
 (999العدد اإلمجالي)القرآنية باملشجد اجلامع 

 اسم احملفظني  بالفرتة املشائية اسم احملفظ بالفرتة الصباحية اسم املشجد اجلامع وموقعى املديرية م

1.  

 القاهرة
 

-بقالقمابقماظعالمم-األخرس

 اظلؾؿقة

ماظلقدمسؾدماظعارلمضطقطم-1 اظلعقدمحمؿدماظدعرداش

 حمؿدمخؾػممتام-2

2.  
-مشالمذرقمم-ثابتمحلانمبـ

 حدائؼماظؼؾة

مدقدمدعدمشرؼب.-1 غقرماظدؼـمإبراػقؿمسؾل

 حمؿقدمرعضانممحقدة-2

3.  
روضمممشالمم-اخلازغدارة

 اظػرج

مرأصتماظلقدمرذدان-1 سالءماظدؼـمعصطػكمحمؿد

 حمؿقدمعصطػكمإبراػقؿ-2

4.  
مسقدمحمؿدمحمؿدمسقض-1 سؾداظؼادرمحلنيمأمحد دارماظلالم-ادلغػرة

 سؾلماظعطاربدرمحمؿدم-2

5.  
مدعقدمحمؿدمسؾداظعظقؿ-1 حمؿدماظقجقفمحمؿد اظلقدةمزؼـب--اظرواس

 حمؿدمصؿحماهللمدامل-2

6.  
مشماظشقخمعـصقرمم-اظشقخمعـصقر

 ادلرج

محمؿدمسؾداظػؿاحمصؤاد-1 أميـمصؿقلمسؾدماحلؿقد

 داعحمسؾداظػؿاحمصؤاد-2

7.  
ذرقمم-شرغارةم-اإلعامماحللـ

 عصرماجلدؼدة

مسزؼزمراؼعمسؾدماظغين-1 أمحدمحمؿقدمرعضان

 أمحدمعصطػكمأعني-2

8.  
شمأمحدمم-سـؿانمبـمسػان

 سنيممشسم-سصؿتم

مسؾداظػؿاحماظلقدمسؾل-1 عصطػكمسزتممحقدان

 سؾلمحمؿدمخريمؼادني-2

9.  
أبراجمسـؿانمم-ادلـقرةمادلدؼـة

 ادلعاديم–

مأمحدمسؾدماظلؿقعمسؾداظؿقاب- أمحدمحمؿدماظؾؽري

 سؾدماهللمسؾدماظػؿاحمسؾدماظعزؼز

11.  
احللمشمعدؼـةمغصرممم-اظردقل

 دققماظلقارات-ماظعاذر

مساعرمحمؿدمذؾيب-1 رضامسـؿانمأمحد

 اظؾصريمرارقمحمؿدمسؾد-2

11.  
-شربمعدؼـةمغصرمم-اظػردوس

 شمغاديمادلؼاوظقنماظعرب

مأعنيمصاروقمصؽري-1 حمؿدمسؾلمسؾداظعظقؿ

 أمحدمؼقغسمأمحد-2

12.  

 القاهرة

شممادلؼطؿم–سؾادماظرمحـم

مادؾقؽق

مخاظدمحمؿدمسطقةماظدػشقرى-1مإبراػقؿمضرغلمحمؿد

محمؿدمحمؿقدمؼقدػمجـقدي-2

13.  
م-اظلالمممم-اظصػاموادلروة

معلاطـمادؾقؽق

معـؿصػمحمؿقدمسؾدماظرمحـم-1معصطػكمحمؿدمؼقغس

محلـمذعؾانمحلـ-2

14.  
مشماألذرافم–اظلقدةمدؽقـةم

مجبقارماظلقدةمغػقلة

مداملمأمحدمسؾدماظؾطقػ-1مسقدمسؾكمصرج

مسؿرمرجبؼقدػم-2

15.  
عـشقةمغاصرمم-صالحمدامل

ماظدوؼؼة

مخاظدمسزتمدقدمسؾداظػضقؾ-1مربقعمسقؼسمعرزوق

مداعلمصاحلمحمؿد-2
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16.  
-سؿاراتمصؼرمضرؼش-اظؼدسم

محؾقان

محمؿدمأمحدمأبقماظـقؾ-1محمؿدمبدويمضرغل

محمؿدمسـرتمحمؿدمبدوي-2

17.  
اظزاوؼةممعـشقةماجلؿؾمم–اظـذؼرم

ماحلؿراء

ممحديمحلنيمسابدؼـ-1معصطػكمسؾداظعزؼزمإمساسقؾ

ماظرمحـمأمحدماظلؾؿقغلمسؾد-2

18.  
مشربمشم-اظشؾانمادللؾؿني

مرعلقس

محمؿدمحمؿقدمرعضانمحمؿقد-1مؼلريمحمؿقدمتقصقؼ

مسؾدماظعؾقؿممجالمحمؿدمحلـ-2

19.  
سؿرمبـمم-ادلعصرةممم-اإلميانم

ماخلطاب

محمؿدمسـرتمبدوي-1مجابرمحيلمحمؿقدمسؾل

مدعدمسطقةمدعدماظلقد-2

21.  
-ماظؾلاتنيم-أبقمبؽرماظصدؼؼم

مصاؼدةمطاعؾ

معصطػكمسؾلمحمؿدمسؾل-1مؼادرمحمؿدمسؾدماظقػاب

محمؿدمسؾدماحلؿقدمسقد-2

21.  

 
 دعقدمأمحدمذاػني -1محلـمحمؿقدمدؾقؿانمبادلـقؾم-ذرؼػمعلفدم

مسطامرجبمغصرماظرصاسل -2

22.  

 القاهرة

احللماظعاذرمدققمم-اظقاظدؼـ

ماظلقاراتمشمعدؼـةمغصر

 ددقضلمحمؿدرفم -1مأمحدمحمؿدمادؽـدر

معصطػكمعـريمطاعؾ -2

23.  
شمذػقؼمروطللمم-ضاػرماظؿؿارم

ماظـزػة

مرعضانمبـداريمحمؿقد -1مذفابمأمحدمعـؿصر

24.  
ضصرماظشققمم-مجالمادؿدار

ماجلؿاظقةمودط

مامحدماظلقدمعؿقىل -1محمؿدمحلنيمسؾدماظرمحـ

25.  
مأمحدماظشقاتمسؾكم-1 حمؿدماظلقدمحمؿدمعؿقىل ودطم-شمحمؿدمسؾكم-ضقلقن

 سؾكمحمؿدماظشقات-2

26.  
عؽرممسؾقدمم-علفدماإلميان

ماحللماظـاعـمذرقمعدؼـةمغصر

 أبقمبؽرمحمؿقدمسؾدماظعال -1محمؿدمحمؿقدمسؾقدممحاد

مبلققغلمسؾدماحلؿقدمسؾدماظعزؼز -2

27.  

 

 عرصتمسزتمحمؿدمسـؿانممعدردةمعلفدمحلـماظشربؿؾل

 أعريةمعصطػكمإبراػقؿمخضر

منقىمسزتمدعدمزشؾقل

28.  

 

 سؾدماظؼادرمحمؿدماحلراطلغفؾةممعدردةمعلفدماإلعامماحللني

 ميـكمحمؿدمأبقماظـصر

موصاءمسؾدماظلالممسؾدماظلالم

م

29.  

 

 خدجيةمسؾاسمحمؿدماظـؿرمعدردةمعلفدماخلؾػاءماظراذدؼـ

 شادةمسايمحمؿدماإلبقاري

مداظقاممعصطػكمابراػقؿماظلقد

م
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31.  

 

 أعقـةمحمؿدمسؾدماجلقادمعدردةمعلفدماظصدؼؼمذرياتقن

 دقرمحمؿدمجمدي

مسؾدماظعزؼزعـكمسؾدمادلـعؿم

م

31.  

 

عدردةمعلفدمرؾعتمعصطػكم

ماظرحاب

 دؼـامحمؿدمحلنيمزؼدان

 إميانمأمحدمصرؼدمأبقمحؾقب

مأعريةمعصطػكمابراػقؿ

م

32.  

 

 راحبةمصالحماظدؼـمعصطػكمعدردةمعلفدمعـشقةماظؾؽري

 صارؿةمحمؿدمسؾدمادلـعؿ

مإميانماحللقينمسؾدماظرمحـ

م

33.  

 

معدردةمعلفدمؼقدػماظصقابلم

ماظـزػة

 اظلؿقعمدؼـامبازمسؾد

 أعـالمرفمحلنيماظؽـار

مػاظةمحمؿدمأمحدماظصؾاغ

م

34.  

 
 ربابمحمؿدمسؾدماظرمحـممعدردةمعلفدمذؾابمأػؾماجلـة

مسؾريمأغقرمحمؿدمخريي

 

35.  

 اجليزة

مصابرمأمحدمأمحدم-1 أمحدمحلنيمإبراػقؿ. اظصػم-اظصػمسربم-اظؽؾري

 حمؿدمسؿارماظلعقد-2

36.  
مصقدةمإمساسقؾمحمؿقد.-1ماظرمحـمعربوكحمؿقدمسؾدمماظصػمأولم-اظدعقللم-اظؽؾريم

مدقدمسؾدماهللمصرحان-2

37.  
مطؿالمسؾدمادلعطلمسؾدماظقاحدم-1مسؾلمخريتمسؾكمحلـمعـشأةماظؼـاررمم–سؾلمخؾقػةم

محمؿقدمحمؿدمعصطػكموػؾةم-2

38.  
محاعدمإدرؼسمعرسلم-1مأداعةمحمؿدمدعقدمعصطػكماهلرمم–اظصؾاحم

محمؿقدمسؾدماظـيبمحمؿدم-2

39.  
ممجالمعصطػكمصاحل-1محمؿقدمذقاتفمسؾكمحلـماحلقاعدؼةم–أبقمخمؾقفم

محربلمسؾدماهللمحلـ-2

41.  
مذقاتمأمحدمحلـم-1محمؿقدمحمؿدمحلـمأودقؿم–اظـصرم

مرفمطؿالمعصطػك-2

41.  
مسادلمصؿقلممعربوك-1مداعحمزشؾقلمسؾكمداملماظعقاطم–أبقمبؽرماظصدؼؼم

مسزهمصقزيمسؿر-2

42.  

 اجليزة

 سزماظدؼـمسطامصاحل -1محمؿدمحلـمأمحدماظرباجقؾم-أبقمبؽرماظصدؼؼ

معصطػكمدعدمدالعة -2

43.  
معصطػكمحمؿدمأمحد-1مأمحدمسؾدماظردقلمحمؿدماظعؿراغقةم-خامتمادلردؾني
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مسؾدماظلؿقعمحمؿدمأعني -3

مسؾدماظـيبمسؾلمعردلمسؾكمسؾدماظـيبمسقؼسمابـمعلعقدم   .44

45.  

 

عدردةمعلفدمأددمبـماظػراتم

ممشالماجلقزة

 طاعقؾقامحمؿدمطاعؾمامساسقؾ

 حلـمصادؼةمصؤاد

مدعادمحمؿدمابراػقؿمأؼقب

م

46.  

 

معدردةم)ادللفدماجلاعع(

ماطؿقبرم6

 راوؼةمسؾدمادلـعؿمحمؿدمخؾقؾ

 عاجدةممحاؼةماهللمحمؿد

معـالمحمؿدممجالماظدؼـمحمؿد

م

 

47.  

 البخرية

معصطػكمصالحماظدظقؾ-1ماظلعقدمعربوكمأبقمادلؽارم دعـفقرم–سؾلمباذام

 حلاممدعقدمسؾدماظلالم-2

48.  
 أمحدممسريمأمحدماهلابط-2 رضامذعؾانمسؾدماظػاتحمدؾطان دعـفقرم–صارؿةماظزػراءم

49.  
اؼؿايمم-ضرؼةمرعلقسمم–اظػؿحم

 اظؾارود

مإبراػقؿمحمؿدمإبراػقؿماظؽاوش-1 اظشقاتمسؾدماظقػابمرذقان

 إبراػقؿمحمؿدمإبراػقؿ-2

51.  
طقمممحادةم-ذابقرم–اإلخالصم

 أول

محلاممحمؿدمسؾدماهلل-1 حمؿدمبلققغلمغاجل

 دؾقؿانمسؾكمحلـحمؿدم-2

51.  
طقمممحادهمم-اظـققؾةم–اظػؿحم

 ثان

محمؿدمسؾدماجملقدماظدؼب-1 سؾدماظعزؼزمعصطػكمظؾده

 حمؿدمسؾكمسؾدماظـيب-2

52.  
محمؿقدمحمؿدمحمؿقدمخطاب-1محمؿدمأمحدمحلـمذقاتفماؼؿايماظؾارودم–ضؾاءم

معلعدمحمؿدمسؾدماحلؿقد-2

53.  
موائؾمدعدمرعضان-1محمؿدمإبراػقؿمأبقمغعؿةمأبقممحصم–اظؿائؾنيم

محمؿقدمسطقةمدراز-2

54.  
 علعدمرعزيمخؾقػة-1ماظشقاتمحمؿقدماظؾقرييماحملؿقدؼةم–اجلقػريم

ماظلقدمسؾدماحلؿقدماظشاذظل-2

55.  
م–علفدمرفمحلنيماظؽؾريم

ماظـقبارؼة

مأمحدمإمساسقؾمحمؿد-مإمساسقؾمإبراػقؿمسؾدماجلقد

م

56.  
مسؾدماظعزؼزممخقسمسؾدماظعزؼز-1مرعضانمسؾدماخلاظؼماظـفارمأبقممحصم–سؿرمبـماخلطابم

محمؿقدمرعضانماحلاج-2

57.  
محمؿقدمسارػمسؾدماظلالم-1مسؾدماظؼادرمؼقدػمعـاعمذرباخقتم–اجلؿعقةم

معصطػكمحلـمأمحدماخلشاب-2

58.  

 البخرية
مؼلريمإبراػقؿمحلني-1ماظلقدمشرؼبماظلقدمباذامطػرماظدوارمثانم–اظلالمم

59.  
ماظػؿاحمسقضمدؾقؿانمسؾد-1مطرؼؿمعلعقدمرفمحقشمسقلكم–اظلؾؽقةم
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مدعداويمعقدكمعـصقر-2

61.  
مسؾدماظقػابمأمحدمحمؿد-1محمؿدممجعةمإبراػقؿمأبقمادلطاعريم–اظـاصرم

محمؿدمعـشاويمحلني-2

61.  
دعفقرمم–سؾكمابـمأبلمراظبم

مشرب

محمؿدمخمؾصمسؾكماظشقخ-1معرضلمسؾدمادلؼصقدمسؾدماظقغقس

مإمساسقؾمخؾقؾماخلشـ-2

62.  
مأمحدماظلـقدلمسؾكمداود-1محمؿدمسؾدماهللمعرسلحمؿدمماظصاحلقةم–اظؽؾريم

مسؾدماحلؿقدممجعفمععقضمرجب-2

63.  
محمؿقدمبؽرمدؾقؿانمبؽر-1محمؿدمحمؿدمرفماخلقظلمطقمممحادهمأولم–اهلداؼةم

مأداعةمحمؿدمحمؿقدمأبقمزؼد-2

64.  
أبقمم–طقمماظؼـاررمم–اظلالمم

ممحص

مأمحدمحمؿدمحمؿدماظؾققعل-1مسؿرمسؾلمخمققنمسقاد

محلـماظشاذىلغؾقؾمسؾكم-2

65.  
م–اظؼروىمم–سؾكمبـمأبكمراظبم

مأبقممحص

مجابماهللمسقضماهللمجابماهلل-1محامتمصؤادمإبراػقؿمعزروع

محمؿقدمسطقةمدراز-2

66.  
محمؿدمدقدمأمحدمداود-1مسصامماحللقينمحمؿدمحلانمذرباخقتم–اظلالمم

مدلؾقممسؾدماهلاديماظصاؼؿ-2

67.  
 أميـماظلقدمدعقدمطشؽ -1مساصؿمسؾدماظػؿاحماظطقؼؾمرذقدم-علفدمضـدؼؾ

محلامماظدؼـمذاعخمادلعؾقل -2

68.  
إدارةمم-عـقةماظلعقدماظؽؾري

ماحملؿقدؼة

 خاظدمحلـمأمحدماظشاسر -1مأمحدمدعدمسؾاسمحمقلـ

محمؿدمسؾدماهلاديمرعضان -2

69.  
طقممم-طقممذرؼؽم-اإلخالصم

ممحادةمثاغل

موائؾمرعضانمإبراػقؿمعصطػكمرجبمأمحدمحمؿد

71.  
طقمم-باظربجياتممم-اظؿقحقدم

ممحادةممثاغل

محمؿقدمحمؿدماظؾـامؼادرمسؾدماظؾادطمحمؿدمرضقان

71.  
أبقماظرؼشمم-دقديمسطقة

مدعـفقر

 إدالمممحادةمسؾدمادلـعؿ -1ماظلقدمصرحاتماظلقدمسؾل

مأمحدمحمؿدمرعضانماظغرباوي -2

72.  
 طاعؾمحمؿدمسطقةمدؾقؿان -1مجابرمعلؿقعمسؾدماظرمحـمدعـفقرم-زاوؼةمشزالمم-ضابقؾم

مأبقمادلؽارممحمروسمحؾؿل -2

73.  
دعـفقرم-علفدمأبقمسؾدماهللم

مذرق

 حمؿدمأمحدمذقاتفمحؾقب -1محمؿدمسؾلمحمؿقدممحاعة

مغاصػمسؾدماجملقدمدؼاب -2

74.  
دعـفقرمم-بشرغقبمم-اظؽؾريمم

مذرق

 صؤادمأمحدماظعرؼان -1مإبراػقؿمحمؿدمحلنيمحربل

ماحللقينماظلقدمصاحل -2
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75.  
باظصػامصقػمدعـفقرمم-اظغربلم

مشرب

 خمؾصماظشقخسؾدماجلقادم -1محمؿدمإمساسقؾماجلعػراوي

م

76.  
اظشرضلمباظصػامصقػمدعـفقرم

مشرب

مذعؾانمصؤادمحمؿدمرزق -1محمؿدمسؾدماظلالمماحلؾيب

77.  
 ساصؿمظطػلمسؾدماظلالمماهلابط -1مسؾلمخرييمسؾدماجلقادماهلابطمدعـفقرم-علفدمعلؾؿماظشرضلم

مػشاممخرييمسؾدماجلقادماهلابط -2

 البخرية  .78
اجلدؼدمم-إؼؿايماظؾارودم

ماحملطة

اجملقدمأمحدمحمؿدمسؾدم

ماظػضؾل

 اظلقدمسؾدماحمللـماظلقد -1

مسؾدماحلؿقدمسؾدماظغلماظؼاضل -2

79.  
 بلققغلمصقزيماظؼطري -1مأمحدمحمؿدمدشقؿماظرمحاغقة-بلؿكراطمم-اظؽؾريمم

مأذرفمعلعدماظدػؿة -2

81.  
محلـمإمساسقؾمإبراػقؿمحفاج-1مداعلمحمؿقدمحمؿدمبدرمدعـفقرمشربم-غاصرماألتقبقسم

مسؾدماظلؿارمسؾدماظعزؼزممحادة -3

81.   
-اظؽقمماالخضر-ظطػمهلل

محقشمسقلك

مسصاممحمؿقدمسؾدماظؾاضلمحمؿدمامحدمسؾداظػؿاحمضـدؼؾ

 البخرية  .82
حقشمم-اظؽقمماالخضرم-عارون

مسقلك

محمؿدمدالعةمحمؿقدمذقاتةمحمؿدمدعدونمسؾدماحلؾقؿ

83.  
مسؾداهللمسقلكماحلقذلمرضامعلعقدمسؾداظغـكمحقشمسقلكم–حبرارةمم-اظؽؾريم

84.  
-اظشؼاقمأبقم-اجلـؾقفكماظؽؾريم

محقشمسقلك

ماغقرماظلقدمرفمحمؿدمرارقممحادةمسؾدمادلؼصقد

85.  
حقشم-أبقماظشؼاقم-اظعقغلم

مسقلك

مسؾداظعزؼزاظلقدمسؾدماظعزؼز-1معفـامعـشاويمراتب

مراضكمععقضمحمؿدمؼقدػ-2

86.  
متاعرمحمؿدمصرجمحمؿد-1مذعؾانمرضقانمسؾكمأبقمادلطاعري-االصالحماظزراسل

مدؾقؿانمسؾدماظلؿقعمحمؿقد-2

87.  
أبقم–جبـاطؾقسمم-اظـصم

مادلطاعري

مسؾدماظعزؼزمعـصقرمسؾدماظعزؼزماميـمحاعدمحمؿد
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88.  
-جبزؼرةماالوضافم-اظرمحـم

مطقمممحادة

محمؿدماظلقدمإبراػقؿمأبقرؾقخمصربيمحمؿدمغصرماحلصرى

89.  
محمؿدماظلقدمأمحدمأبقمذؾؾاؼةمحمؿدمدعقدمطؿالماخلقاطمطقمممحادة-باظـفقؾةم-اظروضةم

91.  
مابراػقؿمامحدماظؾدويمجرب-1محمؿقدمسطقةمشاذلمطقمممحادة-باظـفقؾةم-اظؽؾريم

مراعكمسؾدماظعزؼزمسؾكمسـؿان-2

91.  
طقمم-طػرمشرؼـ-اظؿقبةماظشرضل

ممحادة

محمؿقدمحمؿدمسؾدادلعطلماظدؼبمحمؿدمحرحش-حمؿدمحلـ

92.  
مادالممحمؿدمسؾدماظالهمحمؿد-1مباللمحمؿدمرعضانمحمؿدمطقمممحادة-طػرمشرؼـ-اظلالم

محمؿقدمرعضانمحمؿداغسم-2

93.  
ادللفدماظؽؾريـمحمؾةمسؾقدـم

مإؼؿايماظؾارودمأول

محمؿدمحمؿدمسؾداظعزؼزماظطقب

محمؿقدمسصامماظطقب-1

مسؾدادلـعؿمحمؿدمسؾداظعزؼز-2

94.  

اجملؿعماظؼرآغلمـمضرؼةماإلعامم

ماظشعراويمـمحقشمسقلكمثان

مسؿرومسؾداظؾطقػمسؾدادلاظؽ

رضقانمإدرؼسمجاداهللم-1

مسؾداحلؿقد

معصطػكمسؿرممحمؿقد-2

95.  
م-بقؼطم-ادللفدماظؼؾؾل

ماظرمحاغقة

مإبراػقؿمأمحدمػـفمذقضلمذعؾانماظعؾقاغل

96.  
م-علفدمطقمماظـصرماظؽؾري

ماحملؿقدؼة

مسؾداظالهماظلعقدماظعشري-1

محمؿدمحاعدمددقضلمصراجم-2
مإبراػقؿمسؾداظؽرؼؿمعفـا

97.  
-صزارةم-علفدماظؼاضلم

ماحملؿقدؼة

مأمحدمسرصانمأبقمػالظةم-1

ماحللقينمسؾداهللماظػققعلم-2
محمؿدمإبراػقؿمأمحدمسؾداظقػاب

98.  
م-دؼروطم-علفدماهلداؼة

ماحملؿقدؼة

محمؿدمؼقدػمحلبماهللمحمؿدمذعؾانمسؾدة

 البخرية  .99
مبادؿمصاؼزمسؾداحلؿقدمأبقممحصمثانم-علفدماظزؼين

مسؾداظؼقيمسؾداحلؿقدمزاؼدم-1

مسصاممذعؾانمجابماهللمإبراػقؿم-2
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111.  
ابقمم-طقؾحمؾةمم-علفدماظـقر

ممحصمثان

ممخقسمسؾلمسؾداظػؿاح

مداعحمدعدمسؾداظػؿاحم-1

محمػقزمجماورمسؾداظقػابم-2

111.   
 
 
 
 

 البخرية

اخلؾػاءماظراذدؼـمطقمممحادةم

مأول

طؿالماظدؼـمذقضلمطؿالم

ماحلقيف

سؾدمادلؼصقدمحمؿدمإبراػقؿم

ماظددقضل

112.  
حمؿقدمأمحدمسؾدماظردقلممعلفدمذؽرمطقمممحادة

مسػقػل

مذؽرأمحدمدؾقؿانم-1

مراػرمحمؿدمرفمدؾقؿان-2

113.  
ادللفدماظؾقريمطػرمطشاشم

مذرباخقت

مأمحدمحمؿدماظشفاويمذاػنيمحمؿدماحللقينمحمؿدمحلان

114.  
مجالمسؾدماحلؿقدمحمؿدمماظؼؾؾلماظؽؾري

ماظـؼراذل

معصطػكمسؾدماظؽرؼؿمحمؿدماظـؼراذل

115.  
مسؾدماظرؤوفمخطابمسؾدماجلقادممحمؿدمحلنيمسؾدماظػؿاحمضرؼةماظشعشاسل

116.  
ممجعةمسؾدماحلؿقدمعلعقدممأمحدمسرابلمسؾكمسرابلممجمؿعماظػرضانمباظشعراوي

117.   
مدعدمسؾدماظرذقدمدعدمسشريممحادةمصؾقلمسؾدماهلاديمعدردةماخلالظقةماظؽؾري

118.  
عدردةمطقمماظؾقصماظغربلمأبقم

ممحص

بدؼرمسؾدمربفمحمؿقدمحمؿدم

معلؾؿ

 سؿادمعربوكمأبقماظلعقدم

مسؿادمصؾقلمسؾدماهللمدؾقؿان

119.  

معلفدماحلقحيلماظؽؾريممشال

سؾداظؼادرمإبراػقؿمسؾدماظؼادرم

ماظشـاوي

مإبراػقؿمشازيماظلقدسؾدماحلل

111.  
مطقبريمحـػل

ماؼؿايماظؾارود

مسؾدماظعزؼزمضطبمسؾدماظعزؼزمأمحدمصؾقلمحمؿدمحلاغني

111.  
محاعدمرجبمراشبمسؾدمربفمحمؿدمسؾدمربفمعلفدماظؿؼقىمأبقماظشؼاف

112.  

معلفدمظقزا

ماظلقدذقطتمسؾدماجلقدم

م

مرجبمحمؿدمسؾدماهلادي

مأمحدمحمؿدمصالحمسؾدماظؼقي

113.  

ماظؿلعنيماظؽربي

ذعؾانمسؾدماظلالممحلنيمسؾدم

ماحلاصظ

مأطرممحاعدمدعد

 عقدكماظلقدمإبراػقؿ

114.  

ماظرمحـمعـشقةمؼقغس

مإبراػقؿمذقضلمإبراػقؿمحمؿدمأمحدمسؾدماهللمسؾدماظعزؼزمحمؿد

محمؿدمرجبمحمؿدمزطلمسؾل

115.  

معدردةماظرمحـمصرية

دعقدمحمؿقدمحمؿدمسؾدم

ماظرمحـ

محمؿدمحشقشمحمؿدمحربل

116.  

