أحمد أبو الوفا سليمان أحمد                        .3212

 قنا الحسينى محمد محمود وزيري                        .3213

 قنا حماده مهدى حامد مسعود                        .3214

 قنا محمد شوقي السيد محمد                        .3215

 قنا مصطفى عبد الغني راشد حسين                        .3216

 قنا محمد أحمد عليان جاد                        .3217

 قنا عبد الباسط امبابى عبد الباسط أبو هلب                        .3218

 قنا اسامة ربيع أحمد فهيم                        .3219

 قنا أحمد صالح عطيتو علي                        .3220

 قنا محمد عبده محمد محمود                        .3221

 قنا أحمد محمد أحمد رسالن                        .3222

 قنا إسالم محسن علي محمد                        .3223

 قنا أحمد بديع أحمد عبد الشافى                        .3224

 قنا خالد زيدان عبد الباقي سيبه                        .3225

 قنا محمود حجاجي محمد علي                        .3226

 قنا علي محمد أحمد محمد                        .3227

 قنا حسن محمد سليم محمد                        .3228

 قنا محمد علي جاد أحمد                        .3229

 قنا محمود فوزى موسى محمد على                        .3230

 قنا محمد أحمد أبو المجد السمان                        .3231

 قنا وائل شحات فؤاد صديق                        .3232

 قنا حسناء أحمد هاشم وزيري                        .3233



 قنا عبد هللا مصطفى عباس شعراوي                        .3234

 قنا محمد عبد الفتاح أحمد علي                        .3235

 قنا أحمد صالح أحمد سليمان                        .3236

 قنا محمود حسين فواز محمد                        .3237

 قنا عثمان حمدي الطاهر عثمان                        .3238

 قنا عاصم صديق محمد ربيع                        .3239

 قنا حسن رضى محمود سباق                        .3240

 قنا أحمد نبيل أحمد سليم                        .3241

 قنا محمد كمال العادلي محمد                        .3242

 قنا حمادة السيد عبد الاله حسين                        .3243

 قنا سامى جمال يحيا أحم                        .3244

 قنا محمد أبو الحجاج يوسف عبيد هللا                        .3245

 قنا محمود محمد أحمد محمد خليل                        .3246

 قنا الزعيم عبد الحميد حسين بخيت                        .3247

 قنا خلف عبد الرحيمأحمد عبد الرحيم                         .3248

 قنا محمد وافي نور الدين عبيد                        .3249

 قنا شريف بكير فاوى مصلح                        .3250

 قنا عبد الحميد محمد أحمد مرسى                        .3251

 قنا محمود مغربي قاسم حسين                        .3252

 قنا أمين ابوزيد أمين خميس                        .3253

 قنا حاتم إسماعيل محمد إسماعيل                        .3254

 قنا محمود أبو الدهب عبد الباقي محمد                        .3255

 قنا عبيد سليمان محمد علي                        .3256

 قنا محمد عبد الفتاح مكي جالل                        .3257
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