
في إطار حرص وزارة األوقاف على توفير الزي األزهري للسادة األئمة، يسرنا أن  

األزهري،   الزي  من  لألئمة  الثاني  الزي  من صرف  الثانية  الدفعة  توزيع  عن  نعلن 

 : ( إماًما ، وذلك بمحافظات2350  وعددهم ) 

  – لشرقية  ا  – القليوبية    –سوهاج    –القاهرة    – الغربية    – الجيزة    – البحيرة    – )األقصر  

( ليبلغ إجمالي ما تم توزيعه حتى تاريخه      الفيوم    – بني سويف     – كفر الشيخ  -قنا  

 . ( زيًا أزهريًا4863)

الجدول        الحضور إلى مقر مديرياتهم لالستالم وفق  اآلتية أسماؤهم  السادة  فعلى 

 .ازيةالمرفق، مع االلتزام بارتداء الكمامات ومراعاة اإلجراءات والضوابط االحتر

الواحدة      التاسعة صباًحا حتى  الساعة  إقليمية من  التوزيع بمقر كل مديرية  وسيتم 

/    3/    1ظهًرا، وعلى مديري المديريات تنظيم ذلك، وتحت مسئوليتهم بدًءا من االثنين  

 . م2021/  3/  7م وحتى األحد  2021

 :  ـ مديرية أوقاف األقصر1 •

 تاريخ التوزيع  المديرية االسم  م

 2021/  3/  1  االثنين األقصر أبوالحجاج فراج أحمد محمد                   .1

 2021/  3/  1  االثنين األقصر أبوالحسن بدر عبد التواب أحمد                   .2

 2021/  3/  1  االثنين األقصر أبوالوفا حمدى محمود أحمد محمد                   .3
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 2021/  3/  1  االثنين األقصر أحمد حسن أحمد حسن                   .6

 2021/  3/  1  االثنين األقصر أحمد حسن محمد محمود                   .7

 2021/  3/  1  االثنين األقصر أحمد زين العابدين عبد الحمد أحمد                   .8
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 2021/  3/  1  االثنين األقصر حسن الطاهر مسلوب محمد              .20
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 2021/  3/  1  االثنين األقصر حمادة دردير علي             .22
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 2021/  3/  1  االثنين األقصر سيد محمود على عبدا لل              .29

 2021/  3/  1  االثنين األقصر شحات محمود سيد محمود             .30

 2021/  3/  1  االثنين األقصر صديق علي نصر الدين              .31

 2021/  3/  1  االثنين األقصر صالح بدوى محمد عمر              .32
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 2021/  3/  1  االثنين األقصر الطاهر محمد يوسف أحمد             .34