معلفدمزرضقنماظؾقرؼة

مإدالممحمؿدماظلقدممحادمحمؿدمسؾكمسؾدماظقاحدمعـدور

مسؾداهللمدعدمسؾدماظغينماظصقاد
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117.  
ممحديمأمحدمسؾدماظلالم عصطػلمصرحاتماظشـاوغلماظؾـريةم-ؼعؼقبمصربيم

118.  
معلفدماهلداؼة

مأمحدمرفمأمحدمعؿقظل

 

مػشاممأمحدمحمؿدمسؾدماهلل

119.  
معلدماظؼزازمبادلـشقةماجلدؼد

ممحديمجاللمددقضل

 

مسؿرومحمؿدمسؾدمادلـطؾب

121.  
معلفدمحمؿدمسؾدهمشمبقرمدعقد

مسؾدماظرمحـماعنيمحمؿدماظلقد

 

معصطػلمحلنيمحلـمبرطات

121.  
معلفدمدقاظلماظؾقري

مابقممحص

إمساسقؾمصؿقلمإمساسقؾمأبقم

ماظلعقد

محيلمدعقدمصفقؿمصرؼج

مرعقححلـمدعقدمحلـم

122.  
مأمحدماظلقدمسؾدماحلؿقدمسؾداظرازقمحمؿدمدعقدمدعدمسؾدماظغػارمعلفدمعرسلماظؼدؼؿ

123.  

معلفدماحلؿاعلمبدعلـا

إمساسقؾمأمحدمحلنيمإمساسقؾم

محلني

 سؾداهللمعصطػكمحمفقبماظؾؾؿاجل

م

124.   
محمؿدمبقلقغلمسؾدماظلالممسالءمصربيمسؾدماظلالممادللفدماظؽؾريمبؾينمػالل

125.   
 دققمأجققن

ممحصابقم

ممسريمصربيمحمؿدمشاظلماظؾـامسؾكمرعضانمحمؿقدمصقام

 

126.  

 اإلسكهدرية

 إمساسقؾمسؾدماهللمحلني حلـمسقدمحلـمسؾدماظاله برجماظعربم–اظعؿقؼم

127.  
 سؾلمحلـمسـؿان عصطػكمسؾدمادلـعؿمدؾقؿ اظقردؼانم–اظؾكاريم

128.  
محمؿدمؼقدػماظلقدمؼقدػ-1 رجبمحمؿدمعدغل االدؽـدرؼةم-اظلـفقرىمم

 

129.  
محمؿدمصؤادمإبراػقؿمجاػنيماظلقدمحمؿدماظلقدمصراجمحمرممبؽم–اظـصرم

131.  
مأمحدمحمؿدمسؾدماظصادقمسؿارهمسؾدماحلؿقدمسؾدماظقػابمحمؿدماظعفؿلم–حمؿدمعقدكم

131.  
رزؼؼكمسؾدماظعالمرزؼؼلممادلـؿزهم-أبقمبؽرماظصدؼؼ

مإمساسقؾ

مأمحدماظلقدمجعػرم-1

132.  
مسالءمسرصةمإبراػقؿ1ماظرازقحمؿدمعصطػكمسؾدممحمرممبؽم-علفدمأبقس

133.  
مصرجمأبقماظلعقدمحمؿدمحمؿدمسؾدماهلادىماالدؽـدرؼةم-علفدمحامتم

134.  
مسؾلمأمحدمحمؿدمرفمسؾكمحمؿدمإبراػقؿمذرقماالدؽـدرؼةم–اظؾكاريم

135.  

 اإلسكهدرية

مأميـمحمؿدمصؿحماهللماظربسلمداعحمسؾدماحلؿقدماظلعقدمرعضانمذقاتفمادلـشقةماجلؿرك

136.  
مإبراػقؿمسؾدمادلاظؽمصادقمحمؿقدماظلقدمحمؿدمصراجمعصرمودطادلفؿدؼـمحمطةم

137.  
مسقحةمم-أسضاءمػقؽةماظؿدرؼس

مذرق

محلنيمذقاتفماحلشاشمرفمسؾدماظػضقؾماظلعقدماظدؼب

138.  
مسؾلمسؾدماجلؾقؾماظلقدمسادلمعربوكمحمؿدمعرجانماظرعؾم-اظرمحـماظؽؾريم

139.  
ممحادةمبؽرمدـطاويمأمحدمسؾدماظقطقؾمحمرممبؽم-اظرمحـمم
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141.  
مامحدمحمؿدمامحدمسؿرماميـمسؾكمدالعةمبرجماظعربم-أغصارماظلـةم

141.  
حمؿقدمحمؿدمسؾدماظرمحـمسؾدممعصطػكمحمؿقدمسؾدماجملقدمبرجماظعربم-غقرماإلميانمم

ماهلادى

142.  
محيقكمامساسقؾمصؿحماهللمسرصةمغؾقؾمسفقبمجادمابقمسؾدماهللماظرعؾمادلريىمذرقم-االدراء

143.  
ماذرفمابقمدعقػةمابقمدعقػةمامحدمدعدمسؾدماخلؾقؿمزؼزؼـقامذرقم-امحدمحيقكم

مابراػقؿموػؾةمطاعؾ

144.  
مامحدمحمؿدمابقماظقصامرحيانمسؾدماظعزؼزمسؾدماظؾطقػمادلـؿزة-اظشقخمم-دقدىمبشرمم

145.  
-ادلـشقةممم-اخلقجفمسـؿان

ماجلؿرك

مامساسقؾمامحدمامساسقؾمعرذدىممحادةمحاعدمطاعؾمعقدك

146.  

 اإلسكهدرية

مععاذمأمحدمحمؿدمحلـماظلعقداظلعقدمخرييمماظؼقادي

147.  
مصرحاتمسؿرمسؾدماحلؿقدمسؿرومسؾدمادلقجقدمسؾدماظلؿارمادلقاداة

148.  
محمؿدمزطرؼامأبقماظػؿحمسؾكممسريمػاذؿمحمؿدمبدوىمضؾاء

149.  
محمؿدمسابدمحمؿدمخؾقػةمحمؿدمإبراػقؿمرجبمبدرماظؼقؼريماهلاغقصقؾ

151.  
حمؿدمسؾدمادلـعؿمسؾدماظداؼؿمماظؼدسمحمرممبؽ

ماجلؿال

مأمحدمسؾدماظقطقؾمسؾدماظقػاب

151.  
مأمحدمحمؿدمحلـمإبراػقؿمحمؿدمعاػرممجعةمإبراػقؿمسقلكمسؾادماظرمحـمخقرذقد

152.  
حمؿقدمسؾدمادلـعؿمحمؿقدمسؾدممأمحدمصؾقكمسطقةماألذؼرماظرمحـمحمرممبؽ

ماظعال

153.  
أمحدمسؾدماظـيبمسؾدماحلؿقدمماظػؿحماظرعؾ

ماظلقد

محمؿقدماظلقدمسؾدماظصؿد

154.  
مػاغلمحمؿدمحمؿدمدحروجمإبراػقؿماظلقدمحمؿدمأمحدمرعضانماظعاعرؼةاظعاذرمعـم

155.  
مأمحدمسؾدماظرمحـمحمؿدمحلنيمراػرمإبراػقؿمإبراػقؿممحقدةماخلاظؼماظؾارئمادلـؿزه

156.  
محمؿدمأمحدمظطػلمذفابمحمؿقدمصرحاتمأعنيمخؾقػةمادلقحدؼـمدقديمبشر

157.  

 

معدردةمعلفدمعصطػكمطاعؾم

مادلـطؼةماظعلؽرؼة

 خريماهللمبفريةمحمؿقد

 حـانمعؿقظلمؼقدػ

مسزؼزةمأمحدمابراػقؿمبرؼؼع

م

 حمؿدمسقدمحمؿدمعصطػل حمؿدمسؾدماظؾادطمجادمبدؼر اظرمحـمضرؼةماجلزائر   .158

 
159.  

 املهوفية

ممحديمسؾلمسفقز-1 أمحدمحمؿدمأبقماظغقط اظعؾادل.ذؾنيماظؽقم

 حمؿدمحمؿدمدالم-2

161.  
مربقعمسؾداظؿقابحلـم-1 أمحدمغصرماظلقدمرذقد عـقف-دبرطلم-األغصاريم



 اسم احملفظني  بالفرتة املشائية اسم احملفظ بالفرتة الصباحية اسم املشجد اجلامع وموقعى املديرية م

 رزقمسؾداظعظقؿمسؾداظغين-2

161.  
مإدالممحمؿدمرؼشة-1 عصطػكمسؾداظغػقرمخمؾقف عـقفمددودم-اظعالعقة

 بدرمحمؿدمبدر-2

162.  
معـصقرمسؾداحلؿقدمأبقمعـك-1 سؾداظلالممسؾداظػؿاحمسؾداجلقاد عـقفم-دقديمعػؾح

 عصطػكمجابرمرضقان-2

163.  
مسؾداجملقدمصاروقمحػرج-1 عصطػكمصربيمدقدمحمؿقد أمشقنم-اظعؿريماظؽؾري

 أمحدماظلقدمسؾداظعارلماظؼاضل-2

164.  
مغقحمسشريمحلـ-1 ذاطرمعصطػكمحمؿقد طػرمضقرص-أمشقنمم-اظؾقري

 إمساسقؾمأمحدمخاظد-2

165.  
مخاظدمأغقرمصادق-1 أميـمصابرمحمؿدمدؾقؿان ضقرصم-أمشقنمم-اظشفداء

 حمؿدمؼقدػمسؾدماظؾطقػ-2

166.  
مإبراػقؿمحمؿدمدؾقؿمبرطات-1 حمؿقدمحمؿدماظطقار تالم-أبقممؼقدػ

 رصعتمحمؿدمغاصػ-2

167.  
مسؾداظؾطقػمأمحدمذعؾان-1 رعضانمسؾدادلفديماخلقظل طػرمرؾـقػام-اظطؾؾقفل

 ؼقدػماظلقدمذعؾان-2

168.  
محمؿقدمسؾدمادلؼصقد-1 سؾدماهللمسؾدماظرمحـمادلشد اظلاداتم-طػرمداوودم-اظـقرم

 ؼادرمسؾدماظؾادطمسؾلم-2

169.  
محلـةمحمؿدمحلـ-1 سؾداظؾاريمسؾداظؾاريمسادل اظؾاجقرم-احلفازيم

 عازنمسؾدادلـعؿمرذدي-2

171.  
ذؾنيممم–دقدىمسؾكمادلؾقفكم

ماظؽقم

مسؾدماهلاديمحمؿدمعصقؾقلم-1مأذرفمؼقدػماظـؼقب

مرحابمعصقؾقلمدروؼشم-2

171.  
مصؿقلمحمؿدمحمؿدمذاػنيم-1مؼادرمحملماظدؼـماظطقابمعـقفم-دقدىمأؼقبماألغصاريم

مرارقمحملماظدؼـماظطقابم-2

172.  
مداملمأمحدمحلنيم-1مأمحدمسؾلمسؾدادلـعؿماظؾاجقرم-اظشفقدمرضامواظلم

محمؿدمرؾعتماخلؾازم-2

173.  
محمؿدمسؾدماحلاصظمداملم-1محمؿدمسؾدماظعظقؿمسقدمضقؼلـامم-سربماظرعؾماظشرضلم

مثـاءمإبراػقؿمرضقانم-2

174.  
مصالحماظلقدماظلقاق-1مأمحدمصادقمدالعةمعـقفم–أوالدمشاذلم

مسؾقاغلمضابؾبدرمجاللم-2

175.  
محلنيمسؾدماظداؼؿمزػران-1مسصاممحلينمساذقرمعـقفم-دروػقتم–اظػؿحم

مصؾقلمسؾدماظؾاريماظطقان-2



 اسم احملفظني  بالفرتة املشائية اسم احملفظ بالفرتة الصباحية اسم املشجد اجلامع وموقعى املديرية م

176.  
محمقلمحمؿقدمرجبم-1محمؿدمدعقدمحمؿدماجلؿالمأمشقنم-رؾؾامم–اظلالمم

مإبراػقؿمصؿحماهللمرـطاوي-2

177.  
مدؾقؿانحمؿدمسؾدماظرحقؿم-1محمؿدمصالحمأبقمرؼةمامشقنم-مشامم–االربعنيم

مدالعةمسؾدماظػؿاحمضطب-2

178.  
م-دؾؽماالحدمم–اظعؿريم

مامشقن

مراػرمعـصقرمإبراػقؿ-1مأمحدمصؤادمذقاتف

موظقدمرزقمسؾكمصاحلم-2

179.  
مسؾدماظػؿاحمصاروقممحقد-1مصقزيمحمؿقدماظؼـمامشقنم-جرؼسمم–اظشـقيف

مأمحدمزؼـماظعابدؼـ-2

181.  
م-عقتمعلعقدمممم–أبقمزطرى

مذؾنيماظؽقم

محمؿقدماظلقدماظعقلقى-1محمػقزمخطابمحمؿد

ممسقةمسؾكمحمؿدمصاؼد-2

181.  
معصطػكماظلقدمأبقماظقصا-1مأميـمإبراػقؿمحمؿدماظرخمضقؼلـام-ضقؼلـاماظؾؾدم

مأمحدمحمؿدماظلقدمدقؼد-2

 املهوفية  .182
 حلاغنيمحمؿقدمخالف -1ممحديماظلقدمؼقدػمتالم-علفدماظؾؿعلم

محمؿقدمصرحاتمسقلك -2

183.  
 داعحماظلقدمجدؼع -1محمؿقدماجلدعحمؿدممذؾنيماظؽقمم-أبقمبؽرماظصدؼؼم

محمؿدماظـؾقيمصرحات -2

184.  
 حمؿدماظلقدمجادماهلل -1مإؼفابمحمؿدمزطلمبدويمذؾنيماظؽقمم-ادلايمم–ادلادحم

ماظشقاتمأمحدماظػقؾ -2

185.  
 حمؿدمرفمخؾقؾمذقؿف -1مذعؾانمطؿالمحمؿقدماظلؿاحلمأمشقنم-مسادونم-اخلقظلمم

مسطػمحؾؿلمسـؿان -2

186.  
 أمحدمسؾدماظؾاضلمسؾل -1مسؾدماجلقدمذعؾانذعؾانممأمشقنم-حمؾةمدؾؽمم-اظؿؼقىم

ماظلقدمحيلمجعػر -2

187.  
بقػةمم-سؿرومبـماظعاصم

مأمشقنم-ذطاغقفم

 عصطػكمحمؿدمعصطػك -1مسزاممسؾدماظعؾقؿماظعؽؾ

مأمحدمسؾدماظـاصرمأمحدمعـصقر -2

188.  
 حمؿدمدعقدمجابرمأمحد -1مذرؼػمدؼابمعردلمسؿرانمأمشقنم-سزبةمبففتمم-اظرمحةم

مإبراػقؿمحمؿدمصؤاد -2

189.  
-أبقمسقاغكمم-احملؿديماظـقرم

مأمشقن

 ػشاممأمحدمغعام -1مأمحدمعشققتمحلان

مسؿادمأمحدمشـقؿ -2

191.  
-سزبةممحدانمم-اظرمحةم

مأمشقن-مسادونم

 حمؿقدمحمؿدمزػران -1مذقاتفمحمؿدمأمحدممجعة

مرجبمسؾدماجملقدمذقذة -2

191.  
 خاظدمسؾلمسؾدماظؼقي -1محيلمدؼابمسؾلمذرفمأمشقنم-جرؼسم-سؾادماظرمحـ



 اسم احملفظني  بالفرتة املشائية اسم احملفظ بالفرتة الصباحية اسم املشجد اجلامع وموقعى املديرية م

مأمحدمسؾدماظػؿاحمغعام -2

192.  
 حمؿدمزطلمسؾدماخلاظؼ -1مأداعةمرضامحمؿدمأمشقنم-غاصعمذعشاعم

معصطػكمحمؿقدمرجبمسؾل -2

193.  
 سؾدماظعزؼزمابراػقؿمسؾدماظعزؼز -1ممجعةمسؾداظػؿاحمدؿنيمرفقايم-أبقمرريةم

مؼقدػمسؾدمادلقجقدمؼقدػ -2

194.   
 حمؿدمزطرؼامحبريي -1مأداعةمسؾدماحلؿقدمضادؿمذـراماحلفرم-دقديمسزازم

مسارػمسؾدماخلاظؼمغصار -2

 املهوفية  .195
 أذرفمبلققغلمػالل -1معصطػكمسؾدماحلؿقدمدروؼشماظشفداءم–دردـامم-اظؽؾريمم

محمؿدمحمؿقدمادلراطيب -2

196.  
 حمؿقدمرجب -1محمؿدمدعقدماجلؿالمأمشقنم–اظلالمم

مإبراػقؿمصؿحماهللمرـطاوي -2

197.  
 سادلمحمؿدمذققدر -1محمؿدمدقػماظـصرمحمػقزمدالعقنمضؾؾلم–دقديمعلؾؿم

محيلمحمؿدمجاد -2

198.   
مأبقمسػقػلعدردةمحمؿدم

مدؾؽماظضقاكم

محمؿدمخمؿارمسؾدماحمللـمػقؿم

مإؼفابممجالمأعنيمحمؿقد

199.   
مأمحدمحمؿقدمأبقماظغقطمغصارمسؿارمسؾدماحلؽقؿمدؼابمذرفمعدردةمزعزممأمشقن

211.   
عدردةمأبقمذاديمبـاحقةم

مدـفرج

مصؿقلمرعضانمحلـمأمحدمغاجكمأبقماحلدؼد

211.   
مسرصةمعصطػكمحربقةمحمؿدمجاللمحمؿدمدؾقؿانمعـقفم-عدردةمبينمػاذؿم

212.   
عدردةمعلفدم)أبقمادلؽارم(م

 ذؾنيماظؽقمم

 تقلريمحمؿدماظػؿقحمحمقلـم

معقلامجابرمسؾدهمورواري

213.   
معدردةمعلفدم)اظؾاذام(

 طػرمادلصقؾقةم

 انؾارمحمؿدمأبقمعقدكم

مإميانمحمؿدمعصطػكمراذد

214.   
عدردةمعلفدماظؿؼقىمجبقارم

مذؾنيماظؽقمم–اظرعدم

 حـانمسؾدماهللمدؾقؿانم

 دفاممدعدمسؾدماظؾطقػ

 

215.  

 الغربية
 

ػشاممحمؿدمسؾدماظعزؼزمحقامم-1 عروانممحدمسؾدمادلعطلمصقام اظؽردةم–اظؽؾريم

مصؾاحك

 ممدوحمحمؿدمسزبماظشقخمعلائك-2

216.  
 داعلمأمحدمسؾدماظرمحـماظػؼل-1 صفؿلمسؾدماظؽرؼؿماظرتاس طػرماظشقخمدؾقؿم-دقدىمدؾقؿ

217.  
محمؿدماظلعقدمخؾػماهلل.-1 دعدمغصارحمؿدمأمحدم ضطقرممدغشقايم–اظعؿرىم

 رعضانمسؾدماظلالمماظشاذظل-2



 اسم احملفظني  بالفرتة املشائية اسم احملفظ بالفرتة الصباحية اسم املشجد اجلامع وموقعى املديرية م

218.  
مبدويمصقزيمزراره.-1 حازممدعدمدعدون ضطقرم–سؾدماظرازقم

 حمؿدمحمؿقدمرعاح-2

219.  
مداعلمحمؿدمعرزوقماحلرؼري.-1مسادلمعصطػكمجابماهللمحمؾةماظربجم–اظصػام

محمؿقدمسؾدماخلاظؼمرزق.-2

211.  
مسؾدماهللمحمؿدمسشؿاوي.محمؿدمسؾدماحلؿقدمصؼرحمؿدممزصؿكم–أوالدماظزبريمم

محمؿدماظغؿريماظعقلقى-2

211.  
محمؿدمجابرماخلقظل.-1مسؾدماظعارلمدؾقؿمعؽرممزصؿكم–اظلعدغلم

مؼقدػمعصطػكمذعالن.-2

212.  
مأمحدمرعضانمرعقح-1مدعقدمإبراػقؿماظرببلمبلققنم–سؾدمادلؾؽم

 حمؿدمطاعؾمحيل-2

م

213.  
محمؿدمأمحدمسؾدماظعزؼزمذؾيب.-1مسزؼزةمحمؿقدمسؾقانمبلققنم–اظشاسرم

مسؾدمادلاجدمتقصقؼماظشربقين.-2

214.  
محمؿقدمغصرمإدالم.-1مدعدمسؾدماظػؿاحمأبقمراظبممسـقدم–اظغقاذلم

مخاظدماظؼطبمإبراػقؿمأغقر.-2

215.  
مسؾكمصابرمسؾدماظؾاري.-1محمؿدمسؾدمادلطؾبماظشقرىمطػرماظزؼاتم–أبقمبؽرماظصدؼؼم

مسؾدماظؼقىماظلقدمساعر.-2

216.  

 الغربية

مأغقرمصضؾمسؾقد-1ماعؾارطةمسؾدمادلـعؿماظؾفـلكمبلققنم-طػرماحلؿامممم–سؾدمربفم

مسؾكمصؿقكمعـصقرم-2

217.  
محمؿدمادلـشاوىمدؾقؿان -3مراضلمادلغازىمادلؿقىلماحملؾةثانم–احلـػلم

محلنيمسؾكمحشادم-2

218.  
معصطػكمسؾدماهلاديماظصؾاغ -4محلاممسؾدماهللمحفابمطػرماظزؼاتم–اظؼقعكم

مصؿقكمرؼفمسؾدماظعظقؿ -5

م

219.  
 حمؿقدمعقدكمحمؿدمرزق -1مرضامسقدمحيقكماحملؾة-امحدمسؿؿان

 سرابلماحللاغنيماظشفاوي -2

م

221.  
 زطرؼامجماػدمبدويمدعد -1محمؿدمحمؿدمسؾدماظلالمماجلؿالماظؾـاويماحملؾة

مامحدمعلعدماظؼصراوي -2

221.  
 اظلقدمحمؿدممخقسمحمادـ -1مؼقدػمسؾدماحلؿقدمابقمسؿقماظزؼينماحملؾة

محمؿدمادلفديمدعقد -2



 اسم احملفظني  بالفرتة املشائية اسم احملفظ بالفرتة الصباحية اسم املشجد اجلامع وموقعى املديرية م

222.  
مامحدمحمؿدمحلنيمحلنيمحمؿدمدعقدمضطقرم-اظرمحةمم

223.  
محمؿقدمحمؿدمحلـمرفمسصاممسؾداظلؿقعماظلـقدكماظلقدةمزؼـبمضطقر

224.  
محلـمحمؿدماظلقدمادلعصراوىمحلنيمحلـمامساسقؾمسؾدهمدعدونمضطقر

225.  
 اعؾارطةمسؾدمادلـعؿمبفـلك -1مسؾكمصؿقكمعـصقرماظرمحةمجـاحمبلققن

مابراػقؿمسؾدماظعاركمزبقدة -2

226.  
 حاعدمصؿقحمغدا -1محمؿدمضطبمصاحلماظؿقحقدمطؿاعةمبلققن

محمؿدمابراػقؿماذقارب -2

227.  
 حلاممحمؿقدمامحدمدامل -1مامحدمامحدمسؾدماظػؿاحماظؾققعكمبصانماحلفرمبلققنم–اظرذقدم

محمؿدمسؾدماجملقدمابقمرف -2

228.  
 ػاذؿمحمؿدمبشارة -1مامحدمابراػقؿماظؾقشماألربعنيمرـطامثاغل

مامحدمسؾدماظلالمماظقزؼر -2

229.  
ممجالمسقضمدؼابمععقضمؼادرمدعدمبفاءماظدؼـمحلـنيمسؾلمرـطامثاغل

مؼلرىمعقدكماجملدوبك

231.  
 رجبمحمؿدمابقمراظب -1مسؾداظرحقؿمسؾدماحلؿقدمضققػمخاظدمبـماظقظقدمرـطامثاغل

ماداعةمسؾدماظؽرؼؿماجلـدى -2

231.  
محمؿدمسؾدماظغػارمبدؼرمسؾدماظزؼـمسؿرمسؾدماظؼادرمسـؿانماظشـاويمرـطامثاغل

232.  
ماظلقدمعصطػكماظلقاحؾلمحمؿدمأمحدمسؾدماحلؿقدمراؼؾمسؾلماخلؾعلمرـطامثاغلدقديم

233.  
 حمؿقدمحاعدمدعقد -1مطرؼؿمابراػقؿمزؼدانمضؿرماظدوظةمرـطامثاغل

مطرؼؿمسزتماظزغارى -2

234.  

 الغربية

حمؿدماظشـاويمحمؾةمروحمرـطام

مثاغل

معصطػكمسؾكماظددقضكمخريىمطاعؾمغعقؿ

235.  
 ؼلرىمعقدلماجملدوبل -1محمؿدمادلالححمؿدمماظعؿريمحمؾةمغقفمرـطامثاغل

ممجالمسقضمدؼاب -2

236.  
 علعقدمذرفماظعفؿك -1مابراػقؿمحمؿدمابقمغابتمصػطمترابمماحملؾةم-اظؿؼقىمم

موػؾةمسؾكموػؾةماظؽلؾاغل -2

237.  
اظعاعرؼةمم–دقديمإمساسقؾم

ماحملؾة

 حامتمابقمبؽرمرؾؼ -1محمؿدماظلقدمصادق

ماظلاداتمسؾدماظقدودمعلؾؿ -2

238.  
ماظلفاسقةم–اظرمحةماظعفرعةم

ماحملؾة

 سؿرومحمؿدمحلـني -1مبلققغلمدعدماظددقضل

ماخلؾرييمأبقاظقزؼدمحمؿد -2

239.  
أمحدمسؾدادلؼصقدمحلـممصػطمترابماحملؾةم–اظصػام

مادلشقيت

 سارفمصاحلماحلاروغل -1

مػشاممسؾدادلؼصقدمسؾداحلؿقد -2
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م

241.  

 الغربية

 طؿالمأعنيمحمؿدمذؾيب -1مسؾقدمرعضانماظرببريماحملؾةماظؽربىم-اظغػرانم

معصطػكحمؿدمأبقاظػؿقحم -2

241.  
 حمؿدمسؾداظراصعمحفازي -1مإهلاعكمحلبماهللماظشقخماحملؾةماظؽربىم-دارماظلالمم

مصالحمحيكماظصػطاوي -2

242.  
 أمحدمحمؿدمبرطات -1محمؿقدمسؾداظؾطقػمأبقمشؾقـةماهلقامتمماحملؾةم-اظؾشالويم

مربقعمإبراػقؿمأبقػقش -2

243.  
اظدوخؾقةمم–دقديمدؾقؿانم

ماحملؾة

 احلرؼرىحمؿدمسؾكمحلـم -1محاصظمراضكمضقؼدح

مغاصرمحمؿقدمابراػقؿمابقماظـفا -2

244.  
سزبةمذعؾانمرـطامم-األػاظلم

مأول

 حمؿقدمسؾداظؾطقػمترطك
 حمؿقدمحمؿدمابقماظػؿقحمترطك -1

مسؾدماظلالممحمؿدمامحد -2

245.  
ماظلتمزطقةمرـطامأول

 اظلقدماظلقدمسؾداهللمشراب
 ػاذؿمحمؿقدماظلقدماظدؼب -1

مامحدمسؾدماجلابرمابقماظقزؼد -2

246.  
تؾؾـتمضقصرمرـطامم-أبقمجاسقرمم

مأول

 اداعةماظؾققعكمحلـمآؼقب
 حمؿدمغاجحمابقمدؾقؿ -1

محمؿقدمسؾكماظشرضاوى -2

247.  
عقتماظلقدانمرـطامم-اظلالممم

مأول

ماظلعقدمسؾدادلأعقنمسطا

 حمؿدمغصرماظشـطقرى -1

ممجالمسقضماظػضاىل -2

248.  
طػرمخضرمرـطامم-دقديمخضرم

مسؾداظرمحـمصؿقكماظلطققكمأول

 حمؿدمسؾداهلادىماظلطققك -1

سؾداظقػابمسؾداظؼادرم -2

ماظطـطاوى

249.  
مذرباماظـؿؾةمرـطامأولم-اظػقظلمم

مداعكمسؾدادلـعؿماظؽـقلك

 حمؿدمسؾداظؼادرماجلؾاىل -1

مسؾكماظلقدمسطا -2

251.  

 الغربية
علفدمخؾقؾمصرحاتممضرؼةم

مبلققنم-خؾقؾمصرحاتم

مػاذؿمحمؿدمأبقممحقدةمحمؿدماظلقدماظرصاصل

251.  

 

عدردةمعلفدم)األمحدي(م

مبطـطا

 سؾدماظعزؼزحـانمأمحدمم

 عريصتماظلقدمعقدكمسفقر

مسؾقاءمصالحماظشؾؼاعل

252.  

 

أحالمممعصطػكمحمؿدمابراػقؿمممعدردةم)اظؾفل(مبطـطا

 سؿران

 دقرمرؤوفممحديمصرؼدمغاجل

ماعاغلماظلقدمبدويمغقار
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253.  

 

عدردةمعلفدم)أبقماظػضؾم

ماظقزؼري(مباحملؾةماظؽربى

 غادؼةمسؾلمأبقمدؽقـة

 حـانمأمحدمسؾدماظعزؼز

معقدكمسفقرمعريصتماظلقد

م

254.  

 

عدردةمعلفدم)اظربػاعلم(م

مبددققمضؾؾل

 جقػرةمحمؿدمسؾدماهللمصرحاتم

 دقرمصؤادمضطبماظرؼػل

ماهلاممصؿقلمرزقمحلـ

 

255.  

 الفيوم

 

محلاممرفمحمؿدمسؾداظعارل-1 مجالمسؾدماظػؿاحمحمؿد بـدرماظػققمم-دارماظرعادماظشرضل

 حلنيمدقدممنر-2

256.  
مأمحدمأبقمبؽرمسؾدادلـعؿ-1 رعضانممجعةساذقرم بـدرماظػققمم-دالئؾماخلريات

 حمؿدمدقدمرعضان-2

257.  
معدؼـمطاعؾمحمؿد-1 ممدوحمدعدمتقصقؼ أبشقايم-سزاممم

 عصطػكمضرغلماظلقدم-2

258.  
مأبقماخلريمحمؿدمسؾدمادلـعؿ-1 جابرمحمؿقدمسؾداظغين ادطام-اظعلاسم

 حمؿدمعصطػكمزطل-2

259.  
مأمحدأمحدمددقضلم-1 أغقرمذعؾانمعردك إرلام-عدؼـمجردو

 سؾدماظؿقابمأمحدمسؾدماظلالم-2

261.  
مسالءمحمؿدمرعضانم-1محمؿقدمسؾدماظؿقابمسؾدماهللمدـقرسم–ادلرادغكم

مسؾدماظرمحـمإمساسقؾمأمحدم-2

261.  
مؼادنيمؼادنيمسؾدماحلؿقدم-1مدعقدمسؾكمعـريمدـقرسم-سؿرمبـماخلطابم

محمؿقدممجعةمحمؿدمؼقدػم-2

262.  
مسؿادممحديمسؾدماظعالم-1ممحدىمربقعمسؾدماهللمطاعقفم–اظـصرم

محمؿدممخقسمسؾدماظؿقابم-2

263.  
معصطػكمسؿرانمسؾقدم-1مؼادرمزشؾقلمحاصظمدقالم–اظؽؾريم

مأذرفممجعةمسؾدماحلؾقؿم-2

264.  
مأمحدمحمؿدمسؾدماظعظقؿم-1محمؿقدمحمؿقدمصرجماظلـؾاطم-اظؾكاريم

محمؿدمإبراػقؿمحمؿدم-2

265.  

 الفيوم

محمؿقدمدقدمسؾدمادلعز-1مرجبمصفؿلمإمساسقؾماظعفؿقنيم-سؾادماظرمحـم

مسؾدماهللمساعرمحمؿد-2

266.  
مسؾدماظرمحـمسؾكمإبراػقؿ-1مبدويمسؾلمحمؿدماظشقاذـةم-اظرمحـم

مذعؾانمأمحدمحمؿقد-2

267.  
محمؿدمذعؾانمسؾل-1محمؿدمؼادنيمحمؿدماظػققمم-اظروبلم

محمؿقدمأمحدممحلـ-2
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268.  
مسؿادمحمؿقدمسؾدمادلـعؿ-1محلـمسؾدماظقاحدمحلـمدـقرسم-اظراضلم

ممجعةمحمؿقدمحمػقز-2

269.  
مسقدمسزتمسقؼس-1مسصاممأمحدمعربوكمراعقةم-اجلؿعقةماخلريؼةم

مرجبمسؾدماجلقادمحمؿد-2

271.  
محمؿدمحمؿقدمدؼاب-1مصؿقلمظطػلمعقزارماظػققمم-علؾةمم-اظغرباءمم

مسؾدماهللمحمؿدمسؾدماظلالم-2

271.  
مسقدمذعؾانمحمؿقد-1مسؾدماجملقدمؼقدػمسؾدماجملقدماظػققممم-عـشأةمطؿالم

مزطرؼامحمؿدمحمؿقد-2

272.  
مخاظدمحمؿقدمصادق-1مرجبمدقدممحقدةماظػققمم-غلقؿةم

محلنيمصكريمأعني-2

273.  
مذعؾانمعربوكمحمؿد-1محمؿقدمأعدمطاعؾمراعقةم-سؾدماحلؽقؿمعربوكم

مأمحدمسؾدماظعؾقؿمدقد-2

274.  
مصاحلمأمحدمععؾد-1محلنيمأمحدمصابرمراعقفمأولم–اظػؿحم

مدقدمحمؿدمدعقد-2

275.  
محمؿدمحلـمحمؿد-1محمؿدمأمحدمسؾكمدـقرسمأولم–خدجيةمجؾؾةم

محمؿدمصؿقلمدقدمسؾدماهلل-2

276.  
عـاذلم–حمؿدماخلطقبم

ماخلطقب

مأبقمبؽرماظلقدمحمؿد-1مسؿرماظلقدمحمؿد

مسؾدماظؿقابمسؾاسمحمؿد-2

 الفيوم  .277
دـقرسم-دوارمجؾؾةمم-اظػرضانم

 أول

مأمحدممجالمحمؿدمإبراػقؿ-1 دعقدمسؾكمعـري

 سقدمرعضانمسؾدماهلادى-2

278.  
مماخلطقبمعرطزمم-اظؼاضكمم

مجـقب

 حمؿدمسؾدماظشاصكمحمؿقد-1محمؿقدمحمؿقدمصرج

معصطػكمإبراػقؿمدروؼش-2

279.  
 رجبمحمؿقدمحمؿدمجربؼؾ-1مامحدمحمؿقدمسؾدماظؿقابمدـقرسمثانم-تردامممم-اهلقارى

مامحدمحمؿقدمسؾدماظؿقاب-2

281.  
 اظلالمماعنيصالحمسؾدم-1محمؿقدمدقدمحمؿدمجقدةمعرطزمجـقبم-دـقصرممم-اظغربك

مسالمحمؿدمسؾدماظؾطقػ-2

281.  
 حمؿدمإبراػقؿمسؾدماظعارل -1مرفمحلنيمسؾدماظعزؼزمبـدرمثاغلم-سؾدماهللموػيبم

محلنيمحمؿدمععقض -2

282.  
 سالءمحمؿدمرعضان -1ممحديمربقعممحقدةمدـقرمسم-غؼاظؾػةمم–اظعؿقؼم

مرعضانمداملمحلني -2

283.  
راعقةمم-باظروبقاتمم-اظغربلم

مأول

 حمؿدمذعؾانمسؾدماحلؾقؿ -1مربقعمعػرحمسؾدماحلؿقد

مخاررمأمحدمحمؿدمؼقدػ -2

284.  
 ساعرمذقبؽمسؾدماحلؾقؿ -1مأمحدمسؾدماهللمضرغلراعقةمم-اظعزؼزؼةم–صؤادمإبراػقؿم
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مدقدمرجبمسؾدماظؿقاب -2مأول

 الفيوم  .285
اظـصارؼةمم-سؿرمبـماخلطابم

ماظعفؿني

 دقدمأمحدمسؾدماظعظقؿ -1مسؾدماظؿقابمدعقدمأمحد

مأمحدمبؽرمأمحد -2

286.  
اظؽردادةمبزاوؼةمم-اظروبلم

مجـقب

محمؿقدمإعاممسؾدماظػضقؾ -1مدقدماظلقدمسؾدماظعال

مسقدمسقؼسمععقض-2

 الفيوم  .287

مدـقرسم–علفدمسؽاذةم

حمؿقدمسؾدماظؿقابمحمؿدم

مسؾدماظعؾقؿ

حمؿدممحدىمسؾدماجملقدمسؾدم-1

ماظؽرؼؿ

أمحدمسؾدماظؿقابمحمؿقدمسؾدمم-2

ماظعؾقؿ

 الفيوم  .288

ممحادةمصقزىمبشريمرؿقاماولمم-اظـؼـقشماظغربك

مسؾدماهللمسؿرومحمؿقد-1

مرعضانمذؾؿقتمبشريم-2

 الفيوم  .289
معصطػكمحمؿقدمأعنيمحمؿقدمسؾكمأمحدمحمؿدمحمؿدمدـقرسمثان

 الفيوم  .291

مدـقرسماولم-اظشقخمسقؼس

حمؿدمحلنيمسؾدماظرحقؿم

محلـ

محمؿدمصالحمحمؿقدمحمؿد

 الفيوم  .291

مبؼقاصةمبـدرماولم-اظؿؼقىم

أمحدمسؾدماظـؾكمسؾدم

ماظعاركمسـؿان

ماظعظقؿمسؾدماظـاصرحمؿقدمسؾدم

 الفيوم  .292

محيقكمزطرؼاماظلقدمبـدرمأولم-اظػقال

محمؿدمإبراػقؿمأعني-1

ممجعةمخؾػمحاصظم-2

293.   
مسؿرمرجبمسؾدماهللمسؾكمحفاجمسقدمسؾدمادلقىلمأبقمبؽرماظصدؼؼمراعقةمأول

294.   
ممشالماظػققمم–سؾكمماظطقبم

حمؿدمأمحدمسؾدمادلقجقدم

محمؿد

مأداعةمداػشمعراد

295.   
راعقفمم–ماخلشابماظقدطاغك

مأول

حمؿقدمصاحلمسؾدماهللمسؾدم

ماظعزؼز

مدقدمأمحدمحمؿقدمسؾدمادلقجقد

معصطػكمربقعمسؾدماخلاظؼمحمؿقد

 

296.  

 أسوان

 

 صاحلمسقضمحمؿدمسؾل حمؿقدمحمؿدمدؼـمإبراػقؿ دؾقام-جعػرماظصادقم

297.  
محمؿقدمحمؿدمحاعد.-1 حلـمعقدكمحلـني اخلقيم-اظعؿقؼم

 حمؿدمحمؿدمعردلم-2

298.  
مػؿاممسؾدماظعزؼزمرف.-1 سؾدمادلـعؿمسؾدماظعالمسؾل اظؾصقؾةم-ادلعؿارؼةم

 سؾدماظغػقرمحمؿدمغقر-2

299.  
مأغقرماظؾدريمسؾدهم.-1 حمؿدمسؾلمحمؿدماألعري اظؾصقؾةم-األعةماحملؿدؼةم

 محديمسؾدماظالهمسؾدماظؾادط-2

311.  
مسؾاديمسؾدماظعالمإبراػقؿم.-1مأمحدمضـاويمحمؿدمسؾلماظلؾاسقةم-غقرماإلدالمم
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محمؿدمأبقمزؼدمحمؿدسارػم-2

م

311.  
مزؼـماظعابدؼـمحمؿقدمإبراػقؿم-1مأمحدماظلقدمسؾدماهللمسؾلماظلؾاسقةم-جمؿعماظلالمم

مسؾدماظعارلمسطقؿقمأمحدم-2

312.  
مسؿادمسطقؿقمأمحدمخؾقؾ.-1مرفمأبقماظعالمإمساسقؾماظلؾاسقةم-اظؿؼقيم

مأمحدمإبراػقؿماجلـدى-2

313.  
مدقدمأمجدممجعة.-1ماظعظقؿحمؿقدمحمؿدمسؾدمماظؾصقؾقةم-اظشقخماظؾلطاويم

مدعدمإمساسقؾمرزؼؼل-2

314.  
محمؿقدمبدريمحمؿدمحلني-1محمؿدماظلقدمحلنيماظؾصقؾقةم-احملقؿداتم

م

315.  
 حلنيمحمؿدمعصطػكمحلـ -1مػاذؿمحمؿدمغقرماظدؼـمإدارةمأدقانم-سؾقدم

ممحقدةمحمؿدمحمؿقدمإمساسقؾ -2

316.  
محلنيمحمؿدمسؾاس.-1معصطػكمحمؿدمأمحدممجعةمأدقانم-اظشقخمسؾكم

مسؾكمسؾدماظعارلمإبراػقؿمحلني-2

317.  
 عصطػكمأمحدماظغقل -1مسؾدماهللمإبراػقؿممجعةمإدارةمحلمذرقم-باللم

مأمحدمحمؿدمأمحدمعدغل -2

318.  
شربمإدارةمم-عـشأةماظلدماظعاظلم

ماظؽرور

 سؾدماظقػابمسؾدماظغينمحمؿد -1مسؾدماظرحقؿمسطقؿقمسؾدماظرحقؿ

مسادلمدقدمحلـ -2

319.  
محمؿدمسؾلمرفمسؾلم-1مسقدمحلاغنيعصطػكمماظؾصقؾةم-اإلميانمواظؿؼقىم

م

311.  
إدارةمم-احملاعقدمم–اظعؿقؼم

ماحلفز

مدقدمسؾلمسطقةماهللم-1مسؾكمػاذؿمحلـ

محاعدمأمحدمسؾدماهللم-2

311.  

 أسوان

محمؿدمأمحدمؼقدػمعدغل-1مرفمدعدىمإبراػقؿمأدقانم-سؾدماظغينمعقدكم

312.  
ممحدغاماهللحمؿدمرفمحمؿدم-1مدعقدمأمحدمحمؿدمأمحدمصارسم-آلماظؾقتماظشرضلم

مسؾكمأمحدمحمؿدماظلقد-2

313.  
مشرؼبمصؿقلمسقد-1مسؾدماظرؤوفمسـؿانمحمؿدمسقلكمدراوم–غقرماحلؼم

مؼادرمدعدمػؿام-2

314.  
إدارةمم-خاظدمبـماظقظقدم

ماظؾصقؾقةمضؾؾل

 ػاذؿمأمحدمسؾده -1مأمحدمؼقدػماظلقد

مدعادمحمؿدمأمحدمحلني -2

315.  
مإبراػقؿمحلـحازمم-1مأبقماحللـمحمؿدمضقيمإدارةمحلمذرقم-اظعؿريم

محمؿدمجادمحمؿدمعغربل-2

316.  
م-اظرعدماظشرضلممم-اظزػراء

مإدارةمطقمماعؾق

مدقدمسؾلمحمؿقدمحلان-1مؼقدػمسؾدماهلاديمحلـماظطقب

محمؿدمرفمأمحدمإبراػقؿ-2
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317.  
 سؾدماهللمسطقةمسقلكمحمؿد -1محلـمسؾدماظػؿاحمعفؾؾمعؽلمإدارةماظؽرغؽم-اظعؿقؼمم

مأمحدمسؾدماظػؿاحمعفؾؾمعؽل -2

318.  
 حمؿقدمدعدمسؾدماظؽرؼؿ -1مسؾلمسؾدماظرازقمسؾلماظلؾاسقةم-رؾقةمدقديم

مأمحدمسؾدماظرؤفمحمؿدمضـاوي -2

319.  

 اسوان

مسؾداهللمإبراػقؿمسؾداظصادقم-1مسؾداهللمعقدكمسؾداظـيبماظؾصقؾقةمضؾؾل-آلماظؾقت

مزطرؼامعصطػكمعدغلم-2

321.  
مسؾداظرمحـمسؾداحلارثمحلنيم-1مأمحدمحمؿدمسؾدهمأمحدمعرطزمأدقان–ادلدابم

مسؾداظرمحـمحمؿدمأمحدمحلني-2

321.  

 أسوان

 حفاجممحدانمسقلكمعلفدماظلالممأدقانمأول
مسؾدماهللمذعؾانمربقعل-1

 أمحدمسقدمسؾدماظعال-2

322.  
ممحدمحلـمأمحد1 سؿرمحلانمأمحد صفقؿمسؾلمسؿارممأدقانمأول

323.  
محمؿدمسؾلمأبقماظقصام-1محمؿدمحمؿقدمحمؿدمصاحلماهلاديمأدقانمأول

 حمؿدحمؿدمحاعدمأمحدمم-2

324.  
اهلداؼةماإلدالعقةممحلمذرقم

مأدقان

محمؿقدمداؼحمحمؿدماظصغري-1محمؿدمحمؿقدمسؾلمأمحد

 دقدمسؾدماظقابماظلقدمرطابل-2

325.  
مأمحدمساعرمرعضانمحاعدمحمؿدمسؾدماظـعقؿمحمؿقدمسؾادماظرمحـمإدارةماظؽرك

326.  
ماظرحقؿأمحدمخؾػمأمحدمسؾدم-1ممجالماظلقدمحمؿدمحمؿقدمأبقمبؽرماظصدؼؼمعرطزمأدقان

ماحللـمأمحدماظقؿينم-2

327.  
ممحادةمأبقماجملدمدؾقؿ-1محلـمأمحدمسـؿانمحمؿقدمسؾدماظعزؼزممعرطزمأدقان

مأمحدمربقعماظطاػرمحمؿدم-2

محمؿقدمػارونمأبقماحللـمسؾلمحمؿقدمسؾلمأمحدمآدممحمؿدماظـصرمباللمإدارةماظؽرور   .328

329.  

 
محمؿدمسؾلػاذؿممجعةم-1مسؾدماهللمأمحدمسربلمػاذؿمحلـمعرطزمأدقان

مأمحددؾقؿمسؾدماهللم-2

331.  

 أسوان

اظصابرؼـمباظغابةمادلـشقةم

ماجلدؼدة

محمؿدمسؾدهمسؾدماخلاظؼمحمؿدمحلـمحمؿدمزطلمحمؿدمسؾل

331.  
مأميـمحمؿدمأمحدمحلـ-1ممحديمأمحدمؼادنيمسؾلماظصاحلنيمإدارةماظلؾقا

مأمحدمعاػرمحمؿد-2

332.  
مسؾدماهللمأمحدمإبراػقؿمأمحدمربقعمسؾدماظقدودماظضقيماظعؿقؼمدؾقا

333.  
مإدالممحمؿدمخؾقػة-1محمؿدمغقبلمحمؿدمرفمبفارؼؼمضؾؾلمعرطزمأدقان

محمؿدمدعدمأمحدمحلـ-2

334.  
محمؿدمدعدمحمؿدمحلني-1محمؿدمإمساسقؾمأمحدمإمساسقؾماظعزمبـمسؾدماظلالممادصقمأول

مسؿرومسؾدماظؾادطمحمؿدمأمحد-2
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335.  
ماظلقدمإبراػقؿمؼقدػ-1محمؿقدمحمؿدمسدويمصارؿةماظزػراءماظؽؾحمشرب

مسؾدماهللمؼقدػماظلقدم-2

336.  
موائؾمسؾدهمسؾدماجملقدمحاعدمداملمحاعدمإبراػقؿمعلفدماظرمحـ

 

337.  

 كفر الشيخ

 
 
 
 

 
 
 

مأمحدمسؾدهمخؾقؾ-1 إبراػقؿمحمػقزماظشقخ ددققمضؾؾل-غقارمم

 عصؾاحمإبراػقؿمودن-2

338.  
ددققمممالصقػرمم-اظؽؾريم

 اظؾؾدحبري

مسؾدربفمجاوؼشإبراػقؿمحمؿدم-1 داعلمحلـمحلنيمسـؿان

 دعدمحمؿدمؼقدػمعطاوع-2

339.  
مػاغلمعغازيمعغازي-1 ػشاممعغازيمعغازي بؾطقؿم-دقديمحلـم

 ربقعمسؾداظـيبمذقذة-2

341.  
رؾعتمعصطػكمسؾداظقػابم-1 حمؿدمسؾلمجادمعـصقر احلاعقلم-اظرمحة

ماظؾادؾ

 رؾعتمسطقةمسالممبرؼؽ-2

341.  
مراذدمحمؿدأمحدم-1 أمحدمحمؿدماظلعقدممجعة احلاعقلم-حاعقلماظلعقد

 حمؿدمإحلانماظعقضلمسؾل-2

342.  
ماظلقدمحملـمحمؿد-1 اظشقاتماظلقدمبدؼرماظلؾاغ صـدظةم-دقديمعصؾاح

 سؾلمعصؾاحمإبراػقؿ-2

343.  
مسـرتمإبراػقؿمعقدك-1 ذقاتفمحمؿدمخػاجة طػرماظشقخ-دقديمسؾداظرازق

 سقدمأمحدمضادؿ-2

344.  
مسؿرمسؾاسماظلقد-1 ؼقدػمأبقماظلعقدماظشال عطقبسم-اظؿقبة

 حمؿدمسؾداظغينمدؼاب-2

345.  
مأمحدمحمؿدمبرػاعل-1 حمؿدمأبقماحلؿدمعـصقر عطقبسم-سؾققهممخقس

 سؾادةمحمؿدمدروؼش-2

346.  
محمؿدممجعةمأمحدمعربوك-1 راضلمأبقماظػؿقحمحلنيمحمؿد شرب-ابـماظؼقؿماظرؼاض

 ؼقدػمسؾداظػؿاحمحمؿد-2

347.  
-عـشأةمسؾاس-اظـقرماظؾقري

 دقديمداملمذرق

مأمحدمحمؿدمحمؿقدمحمؿد-1 سقضحمؿدمطؿالمحمؿدمسؾلم

 حمؿدمسؾداجلقادمسؾداظػؿاح-2

348.  
دقديمداملم-أبقمشـقؿةماظؽؾري

 شرب

مسزماظرجالمحمؿدمسزماظرجال-1 اظشقاتمسادلمحمؿدمإبراػقؿ

 راعلمحمؿدمسـؿان-2

349.  
محمؿدمسؾداظػؿاحمأبقمادلؽارم-1 مجالماظؼطيبماظلقدمسؾل بقؾة-اجلراؼدةم–دراجماظدؼـم

 ذعقشعؼادنيمصادقمأبقم-2

351.  
محمؿدماظؾقؾلمصرج-1مربقعممجعةمزطرؼامبقالم-سؾدماظرمحـماظؾقؾلم
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محؾؿلماظؾقؾلمبؾؼاس-2

351.  
طػرم–اظعزبةماظؾقضاءمم–اظؽؾريم

ماظشقخمشرب

مسؾدماجلقادمأبقماظػؿقحمخضر-1مزشؾقلمإبراػقؿمجرب

محمؿدممسريمخضر-2

352.  
طػرم–علفدماحلؿقدؼةماظؽؾريم

ماظشقخمشرب

معردلمسؾلمعردلمحمؿد-1محمؿدمأغقرمسطا

مرضامسؾدماحلؾقؿمسقاد-2

353.  
ضؾنيمم–علفدماظشفقدمراجحم

مضؾنيم–اظؾؾدم

مأمحدمإبراػقؿمخطاب-1محمؿدمعصطػكمبؽري

محلـمعصطػكماظزؼات-2

354.  
مإبراػقؿمحمؿقدمربقع-1مأمحدمحمؿدمادلزؼـمضؾنيم-ضقغةممم–علفدماظؾققعلم

مخاظدمسؾلمسؾدماجملقدمذقاتف-2

355.  
محلـمحمؿدمبؾؿاجل-1مدؾقؿانماجلقزاويممحديمضؾنيم–غشرتمم–علفدماظػؿحم

مذؿاماظلعقدمأبقماجلالجؾ-2

 كفر الشيخ  .356
 حمؿدماظلقدمسقؼضة -1مسؾدماهللمسؾدماظػؿاحمسؾدماظعزؼزمادلـؾثماظرؼاضم-اظؽؾريم

محمؿدمعصطػماظلعقد -2

357.  
محمؿدمإبراػقؿمشاذل-1محمؿدمسؾدماظعزؼزمذؾيبمضؾنيم-دقديمباذام

مضطبمحلـماظصؾاغ-2

358.  
طػرمم-باظروضةمشربمم-اظؽؾريمم

ماظشقخ

محازممسارػمإبراػقؿ-1مأمحدمرجبماظؽـاغل

مأمحدمجربماظلقد-2

359.  
حمؾةماظؼصبممم-ادللفدماظؽؾريم

مشرب

مأمحدمسؾدماجملقدمحمؿد-1مإبراػقؿمعفديمعؿقظل

مأمحدمبدؼرمزاؼد-2

361.  
م-علفدمسؾلمبـمأبلمراظبم

مشرب

محمؿدماظلقدمسؾد

م

معـصقرماظلقدمسؾدماظرازق-1

محمؿدحمؿدمسادلم-2

361.  
باحلؿراويمم-علفدماجلقزاويمم

مطػرماظشقخمشرب

مرجبمصقزيمأبقمسقـة-1مبلققغلمسؾدمربفماظعؽؾ

مإبراػقؿمعؿقظلمادلغربل-2

362.   
 
 
 
 
 

 كفر الشيخ

مأميـمحؾؿلمإبراػقؿ-1مصالحمحؾؿلمإبراػقؿماظرؼاضم-ادللفدماجلدؼدم

مصاحلمسقضمسؾدهمصاحل-2

363.  
معػرحمإمساسقؾمأبقمددقق-1مسؾدماظؼادرأمحدماظلؾاسلممضؾنيم-عطرفمبـمسؾدماهللم

مصالحمسؾلمرزق-2

364.  
مإبراػقؿمحمؿقدمربقع-1مأمحدمحمؿدمادلزؼـمضقغفمضؾنيم-اظؾققعلمم

مخاظدمسؾلمسؾدماجملقد-2

365.  
مخاظدمبدؼرمإبراػقؿ-1 حلـمإمساسقؾماظؼؾقين اظرؼاضمم-سؾلمبـمأبلمراظبم

 دروؼشمأمحدمدروؼش-2
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366.  
محمؿدمسؾدماظلؿارمساعر-1ماظـيبماظصقػلسؾلمسؾدممضؾنيم-سـؿانمبـمسػانم

مإبراػقؿمصؿقلماظلفرجيت-2

367.  
ادلـشقةمم-رؾقةماظشاذظلم

مضؾنيم-اظؽربىممم

مسؾلمحمؿقدمدؾقؿ-1مبلققغلمسؾدماظعزؼزماظؼصاص

محمؿدمسؾدماهللمجاللم-2

368.  
محمؿدمأمحدمبؽري-1مسؾلمجاللمأبقمطرشمضؾنيم-سزبةمجادمم-اظـصرمم

محمؿدمسؾلمأبقمطرش-2

369.  
مأداعةممحادةمسؾدماظؼادر-1ممسريمأمحدمسؾدماظػؿاحمبقالم-حازقمم-مماظؽؾري

مغادرمسؾدماهللماظلقد-2

371.  
مبففتمطؿالمسؾلمحلـ-1مذقضلمسؾدماظعارلمغصرمبقالم-خاررم–اظؽؾريم

مبلاممسؾدماظقاحدمسؾدماحلؿقد-2

371.  
مدعدمحمؿدماظشقات-1مثروتمغؾقفممجالمضادؿمبقالم-احلقةمم-ادللفدماظؽؾريم

ماظصؿدمسؾدماحلؾقؿمراعزمسؾد-2

372.  
مماظصغرىمم-اجلؿعقةماظشرسقةم

مضؾني

مسؾدماحلؿقدمأمحدمرجب-1معصطػكمصؿقلمسطقة

مغظؿلمحمروسماظزؼات-2

373.  
دقديمم-دعرومم-ادللفدماظؽؾريم

مداملمذرق

مػقـؿمجقدةمحلـ-1محمؿدمعصطػكمضطب

مدعدمحلـمعقدك-2

374.  
باظقراقمم-علفدماظػالحنيم

مدقديمداملمذرق

مطرؼؿمأمحدمسؾدماظداؼؿ-1مداعلمشازيمحمؿقد

معـؿصرمسؾدماظػؿاحمحمؿد-2

375.  
طػرمم-بادلرابعنيم–علفدماظػؿحم

ماظشقخمذرق

ماظلقدمبدويمؼقدػ-1ماظلقدمطؿالمدرور

مصاحلمسؾدماظػؿاحمحمؿد-2

376.  
دقديمعـصقرمم-ادللفدماظؽؾريم

مطػرماظشقخمشرب

محمؿقدمسؾدماظقاحدمسؾدماظغػار-1مأداعةمسؾدماظرمحـماظشقخ

مذاػنيمسريمبدؼرم-2

377.  
طػرمم-اظعزبةماحلؿراءم-اإلميانم

ماظشقخمشرب

مبلققغلمإبراػقؿمؼقدػ-1محمؿدمسطقةمحمؿقد

محمؿدمرجبمإبراػقؿ-2

378.  
طػرماظشقخمم-أرميقنمم-اظؽؾريم

مشرب

مإؼفابمحمؿدماظؾطاط-1موحقدمحمؿدمسقدة

محمؿدمحمؿدمذقاتف-2

379.  
م-سزبةمرجب-أمحدمغاصػم

مطػرماظشقخمشرب

مأمحدمسقدمأبقماظقزؼد-1محلاممورينمحمؿدمخؾقؾ

محمؿدمرجبمحمؿدماظؽـاغل-2

381.  

 كفر الشيخ
 سؾدماجلقادمسؾدماحلل -1مصؿقلمرجبمخؾقؾمضؾنيم-ظقؾققم

مسصامممحديمرعضان -2

381.  
م-ذؾاسمسؿريم-علفدماظرمحة 

محمؿقدمسؾلمعـصقر

 

 حلاممسؾدماهللماظعلؾلم-1
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مسؿادمصؽريماظرببريم-2مإدارةمضؾني

382.  

 

مادلـشؾني-علفدماظؿؼقى

مإدارةمضؾني

م

محمؿدمأمحدمإمساسقؾمبدر

م

مسؾدماظرمحـمأمحدماحلـؾؾلم-1

مرفممجالمسؾدمادلـعؿمذاػنيم-2

383.  

 

دقديمداملم-علفدمخؾقؾمشاذل

مشرب

م

محمؿدمحمؿدمسؾدماحلػقظ

م

محمؿدماظشاصعلمسؾدماهلاديم-1

م

384.  

 
مدقديمداملم-علفدمبفـلل

مشرب

مسؾدماهللمحمؿدمسؾدماظعارل

م

 

مسؾدماظلؿقعمحمؿدمسؾدماظلؿقعم-1

ماظلعقدمسؾدماظعالحمؿدمم-2

385.  

 

مداودماظػؼلم-اظؽؾري

مدقديمداملمشرب

م

مسؾدماهللمسؾلمداودم-1مأمحدممجالمأبقمزؼد

مخقسمسؾدمادلؼصقدمسؾدمم-2

مادلطؾب

386.  

 
معلؾؿمحمؿدمإبراػقؿم-1مسزؼزمحاعدمسزؼزمدقديمداملمشربم-غصارماظؽؾري

 دعدمصؿحماهللمسؽاذةم-2

387.  

 
اظزحاظقؼمدقديمداملمم-اظؽؾري

مشرب

مصربيمأبقماظػؿقحاظعراضلم

 

مأمحدمسؾدماهلاديمإبراػقؿ

 

388.  

 كفر الشيخ
إدارةمددققمم-علفدماظؿقحقد

مضؾؾل

مأمحدممحادةمجقػرم-1محمؿدمامحدمصرحات

محمؿــــدمسؾدامظعزؼزماظـؼقبم-2

389.  

 كفر الشيخ
بشؾاسمادلؾحمم-علفدماظعؿرى

مإدارةمددققمحبرى

مإبراػقؿمحمؿقدمػـداوىم-1مسالءمغعقؿمحمؿدمابراػقؿ

محمؿقدمسؾداهللمطرؼتم-2

391.  

 
ادارةمم-علفدماظؾفـللمعطقبس

معطقبسمضؾؾل

مامحدمدعدمدؾقؿم-1مسادلمحمؿدمبرػاعكمؼقدػ

مشرؼبمابراػقؿمشرؼبم-2

391.  

 
-بأبقمدغقام-علفدممادلرادك

مادارةمعطقبسمضؾؾل

مراعكمحمؿدمسـؿانم-1ماظلقدمحلـمذؾؾك

مصاروقمحمؿدمجاوؼشم-2

392.  

 
إدارةمذرقمم-علفدماظصاحلني

مطػرماظشقخ

ممشسماظدؼـمحمؿدممشسماظدؼـم-1ممجالمضطبمحمؿدمضرؼطـف

محمؿــــدمسؾدامحلؿقدمخؾػـــــةم-2

393.  

 

مال

إدارةمم-علفدماظغربكمدضؾت

مذرق

محمؿــــدماظلقدمذطـــــكماظلقدم-1محمؿــــــــدمأمحـــــدممحقــــدة

ماظلقـــــــدمصــــــرجمخــــاظـــدم-2

394.  

مشربطػرماظشقخم-ذـقمم-اظـقرم كفر الشيخ

ماظلقدمصقزيمسؾدماظؼادرمذعراوي-1مأمحدمحمؿدمسؾدماظػؿاح

محمؿدمطؿالماظشـاوي-2
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395.  
مصروه-زؼـبممحقدة

مإدارةمضؾني

محمؿدمطؿالمأمحدمحاعد

م

محمؿدمصرحاتمصرؼجماجلؾاظلم-1

حمؿدمسؾدماظعزؼزمسؾلمإبراػقؿمم-2

مذؾيب

396.  
مؼقدػمحمؿقدمحمؿدمدعدمأمحد-1محمؿدمعصطػكمبلطاوؼللماظشفداءمذرقمطػرماظشقخ

ممحادةمإبراػقؿمطشؽة-2

 

397.  

 بين سويف

معشفقرمحمؿدمسؾدماظغين-1 مجالمحمؿدمدؾقؿان اػـادقام-اظشقخمسؾدماظؾطقػم

 حمؿقدممتاممسؾل-2

398.  
سؾداظػؿاحمؼقدػ.صػطم

 بؾام-راذني

مأمحدمسؾلمحلـم-1 ػشاممسؾداحلؿقدمأمحدمعردل

 رعضانمذعؾانمعربوكمماجلقد-2

399.  
محمؿدمذعؾانمعربوك -1 سؾداظـاصرمسؾداظلؿارمسؾل بـدرمبؾام-بؾا-اظـصر

 حمؿقدمدؾقؿانمحمؿقد-2

411.  
محمؿدمأمحدمحؾؿل-1 عصطػكمحمؿقدمعردل بؾامم-ضؿؾشمم-اظؽؾري

 حمؿدمسؾداظؽرؼؿمسقلك-2

411.  
بينمم-سؾلمبـمأبلمراظب

 دقؼػ

مسؾدماهللمسؾققة-1 حيلمذعؾانممحدي

مأمحدمرذديمخؾقػة-2

 

412.  
محمؿدمسؾدماظلؿارمإبراػقؿ-1 حمؿدمصؿقلمأمحد إػـادقا-عـشأةماألعراءممم–اظؽؾريم

 سرصةمرجبمحمؿقد-2

413.  

 بين سويف
 

بـدرمم-جمؿعماجلزؼرةماإلدالعل

 بينمدقؼػ

مسقدمذقاتفمسقؼس-1 صابرمسؾلمجاد

 رجبمحمؿدمسؾداظقػاب-2

414.  
محمؿدمسؾداظعظقؿمخؾقػة-1 حمؿقدمسؼؾةمرف بينمدقؼػ-اظلالمم

 ذعؾانمحمؿدمسقؼس-2

415.  
معصطػكممتاممجـقدي -1مذعؾانمحمؿدمخؾقػةمغاصرم-غاصرم-اظؽؾريم

مداملمحمؿدمخؾقػة -2

416.  
مدعقديمحمؿدمسؾدماظصؿد-1مأداعةمحمؿقدمسؾدماظصؿدمغاصرم-درحةم-داملمم

مرائدمحلـمحمؿقد-2

417.  
محمؿدمأمحدمدقد-1مغقرمسؾدماظػؿاحمسقؼسمبؾام-بـدرمم–اظؽؾريم

محمؿدمرجبمسؾلمحلنيم-2

418.  
معصطػكمطؿالمصؾقلم-1ماجملقدرفمحمؿدممبينمدقؼػم-سؿرمبـمسؾدماظعزؼز

مأمحدماظلقدمسؾدماظعالم-2

419.  
محمؿدمسؾدماظلؿارمإبراػقؿم-1مطؿالمحمؿدممتاممأػـادقام-أبقمبؽرماظصدؼؼم



 اسم احملفظني  بالفرتة املشائية اسم احملفظ بالفرتة الصباحية اسم املشجد اجلامع وموقعى املديرية م

مرفمسؾدماجلقادمدقدم-2

411.  
معصطػكمدقدمعصطػك -1مجابرمدقدمسؾدماظلالمماظػشـ-اظشقخممشردل

مرفمحمؿدمدقد -2

411.  
محمؿقدمؼادنيمسؾدماظؽرؼؿ-1مسالءمحمؿدمسؾدمادلاجدماػـادقام-جمؿعماجلقدةم

محاعدمحمؿدمأمحد-2

412.  
ضؿـماظعروسمم–اظشقخمسؿرونم

ماظقادطك

مسادلمحمؿدمزطل-1مرعضانمزطلمحمؿد

محلقؿمحمؿدمأمحدمدؾقؿان-2

413.  
مسارػمدؾقؿانمحمؿقد-1مذعؾانمسؾكمسؾدماظعزؼزمحمؿدماظقادطكم–اظػؿحم

محمؿدمحمؿقدمحلنيمدامل-2

414.  
مسؾكمسقدمسؾكمسؾدماجملقد-1مسؾدماظؾطقػأمحدممجعةمماظقادطكم-اظشقخمذقاتفم

محمؿقدمحمؿدمحمؿقدمأمحدم-2

415.  
محمؿدمحلـمسؾدماظقػابمحمؿد-1محؾؿكمسقؼسمعـفدمسؾدماهللماظقادطكم–اظؿقرؼرم

محلقؿمحمؿقدمحلـمحزؼـ-2

416.  
مأمحدمسؾدماظعظقؿ-1مأمحدمبؽريمجادماظػشـم-أبقماظـقؾمم

مسالءمرعضان-2

417.  
عـشأةمسؾدماظصؿدمم–اظرمحـم

ماػـادقا

سؾدماظشايفمسؾدماظعزؼزمسؾدم -1محمؿدمحمؿدممإبراػقؿمشؾاذل

 اظشايف

مأذرفمذاصعلمحمؿدمحلـ -2

418.  
 ػاذؿمدقدمضرغل -1مسؾدماحلؾقؿمسؾدماظقػابمحلـمغاصرمم-رـلامادلؾؼم–ادللاصريم

مذعؾانمضرغلمسؾدماجلقاد -2

419.  
 محديمحمؿدمحمؿد -1محمؿدمرفمسؿارماظػشـم-اظشقخمشـقؿم-اظصقابةم

مأمحدمدعدمأمحد -2

421.  
م-ددمعـتماجلؾؾم–اظػؿحم

مإػـادقا

 رعضانمسؾدماظؾطقػمأمحد -1مدقدممجعةمامحدمسؾك

مغادىمسؾدماحلؿقدممؼلـ -2

421.  
 حلـمحمؿدمحلـ -1مأمحدماظغػارمحمؿدمبينمدقؼػ–علفدماألباصرييم

محمؿدمدؾطانمحمؿدمأمحد -2

422.  
 أبقماخلريمأمحدمأمحد -1مسقدمذعقبمحمؿدمؼقغسمأبشـام-علفدماألربعنيم

مجمديمسقؼسمإعام -2

423.  
 سالءمربقعمصادق -1مسادلمحمؿدمحلنيمحمؿدمابشـام-بينمعقدكمعلفد

معصطػكمجمديمسقؼس -2

424.  
مبرطزم-علفدماظزرابلماظؽؾريم

مبينمدقؼػ

 حمؿدمسؾدماحلؿقدمأعني -1مطؿالمسشريمضرغل

محمؿدمسقدمأعني -2

425.  
 حمروسمعصطػكمحمروس -1محمؿقدمحمؿدمحمؿقدمعـشقةمأبقمعؾقحم-اظعؿدة

مجمديممحديمسؾدماظصؿد -2

426.  
 عصطػكمرعضانمسؾدماظعزؼز -1مأمحدمصاحلمرعضانمعازورةم-علفدماظشرصاء

محمؿدمسؾدماهلاديمسؾدماظعظقؿ -2

427.  
 ذرؼػمطؿالمسؾدماظؼادر -1مسؾدماحلؿقدمسؾدماهللمشرباويمدذطقطم-علفدماظؿقبة

مأمحدمرعضانماظغؾرباوي -2
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428.  
 ربقعمإمساسقؾمحلـ -1مخمؿارممجالمسـؿانمعـشأةمأبقمعؾقح-ادللفدماظؽؾريم

متاعرمسالممسؾقد -2

429.  
 أمحدمإبراػقؿمسؾلمدؾقؿان -1معصطػكمحمؿدمحمؿدمأمحدمبينمحؾةم-اظؽؾريعلفدم

مسؾدماظؾادطمحلانمعازن -2

431.  
 عصطػكمأمحدمسؾدماظلالم -1موظقدمصقزيمحمؿقدمأبقمعؾقحم-اظؿؼقىماجلدؼد

مدقدمغقرماظدؼـمعؾارك -2

431.  
 أمحدمرفمأبقماظعال -1مذعؾانمسؾدماجلقادمغاصرم-بفابشنيم–اظؽؾريم

محمؿدمدقدمحمؿدمبدوي -2

432.  
 حمؿدمصؿقلمسؾدماظؾطقػ -1مدقدمحلـمدقدمرقامبقشم-متامماحلاجم

محمؿدمسؾدمادلـعؿمدقد -2

433.  
 أمحدمدقدمضرغل -1مأمحدمحلـمسؾدماجلقدمصػطمراذنيم-أبقماظـقرم

مأمحدمسؾدماهللمدرؼري -2

434.  
 أمحدمسؾدماحلؿقدمسؾل -1محلانمسؾدماخلاظؼمحلنيمسزبةمرعزيم-اظؽؾريم

مخمؿارمحمؿدمدقدمحمؿد -2

435.  
 سؾدماهللمعربوك -1ماظلقدماظؾـاحمؿدمأمحدممعقاغةم-اظرمحة

مربقعمسؾدماظػؿاحمحمؿد -2

436.  
 مجالمسؾدماظعظقؿمحمؿد -1مدقدمحمؿدمسؾدماجملقدماػـادقام-سؿرمبـماخلطابم

مأمحدمرفمسؾدماهلل -2

437.  
 غؾقؾمزؼانمدقد -1محمؿدمسؾدماظػؿاحمأمحدمأرقابم-جمؿعمإدالعل

سؾدماظعظقؿمسؾدماظعؾقؿمسؾدم -2

ماظؼادر

438.  
 حمؿقدمصاحلمحمؿقد -1معصطػكمحمؿدمأمحدماظػشـم-احلـػلم

مإبراػقؿمدقدمسؾقد -2

439.  
 حمؿقدمحمؿدمسؾل -1مسؾدماظػؿاحمحمؿدمحلـماظعرصةم-اظؼؾؾلم

مأمحدمدقدمسؾل -2

441.  
 محديمأمحدمحمؿد -1مرضامسؾدماحلؾقؿمرفمذـربةم-اظلالمم

مصرجمعصطػكمرؼاض -2

441.  
 سؾلمسؾدماظعظقؿمعراد -1محمؿدمحمروسمإبراػقؿماظػـتماظغربقةمادللفدماظشرضل

محمؿدمرفمأمحد -2

442.  
 إبراػقؿمسؾدمادلـعؿمحمؿد -1مععقضمصاضؾمسؾاسماظؽؾريماظؼضابلماظػشـ

مأذرفممرفمسؾدماظؼادر -2

443.  
 حمؿدمسؾلمسؾدماجلقاد -1مإميـمطؿالمحمؿدمذرقماظـقؾم-أبقمبؽرماظصدؼؼ

معربوكمخمؿارمحمؿد -2

444.  
 صابرمصقصؾمزؼـماظدؼـ -1مسؾدماظعؾقؿمرفمسؾدماظعظقؿمباػام-علفدماظؽؾري

محمؿدمسقدمضرغل -2

 بين سويف  .445
محمؿدمجابرمدقدمسؾدماظلالمماظػشـم–اظؿقحقدمذقـرام

موائؾمامحدمحمؿدماظلقد-1

مرفمعصطػكمرؼاضمسؾدماهللم-2

 بين سويف  .446
مخاظدمزشؾقلمامحدمسؾكمحمؿدمحمؿدمدقدماظػشـم-اظـقرم
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 بين سويف  .447
محمؿدمعربوكمعردكمابراػقؿمسؿرمحمؿدمحمؿدمسؾدماظغػارمبؾام-اظلالم

448.  
مرارقمحمؿدمحمؿقدمحمؿدماظػشـم-علفدماظػؿحم بهى سويف

معؤعـمرفمسؾدماحلػقظ

مسؾكمدقدمسؾدماظقػاب

محمؿقدمذعقبمسؾدمادلؼصقدمأبقمزؼدمذعؾانمسؾدماظعزؼزمدعقديمعدردةمسؿرمبـماخلطاب   .449

451.  

 
عدردةماظرمحـمأبقمادلؽارمم

ماظغربل

مدقدممجعةمأمحدمسؾكم

 غاديمسؾدماحلؿقدمؼس

مدؾقؿانمإعاممدقؾؿان

451.  

 
معاظؽمادلؾؽ

ممسلطا

أمحدمسؾدماظقػابمعصطػكم

 حلني

 مسريمجقدةمسؾدماظقػابمأمحد

452.  

 
 علفدمػـؿػا

 مسلطا

حمؿدممجالماظدؼـمصاحلمسؾدم سؿرمأمحدمخؾػمإبراػقؿ

 اظػضقؾ

 

453.  

 الدقولية

محلـمحمؿدمحلـم.-1 إبراػقؿمسؾلمجرب ادلؼارعةم-شزاظةم–اظؽؾريم

 حمؿقدمسؾدماهللمسؾل.-2

454.  
محمؿدماظلقدممحقده.-1 سقدمعـريمسقدماظعفؿل ادلـصقرةم–ابـمدالمم

 مسريمدقدمأمحدمسؾدماظعزؼز.-2

455.  
م-اظشقاديممجالمسؾدماظـاصرم

مبينمسؾقد

مأذرفمحمؿقدمادلؿقظل.-1معـصقرمبدويمإبراػقؿ

معصطػلمحمؿقدمادلؿقظل-2

456.  
مبادؿمداعلمسؾدماظعارل-1محلاغنيمسؾدماظػؿاحمذاديمادلؿقظلمعـقةمدـدوب

محاصظمسؾدماظرحقؿمصاحل-2

457.  
ماظلقدمحلـماحللقين-1محمؿدمذعؾانمااظؾازمحمؿقدماظلـؾالوؼـم-اظعؿريم

موظقدمسادلمؼقدػ-2

458.  
عصطػكمحمؿقدمإبراػقؿم-1محمؿدمحمؿقدمإبراػقؿمإمساسقؾماظؾصاررةم-ادلـزظةم–اظؽؾريم

مإمساسقؾ

ماجلراحيلمعصطػكمصؾح-2

459.  
مأعنيمسؾدمادلؼصقدمإبراػقؿ-1مرضامسؾدماظؾطقػمسؾكماظعفؿلمغربوهم-جماػدم

مذعؾانمإبراػقؿمحمؿد-2

461.  
مأمحدمحمؿدمحملـمذؾؽة-1معقدكمحمؿدمأبقمادلعارلممتكماألعدؼدم–اظلالمم

461.  
مصاحلمصالحمصاحلماظصاوي-1مأمحدمادلفديمحمؿدمرؾكام-ذرفماظدؼـم

مادلغازيمعصطػكمادلغازي-2

462.  
معصطػكمحمؿقدمسقلك-1محمؿقدمعصؾاحمحمؿدمدطرغسم-اظؽؾريم

محلـمحمؿقدمصربي-2

463.  
محمؿدممجالمحمؿدماظدؼداعقغل-1معصطػكمإبراػقؿمعصطػكمدؾلقؾعقتمم–اظؽؾريم



 اسم احملفظني  بالفرتة املشائية اسم احملفظ بالفرتة الصباحية اسم املشجد اجلامع وموقعى املديرية م

محمؿقدمأمحدمحمؿدماظلقد-2

م

464.  
ممحديمإبراػقؿمحلـم-1ماظلالمسطقةمإبراػقؿمسؾدممحمؾةمدعـةم-بدواي–اظؿقبةم

مأعريمدعدمرعضانم-2

465.  
محمؿدمأمحدمإمساسقؾماظشقام-1محلـمبدؼعماظلقدمادلطرؼةم-داودماظرؼس

ماظقذاحلعلعدمصاحلماظلقدمم-2

466.  
مدؾقؿانماظشقاتمحمؿد-1محمؿدمحملماظدؼـمدالعةمبؾؼاسم-ادلعصراويم

مسالءمإمساسقؾمحمؿد-2

467.  
مأمحدمسؾكمسالم-1محيقكمسؾدماظعزؼزمسالمماجلؿاظقةم-اظؽؾريم

معؿقىلمصابرماحلدؼدي-2

468.  
مداعلمأمحدماحللاغقني-1محمؿدمسؾلمسؾدماظؼادرمعقتمشؿر-دعاصمم-اظعقضل

ماظؼادرأميـمعصطػكمسؾدم-2

469.  
ماظغـقؿلمسؾدماظؾطقػ-1محمؿدمجاللمأمحدماظلالممدعاصمعقتمشؿر

مدعدمصاحلماظـؾقي-2

471.  
ذرقم-عقتمظقزةم-اظرمحةم

مادلـصقرة

مسؾداظرازفمحمؿدمسؾدماظرازق-1ممحادةمدالعةماظعدل

مخاظدمحمؿدممجة-2

471.  

 الدقولية
ماظشربقيناظشربقينمسؾدمادلـعؿم -1مأمحدمإبراػقؿمسؾاسماألعدؼد-بطاشمم-اظرمحة

472.  
مأمحدمسؾدمادلؾؽمبدرانمعصطػكمسؾدماحلؿقدمؼقدػماألعدؼد-اظصػم-بدرانم

 حمؿدمذعؾانماظؾاز اظلقدمحلـماحللقين اظرمحـماظزػاؼرة   .473

474.  

محمؿدمسؾدماظرازقمأمحدمػاذؿمعلفدماظعدلمبطـاح 

اظلقدمسؾدماحلؽقؿمسؾدماحلؽؿمسؾدم

ماظؾطقػ

ممجعةمسقضمخربقشمإمساسقؾمسرصاتمسطقةمسؿارةمسطقةمأبقمخؾػمبرعفؿقش   .475

محمؿدمعصطػكمحمؿدمعصطػةمإبراػقؿمحمؿدمإبراػقؿمادلـللمأبقمداوود   .476

مذقػمسؾدماحلؽقؿمزؼـماظدؼـمعـصقرمسؾدماحلؽقؿمزؼـماظدؼـمعلفدماألربعنيمحمؾةماظدعـ   .477

478.  

مأمحدمإبراػقؿموػدانماظشفداءمعـقةمدـدوب 

مأمحدمحمؿدمجاد

محمؿدمسؾدماحلؿقدمحمؿقدمزسرت

محمؿدمصالحمذػقؼمحمؿدمحمؿقدمحمؿدمدؾقؿانمدؾقؿانماظعؾقدمبؿؿلماألعدؼدسزبةم   .479

 

481.  

 قها

 

اخلطارةممم–ادللفدماظعؿقؼم

 غؼادة

محمؿقدمسؾكمحلـمبفقج-1 حمؿدمذقاتفمأمحد

 حمؿقدمأمحدمجادماظؽرؼؿ-2

481.  
محمؿدمادلؾؼبماظطاػرمؼس.-1 سرصةمسؾدماظؿقابمأمحد ضقصم-أبقماظعؾاسم

 حمؿدمزطلممجعةمحمؿقد-2



 اسم احملفظني  بالفرتة املشائية اسم احملفظ بالفرتة الصباحية اسم املشجد اجلامع وموقعى املديرية م

482.  
احلاجمحمروسمزظقؿؿمإدارةم

 شربمبففقرة

 خاظدمأمحدمحمؿد-1 غاجلمدقدمحمؿقد

483.  
محمؿدمسؾدماخلاظؼمحمؿدم.-1 حمؿدماظلقدمحػين ـمأبقمعـاعمإدارةمأبقمعـاع

 سؾكمسؾدماهللمحمؿدمسؾدماجلؾقؾ-2

484.  
مرعضانماظشاذظلمإبراػقؿ.-1 حلنيمحمؿدمحلـمسـؿان ضـام-احلصقاؼةم

 سؾكمدقدمحمؿدمأمحد-2

485.  
 أمحدمدقدممحزة.-2 حمؿدمأمحدمحمؿدمجقدة اظـقرماحملؿدى

 قها  .486

 
محمؿدمأبقماجملدمحلـم-1مضاحلمطؿالماظدؼـمأعنيمضـام–دقدىمسؿرم

487.  
مسؾكمرعضانماظضقىم-1محمؿدمدـقدكمحمؿدمضـام-اظشقخمحمؿدمسقؼضة

مسؾدماحلؿقدمسؾكمحمؿدم-2

488.  
ماظؽرؼؿمحلنيمسـؿانجادم -1مأبقماحللـمحمؿدمأبقماحللـمضػطم-أبقمبؽرماظصدؼؼ

489.  
مإعاممحمؿقدمإعاممحمؿدم-1مأبقمادلعارفمحاصظمحمؿدماظؽرغؽم-اظلؿادريي

محمؿدمسؾدماهللمحمؿدم-2

491.  
مسؾدماظرحقؿمحلنيمأمحدم-1مسارػممحديمحلنيمأبقمتشتم-اظػؿح

مصربيمسؾدماظعؾقؿمحمؿقدم-2

491.  
 أمحدمصرجمسؾدماظؼادر -1مأمحدمعلعقدمحلنيماظعؿقؼمصرذقط

مرائدمإبراػقؿمرف -2

492.  
مرفمحمؿقدمرفمسؾدماظؽرؼؿمرعضانمسؾلمزطريماظؿقصقؼمبلاحؾمدراوممغؼادة

493.  
محمؿقدمتقصقؼمدقد -1مأذرفمحلنيمسؾقدمأمحدمضـام-أبقمدؾؿك

 قها  .494
مأمحدمدقدمسطاماهللمامحدمسالءمأمحدمحمؿقدمسؾكمضـام–اظرمحـم

 قها  .495
مسقضمأبقمبؽرمسؾكمابقمبؽرمرفمحمؿدمحمؿدمصراجماحملرودةم–اظرمحةم

 قها  .496
مخاظدمرصعتمحمؿدمحلنيمسؿرومسؾدماظرحقؿمامحدمأبقماحللـماظشاذىل

 قها  .497
محمؿدمأبقماظقصامدؾقؿانممأمحدممبادؿمحلـمأعنيمحمؿدممأبقمتشتم-احملارزةمم-اخلطؾةم

 

498.  

 أسيوط

 دعقدمسؾلمسؾداظلالم شرب-ادلدؼـةم-دقدمخبقت
مدقدمحمؿدمصدؼؼ.-1

 حلـمدقدمحلـمسؾل.-2

499.  

 حمؿدمصؿقلمبدويمسارف جـقبم-ادلدؼـة-احللماظؼققم
مثابتمدقدماظؾدوي.-1

 أغسمحفاجمسربل.-2

511.  
مصالحماظدؼـمخمؿارمعرزوق.-1 أمحدمدقدمأمحدمحلاغني ضؾؾل-أدققطم-اظرصاسل

 حمؿدمدقدمحمؿقدمدقد.-2

511.  
مسؾلمحلـمحمؿد.-1 مجالمسرصةمسؾداحلؿقد عـؼؾادادلرطزمحبري-احللابقة



 اسم احملفظني  بالفرتة املشائية اسم احملفظ بالفرتة الصباحية اسم املشجد اجلامع وموقعى املديرية م

 أمحدمسؾدادلعزمسؾداظرمحـ.-2

512.  
مأمحدمؼادرمأبقمبؽرمأمحد-1 سؾداظرحقؿمإبراػقؿمسؾداحلاصظ عـػقط-باحلقاتؽةاظزؼاتم

 حمؿدماظرتاعلمسؾلمأمحد.-2

513.  
حمؿقدمحمؿدمأمحدم-1 سؾلمدقدمحلـ شرب-اظؼقصقةم-سؿقممادللاجد

مسؾداظرمحـ.

 أمحدمخطقبمحمؿد.-2

514.  
مسؿادمحمؿدمأمحد.-1 إبراػقؿمسؾدادلـعؿمحمؿد إدارةماظؾداريم-اظشقخمسؾداهلل

 حلـمدقدمأمحد.-2

515.  
مؼقدػمخؾػمؼقغس-1 ممدوحمأبقمساذقرمحمؿقد إدارةمأبقمتقحم-اظعؿري

 حلنيمخمؿازمسؾداحلؿقد.-2

516.  
مسؾداهللمسؾلمسؾداظرمحـ.م-1 دقدممحدانمزؼدان صدصام-اظرضقان

 سؾداظرمحـمحمؿقدمطاعؾ.-2

 أسيوط  .517
 

م–اظشفقدمسؾدمادلـعؿمرؼاضم

مأبـقب

ماظعالمأداعةمثابتمسؾد-1محمؿدمسؾكمحمؿد

مساصؿمسقدمأمحد-2

518.  
مأداعةمسؿرمحمؿقد-1مداملمحمؿدمعقدكمبينمزؼدماالطرادم–آلمدؼابم

مصػقانمحمؿدمصرحان-2

519.  
مأمحدمسؿرمحمؿقد-1مأعنيمغشأتمحاعدماظػؿحمضؾؾلم–ؼقدػمحلنيم

مصرؼدمصاروقمدؾقؿان-2

511.  
مجعػرمحمؿدمعصطػك-1مسؾدماحلؿقدمحمؿدمصراجماظرببام–األربعنيم

مضـاويهؿدمحمؿدم-2

511.  
ماظلؿقاتلمحمؿدمأمحدماظلؿقاتل-1محمؿقدمسؾكمحمؿدمسؾدماظرمحـمغزةمضرارم–عردلمصاحلم

محلـمعصطػكمأمحدمإمساسقؾ-2

512.  
مرجبمسؾدماظعؾقؿمإمساسقؾ-1مأمحدمسؾدماظؾادطمععروفمبدوؼـةم–اظػؿحم

سؾدماحلؽقؿمسؾدمادلـعؿمسؾدم-2

ماجملقد

513.  
مأمحدمسؾدماحلؿقدحمؿقدمم-1مػاغلمحمؿقدمصقىلمأدققطم–اظؽؾريم

محمؿقدمسزتمحمؿقدم-2

514.  
مسؾكمحلنيمأمحد-1مأمحدمإبراػقؿمأبقماظعالمبينمحلنيم–اظشاذظقةم

محمؿدمسؾدماظعزؼزمسؾدماظرمحـ-2

515.  
مسؾدمادلـعؿمأمحدمدقدمسؾدماظػؿاح-1معصطػكمحمؿدمحمؿدمجادماهللمعـؼؾادم-اظغطرؼػلم

مأمحدمحمؿدمسؾدماهللمحلني-2

516.  
محمؿقدمأمحدمدقدمسؾدماظػؿاح-1مسؾدماظعالمحلـمأمحدمدرغؽفم-اجملؿعماإلدالعلم



 اسم احملفظني  بالفرتة املشائية اسم احملفظ بالفرتة الصباحية اسم املشجد اجلامع وموقعى املديرية م

مأميـمذعؾانمأمحد-2

517.  
محمؿدماظؿفاعلمسؾكم-1مددقضلمسقدمحمؿدمعـػؾقطم–اظرمحفم

مرعضانمدقدمدقد-2

518.  
مػاذؿمحمؿدمسؾدماهلل-1محمؿدمسؾدماظػضقؾمسؾدمادلعؿؿدمعـػؾقطم-أبقماظـصرمم

مسؾكمرعضانمحمؿقد-2

519.  
مصابرمسؾكمسؾدماهلل-1مسقلكماظػرشؾلمحلـمعـػؾقطم–زرؼػفماحلؾقم

مضقاءماظدؼـمسؾدماحلؿقد-2

521.  
مصالحمسؾدماظرمحـمدقد-1مأمحدمحمؿقدمدؾقؿانماظغـاؼؿم–اهلداؼام

مطؿالمحمؿدمأبقمزؼد-2

521.  
مبدرمحمؿدمؼقدػ-1مسادلمسؿارمحمؿدماظغـاؼؿممحبريم–اظعزبفم

محمؿدمحلـمخطاب-2

522.  
محمؿدمأمحدمطؿال-1مطؿالمسؾدماظقػابذفابماظدؼـممدؼروطم-اظشقخمسؾدماظؼادرم

مأمحدممحديمحلني-2

523.  
حمؿدمخبقتمسؾدماظصؾقرمسؾدم-1مدقدمعصطػكمحمؿقدمأبقمتقجم–مجالماظدؼـمباذام

ماظرمحـ

محمؿدمصرشؾكمسؾكم-2

524.  
مسؾدماظؽرؼؿمحلـمسؾدماظؽرؼؿ-1مصالحمسؾدماظرمحـمسؾدماظرمحـمبينمسديماظقدطكم–أبقماظعزم

مسؾدماهللحمؿدمسؾدماظرحقؿمحمؿدم-2

525.  
مأمحدمذقاتفمأمحد-1مسارػمحلنيمجابرماظعؿاعـةم-أوالدمسؾققهم

مدقدمصرشؾلمدقد-2

526.  
محمؿدمرعضانمجابرمخؾقؾ-1مأمحدمحمؿدمأمحدمسؾدماظؾاضلمأدققطمذرقم–اهلالظلم

محمؿقدمحمؿدمصدؼؼ-2

527.  
مأمحدمذطقريمسؾدماخلاظؼ-1محمؿدمحمؿدمعصطػكمأدققطمذرقم–سؿرومبـماظعاصم

محمػقزسؿادمحمؿدم-2

528.  
محمؿدمسؾدمادلؼصقدمطاعؾ-1محمؿدمأمحدمخؾقػةمأدققطمذرقم–احلرعنيم

مأمحدمسؾدمادلعطلمحمؿد-2

529.  
مسؾكمسؿادماظدؼـمسؾك-1مأمحدمحمؿقدمأمحدمسؾكمأدققطمذرقم–ذفداءمأحدم

معصطػكمدعقدمأبقماظعال-2

531.  
مرفمسؾدماحلاصظمأمحد-1محمؿدمدقدمسؾكمإبراػقؿمأبقمتقجم–اظلالمم

مأمحدعصطػكمحمؿدم-2

531.  
مدقدمحمؿدمدقدمسؾدماجلقاد-1مسؾلمسؾدماحلػقظمرفمأبقمتقجم–اظـؿقذجلم

ممحديمسؾؿماظدؼـمسؾدماحلؿقد-2

532.  
مؼقغسمخؾػمؼقغس-1مسـؿانمأمحدمحلنيمأبقمتقجم–اظؼطبم

مسؿرمصؿقلمحمؿدمدقد-2

533.  

 أسيوط

أبقمم-اظػاروقمسؿرمبـماخلطابم

متقج

محلنيمحمؿقدمأمحدمسؾدماجملقدمأبقمبؽرمأبقمبؽر

534.  
 أمحدمسؾدماظرمحـمعصطػك -1مجعػرمحمؿدمعصطػكمامحدمصدصا-ضرؼةماظربؼةمم-اظصقاحل
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محمؿقدمامساسقؾمجمؿدمادلغربل -2

535.  
نعمزرؼؼمم–اجلؿعقةماخلريؼةم

مادلرطزمحبرى

 دقدمحمؿدمدقد -1مسؾدماحلؿقدمسؿرمدؾقؿان

مسؿادمسؾدمادلـصػمسؾدماظرحقؿ -2

536.  
م–آلمسؾدماظعارلمأوالدماظقاسم

مصدصا

 سصاممظطػكمأمحدمسطقة -1مأمحدمحمؿدمحلـمسطقة

محمؿقدمحمؿدمحلـمسطقة -2

537.  
 حمؿدمرعضانمصرشؾل -1م-ادلرطزمحبري-اظدرؼـم

م

مسؾدماهللمسؾدماخلاظؼمثابت

538.  
مأمحدمدقدمأمحدمرف -1مأمحدمحمؿدمسؾدماهللمحلنيمادلرطزمضؾؾلم-اظغطرؼػل

مصالحماظدؼـمخمؿارمعـصقر -2

539.  
مسؾدماحلؿقدمحاعدعصطػكم -1محمؿدمسؾدماظـعقؿمسؾدماظؾادطمادلرطزمحبري-آلمساذقرم

مػاذؿمسؾدماحلػقظمجعػر -2

541.  
 أمحدمذطقريمسؾدماخلاظؼ -1محمؿقدمحمؿدمدقدمبدويمادلدؼـةمذرقم-إعاممعـصقرم

مسؿادمحمؿدممحمػقز -2

541.  
ادلرطزماظؼؾؾلم-شاصرماظذغبم

ممبقذا

 حمؿقدمحمؿدمحلـ -1معصطػكمسـؿانمأمحد

مراػرمسؾلمحمفقب -2

542.  
باظزاوؼةمضؾؾلمم-آلمخبقت

مأدققط

 حمؿدمسؾدمادلـعؿمعصطػك -1محمؿدمسؿرمخؾقػةمحلـ

مسقدمسؾلمخؾقػة -2

543.  
 حمؿقدمأمحدمدقدمسؾدماظػؿاح -1محمؿقدمسؾدماظؾدؼعمإبراػقؿممبقذامعرطزمضؾؾل–أمحدمغصريم

سؾدمادلـعؿمأمحدمدقدمسؾدم -2

ماظػؿاح

544.  
حبريمعرطزمأدققطم–اظدطروريم

محبري

 حمؿدمجابرمإبراػقؿ -1محمؿقدمأمحدمسؾدماحلؿقد

مػاذؿمؼادرمسؾدماحلاصظ -2

545.  
بينمشاظبمعرطزم-اظشاذظقةم

مأدققطمحبري

 حلـمسؾدماحلؽقؿمسؾدماظرمحـ -1مسؾدماحلؾقؿمحمؿدمأمحد

مأمحدمحمؿدمسؾدماظؾاضل -2

546.  
م-باوؼطم-خاظدمبـماظقظقد

مدؼروط

مسؾدماظغػارمحلـمأمحدمصابرمحػقظلمسؾدماحلاصظ

547.  
محمؿدمحمؿقدمسؾدماهللمبشريمسؾدماحلػقظمسؾدماحللقبمأعشقلمدؼروطم-طاعؾماظؾـقان

548.  
معػضؾمحؾؿلمعػضؾمأبقماخلريمعـازعمباوؼطمدؼروط–اظدعاذرةم

549.  
ممجعةمصكريمداخؾلمعصطػكمحمؿقدمأمحدمنعمدقؼؾؿمدؼروط-أوالدمبشريم

551.  

 أسيوط
سزبةماظـصرمم-عدردةماظـقر

مدؼروطممشال

مسؾلمحمؿدمحلني -1محمؿدمصؿقلمحمؿدمسؾدماظلؿقع
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551.  
أبقمجؾؾمدؼروطمم-اهلدى

مجـقب

 عفـكمسؾدماظرممحـمتؼل -1محمؿدمسؿرممسؾدماظـاصر

مؼادرمبدويمأمحد -2

552.  
بينمسدؼاتمبينم-سؾققهماظؽؾريم

مسدي

 أمحدمحلـمأمحدمحلـ -1مصالحمأمحدمحمؿدمسقلك

مسؾدماظرمحـمسؾلمحلـ -2

553.  
جبقدمممبينمم-سؾلمعـصقر

مسدؼات

 سرصةممحقدةمحلـ -1مصالحمسؾدماظعظقؿمسطقة

مأبقماظؾقؾمحلـمإبراػقؿ -2

554.  
 زؼدعصطػكمحلـمأبقم -1محمؿقدمسؾلمدقدمأبقمتقج-أغسمبـمعاظؽم

مسؾلمسؾدماهلاديمسؾل -2

555.  
باظؾقرةمأدققطم-آلمبردؼللم

 حبري

سؾدمادلفقؿـمصالحماظدؼـمسؾدم

 ادلـعؿ

مأمحدمحمؿدؼـمسؾدماظػؿاح-1

 غقرمعصطػكمحمؿد-2

556.  
مأمحدمإبراػقؿمأمحدمحلـ-1مأمحدمسؾدمادلعزمسؾدماظرمحـمإدارةمحبري-مبـؼادم-اظلالمم

محمؿقدمسؾدمادلعزمسؾدماظرمحـ-2

557.  
ادلرطزم-بؼرؼةمعقذام-ظطػماهللم

ماظؼؾؾل

مأمحدمحمؿدمأمحدمسؾدماظرمحـ-1معصطػكمحلـمحمؿد

محمؿقدمأمحدمحمؿقدممحاد-2

558.  
-طقممأبقمذؾؾم-اظؾقاروةم

مأبـقب

مرؾعتمحلـمحلني-1محلـمعؿقظلمسؾدماظرمحـ

مذرؼػمسؾدماظعظقؿمسؾدماجلقاد-2

559.  

 أسيوط

شربمعدؼـةمم-علفدمادلراشل

مأدققط

مأمحدمسؾلمسؾدماهللمحلـ-1محمؿدمحمؿقدمذقاتفمحلـ

مإبراػقؿمسؾدماحلؿقدمإبراػقؿ-2

561.  
ممحادةمحمؿدمعردل-1مسؾدماحلاصظمسؾاسمسؾدماحلاصظمبعربماألراوظةم-علفدماظعؿدة

مسالءمحمؿدمدؾقؿان-2

561.  
حبلمم-علفدماظػردوس

ماظلاداتممجـقب

مسؾدماظصؿدمحمؿدمدقدمبدوي-1مرفمجاللمصؿقل

مإمساسقؾمحمؿدمإمساسقؾ-2

مأمحدمحمؿدمسؾدماحلؼمسؾدماظقطقؾمحمؿدمسؾدمادلـعؿماحلؿرسؿرمبـماخلطابم   .562

563.  

 أسيوط

علفدماظؼرعاغلمشربمعدؼـةم

مأدققط

مأمحدمحمؿدمسؾدماظرحقؿمإبراػقؿمحمؿدموحقدمحمؿدمسؾل

564.  
نقبمإعؾابلممشالمعدؼـةم

مأدققط

حمؿدمحمؿقدمحلنيمسؾدم

ماظرمحـ

مإظقاسمحاعدمسؾدماظصؾقر-1

مسالءمجابرمسؾاسمأبقماظؼادؿ-2

565.  
معصطػكمضاحلمحمؿقدمحلاغني-1مسالءمحمؿدمسؾلمسقضمعؽةممشالمعدؼـةمأدققطمجمؿع

محمؿقدمصاحلمسطامحلـ-2

566.  
محمؿقدمحمؿدمسؾدماظالهمصرجماهلل-1معصطػكمحمؿدممخقسمأمحدمآلمساذقرممشالمعدؼـةمأدققط

مأمحدمسطقةمأمحدمسؾدماظردقلم-2
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567.  
مسؾلمأمحدحمؿقدمأمحدممحمؿدمحؾؿلمأمحدمخبقتماظغقاذلمأوضافماظغـاؼؿ

568.  
مزؼـمحلـمسؼقؾلمدقدمصرشؾلمععقضمدقدمعشعالمبدرمجـقبمأدققط

569.  

 

محمؿدمإمساسقؾمحمػقزمإمساسقؾمأمحدمحؾؿكمادلطقعةم-اظشقحيكم

571.  
محلنيماظلقدمدؾقؿمزغاتكمسؿادماظدؼـمإبراػقؿمدؾقؿانمأدققطماجلدؼدةم-اهلدىم

571.  

مأوالدمبدرمبـكمحمؿدمم-اظرمحة

سؾدماهلادىمسؾدماظداؼؿمسؾدم

ماهلادىم

معدحتمحمؿقدمحمؿدمسؾدماظرحقؿ

 

572.  

 القليوبية
 

سؾداحلؿقدمسؾداظرحقؿمسؾدم دـدػقرم-حمؿدمسؾلماظشاعلم

 احلؿقد

 اظلقدمدعقدماظلقدممعؿقظلم-1

573.  
مسؾداظرمحـمحمؿقدمسؾداحلؿقد-1مغقرمحمؿدمحمؿقدمتفاعلمضفام-تردام-اظؾقريم

مأمحدخمؿارمصؤادمسؾداظعزؼزم-2

574.  
ماظلقدمحمؿقدمحمؿدمرضقانمصؾقلمصرجمحمؿدمأمحدمضفا-دـفرةمم-اظرمحـ

575.  
ذؾنيمم-طػرمدـدوه-اظؽؾريم

ماظؼـاررمشرب

محمؿدمأبقماظػؿقحمحلنيماظلقدمأداعةمعصؾحمحلنيماظلقد

576.  
ذؾنيم-رقاغقب-اإلخالص

ماظؼـاررمشرب

سؾداظعظقؿمحمؿدمسؾداظعظقؿم

ماظػار

محمؿدمحمؿقدمإبراػقؿمغصار-1

محمؿقدمعصطػكمؼادنيمعصطػك-2

577.  
محمؿقدمػاديمأمحدمحمؿد-1مإبراػقؿمحؾؿلمإبراػقؿمصؼرمبرذقم-إميايم-اجلقػري

محمؿدماظلقدماظطـطاويمإبراػقؿ-2

578.  
مسؾلمدؾقؿمسؾلمبدران-1مخاظدمسؾداهللماظلؿحمإبراػقؿمبرذقم-آعـةمبـتموػب

مأمحدمسؿرممجعةمحبريي-2

579.  
 إبراػقؿمحمؿدمإبراػقؿمسـؿانم-1مسؾدادلـعؿمرفدعقدمحمؿدممبرذقم-أجفقرماظؽربى-اظرمحة

مسؾداهللمسؾداظغػارمظطػلممحزة-2

581.  
محمؿدمإبراػقؿمحمؿدمسؽفمحلـمصرجمحمؿدمجادمضؾققبماظؾؾد-دقدمػقب

581.  
-طقممأذػني-اجلؿعقةماظشرسقة

مضؾققب

مأمحدمربقعمرؾبمسؾدادلؼصقدمحمؿدمسطامأمحدمسؾل

582.  
محمؿدمأغقرمحلـماظؽؿار-1مسؾداظػؿاحمأبراػقؿسادلمدعقدممضؾققب-رـان-دقديمدالعة

مأمحدمحمؿدمأمحدمسؾداحلاصظ-2

583.  
مأمحدماظلعقدمسؾداظرمحـمسؿادمطؿالمسطامبـفامتان-طػرماظشؿقت-اظقحقد

584.  
محمؿدمسؾدادلـعؿماظلقد-1مسؾدادلـعؿماظلقدمسؾلمبـفامتان-طػرمدرصقس-اهلدى

محمؿدمسؾدادلرضلمدقدمأمحد-2

585.  
مبـفا-سربمععروف-اهلفردل

متان

محمؿدماظلعقدمأمحدمأمحدمصؿقلمتقصقؼ
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586.  
محلاممحؾؿلمأمحدمسقؼللمأمحدمرفمحلقينمأمحدمبـفامتان-اظشؿقت-أبقمعرسل

587.  
موجقفمإعاممحمؿدمإعام-1 حلنيمجاللمحلنيمسؾل بـفامأولم-رقؾة-اظغـام

 ذرؼػمجمديمسؾدماظعظقؿمحمؿد-2

588.  
-أجفقرماظؽربى-أبقمدذقش

 برذقم

مإمساسقؾمحمؿدمإبراػقؿ-1 سقادمإبراػقؿمسقادمبدر

 حمؿدمخضرمإبراػقؿمأبقماظـصر-2

589.  
مإعاممحلـماظدبقس-1 سؿادمرزقمحمؿدمدامل ذرقم-ذؾنيماظؼـارر-اظػؼفاء

 رضامحمؿدمأمحدماظلقد-2

591.  
حمؿقدمسؾدادلـعؿمحمؿدم ذؾنيمذرقم-األحرازم-اظؿؼقى

 إبراػقؿ

مػقـؿمدعدمعطر-1

 حمؿدمحمؿدمإبراػقؿمحلام-2

591.  
 حمؿدمحلنيمدعدمإبراػقؿ-2 مسريمحلنيمشـقؿمحمؿد شربمذؾني-غقى-اظؽؾري

592.  
-رقاغقبم-األربعنيماظشرضل

 ذؾنيمشرب

سؾداظشايفمسؾداحلؿقدم

 سؾداحلؿقدماظعقضل

مصاحلمحمؿدمصاحلمأبقمدؿقت-1

 سادلمأمحدمحػينمذاػني-2

593.  
مرفمسؾدماظعزؼزمداملماظشقخم-1محمؿدمددقضلمأمحدمضفام–دقدىماحلؿصلم

مصراجذعؾانمحمؿدمصراجمم-2

594.  
مسؾدماهللمحمؿقدمحمؿدماظلقدم-1محمؿقدمأمحدمداملمدـفرمرقخم–اظؽؾريم

مأميـمسطامدعدمسؾدماظػؿاحم-2

595.  
م–ادللفدماظؽؾريماظظاػرمبقربسم

مضؾققب

حمؿدمحمؿدمأمحدمرصاسلم

مطلاب

مصابرمحمؿدمإبراػقؿمسؽام-1

محمؿدمسؾدماظرمحـمحمؿدمطلابم-2

596.  
إبراػقؿمسؾدماحلؿقدمرضاممبـفامثانم–متدهمم–اخلالؼؾةم

مإبراػقؿ

مأداعةمسطامحلـماظلقد-1

مسؾدماظـيبمحمؿديمؼقدػ-2

597.  
محمؿقدمأمحدمإمساسقؾماظؾلققغل-1مسؾدماهللمصفؿلمحمؿدمإبراػقؿمبرذقمم-اظعؿارماظؽربىمم–اظػؼلم

محمؿدمؼقدػمحمؿدمسؾك-2

598.  
أميـمحمؿدمسؾدماظؾطقػمسؾدممضفام-طػرماجلؿالمم–اظؽؾريم

ماظػؿاح

اظعظقؿمأمحدمسؾدمحمؿدمسؾدم-1

ماظؼادر

مسؾدماظرمحـمحمؿقدمسؾدماحلؿقد-2

599.  
مأمحدماظلقدمحمؿدماظلقد-1مماخلاغؽةم-دـدوةم–ادلغػرةم

محمؿدمخرييمحمؿدمحلـ-2

611.  
مصالحممسريمحمؿدمعػؿاح-1مسؾدماهللمحمؿدمأمحدممحادهماخلاغؽةم–أبقمعرتدم

611.  
حمؿدمسؾكماظدؼـمإبراػقؿممرقخم–زسزعم

مأمحد

مأمحدإدالممحمؿدمدقدم-1

مسؿرومحلـمسػقػلمحمؿد-2

612.  
مأذرفمحمؿدمصاحلمسؾدماظعالمأمحدمأبقمبؽرمأمحدماحلـػل-سزبةماألػاظلمم–اظشرضلم
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ماظؼـارر

613.  
محلـمحمؿدمحاعدمحمؿدمػاللمأمحدمإبراػقؿمجادمإبراػقؿماظؼـاررم-اظربادسةم–اظـقر

614.  
اظعؾقرمم–اجملؿعماإلدالعلم

ماحللماألول

ماظلقدمحمؿدمعصطػلأمحدممغصرمحمؿدمعصطػكمحمؿد

615.  
محمؿدمسقادمحمؿدمحـػلمسربلمحمؿدمأعنيماظشاصعلماخلصقصم–سالءماظدؼـم

616.  
مخبقريماظلقدمسؾدماظلقد-1معلعدمصالحمأمحدمزؼـمضؾققبم–رـانمم–اظؽؾريم

مأميـمدعقدمحلـمخؾقػةماظشاسر-2

617.  
ماظلقدمسؾدماظـظريمػرؼدي-1ممجالمسؾدماحلؾقؿمدؾقؿانمذؾنيم-اظؼشقشمم–آلمضامسلم

ممجقؾمسقادماظلقدمسػقػل-2

 القليوبية  .618
اظعؾقرمم-111إدؽافماظشؾابم

محلماظشؾاب

محمؿقدمسؾدماظعزؼزمحمؿدمذقذفمسؾدماهللمحمؿدمحمؿدمحمؿقد

619.  
حمؿدمصاروقماظلقدمسؾدماظغينممضؾققبم-ضؾؿامم–احلرابقه

ماجلؿؾ

حمؿدمسؾدماظرمحـمسؾدماظلالمم

ماظدػان

611.  
طػرمسطاماهللم)محلنيمم–اجلدؼدم

مغاصػ

مأمحدماظلقدمحلنيمصقاممحمؿدمحمؿدىمؼقدػمأمحد

611.  
موجقفمحمؿدمإبراػقؿماظـؿر -1مرأصتمصؿقلمزطلمحمؿدماحلفاجلمعرصػامبـفاممثاغل

612.  
حلنيمسؾدماظغينمسؾدماظؾطقػممعلفدماألبرارمدجقامبـفامأول

مدالعة

أمحدمسؾدماحمللـمسؾفدم -1

 اظشايفمظؾقريي

مسؿرمحمؿدمصؤاد -2

613.  
اظػؿاحمحمؿدمصؾقلمسؾدمسؾدممطػرمذؽر-علفدماظؾقريم

ماهلل

محمؿدمعصطػكمذقاتفمدعده

 القليوبية  .614
عقتماحلقصقنيم-علفدماظرمحةم

مإدارةمبـفامأول

 دعدماظلقدمدعدمحمؿدمسؿارة -1مأمحدماظلقدمسؾدماهللمحمؿد

داعحمإبراػقؿمسؾدماحلؿقدم -2

مإبراػقؿ

 القليوبية  .615
مؼقدػأمحدمسؾدماجلقدمسؾدماظػؿاحممعصطػكمسزبمرزقمسزبمذربامشربم-اظرضا

 القليوبية  .616

ماحلصةم-سزبةماظدؼرى 

ماظلقدممحديماظلقدمإبراػقؿمذرؼػمحملـماظلقد

مامحدمجاللمذدؼدمإبراػقؿ

 القليوبية  .617

مذربامشربم–اظؿؼقىم

حمؿقدمسؾكمسؾدماظغـكم

محلـ

مأمحدمحمؿقدمحمؿدمأبقمدامل-1

محمؿدمذرؼػمساذقرمدعدم-2

 القليوبية  .618
مإبراػقؿمحلنيمصؾقكمسؾدماحلؿقدمامحدمادعدمدقدمدقدماخلاغؽةم–باللم

 القليوبية  .619
مامحدمصفؿكمطاعؾمعـصقرسؾدماهللمحمؿدماظلقدمسؾدمماظشفقدمامحدمبؾقغماخلصقص



 اسم احملفظني  بالفرتة املشائية اسم احملفظ بالفرتة الصباحية اسم املشجد اجلامع وموقعى املديرية م

ماظعال

 القليوبية  .621

مغاجكماظلقدمسقدمسقدةماخلاغؽةمم-سؾكماظشاعك

مإبراػقؿمحمؿدمسؾدماحلؿقدمأمحد-1

محمؿدمغؾقؾماظلقدماظربظسم-2

 القليوبية  .621

مذربامشربمغقرماإلدالممحفازىم

حمؿدمسالءمسؾدماظعؾقؿمسؾدم

مادلطؾب

موجقفمذؾؾكمأمحد-1

أمحدمسؾدماظؾطقػمسؾدماظرازقمم-2

مأبقمزؼد

 القليوبية  .622
محمؿدمصالحمحمؿدماظػرارجكمإدالممسؾدماظصؾقرمجادوماجملؿعمماإلدالعلمذربامذرق

 القليوبية  .623

مذربامشربمم-اهلدىمواظـقرم

داعحمحمؿدمسؾدماحلؿقدم

محمؿد

ماظػؿاحمسؾدماظعزؼزرعضانمسؾدم

 القليوبية  .624
مخاظدمامحدمامحدمرعضانمسؿادممحدمحمؿدمعـصقرماظعؾقرماحلكماألولم-بـكمػاذؿم

 القليوبية  .625
مأميـمدعقدمصابرماظلقدمعـصقرمحمؿدمأبقمسؾدماظرؤفمذربامذرقم-اظـقرماحملؿدىم

626.   
 

 القليوبية

ماهللمدؾقؿانمصؿحماهللحمؿدمسؾدممأعريممجالمحمؿدمامحدماحلقيفممادللفدماظؾقريمبرذقم

627.  
مذعؾانمحمؿدمذعؾانمسطقةمخمؿارمامحدمحمؿدماظػرانمسربماخلؾقةمم-علفدماظرمحةم

628.  
موجقفمسؾدماظعزؼزمإبراػقؿمأبقمادلؽارممذقؿةمحلانمحمؿدماظؼؾققبكمضؾققب-علفدماظؾـفاويم

629.  
احلكماظـاغلمم–أوالدمضرشامم

ماظعؾقر

مصارسمخاظدمحمؿدممحادمأمحدممجالمأمحدم

 

631.  

 األقصر

 

مأمحدمرضامحمؿدماظلقد-1 حمؿدمسؾدماظرحقؿمسؾدماظظاػر االضصر–اظزؼـقفمم–اإلدرؼللم

 ممدوحمسطقؿقمحمؿد-2

631.  
مؼلريمسؾدماظعزؼزمخضري-1 آدممحلـمحمؿدمسؾك اظطقدم–اظشقخمساعرم

 أمحدمسؾدماظلؿارماظضقي-2

632.  
مرجبمجادماظؽرؼؿمحمؿقد-1 حاعدمأمحدمحمؿقد ادـام–اجملؾقةم

 جابرمحلـأمحدم-2

633.  
مسؿرمسؾلمدقد-1 سؾدماظصؾقرمحمؿدمأمحد اظؼرغفم–صارؿةماظزػراءم

 صالحمغقرمسؾدماظعال-2

634.  
محلانمحلنيمأمحد-1 سؾلمحمؿدمغصر اظؼرغفم-عؼامماظشقخماظطقب

 بؽرمأبقماحلفاجمحلبماهلل-2

635.  
محمؿدمسؾدماظراضكمحمؿد-1مسؾكمخضرىمإبراػقؿماظؼرغفم–اظػاروقمسؿرم

محمؿقداحلفاجمسؾكم-2

636.  
مسؾدماظرمحـمأبقماحلفاج-1محلـمحمؿدمحلـمآدمماألضصرم–اظعؿقؼم

مإدالممحلـمسؾك-2

637.  
مضـاوىماظرذقديمادلفدي-1معصطػكمأمحدمأعنيماألضصرم-صارؿةماظزػراءم



 اسم احملفظني  بالفرتة املشائية اسم احملفظ بالفرتة الصباحية اسم املشجد اجلامع وموقعى املديرية م

مؼقدػمحمؿدمسؾدماظعزؼز-2

638.  
مسؾدماهللمدقدمأمحد-1محمؿدمذقاتمحمؿقدماألضصرم-اظرمحةماظشرضلم

مسؾدماظرحقؿمدقدمأمحد-2

639.  
محلـمسؾدماظؽرؼؿمحلـ-1مأمحدمذرضاويمحلاغلماظؽرغؽم–ادلأعقنم

معفؿديمدقدمأمحد-2

641.  
مأمحدمأعنيمأمحد-1محمؿدمحمؿقدمأمحدماظؾقاضقةم–اظشقخمجابرم

محمؿدمأمحدمحمؿدمخؾقػة-2

641.  
مدعدمحمؿدممحزة-1مرفمحمؿدمسؾدماظغينماظـؿلاماظؼرؼام–اجلاععم

مسؾدماظطقػماظلقدمحلـ-2

642.  
مسؾدماظعارلمحمؿقدمرف-1محلـمبشاريمدؾقؿانمترسةماظـصرم-طقعريم–اظؽؾريم

مسؾدماظداؼؿمحمؿدمبدر-2

643.  
محمؿدمسؾدماحلؽقؿمدؾطان-1ممحادهمسؾدماظقػابمسؾكمطقعري–أبقمبؽرماظصدؼؼم

مطؿالمسؾاسمحػين-2

644.  
مأمحدماظلقدمأمحد-1مأمحدماألعريمعصطػكمأصػقنم–اظعؿقؼم

محمؿدماظؾقـلماظصادق-2

645.  

 االقصر

محمؿدمسؾلمحمؿدمسؾلمحمؿدمحـدضفاماحلـػلمبـدرماألضصرمم-صالحماظدؼـم

646.  
مسؾدماهللمدقدمصادقم-1ماظطاػرمحمؿدمؼقدػماظطقدم–نعماظعؿدةم

محمؿدمأمحدمسراضلم-2

647.  
محمؿقدمخؾقؾمصادقم-1محمؿدمحمؿقدمعصطػكمأرعـتم–اظعؿقؼم

مصراجمحلاغلمحمؿد -1

648.  
ماظـقبلأبقماحللـمجادمم-1مأداعةمجابرمسؾدماظرحقؿمادـام–اظعؿقؼم

مسقؼسمحمؿدمإبراػقؿم-2

649.  
محمؿدمخضريمإبراػقؿم-1مسؾدماظصؾقرمحمؿدمأمحدماظؼرغةم-علفدمجزؼرةماظؾعرياتم

ماحلفاجمحمؿقدمرفم-2

651.  

 األقصر

 أداعةمجابرمسؾداظراضل -1مأمحدمسؾدادلعؾقدمرعضانماظؼرغةم-اظؼؾؾلم-علفدماظعؿري

مؼادرمغاجلموػبماهلل-2

651.  
 أمحدمسؾلمسؾدماظداؼؿمأمحد -1مأمحدمخؾقؾماظلقدمباظؼرؼا-علفدماظلقدةمزؼـبم

معصطػكمسؾلمحمؿدمأمحد -2

652.  
 حمؿدمطاعؾمأمحدمزؼان -1مأبقماحلفاجمسؾدماظرضلمأمحدماألضصرم-باظؽقؿان–اظعؿقؼم

ماظضقيمحمؿدمأبقماجملد -2

653.  
 سؾدمادلـعؿمسؾدماظؽرؼؿماظطاػر -1مأمحدمسؾدماظؽرؼؿماظطاػرمباظػؿاتقح-علفدمآلمحيلم



 اسم احملفظني  بالفرتة املشائية اسم احملفظ بالفرتة الصباحية اسم املشجد اجلامع وموقعى املديرية م

مؼلريممحدغاهللممأمحد -2

654.  
 حمؿدمخضريمأمحدمضقػ -1محمؿقدمسؾدماحلؿقدمحاعدماظؼرؼشابمبادلرؼسماظطقد

مأبقماحللـماظشاذظلمػاذؿ -2

655.  
 محقدمصابرمحمؿقد -1مأمحدمحلـمأمحدماظزؼـقةم-أمحدمسؾدماهلادي

محلنيمحمؿدمحلني -2

656.  
 أمحدمسدماحلؿقدمحمؿد -1محمؿقدمسؾكمأمحدمإبراػقؿمإدـام-احللـمباظدؼر

مسؾكمحمؿقدمسؾل -2

657.  
اظطقبمحمؿدمسؾلمجادم -1محمرممسؾدماهللمحمؿدمأمحدم-إدـا-اظشغباظعؿقؼم

 اظرب

مأمحدمظطػلمحمؿد -2

658.  
 اظـقبكمابراػقؿمسؾك -1مامحدمدقدمحلـماظعؿقؼمارعـتماحلقط

مأمحدمحلـمسؾل -2

659.  

 األقصر

 أمحدمحمؿدمسؾدماهلل -1مطؿالمجادماظؽرؼؿمسؾدماحلاطؿماظعؿقؼمادلعالمإدـا

مغصرمخريمغصر -2

661.  
 محادةمتقصقؼمعفران -1ماحلؿقدمأمحدمسقضسؾدمماظزاوؼةماظؾقضاءمادـا

محمؿقدمأبقماظعؾادل -2

661.  
 عصطػكماظلقدمسؾدماظداؼؿ -1مسقادماظشقاتمحلـمحمؿدماهلدىماحلؿرةمدوممادـا

مسؾدماهللمحمؿدمحمؿقد -2

662.  
 رعضاممإبراػقؿمحمؿد -1مسؾدماحلؿقدمغقبلمسؾدماجلؾقؾماظشعراويماظشغبمادـا

محمؿدمأمحدمسؾل -2

663.  
 دقدمسؾلمحمؿدمسؿر -1مأمحدمحمؿقدمسؾلمحمؿدمأبقمصرشؾماحلؿقداتمذرقمادـا

مجادمأمحدمعقدك -2

664.  
 أبقماظؼادؿمبؽريمحمؿقد -1مسؾدماظلؾؾاممصراجمسؾلماألضصرم-احللقـاتمطقعريم

ممخقسمإدرؼسمسؾدماحلؿقد -2

665.  
 أمحدمحمؿقدمحمؿدمسقض -1محمؿدمحفاجمحلنيماظـقرمنعماظطارفماظؼرغة

مبدويمسؾدماظؾادطمأمحد -2

666.  

 األقصر

مإبراػقؿمدؾقؿمحمؿقد-1محلنيمظطػلمسؾكمخؾقػةماظرمحـمماظعقاؼدمأصػقن

محمؿقدمسؾدماظعظقؿمسؾل -3

667.  
مإبراػقؿماألعريمحمؿدمصاحل-1ماحللـمسؾكمحمؿدمحمؿدماحلؿقداتم–آلماظؾقتم

مؼقدػمسؾدماحلؾقؿمؼقدػ-2

668.  
مسؾدماظرحقؿمحمؿدمسؾدماظلالم-1ماظـقبلمسؾكمأمحدماظؾعرياتماظؼرغةم–اظعؿقؼم



 اسم احملفظني  بالفرتة املشائية اسم احملفظ بالفرتة الصباحية اسم املشجد اجلامع وموقعى املديرية م

مدعقدماظـقبلمسقض-2

669.  
مذقاتمحمؿقدمدقد-1محمؿدماظضقىمصاحلماظؽرغؽم–اجلقدمأبقم

محمؿدمسؾدماظرؤوفمحمؿدمععؿقق-2

671.  

 األقصر

 أداعةمجابرمسؾدماظراضل -1مأمحدمسؾدمادلعؾقدمرعضانماظعؿريمضؾؾلماظؼرغة

مؼادرمغاجلموػبماهلل -2

671.  
 سؾدماظعارلمسؾلمسؾدماجلؾقؾ -1مأمحدمحمؿقدمإبراػقؿمإدـام–علفدماخلـم

معصطػكمسؾدمادلـعؿمحمؿد -2

672.  
 سؾدماظرمحـمأبقماحلفاج -1مإدالممحلـمسؾلماألضصرم-باظعقامية–اظعؿقؼم

محلـمحمؿدمحلـمآدم -2

673.  
 ؼقدػماظصغلمصفؿل -1محمؿدماظلقدمأمحدمحمؿدماألضصر-أصػقنمم-أبقمذقات

مسؿرمعصطػكمسؾدماظقػاب -2

 

674.  

 املهيا

مضرغلمغاجحمضرغل.-1 حمؿدمسؿرمسؾداجلؾقؾ ادلـقام-دقدغاممحزة

 حلـمحمؿدمزؼدان-2

675.  
مأمحدمحمؿدمسؾكمأمحد-1 أبقماظقصامدعدمسؾدماظعزؼز أوضافمدروهم-سؾداظؾاضلمحلـ

 حمؿقدمعصطػكمسؾدماظعؾقؿ-2

676.  
م حمؿقدمسؾدماظرحقؿمسؾدماظصؿد عطايم–أبقمبؽرم

 حمؿدمسؾدماظلؿقعمحلـممحادة-1

677.  
مجابرمدقدمسؾداظعزؼز-1 سؾدماظرمحـمصؿقلمسؾدماظؽرؼؿ ادلـقاماجلدؼدة–صالحماظدؼـم

 تقغلمدقدمأمحدأذرفم-2

678.  
أبقمم–عؿقظلمسؾدمادلؼصقدم

 ضرضاص

محمؿدمعصطػلمحمؿقدمأمحد.-1 أمحدمذعؾانمأمحدمحلني

 

679.  
معصطػكمحـػلمحمؿقد.-1 ؼادرمسؾدماحلؽقؿمإبراػقؿ بينمسؾقدم–سؿرمبـماخلطابم

 إبراػقؿمجادمإبراػقؿمحمؿد-2

681.  
مدقدمسؾدماظرازقمسؾك.-1 حمؿقدمسؾدماحلػقظمحمؿد دؼرعقاسم–اظؽؾريم

 خاظدمسؿرمحمؿدمسؿر-2

681.  
أمحدمعصطػكمسؾدماظصؾقرمسؾدم دجلام–سؾادماظرمحـم

 اظعال

مإبراػقؿمأمحدمحمؿدمعفران.-1

 سؾدماظعالمثابتمسؾكمسؾك-2

682.  
مسؾدماظرحقؿمصفؿلمسؾدماظرحقؿ.-1 سؾدماهللمحمؿقدمسؾدماهلل دؼرعقاس-اظـصرمم

 عصطػكمصرشؾلمصدضل.-2

 املهيا  .683

 

محمؿدمعـازعمررافم-1مسؾدماظظاػرأمحدمصؿقلممادلـقام–اظػقظلم

محمؿدمحمؿقدمإبراػقؿمعدؼـم-2
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684.  
حمؿدمسؾدماحلؿقدمسقلكمأبقممبينمعزارم–أبقمصقامماظغربلم

مراظب

محمؿقدمحلـمسؾلم-1

مسؿادماظدؼـمسطقةمسؾدماظقػابم-2

685.  
مإبراػقؿمعصطػكمصؿحماظؾابم-1معصطػكمحمؿدمأمحدمحمؿدمبينمعزارم–اظؿؼقيم

686.  
أبقمم–أبقماظقزؼدماظؾلطاعلم

مضرضاص

مسؾكمدقدمررافم-1مدقدمسؾدماظعالمحمؿقدمحمؿد

محمؿقدمدقدمررافم-2

687.  
مأمحدمجربمطؿال.م-1محمؿدمسؿرمعـصقرمدؾقؿمادلـقام-دروهم–اظؽؾريم

مسالءمحمؿدمسؾداظرحقؿ.م-2

688.  
مممدوحمخؾػمحلني-1 أمحدممجعةمحلـماظشرؼػ بينمسؾقدم–اجلؿعقةماظشرسقةم

 خؾقؾمدقدمخؾقؾ-2

مإبراػقؿمرذدىمسؾدماظرمحـ-1محمؿقدمدعدمسؾدماحلػقظمعؾقيم–مسؾادماظرمحـم .689

مسالءمحمؿقدمؼقدػ-2

م

محمؿدمسؾدماحلؿقدمرجبمصاحل-1محمؿدمحيقكمسؾدماحلؿقدمعؾقىم-اممضؿصمم–اظرمحةمم .691

مرعضانمراضلمحؾؿل-2

مرجبمصقزىمحمؿد-1معقدكمدعدمخؾقػةمعؾقىم-ضصرمػقرمم–احلؽاممم .691

محمؿدمرعضانمحمؿدمسؾداظقػاب-2

م .692

 املهيا

مسؾدمادلـعؿمصؿقلمسقض حمؿدمعصطػكمسؾدماظػضقؾ اظؽؾريمجباللماظشرضقة

مسؾكمسؾدماظرمحـمسؾكمسؾدماظرمحـم عصطػكمحمؿدممنقبمحمؿقدماظضقاحلم .693

 أمحدممسريمطؿالمأمحد

 سؾدماظرمحـمأمحدمحمؿدمسؿران أمحدمجابماهللمحمؿدمجابماهللمعلفدمادلصؾقةم .694

 رعضانممحادمصرج اظعزاؼؿمذقاتةعاضلمأبقم اظؿؼقىمضرؼةمبطرانم .695

سؾدماظقػابمصالحماظشقخمسؾدم سؾدماظعزؼزمحمؿدمسابدمعػؿاح أبقمبؽرماظصدؼؼمعغاشةم .696

 اظقػاب

مادلعؿصؿمرارقمإبراػقؿممسالءمحلـمسؾكمصـدصام-عدردةماظـقرم م .697

مسؾاسمحمؿدمسؾاسمخؾقؾمحمؿقدمسطامأمحدمحمؿدمأبقمضرضاصم-عدردةماظؼدسمم م .698

محمؿدمامحدمحلنيمسؾدماظرمحـمحلـكمسؾكمحمؿدمامحدمدجلام-عدردةماألذرافم م .699

مإمساسقؾمسؾدماهلاديمإبراػقؿمحمؿقدمحمؿدمطاعؾمإبراػقؿممساظقطم-عدردةماظرمحةم م .711

موائؾموحقدمسؿرمراضكمحلـممجالمحلـمحمؿدمادلـؼطنيم-عدردةماظصػام م .711

مذؾؼاعلحمؿدمسؾدماحلؽؿممحمؿقدمإبراػقؿمحمؿقدممادلـؼطنيم-عدردةماحلؾاؼدةم م .712

محمؿدمأبقمشـقؿةمحمؿقدمسؾكممسؾدماظرمحـمحمؿدماظلقدمسؽاذةمعدردةماظؿؼقىمبينمعزار م .713

معادحمحمؿدمسربلمسؾلمدعدمصالحمامحدمعلفدمادلقضػمبصـدصا م .714
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715.  

 الشرقية

مإدالممأمحدماظلقدمإبراػقؿ.-1 أمحدمحمؿقدماظلقدمحمؿد اظغـاميةمباظـؿروط

 حمػقزمإبراػقؿمحمؿقدمسؾل.-2

716.  
اظعاذرعـمم39عجم-اظلالمم

 رعضان

موحقدمسرابلمسؾداظعزؼز.-1 خمؿارمساؼدماظزػري

أمحدمسؾدادلؾؽمأمحدم-2

 سؾداحلؽقؿ

717.  
محلاغنيمؼادنيمحلاغني.-1 غادرمحمؿدمسؾداحلؾقؿمسؾل بأوالدمصؼرم-اظـقر

 عصطػكمحمؿدمسؾداظلالم.-2

718.  

 الشرقية

مخارر.حلـمسؾداهللم-1مرفمأمحدمجاللمإبراػقؿ ػفقا-اظؽؾريم

 حمؿقدماظلقدمحمؿدمداود.-2

719.  
مغاجلمأمحدمحمؿقد-1موظقدمحمؿدمسؾداظرمحـمعفديم-أغشاصماظرعؾم-اظؽؾري

 .ماظلقدمإبراػقؿمإبراػقؿمأمحد-2

711.  
مرفمحمؿدمسؾلمإبراػقؿ-1مسرصةمحمؿدماظلقدمحمؿدماإلبراػؿقة-حؾؿلم

محمؿدمسؾلمإبراػقؿ-2

711.  
محمؿدمذعؾانمصرجمخؾقػةم-1محمؿدمصفؿلمإبراػقؿمدؼربمنؿمم–اظػؿحمم

مصربيمسؾدماجملقدمبلققغكم-2

712.  

 الشرقية

مععاذمأمحدمحمؿدمغدى-1محمؿدمسؾدماظرمحـمجقدةمعشؿقلماظلقق-اظشقاعـةم

محمؿدمجادمسؾدماظػؿاح-2

713.  
أطراشمدؼربمم-احلاجمصربي

منؿ

محمؿدمصفؿلمإبراػقؿ-1مصربيمسؾدماجملقدمبلققغل

متاعرمأمحدمحػـاوي-2

714.  
محمؿدمسقدمأعنيمحمؿد-1مأمحدمأعنيمحمؿدمدؼربمنؿم-اظؿقحقد

محمؿدمحمؿدمصدضل-2

715.  
مإدالممأمحدماظلقدمإبراػقؿ-1مأمحدمحمؿقدماظلقدمحمؿدماظـؿروطم-اظغـامية

محمػقزمإبراػقؿمحمؿقد-2

716.  
مغاجلمأمحدمحمؿقد-1موظقدمحمؿدمسؾدماظرمحـمعفديمأغشاصمبؾؾقس-اظؽؾريم

ماظلقدمإبراػقؿمإبراػقؿ-2

717.  
اظلعدؼـمعـقامم-اظػؿحماإلدالعل

ماظؼؿح

مسؾدماظغػارمحمؿدمسؾدماظغػار-1معاػرمسؾدماظظاػرمأمحدمحمؿقد

مػاغلمسؾدماهللمسؾدماظلؿقع-2

718.  
أبقمطؾريمم-عمأبقمحلني-اظؽؾريم

مشرب

مأمحدمحلنيمعصطػك-1محلـمرعضانمحلـماظلقد

مسطقةمحمؿدمسطقةمعصطػك-2

719.  

 الشرقية
أبقمطؾريمم-سزبةمرحيان-رحيانم

مشرب

محمؿدمحمؿقدمحمؿد-1مسطقةموائؾمحمؿدماظلقد

مسؾدماظلؿقعمػاذؿمبرسل-2
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721.  
مأذرفمحمؿد-1معـصقرمحمؿدمسؾدمادلـعؿمطػرمصؼرم-اجملاػد

721.  
مسؾدماظؾادطمصقزيمإمساسقؾ-1ممجالمسؾدماظؾطقػمحلـمطػرمصؼر-اظؽؾريم

محلـمحلـمحمؿدمأمحد-2

722.  
ماظشربقينصالحمسؾلمحمؿقدم-1ماظلقدمحمؿدمدؾقؿانماظؾقراويمطػرمصؼرم-اظـفضةماظصغري

مأعؾماظلقدمحمؿدمدؾقؿان-2

723.  
عـشأةمرضقانمأبقمطؾريم-اظعقاؼدةم

مشرب

محمؿقدمحمؿدمسؾدماظرحقؿ-1مسارػمحمؿدمإعاممحلـ

مأمحدمسطقةمحمؿدمسطقة-2

724.  
أبقمطؾريم-غزظةمخقالم-اظـقرم

مشرب

مأمحدمحمؿدمحلنيمأمحد-1محمؿدمحمؿدمحمؿديمسؾل

محمؿدمسؾدماهللمسؾقد-2

725.  
اظزرزورؼةمم-عصطػكماظشـازوي

مأبقمطؾريممشرب

مإبراػقؿمإمساسقؾمسؾدماظرمحـ-1مأمحدماظشقاتمحمؿدماظلقد

مأمحدمإمساسقؾمأمحدمدامل-2

726.  

 الشرقية

محمؿدمحلنيمحمؿدمإبراػقؿ-1مأمحدمحفازيمحمؿدمداملمبؾؾقسم-بريسؿارةم-اظرصاسك

موصقؼممسريمحمؿقدمحمؿد-2

727.  
ماجملدمسؾدماظؾطقػمأغسمأبق-1محمؿدمسؾدماظرمحـمنؿمبؾؾؾقسم-داداتمضرؼش

مامحدمسؾدمادلفقؿـمسؾدماجملقدم-2

728.  
مامحدمسؾدادلاظؽمامحد-1موحقدمسرابكمسؾدماظعزؼزماظعاذرم39جمؿعم-اظلالم

محمؿدمنقبمابقماظػؿقح-2

729.  
محمؿدمسؾكمحمؿدمسؾك-1محاعدمامحدمحمؿدمحلـماظؼـاؼاتم-ابقمدـةماظـكاس

مامحدمحؾؿكمحمؿدمعصطػك-2

731.  
سؾدماظؾطقػمابراػقؿمسؾدمماظعاذرم44جمؿعم-اظرمحـ

ماظؾطقػ

مامحدمدؾقؿانمدعدماظدي-1

ماغسمسؾدمادلـعؿمسؿرمحلـ-2

731.  

 الشرقية

إبراػقؿماظلقدمسؾدماظرمحـمماظرمحةمطػرماظلقاضل

ماظلقد

معـصقرمحمؿدمسؾدماهلاديمسؾل

732.  
مسؾدماهللماظلقدماظلقدمحلنيمحمؿدماظلقدمحمؿدمتفاعلماظغـدورمبينمساعر

733.  

 
مأمحدمعفديمسؾدماحلؿقدمحلـمحمؿدمأمحدمحمؿدمضـدؼؾمعدردةماظرمحـمبؾؾقس

مإؼفابممجالمحمؿدمحمؿد

734.  

 
 أمحدمعصطػلمأمحدمسؾكمممأميـمحمؿدمإبراهمممعدردةماظؽؾريماظـؿروط

ماظلقدمحمؿدمأمحدمعصطػل

735.  

 
معدردةمغقرماظدؼـمسؿر

معـقاماظؼؿحم

 محدانمحمؿدمحمؿدمأمحدممسؿرومسؾكمسؾدماظلؿارمامحد

محمؿقدمحمؿدمدعدمدؽر

 ربقعمسؾدماحمللـمربقعمحمؿدممحمؿقدمحمؿدمسؾدماظلالممعفديمعدردةمحلامماظلعاداتمبؾؾقس   .736
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مسؾكمسؾدماظرمحـمسؾكمحمؿد

737.  

 
 أمحدمحمؿدمسؾكمحمؿدمممحادةمأمحدمحمؿدماظلقدمبؾؾقسم-عدردةمأمحدماظلقدم

محمؿقدمحؾقبمأمحدمسؾدماهلل

738.  

 
عدردةمسؾدماحلؿقدمسزتم

ماظزضازؼؼ

 اظلقدمسؾدماظرمحـػاغلممحمؿدمصربيمحلقين

مداعحممحقدمؼقدػ

739.  

 
 محديماظلقدمسؾدماظعظقؿممحمؿقدمأمحدماظلقدمحمؿدمعدردةمأبقمخاررماظـؿروط

مخاررماظلقدمحمؿدمحلني

محمؿدمرطابلمحمؿدمرطابلمحمؿدمحلـممحمؿدمصاحلمعدردةماظلعادغةممبؾؾقس   .741

741.  

 
سصاممسؾدماهللمسؾدمادلؼصقدممعدردةماهلقاوذةماظـؿروط

محمؿد

 حمؿدمإبراػقؿمسؾكمحمؿدم

مصرؼدمعصطػكمأمحدمسؾدماظؽرؼؿ

742.  

 
ممسالءمرجبمحمؿدمإبراػقؿممحمؿدمأمحدمحمؿقدمساعرمعدردةماألربعنيمعـقاماظؼؿح

محمؿقدمحمؿدمأمحدمسؾك

743.  

 
 عصطػكمإبراػقؿمامحدمحمؿدممسؾدماهللمإبراػقؿمأمحدمحمؿدمعدردةماظؿؼقىمباظعؾادة

محمؿدماظلقدمعقدكمجربمعقدك

744.  

 
ماظؼصاصنيماظؽؾريعدردةم

مػشامماظلقدمأبقمػاذؿ

 حمؿدمأمحدمعصطػلمأمحدم

مأمحدمسطقةمشاذلمشاذل

745.  

 
 داملمحمؿقدمداملمإمساسقؾمماظلقدمحمؿدماظلقدمسؾكمعدردةمأبقمبؽرماظصدؼؼماظؼرؼـ

مرعضانمسؾكمحمؿدمسؾك

746.  

 
 اظلقدمأمحدمحمؿدمجادماهللمأمحدمإمساسقؾمجقدةمضامعدردةمأبقمرزقماظعصؾقجل

ماظلقدمحلـحمؿدمجقدةم

747.  

 
 خاظدمسطقةمإبراػقؿمسقلكمحمؿدممجقؾمسطقةمسؾكمعدردةمأمحدماظعصؾقجل

محمؿقدمحمؿقدمذعالن

 أداعةمسؾكمحمؿدمحمؿد اظلقدمحمؿدماظلقدمحمؿد ذقـةمغصارمحػقظ   .748

 أمحدمإبراػقؿمإمساسقؾمإبراػقؿ حمؿدمإبراػقؿمإمساسقؾمإبراػقؿ علفدماألغقارماحملؿدؼةمبغزاظة   .749

 

751.  

 سيهاءمشال 

 

ذرقمم-سؿرمبـماخلطابم

 اظعرؼش

محمؿقدمثروتمسؾداظعظقؿ-1 حمؿقدمأمحدمطؿالماهلؾؾاوي

 وظقدمأمحدمأبقماحلدؼد-2

751.  
معردلمحمؿدمعردل-1 أذرفمأمحدماظغرؼب رعاغة-بؾاظقزامم-اظؽؾري

 إبراػقؿمسؾداظرمحـمإمساسقؾ-2

752.  
مسؾدمربفصالحماظدؼـمسؾدماهللم-1 صربيمعصطػكمعصطػك اظشقخمزوؼدم-اظؽقثر

 سؾداظعزؼزمسؾدماظغينمسؾدماظعزؼز-2

753.  
محمؿقدمحمؿدمدالعة-1 إبراػقؿمصالحمطاعؾ بؽرماظعؾدم-باخلربةم–اظؿعؿريم
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 سؾداظـاصرمسؾدادلـعؿمسؾل-2

754.  
مإؼفابمسؾلمخؾقؾ-1 عـصقرمإبراػقؿمإبراػقؿ رعاغةم-بربعةم–اظرمحـم

 حمؿقدمسؾدادلاظؽمحمؿد-2

755.  
مإبراػقؿمسؾدماظرمحـمإبراػقؿ-1مبشريمخبقتمسطقفماظعرؼشم-اظـصرمم

مسؾدماهللمحمؿدمدعدماظدؼـماظطقار-2

756.  
محمؿدماظؽقالغلمحمؿدمسؾدماظعال-1مصالحمأمحدمحمؿدماهلاديمادللاسقدم-اجملؿعماإلدالعلم

ماظصؾاحلمحمؿدماظصؾاحل-2

757.  
مجاللممخقسمأبقمعلؾؿ-1مأمحدمداملمصقانماظػقاخرؼةم-أبقمبؽرماظصدؼؼم

مدقدإمساسقؾمسؾدمادلـعؿم-2

758.  
محمؿدمأبقماظقزؼدماظغؾاذل-1مأمحدماظلقدمإمساسقؾماظؼؾقينماظعرؼشم–اظؼرعاغلم

موظقدمأمحدمأبقماحلدؼد-2

759.  
مسؾدماهللمحمؿدماظلقدمأمحد-1مسؾدماحلؾقؿمسؾكمػاذؿمبؽرماظعؾدم–احملطةم

مدؾقؿمسؾكمإبراػقؿم-2

761.  

 مشال سيهاء

ممحديمأمحدمحلنيسؾداهللمموائؾمسؾلمسؾداحمللـمعلفدمآلمخقؼطرمذرقماظعرؼش

761.  
اظزػقرمشربمم-علفدماظـقر

ماظعرؼش

محمؿدماظلقدمحمؿدمصرجمحمؿقدمثروتمسؾداظعظقؿ

762.  

مأمحدمسؾدهمسؾلمسقضمشربماظعرؼشم-علفدماظصقابة

محمؿدمحمؿدمسؾداحلؿقدمأمحدم-1

محمؿدمحمؿدمسؾداظلالمموػؾفم-2

763.  

محمؿدممجالمسؾداظؾطقػمحمؿدمعلفدماظؿقحقدمبؽرماظعؾد

محمؿقدمحمؿدماظؿفاعلاظؿفاعلم-1

محمؿدمصربيماظششؿاويمذؾيبم-2

764.  

محمؿدمدعقدمإبراػقؿمبؽرماظعؾدم-علفدماظصػاموادلروة

مأمحدمسؾلمسقض-1

محمؿقدمصؿقلمحمؿقدمػزاع-2

765.  

بؽرمم-علفدمأبقمبؽرماظصدؼؼ

ماظعؾد

محمؿقدمأمحدمصؤاد

محمؿدمأمحدمصؤاد-1

مدؾلمم-2

ممممسؾلمإبراػقؿ

766.  

 

مأمحدمرعضانمحمؿدمأبقمراظبمذرقماظعرؼشم-علفدماظغػار

مسؾدماهللمذعؾانمسؾدماحلؽؿمدامل

مسؾدماهللمدؾقؿانماظطاػرمدؾقؿان

767.  
محمؿدمصقزيمسؾققةمحمؿدمسؾدماحلؿقدمسؿرمذرقماظعرؼشم-علفدماظربطةم

768.  

ماحللـةم–اظرمحـم

سصاممحمؿدماهلادىمسؾدم

مادلؼصقد

مسؾدماهللمدؾقؿانماظطاػرمدؾقؿان

مجماػدموحقدمجماػد

محمؿدمخاظدمحمؿدماظدوؼينمحمؿدمغصرمسؾدماهللماظدؼبمادلؽرعةعؽةم   .769
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771.  

 
حمؿدمسؾدمادلـعؿماظلعقدمسؾدمماظزػراءماظشرؼػة

مادلـعؿ

محمؿقدمسؾكمعـصقرمإبراػقؿ

مأمحدمطاعؾمحمؿدمسطقةمسؾدماهللمػاغلمحمؿدمأبقماحللـمادلرور   .771

 

772.  

 بورسعيد

حلمادلـاخمم-علفدماظؽرؼؿم

 بؾقردعقد

مإدالممحمؿدمحمؿدمسؿاذة-1 حمؿدمحلـماظزسرتي

 سؾدماظرمحـمصفؿلمأبقماظعـني-2

773.  
محمؿدمأمحدمسؾلماجلقػريم-1مسؾدماظرمحـمسصاممسؾدهمحلماظزػقرم-علفدماظرزاقم

مؼقدػماحللقينمؼقدػم-2

774.  
حلمم-عدردةمعلفدماظرمحةم

ماظشرقممبقردعقد

محمؿدمصالحمصرجم-1محمؿدماظغرؼبماظلعدغك

محمؿدمعلعدماظقفلم-2

775.  
إدارةممم–اظروضةمعلفدم

ماظضقاحل

أمحدمسؾدماظعظقؿمسؾدمربفمسؾدم-1مأمحدمأغقسمسؾدماظعزؼزمحمؿد

ماظعظقؿ

مأذرفمحمؿدمحؾؿلم-2

م

 

776.   
 
 

 جهوب سيهاء

 طرممحمؿدمسؾلمصراج-1 حلـمعـصقرمعـصقرمعربوك دػبم-اظػـار

777.  
محمؿدمرجبماظلقدمسؾداظداؼؿ-1 حمؿقدمحلاغنيمحمؿدمحلاغني ذرمماظشقخ–ادلصطػكم

 اظلقدمؼقدػماظلقدمشقط-2

778.  
مدعقدمسؾداظعزؼزماظػاؼدي-1 دالعةمحمؿدمدالعةمدامل أبقمردؼس-زػراءم

 عاػرمحمؿدمزطلمحمؿد-2

779.  
مإبراػقؿمغظريمحمؿدماظلقدم-1محمؿدمذقؿفمسؾدماهللمحمؿدماظطقرم–بدرم

781.  
مدؾقؿانمسؾدماهللمسؾكمحلـم-1مسؾكمراػرمإبراػقؿماظلقدمرأسمددرم–احللماظؼققمم

781.  
مخاظدمسؾلمحمؿقدماظـادي-1محمؿقدمصالحمعصطػكمذرمماظشقخم-اظلالمماجلدؼدم

782.  
محمؿدمسـؿانمأمحدمحمؿدمأمحدمرعضانمحمؿقدماخلضريمذرمماظشقخم-غقرماإلدالمم

783.  

 

 أمحدموحقدمحمؿقدمعرداش -1مأذرفمحلنيمسؾدماظـاصرمبشرمماظشقخمم-علفدماظصقابة

مأداعةمحمؿدمحمؿـدمعصطػك -2

م

784.  
محمؿدمعصطػكمبرطات -1محمؿدممحزةمحمؿدمسؾدماظقػابماظشقخذرممم-علفدماظصدؼؼم

785.  
جادماحلؼمسؾدماظعارلمجادممعلفدماظقاديمادلؼدس

ماحلؼ

مطؿالمحمؿدمحمؿدمزشؾقل
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786.  

 الوادي اجلديد

مرعضانمؼقدػمصاحل-1ماذرفممحقدمحاعدماخلارجةم-اجملؿعماإلدالعك

محمؿقدمسؾدماظؾطقػمحفك-2

787.  
 محدىمصؿقكمطاعؾ-1محلـنيماحؿسؾدماظقػابمماخلارجةم–احلكماجلدؼدم

محمؿدمرصعتمسؾدماجلقاد-2

788.  
مطاعؾمسؾدماهللمسؾكممخقس-1مسؾكمدقدمسؾدماحلؿـمعقطم–اظشرضكم

789.  
مدعدمعدغكمحمؿدمعفدى-1مخاظدمحمؿدمحلنيمعقطم–خامتمادلردؾنيم

791.  
مسؾدهمدقدمسؾدماظعال1مخؾقػةمدؼابمخؾقػةمبؾالطم–حمؿدمسقدم

م=حمؿقدمسؾدماهللمسرابك2

791.  
مسؾكمحلـمحمؿدمسؾدماهلل-1 حمؿدمحلـمحمؿدمجادماهلل اخلارجةم–ععاذم

 ابراػقؿمحمؿدمامحد-2

792.  
محمؿدمغاصرمأمحدمأؼقبم-1 صرؼدمدقدمحمؿدمجفالن اخلارجةم-احملابس

 غاجكمأمحدمسقض-2

793.  
ممجالمؼقغسمسؾدماظؼادر-1 عاػرمسؾدماحلاصظممحقد اخلارجةم-ادلروةماظؼدؼؿ

 حمؿدمأبقماظقصامأمحد-2

794.  
مامحدمحمؿدمدامل-1 حمؿدمحلنيمسؾداحلؿقد اخلارجةم-اظؾلاتنيماظؽؾريم

 دعقدمحلـمحمؿد-2

795.  
 امحدمسابدمحمؿدمجربؼؾ-1 حمؿدمأمحدمدقدمإبراػقؿ باظػراصرةم-اظؿؼلقؿم

796.  
 عصطػكمحمؿقدمسؾدماهلل-1 صرجمصابرمحمؿد اظؼصرم-سزبماظؼصر

797.  
 حلنيممحزةمحمؿدمسؿر-1 أمحدمسؾكمدقد ادلعصرةم-زعزم

798.  

 الوادي اجلديد

محلـمحمؿدمصاحلمسزاظدؼـمحلـنيمأمحدمباخلارجف-علفدماظلقدمغػقلةمم

799.  
ممحديمسقضمسؾلمأمحدمحمؿدمإمساسقؾمآدممباخلارجة-علفدماظؿقحقدم

811.  
محمؿدمسؾداحمللـمعصطػكمأمحدمحمؿدمخؾػمسزازمباخلارجةم-علفدادلالحظني

811.  
مصاحلصابرمحمؿدممذرؼػمخضرمحمؿدمحمؿدمباظؼصرم-علفدماظرمحـ

812.  
موظقدمحلينمسؾداهللمأمحدمأمحدمعفديمأمحدمسشؿماهللمباظعقؼـةم-ادللفدماظؽؾري

813.  
معصطػكمدقدمسؾلمحمؿدمغاجلمأمحدمأمحدمسقضمعلفدمصالحماظدؼـمباخلارجف

814.  

مدعدمؼقدػمسؾدهمبؽرمباخلارجفم-علفدماألغصار

مسؾداظرمحـمخؾقيمحمؿد-1

مأمحدمسؿرمسؾداهللمآدمم-2

815.  

محمؿقدمسؾداظؾطقػمحفلمباخلارجفم-علفدمجـةماظـعقؿ

محلنيمحمؿدمصاحل-1

مصالحمسؾداحلاصظمحمؿدمآدم-2

816.  
محمؿدمدعقدمؼقغس-1مأميـمصؤادمأمحدمسؿرمباخلارجف-علفدماالدؿؼاعةم
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محمؿدمررصعتمسؾداجلقاد-2

817.  

محلـمسؾداهللمصاضؾمسؾداهللمباظراذدةم-ادللفدماظعـؿاغل

مصالحمسؾداهللمصاضؾمسؾداهلل-1

ماحللـمسؿرانصالحمأبقمم-2

818.  
-بأمسـتم-علفدماظشالؼؾةم

ماخلارجة

مرصاسلمحمؿدمأمحدمدقد

مسؾلمدقدمحمؿدمعردل-1

محمؿدمذقاتمدقدمسؾداهلل-2

 

819.  

 
 دمياط

مػاغلمسـرتماظلؾاسل-1 صؿقلمصؿقلمسؾقد دعقاط-اظؾقر

 أذرفمحمؿدمرعضان-2

811.  
محمؿدمعلعدمبربقر-1 حمؿقدمراػرماظؼط دعقاط-عقدكمبققعل

 احلؿقدماظشفابلسؾدهمسؾدم-2

811.  
محمؿدمصؿقلمسؾداظػؿاح-1 حمؿدمذعؾانمربقعمإبراػقؿ دعقاط-ادلطريم-اظرمحـ

 اظلقدمسؾلماظغؾاذل-2

812.  
محمؿدمحلـمعصطػكمذقؿف-1 حمؿدمسؾداظؾطقػمسؿارة دعقاط-باخلقارةم-اظؽؾري

 عصطػكمحمؿدمأبقمغقارق-2

813.  
مررابقةأغقرمممدوحم-1 صؿقلمصاحلمأبقمسؿاذة سزبةماظربج-اظرؼدي

 حمؿدممخقسماظشفاوي-2

814.  
مأمحدمأمحدماظصقاد-1 سارػمسقضمحبريي دعقاط-سؾداظػؿاح

 غعقؿممسريماظصقاد-2

815.  
مخاظدمجابرماظدؼب-1 حمؿدمدعقدمسؾدهمدعقد برأسماظرب33

 أمحدمسؾلمععروف-2

816.  
محمؿقدمحاعدمأبقماظـفا-1 سؾداظرمحـمداملمخؾقػة باظؾلؿانم-اظرمحةمواظشؾاب

 اظعؿريحمؿدمادلردلم-2

817.  
مأمحدماظشربقينمذؾيب-1 اظلقدمداداتمسرصة اظروضة-اظغربل

 حمؿدممحديمدامل-2

818.  
محازممسؾلمسؾداظػؿاح-1 حلـمسؾداظؼادرمعشعؾ اظزرضة-اظؽؾريم

 غصرمحمؿدمأبقمعلؾؿ-2

819.  
مسؿرمرجبمسؾدماحلؽقؿ-1مأمحدمحمؿدمسؾدماهللمجقدهمطػرماظؾطقخم–اظؽؾريم

موائؾماظلقدمسؾدماظػؿاح-2

821.  
مسـؿانمصؿقلمجؾؾ-1محمؿدمعلعدماحلدؼديمطػرماظؾطقخم–اإلدالممغصرم

مسـؿانمأمحدمػاذؿ-2

821.  
طػرمم–بدعقاطماجلدؼدةممم-ادلعز

ماظؾطقخ

مأمحدمسؾدماظعظقؿمعؾقحة-1محلامماظدؼـمأمحدمسؾدماظعظقؿ

مدعدمسؾدماجلابرمسؾدماجملقد-2
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822.  
ماألسصرإبراػقؿمحمؿدم-1محمؿدمسؾدماظػؿاحماظؿؾؾاغلمصاردؽقرم-اظعؾدم

محمؿدمعـصقرمدؾقؿان-2

823.  
محمؿدمسؾدماظعالماظؾلارل-1مسؾدماظرازقمداعلمسؾدماظرازقمطػرمدعدم–اجلدؼدم

محمؿدمحؾؿدمأبقماظـفا-2

824.  
عقتماخلقظلمم-ادللفدماظؽؾري

ماظزرضا

 حلـمسؾدماظؼادرمعشعؾ -1مرزقمزطلمذرود

مداعلمزطلمإبراػقؿمذرود -2

825.  
دعقاطماجلدؼدةممطػرمم-اظـصر

ماظؾطقخ

 سـؿانمأمحدمػاذؿ -1ماظؾطقػمراشبمأمحدمسؾد

مأمحدمحمؿدمسؾدماهللمجقدة -2

826.  
مرضامحمؿدمسؾكمسؾدماظؼادر-1مصؽريماظلقدمسشقشماظزرضام-اظؽؾريمم

مأمحدمسطقةمذاػني-2

 دمياط  .827
طػرمم-علفدمأبقماظعزمدؾقؿانم

مدعد

مإبراػقؿمحمؿدمإبراػقؿماألسصر-1مخطابمسؾدماظرحقؿمخطاب

محمؿدمعـصقرمحاعدمدؾقؿان-2

828.  
مراضلمحمؿدماظؿابعل-1مأمحدمإبراػقؿمحمؿدمبرطاتمرأسماظربم77علفدم

أمحدمدقديمأمحدمحمؿدم-2

مإبراػقؿ

829.  
أوضافمم-اظرحاعـةمم-اظرمحة

ماظروضة

 أغقسمحمؿدمسؾلمصقام -1محمؿدممحديمسؾدماحلؾقؿمدامل

مممدوحمغعؿانماظلقدمخػاجة -2

 دمياط  .831
علفدماظعاذرمعـمرعضانمم

مإدارةمأوضافمدعقاطم-اظلؾاظة

مزطرؼامصؿقلمحلـنيمأمحدم-1مسادلمحمؿدمحلـمسؾداظرمحـ

مسـؿانمحمؿدمحمؿدمأمحدم-2

 دمياط  .831
إدارةمأوضافمم-علفدمسؾداظغين

مدعقاط

مخاظدمحمؿدمحمؿدماظلقدم-1محمؿقدمتقصقؼماظزغاتل

مأمحدمأداعةمحمؿدمادلؿقظلم-2

 دمياط  .832
رؾؾمإدارةمأوضافمم–اظؽؾريم

مدعقاط

مشاظلحمؿدمسؾكمسؾدمادلـعؿم-1محلانماظلقدمحمؿد

مرزقمسؾدماجملقدمرزق-2

 دمياط  .833
اظشقخمضرشاممم-علفدماظػؿح

مإدارةمأوضافمدعقاط

مأمحدممحديمدـدمسؾدماظغين-1محمؿدمسقضمسقضمادلقايف

محمؿدمحلـمذػقؼمضـدؼؾ-2

 دمياط  .834
محمؿدمصدضلمحمؿدمؼادني-1معصطػكمحمؿدمحمؿدمحقاسمعلفدمأبقمذقاشماظروضة

835.  
محمؿدمسزتمدقؼؾؿمخؾقؾ-1مصؿقلمسؾلأمحدمغصرممعلفدماألعـاءمطػرماظؾطقخ

م

836.  
مإبراػقؿمأمحدمأمحد-1ممجالمسؾكمؼقدػمحمؿدمصقاضمغاصرماظلروماظروضة

مأمحدمسزؼزمحمؿدمحمؿد-2

837.  
ممجعةماظشرباويمأمحدمحمؿدمدداتمأبقماظرجالمأوالدمخؾػمماظروضة
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838.  
مسؾدماظرمحـمسؾلماهلـداويمحمؿدمعاػرمغؾقفماظغزاظلمعلفدماظرمحةمباظزرضا

 دمياط  .839
مطػرماظؾطقخم-اجملؿعماالدالعك

حمؿدمدعدمحمؿدم

ماجلؿعقص

مامحدمحمؿدممامحدمسؾدماظؽرؼؿ

 دمياط  .841
مطػرمدعد-حقضماظـعـاعم

حمؿدمسؾدماهللمحمؿدمسؾدم

ماظقػاب

مػاغكمسؾدمادلـعؿمحمؿدمسؾك

841.   
 

 دمياط

محيلمسؾدماظعزؼزماظؾدويمغصرممجالمابقمزؼدمحفازيمدعقاطم-علفدماإلدؿادم

842.  
محمؿدمسؾدماظػؿاحمسؾدماظؼادرمرعؿةمحمؿدماظغـاممسؾكماظؾدوىمدعقاط-اظزسػراغكمعلفدم

843.  

محمؿدماظغـاممسؾكماظؾدوىمسفقةم-اظرمحةم

مذعؾانمصرجماهللمحمؿدمأمحد

مصؾقكمحلـمصؾقكمأبقمذعقشعم

844.   
حمؿدمسؾدماحللمحمؿقدمماظـقرماحملؿدي

مسؾدهمسـؿان

محمؿدمسؾدماظرحقؿمحمؿدمحفاز

 
 مرسى مطروح  .845

مسؾلمسؾدمربفمسؾدماظغػار-1مسؾلمحاعدمحمؿقدمدؾقؿانممبطروحمم-األصراد

مسزتمحمؿدمصفقؿ-2

846.  
 حمؿدمرضامرذادماظؾلققغل -1محمؿدمأغقرمحمؿدمإمساسقؾمعطروحم-احلرعني

محمؿدمعػرحمسؾل -2

م

847.   
محازممحلينمعصطػكمحلـماظلقدمحمؿدمإبراػقؿمسؾلماإلعاممعاظؽمشربمعطروح

 مرسى مطروح  .848
مسؾدماظغينمخؾقؾمسؾدماظغين-1مسؾدماظرمحـمصربيمعؿقظلمعطروحماظلقدةمسائشةمشرب

معصطػكمخؾقؾمإبراػقؿم-2

 

 البخر األمحر  .849
 

مسؾدماظؾادطمسـؿانمأمحدم-1مسؾدماظؾادطمسؾدماهللمحلنيماظغردضةم-اظؿقحقدم

851.  
محلامماظدؼـمحمؿقد -1ممجعةمحمؿدمسؾدماجملقدماظغردضةم-اظشؾانمادللؾؿنيم

851.  
محمؿدمحلـكمسؾدماظعؾقؿم-1محمؿدمدعقدمأمحدمسـؿانماظغردضةم-صارؿةماظزػراءم

ماألغصاريمخؾػماهللمحمؿدم-2

852.  
محمؿدمأبقماظؼادؿمسؾدماحلؿقدمـــــــــــــــــــــــــــــماظغردضةم-اخلاظدؼـم

853.  
محمؿدمحاعدمأمحدماظشاررمرضامػؿامماظلقدمحمؿدماظـفارماظغردضةم-ادلدؼـةمادلـقرة

854.  
محمؿقدمحمؿدمعصطػكمحمؿدمجربؼؾمسؾداظعالمحالؼبم-علفدماظؿقبة

855.  
محمؿدمأمحدمحمؿدمسـؿانمعصطػكمإبراػقؿمضؾقصمأبقمرعادم-ادلرطزماإلدالعلم

856.  
اظؼدؼؿمم-ادلرطزماإلدالعل

مذالتني

محمؿدمحمؿدمسؾداظرمحـمعصطػكمحمؿقدمحلني
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857.  
محمؿدمحمؿدمسؾدادلغقثمعصطػكمأمحدمحمؿدماظؿقغلمذالتنيم-علفدماإلخالصم

858.  
اإلدالعلماجلدؼدممادلرطز

مذالتني

مسؾلمأمحدمسؾلمحمؿدمحمؿقدمأمحدمحمؿدمسؾداظاله

859.  
مرعضانمرجبمحمؿدمسؾداظؽرؼؿمحمؿدمأبقمضقػمباظؼصري-علفدماظلـقدلم

861.  
مدالمخؾػماهللمداملمضقاءماظدؼـماظلقدماظدؼبمدػاجام-اخلاظدؼـم

861.  
محمؿدمأبقماظؼادؿمسؾداحلؿقدمأمحدمحؾؿلمحمؿدمدػاجام-علفدمأبقمبؽرم

862.  
-علفدممحزةمبـمسؾدادلطؾب

مشارب

مسؾداظالهممحديمحمؿدمسؾلمداعحمذقضلمعزؼد

 البخر االمحر  .863
مسؾدماالهممحديمحمؿدمسؾكمداعحمذقضلمعزؼدمسؾدماظغينمرأسمشاربم–علفدممحزةم

 البخر األمحر  .864
رأسمم–علفدماظؿقبةماجلدؼدم

مشارب

محمؿقدمحمؿدمعصطػكمحمؿدمجربؼؾمسؾدماظعالمحلقب

865.  
محمؿدمأمحدمحمؿدمسـؿانمعصطػكمإبراػقؿمضؾقصلمحمؿدمأبقمرعادم–اإلدالعلمادلرطزم

866.  
محمؿدمحمؿدمسؾدماظرحقؿمعصطػكمحمؿقدمحلنيمسؾكماظشالتنيم-ادلرطزماإلدالعلم

867.  
 حمؿدمحمؿدمسؾدادلغقث عصطػكمأمحدمحمؿدماظؿقغلماظشالتنيم-اإلخالص

868.  
محمؿدممتامرعضانمرجبممسؾداظؽرؼؿممأبقضقػمسـؿان اظؼصريم-اظلـقدل

869.  
 صاحلممجالمؼسمأمحدمحازممحمؿدمحمؿقدمحمؿدماظغردضةم-بالل

871.  
 سؾداهللمحمؿدمحمؿقدمحلـمسؾداظرمحـمحمؿدمدقدماظطاػرماظغردضةم-اظقلر

871.  
مسؾداحلؿقدمحمؿدمسؾداحلؿقدماظشعراويمسؾداظعالمعرادماظغردضة-اظؿؼقى

872.  
مسؿرةمدؼابمأمحدمحمؿدمأبق-1مأمحدمخؾػمأبقمدرؼعمخؾقػةماظؼصريم-اظرمحة

873.  
ممحداهللماظـؿرمأبقماجملدم-1مأمحدمإعاممحمؿدمسؾداظؾطقػماظؼصري-اظصػقة

مخاظدمأمحدمسؾداحلؽقؿم-2

874.  
حمؿدمحمؿدمادلؾؼبمصقصؾمم-1مدؾقؿمبفـسمدؾقؿمبفـسماظشالتنيم-مجعقن

مأمحد

م

875.   
محلاممإبراػقؿمحلـمسؾلمحلنيمحمؿقدمإمساسقؾمأمحدماظؼصري-احلؿقضاتماجلدؼد

876.   
ممععؿزمسؾداظػؿاحمحمؿدمإمساسقؾماظشالتني-اظلالم

 
877.  

 الشويص
 

مأمحدمسؾدماهللمراشبم-1محمؿدمإبراػقؿمسؾكمعردكماألربعنيم-خاظدمبـماظقظقد

ممسريمأمحدماظلؿانم-2

878.  
مأمحدمحمؿدمزشؾقلم-1ماحللنيمرفمحلنيماألربعنيم-اظصداضةم

محلـمسؾدماهللمعطاوعم-2
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879.  
موؼدةممحدانموؼدةماظرازقمراػرمرعضانمسؾدمصقصؾم–ادلدؼـةم

881.  
مأمحدمسؾدماهللمراشبمحمؿدمادلؿقظلمدعدماظلقؼسم–اظغرؼبم

881.  
محمؿدمسؾدماظرمحـمدقدمأمحدمدقدمأمحدمحاعدماجلـاؼـم–اإلعاعنيم

882.  
محمؿدمسؾلمحمؿقدمحمؿدمأمحدمأبقمحاعدمحلنيماظلقؼسم-علفدمأبقماظؾقػ

883.  
علفدممحزةمبـمسؾدمادلطؾبمم

مصقصؾم-

مأغسمحمؿدماهلاديمأمحدمسؾلغاصرمشرؼبمحمؿدم

884.  
محمؿدمأمحدمسؾدماجلقادمإمساسقؾمسطقةمسؾدماظػؿاحمسطقةمصقصؾم-سؾدماهللمصاحلم

885.  
مإبراػقؿمسؾدماهللمراشبمحمؿقدمحمؿقدمسطقةماهللمحمؿدمحلاغنيماظلقؼسم-سؿرمبـماخلطاب

886.  
محمؿدمإبراػقؿمسؾدهمرعضانماحللنيمرفمحلنيماألربعنيمم-احملػقزةم

 
 سوهاج  .887

محمؿدمؼقدػمبدريم-1مرفمسؾدماظؽرؼؿمحمؿدمدقػاجم-احلؼ

مسزوزمسؾدماهللمحمؿدم-2

888.  
موظقدمسؾدماظالهمأمحد-1محمؿقدماظلقدمحمؿقدمدقػاجم-اظؼطبم

مسؾدماظرمحـمحلـمحمؿد-2

889.  
ممجالمحمؿدمأمحدمذقكقن-1مععؿزمػرؼدمحـػلمدقػاجم-اظزػراءم

مػشاممحمؿدمحلني-2

891.  
 مجالمسؿارمحلـ -1مأبقمدوححمؿدمسؾلمحمؿدممدقػاجم-اظشؾانم

مسؿارمحلنيمأمحد -2

891.  
مػاذؿمسؾدماظرمحـمحمؿد-1مغاجلمحمؿدمسؾدماظؾطقػمدقػاجم-باللمبـمرباحم

892.  
محمؿقدمسؾدماحلؿقدمإمساسقؾ-1مخاظدماظلقدمجاللمدقػاجم-اظرمحـم

893.  
محمؿقدمحلنيمسؾدماظاله-1محمؿقدمغاديمحمؿدمادلراشةم-اظعدلم

894.  
مسؾدماظعالمصرشؾمحمػقز-1محمؿدمأمحدمجاععوظقدممادلراشةم-احلاطؿماظؽؾريم

895.  
م-اظـقرماجلزازرةمم–اظػؿحم

مادلراشة

محمؿدمسؾدهمصالح-1مسرصةمطاعؾمعغربل

مسؾدماظرؤوفمحمؿقدمسؾدماهلل-2

896.  
محمؿقدمضاحلمسؾدماظرؤوف-1محمؿقدماظلقدمسؾدماظرؤوفمداحؾمرفطام–احلاجمإبراػقؿم

مخؾػمسؾدمادلـعؿمسؾدماظؽرؼؿ-2

897.  
محمؿقدمسؾدماحلؿقدمسؾدماهللمحلاغنيمرعضانمسؾدماظؾطقػمأمخقؿم–طؿالماظدؼـم

898.  
محلـمسرصةمصاحل-1مأمحدمسؾدماظعظقؿمحمؿقدماظزوكمأمخقؿم–اظشقخمخضرم

899.  
محمؿقدمسؾدماهلاديمسؾدماجملقد-1مأبقماحللـمإبراػقؿمحمؿدمداضؾؿفم-اظعؿريم

معصطػكمضؾقصمأمحدمإبراػقؿ-2

911.  
محمؿدمذرفماظدؼـ-1مسالءمأمحدمحلـمادلراشةم–اظؽؾريم

مسؿرمعصطػكمحمؿدمسؾل-2

911.  
محمؿدماظلقدمعفران-1مساعرمدرشاممأمحدمادلراشةم-آلمخبقتم

ماظؿفاعلمػاذؿمحاصظ-2

912.  
مسؾاسماظلقدمحمؿد-1مخاظدمصؿقلمحمؿدماظلقدمادلراشةم–اظؿقحقدم
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معـصقرمعصطػكمعـصقر-2

913.  
موظقدمسؾدماظراضلمحمؿد-1محمؿدمساذقرمحمؿدمادلراشةم-آلمعلاسدم

مأبقمبؽرمسزتمحمؿد-2

914.  
مسارػمصالحماظدؼـمحمؿد-1محمؿدماظلقدمأبقماظعزمذطقرةم-أبقمسؾكم

915.  
محمؿقدمحمؿدمحمؿقدمسؾك-1محلـمعفديمسؾلمذطقرةم-اظرضامواظـقرم

916.  
مبلاممأمحدمسؾل-1مخاظدمخؾػمسؾدماحلؽؿمرفطام-آلمسؾقشم

محمؿدمسؾاسمأمحدم-2

917.  
مسؾدمادلـعؿمأمحدحلـم-1محمؿدمرصعتمغصرمذقاتمرؿام-أبقمشرؼبم

918.  
محاعدمذرضاوىمسؾدماظػؿاح-1مصابرمسؾدمادلقجقدمحمؿقدمدارماظلالمم–اظرمحـم

ممحدمأمحدمحمؿدمرضقانم-2

919.  
موظقدمأمحدمحمؿد-1مطؿالمسؾدماظػؿاحمأمحدمعشطام–األذرافم

911.  
محلـمررعانمخؾػمأمحد-1مأمحدمحلـمأمحدمإبراػقؿمسـقؾسمجفقـةم–اظشقخمحمزمم

ماهللمضؾقصممدوحمأمحدمسؾدم-2

 سوهاج  .911
 حمؿقدمحمؿدمسدوي -1مأذرفمحمؿدمحـؿقشمرفطام-آلممحدونم

مغؾقؾمحمؿقدمحمؿد -2

912.  
 إبراػقؿمحمؿدمبؽر -1مسـؿانمسؾدماحلؿقدمسـؿانمرفطام-آلماخلطقبم

محلـمتقصقؼمدردؼر -2

913.  
محمؿقدمغقرماظؽؿال -1معصطػكمػاذؿماظلقدمادلراشة-إبراػقؿماظقظلم

914.  
 حمؿدمضاحلمشرؼب -1مأبقماظػضؾعصطػكمخؾقػةممرفطام-احلاجمسؾدماظعال

مدقدمحلـمسـؿان -2

915.  
 محديماظلقدمسطقة -1مرعضانمخؾػماهللمحمؿدمرفطام-اظشؾانمداحؾ

معصطػكمضاحلمسؾدماظرؤف -2

916.  
 أمحدمسؾدماظعزؼزمأمحد -1محمؿدمحمروسمأبقمزؼدمرفطا-اظؽؾريم

معصطػكمحمؿقدمحلبماظـيب -2

 سوهاج  .917
ذطقرةمم-اظشؾانمادللؾؿني

مجفقـة

 حمؿقدمدؾقؿمسؾاس -1ممجالمسؾدماظؾدؼعمسؾاس

مصرجمأمحدمأمحد -2

918.  
 ؼادرمحمؿدمسؾدماظغػار -1ماظققدػلمسؾدماظقارثمعردلمجفقـةم-آلماظضؾع

مأمحدمحمؿدماخلضريي -2

919.  
محمؿقدمصؿقلمأبقماظؾقؾ -1مصؿقحمحمؿدمأمحدماظطؾققاتمجفقـةم-ادلؤدلة

921.  
غقرماظدؼـمبفلماظدؼـم -1مأمخقؿم-اظعؿري

 األغصاري

م

ممحادةمحمؿدمسؾاس -2

921.  
 رجبمحمؿقدمأعني -1مخاظدمؼادنيمسؾدماهللمرفطام-اظؿؼقىم
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مسؾلمسؾدماظرحقؿمحمؿد -2

922.  
 رعضانمسؾدماظلالممحمؿد -1مذعؾانمحمؿدمسؾلمضادؿماظؾقريمادلراشةم-اظضقاع

مرأصتمعصطػكمسارف -2

923.  
مأمحدمحمؿدمأمحدمسؾل -1محمؿقدماظلقدممجالماظدؼـمادلراشةم-احلاجةمصاحلة

محمؿقدمأمحدمحمؿد -2

924.  
ماظلقدمحمؿدمعصطػك -1محمؿقدمؼقدػمحمؿدمادلراشةم-اظرمحـ

مصرشؾمسؾلممجعة -2

925.  
حمؿدمسؾلمسؾدماظػؿاحمسؾدممشربمرفطا-اظشفقدم

ماظرحقؿ

مسؿرومعرتضكمأمحد -1

مدقدمحلـمبدوي -2

926.  
محمؿدمأمحدمدؾقؿانمحمؿدمذعؾانمحمؿدمادلراشةم-أبقمخؾقؾ

927.  
مأمحدمسؾدماحلػقظمحلـمأبقمحلنيمحمؿقدمسؾدماظرحقؿمعؿقظلمأبقمخؾقػةمجرجام-حلـمظطػل

928.   
حمؿدمصدؼؼمعلفدم

مادلـشأةمدقػاجم-ادلـشاوي

ماألعريمأبقماظلعقدمحمؿدمرفمثروتمحمؿدماظلقد

 سوهاج  .929
محمؿقدماظلقدمحمؿدماظلقد-1مسؿرمحمؿدمحمؿدمسؾدماظرمحـماظغؾرياتمسـؾقس

محمؿقدماظلقدمحمؿقدمحمؿد-2

931.  
مإدالممصؿقلمسؾدماظرمحـ-1محمؿدمحمؿدمسؾدماظعالمسؿرمبـماخلطابمجفقـة

931.  
مسؾدمادلؾؽمسؿرمسؾدمادلؾؽمأمحدماظلقدمصرشؾلمسؾدماهلاديمراؼعمادلراشةاظؿقحقدمنعم

932.   
محمؿدمأمحدمسؾكمحمؿقدممراػرمسؾدماظلؿارمرعضانممعدردةمأمحدماظطقؼؾ

933.   
مسؾدماهللمحمؿدمحمؿقدمسؾدماهللمرفمحمؿدمأمحدمسؿارمعلفدمآلمصاحل

934.   
محمؿدمسؾكمأمحدمسؾدماظرازقمحلامماظدؼـمحمؿدمسؾققةمعلفدماظؿؼقى

935.   
مسؾدماظعالمحمؿدمبدوىمأمحدمحمؿدمأمحدمسؾكماظقدطاغلمذـدوؼؾماظؾؾد

 
936.  

 اإلمساعيلية
 

مأمحدمحمؿدماظلقدماظشقبؽلم-1ماظلقدمحمؿدماظددقضلماإلمساسقؾقةم-اإلمساسقؾلم

مسؾدماحلػقظمذقاتفمعقدك-2

937.  
مػقـؿمسؾدماهللمحمؿدم-1ماميـمحمؿدمسؾدماظعالماإلمساسقؾقةم-اظؿقحقدم

مذؽرىعصؾاحمحمؿدمم-2

938.  
مأمحدمحمؿدمسقدة1محمؿدمحمؿدمسطقةماالمساسؾقةم–سؿربـماخلطابم

939.  
 عصطػكمسؾاسمحمؿد -1مسدوىمضقتشكماظلقدمصرشؾكماالمساسؾقةم–صارؿةماظزػراءم

مأمحدمحمؿدماظؼؾعل -2

941.  
اظؿؾمم-سؾكمبـمأبكمراظبمم

ماظؽؾري

مسؾدماحلؿقدمابراػقؿمامحدم-2ممحدىمسؾداظداؼؿمسطقةمسقادة
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941.  
مإؼفابمحمؿدمسؾدماظعزؼز-1محمؿدمحمؿدمسؾدماظلؿارماالمساسؾقة-اظشقخمذرؼػم

942.  
 حمؿدمامحدمدقؾؿان -1ماظشقخمزاؼدم-بدر

م

مسؾدماظلؿقعمأمحدمحمؿدماظلقد

943.  
مسؾدماخلاظؼمسؾدماظلالممدعدمأمحدماظلقدمصالحماظدؼـماظشقخمزاؼدم-سؿرومبـماظعاص

944.  
مأبقمػاذؿحمؿدماظلقدممأمحدماظصادقمحمؿدمأرضماجلؿعقاتم-غقرمادلالحل

945.  
مأمحدمحمؿدمحمؿدمسؾلمسؾدماخلاظؼمغػقشةم2كمم-اظرمحـ

946.  
سراذقةمم–سؾكمبـمابكمراظبم

معصر

مسؾدماحلؿقدمإبراػقؿمأمحد-1ممحديمسؾدماظداؼؿمسطقة

947.  
 اظلقدمدقدمامحدمسؾك -1مامحدمحمؿدمسؾداهللماحملطةماجلدؼدة-حمؿدماعنيم

مػاغكمداملمحمؿد-2

948.  
معصطػكمحمؿدمسؾدماجلقاد-1ماظلالويأمحدمحمؿدمم2اظؽؾققم2كم-اظرمحـم

949.  
مؼقدػمحمؿدمسؼقؾ-1مسالءمرعضانمسؾدماهللماالمساسؾقة-جمؿعمابقمسطقةم

951.  
مأغسمغدػكمزطلمسؾدماحلؿقد-1معؾاركمعـصقرمدؾقؿانماالمساسقؾقة-اظـصرماجلدؼدم

م

951.  
اظعقاؼضةم–اخلؾػاءماظراذدؼـم

ماظؼصاصني

مادلعؾقدابراػقؿمدؾقؿانمسؾدممخاظدماظلقدمسؾدماهلادى-

952.  
مأمحدمسؾدماظػؿاحمحمؿدمسؾلمحمؿدمذقاتفماظؿؾم–اظػؿحماظظاػرؼةم

953.  
ماظلقدمحمؿدماظلقدمسؾدماظؾطقػمحمؿدماظلقدمسػقػلماظظاػرؼةم-اظـصرماألػؾلم

954.  
مسؾدماهللمسؾكمامحدمزطرؼامحمؿقدمأمحدمتؾمأبقمحاعدم–اظػؿحم

955.  
محمؿقدماظلقدمحمؿدمدؾقؿانمأمحدمعفديمتؾماظؾؾد–احلؿادهم

956.  
مأمحدمحمؿدمحمؿقد1محمؿدمحمؿدمسطقةماظزؼينماالمساسؾقة-سؿرمبـماخلطابم

957.  
اظغرابقةماظؿؾمم-اظـصرماجلدؼد

ماظؽؾري

مسزتمحلـمعقدكمسؾلمسؾدماظغينمإبراػقؿ

958.  

 االمساعيلية

محمؿدمحلنيمسؾدماظرمحـمسؾدماظـاصرماظلقدمحمؿدماظصعاؼدة-ابقبؽرماظصدؼؼم

959.  
 اظرمحـمحمؿدأمحدمسؾدمماظؿؾماظؽؾريم-بردودة

م

مصالحمسؾدمادلطؾبمسؾدمادلطؾب

961.  
ماظلقدمسؾدماظعالمابراػقؿمحمؿدمرذادمسؾدماظداؼؿماظؿؾماظؽؾريم-طػرماظشقخمسطقة

961.  
 أمحدمبرطاتماظلقد -1محمؿدممجالمسؾدماظػؿاحماظؼصاصني-محادةمم-اظـقر

محلـمعصطػكمذقاتف -2
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962.  
اظؿؾمم-اظشفقدمجابرمابقمحؾقػة

ماظؽؾري

 عصطػكمرذادمرذدى

م

مسؾدماحلؽقؿمسؾدماظػؿاححمؿدم

963.  
اظؾعاظقهمم-أبقمدعػان-اظؿقحقدم

ماظؿؾماظؽؾري

محلـمدعدمحمؿقدمسزتمرؾؾةمحمؿد

964.  
اظقابقراتمم-علفدماظطؾؿؾات

ماظؼصاصني

محمؿدمأمحدمنؿمأمحدمسؾدماحلؽقؿمسؾدماظػؿاح

965.   
اجلعارةمم-اهلدىمواإلميان

ماظؼصاصني

ماظلقدمإبراػقؿماظلقدمعصطػكمإمساسقؾمحمؿدمخؾقؾ

966.  
سزبةمحلنيم-اظشفقدمرعضانم

مسقادةماظؼصاصني

مصالحمأمحدمسؾدماظلالممغاصرماظلقدمحمؿدمحلـ

967.   
مأمحدمحمؿدمطؿالمدعدمسؾدمادلطلمحمؿدمدعقدماظؼصاصنيم-أممحؾقب-اظـقرم

968.  
ضراجةماظشروقمم-اظشفقدمدؾقؿان

ماظؼصاصني

محمؿدمسؾلمحمؿدمسؾلمحمؿقدمأمحدمحمؿدمسؾدماهلل

969.  
أممسزاممادلغاربةم-غقرماإلدالمم

ماظؼصاصني

 سالءمصؿقلمحمؿدمسؾدماظغػارمبفاءماظلقدمسؾدماخلاظؼ

م

971.  
باظلقؼداتماحملؿلةمم-اظشفداء

ماظؼصاصني

مسؿرومحمؿدمددقضلماظلقدمأمحدمسؾل

971.  
ماظلقدمأمحدمسؾلمحمؿدمأمحدمصابرماظقاديماألخضر-جـقػرم

972.   
ممحدمدعقدمحمؿقدمسؾلمحمؿقدمسؾلمصاؼدم-اظضؾعقة–أبقمسرصقةم

973.  
أبقمدقؼرممم-أبقمسقادمم-اإلدراء

مصاؼد

محمؿدمذرؼػمسؾدماحللمإبراػقؿمحلـمأمحد

 اإلمساعيلية  .974
محمؿدمسؾدماهللمداملمإمساسقؾماظلقدماظلقدماحملطةمصاؼد-سنيمشصنيم

975.  
محمؿدممحديمحمؿدماظـؾقيمصابرمسؾلمأمحدمصاؼدم-سؾدمادلـعؿمرؼاض

976.  
محمؿدحمؿدمسقلكممحمؿقدمأمحدماظلقدمصاؼدم-رحيةمصـارة

977.  
محمؿدموحقدمجماػدمسادلمحمؿدمراذدمأبقمجازؼةمأبقمصريم-غقرماإلدالم

978.  
محلنيماظلقدماحللقينمخمؿارمسؾدماظعزؼزمسؾققةمأبقمصريم-غقرماإلدالممذعقب
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979.  
متاعرمسؾدماظرحقؿمسؾدماظػؿاحمظطػلمسقدمسؾدماظػؿاحمأبقمصريم-اظعـؿؾؾلمواحد

981.  
محمؿدمصؼرمحمؿدماظغػارمحمؿدمسادلمسؾدمأبقمصريم-ادللؿؼؾؾ-اظؿقصقؼ

981.  
 أمحدمحمؿدمإبراػقؿ -1مأمحدمػاغلمسؾدماظعظقؿمشرب-اظؿؼقىمماظؼـطرة

سؾدماحلؿقدمإمساسقؾمسؾدم -2

ماحلؿقد

 اإلمساعيلية  .982
 حمؿدمدعدمسؾدماظداؼؿ -1مسؾلمحلـمأبقمػاذؿماالمساسؾقة-احلؼم

مأمحدمصؤادمسؾدماهلل -2

983.  
 اهللمإمساسقؾمحمؿدمآؼة -1محمؿدمحمؿدمسؾدماظلؿارماالمساسؾقة-اظشقخمزاؼدم

محمؿدمسؾدماحلؽقؿمسؾل -2

984.  
اظؿؾمم-اظؾاظعقةم-اظشفقدمدعد

ماظؽؾري

مدؾقؿانمحمؿدمحمؿقدمعصطػكمصؿقلمرف

985.  
تؾماظؾؾدم-غقرماظرمحـم

ماالمساسقؾقة

محمؿدماظلقدمحمؿدمحمؿدماظلقدمحمؿقد

 اإلمساعيلية  .986
ادلـؾثمم-أبقمبؽرماظصدؼؼ

ماإلمساسؾقة

 أمحدمحلاغقنيمرعضان -1مأمحدمدعدمحمؿقد

محمؿقدماظلقدمحلـقني -2

987.  
مذرؼػمجقدةمحمؿدماظلقد-1مأمحدمحمؿدمحمؿدماظلقدمأبقمرزؼؼماإلمساسؾقةم-اظرمحـ

مسؾلمأبقماظػؿقحمسؾدماظعزؼز-2

988.  
 أمحدمحمؿدمإبراػقؿمحمؿدم-1مأمحدمدعدمحمؿقدمضـطرةمشربم-اظرؼاح

مسؾدماحلؿقدمإمساسقؾمسؾدماحلؿقد-2

 االمساعيلية  .989
محمؿقدممسريمؼقدػمسؾدماظؼادرمسؾلمسؾلحمؿقدممجالممباللمبـمرباح

 االمساعيلية  .991
مأمحدمحلـكمإبراػقؿمحمؿدمعصطػكمحمؿقدماظؿؾماظصغريم–اظرمحـم

م

م