 2021/  3/  1  االثنين األقصر طه أحمد قناوي              .35

 2021/  3/  1  االثنين األقصر طه نوبى أحمد وزيرى              .36

 2021/  3/  1  االثنين األقصر عادل أحمد منصور              .37

 2021/  3/  1  ثنيناال األقصر عادل محمد أبو المجد              .38

 2021/  3/  1  االثنين األقصر عامر أحمد محمد             .39

 2021/  3/  1  االثنين األقصر عامر محمد عامر             .40

 2021/  3/  1  االثنين األقصر عامر محمد عبد العال محمد              .41

 2021/  3/  1  االثنين األقصر عبد الجواد الضوى صالح سعد              .42

 2021/  3/  1  االثنين األقصر عبد الرحمن عبد الرازق أبو الوفا             .43

 2021/  3/  1  االثنين األقصر عبد الرحيم سيدأحمد عبد الحليم              .44

 2021/  3/  1  االثنين األقصر عبد العاطي خواص عمر             .45

 2021/  3/  1  االثنين األقصر عبد الناصر أحمد النوبي              .46

 2021/  3/  1  االثنين األقصر عبد الرحمن أحمد الطاهر أحمد              .47

 2021/  3/  1  االثنين األقصر عبد الغفارسيد محمد              .48

 2021/  3/  1  االثنين األقصر عبد الفتاح إبراهيم السيد              .49

 2021/  3/  1  االثنين األقصر عبد هللا مصطفى زكى عطا              .50

 2021/ 3/  2الثالثاء  األقصر عبد الناصر محمد عبد هللا              .51

 2021/ 3/  2الثالثاء  األقصر عالء عربى حسنين محمد             .52

 2021/ 3/  2الثالثاء  األقصر على عبد السالم محمدين أحمد             .53

 2021/ 3/  2الثالثاء  األقصر على محمود طه يونس              .54

 2021/ 3/  2الثالثاء  األقصر عماد أحمد حسن بغدادي              .55

 2021/ 3/  2الثالثاء  األقصر عمر ربيع السعدي              .56



 2021/ 3/  2الثالثاء  األقصر فتحي حامد الطيب جاد المولى              .57

 2021/ 3/  2الثالثاء  األقصر فراج إبراهيم محمد             .58

 2021/ 3/  2الثالثاء  ألقصرا فراج حساني محمد أحمد             .59

 2021/ 3/  2الثالثاء  األقصر كمال فخرى بدوى              .60

 2021/ 3/  2الثالثاء  األقصر محمد إبراهيم جمعه إبراهيم              .61

 2021/ 3/  2الثالثاء  األقصر محمد إبراهيم حسين             .62

 2021/ 3/  2الثالثاء  األقصر محمد أحمد على أبو الحسن              .63

 2021/ 3/  2الثالثاء  األقصر محمد أحمد محمد الصغير             .64
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 2021/ 3/  2الثالثاء  األقصر محمود خليل محمد أحمد             .77
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 2021/ 3/  2الثالثاء  األقصر النوبي محمد محمود             .89
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 2021/ 3/  2الثالثاء  األقصر محمود عبد العظيم بغدادى خليل              .91

 2021/ 3/  2الثالثاء  األقصر عبد المنعم عبد المنطلب محمد أحمد             .92

 2021/ 3/  2الثالثاء  األقصر محمد محمود بدرى الضوى              .93

 2021/ 3/  2الثالثاء  األقصر حسين عبد العزيز محمد طلب              .94



 2021/ 3/  2الثالثاء  األقصر ب عبد الشفوق عشري سليم شعي             .95
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 2021/ 3/  2الثالثاء  األقصر محمد عبد العزيز أحمد إبراهيم         .100

 2021/  3/  3األربعاء  األقصر أحمد عبده الحايق على         .101
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 2021/  3/  3األربعاء  األقصر أحمد خليل عراقى محمد        .111

 2021/  3/  3األربعاء  األقصر على عباس عبد الراضى سليم         .112

 2021/  3/  3األربعاء  األقصر أحمد يوسف محمد علي        .113

 2021/  3/  3األربعاء  األقصر حسين عباس عبد الراضي سليم         .114

 2021/  3/  3األربعاء  األقصر محمد يوسف محمد علي         .115

 2021/  3/  3األربعاء  راألقص خالد عبد الرحيم أحمد يونس         .116

 2021/  3/  3األربعاء  األقصر حجاجى محمود محمد محمود        .117

 2021/  3/  3األربعاء  األقصر يسرى عبد العزيز خضري أحمد         .118

 2021/  3/  3األربعاء  األقصر أحمد كامل حسانين علي        .119

 2021/  3/  3األربعاء  األقصر عبد هللا حسن عبد هللا بشير         .120

 2021/  3/  3األربعاء  األقصر اشرف محمد أحمد محمود        .121

 2021/  3/  3األربعاء  األقصر محمد يوسف حسن السيد        .122

 2021/  3/  3األربعاء  األقصر محمد عبد الجواد عبد القادر مكي        .123

 2021/  3/  3األربعاء  األقصر حمدى محمد أحمد قناوى         .124

 2021/  3/  3األربعاء  األقصر أحمد عبد الستار جاد هللا إبراهيم        .125

 2021/  3/  3األربعاء  األقصر محمود النجار أحمد علي         .126

 2021/  3/  3األربعاء  األقصر فراج محمود على محمد         .127

 2021/  3/  3األربعاء  األقصر أحمد حسن عبد هللا بشير         .128

 2021/  3/  3األربعاء  األقصر صابر إبراهيم حراجى همام         .129

 2021/  3/  3األربعاء  األقصر كامل عبد الراضى محمد علي         .130

 2021/  3/  3األربعاء  األقصر أيمن محمد أحمد محمود        .131
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 2021/  3/  3األربعاء  األقصر مصطفى عبد العزيز خضرى أحمد        .138
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 2021/  3/  3األربعاء  األقصر ادهم محمود مصطفى محمد        .142

 2021/  3/  3األربعاء  األقصر محمد عبد الكريم حسن عسران         .143

 2021/  3/  3األربعاء  األقصر إبراهيم سيد صادق رضوان         .144

 2021/  3/  3األربعاء  األقصر أحمد عبد القادر الطاهر أحمد         .145

 2021/  3/  3األربعاء  األقصر الطاهر النوبى الطاهر أحمد         .146

 2021/  3/  3األربعاء  األقصر محمد محمود نجار محمد        .147

 2021/  3/  3األربعاء  األقصر أحمد محسوب النجار أحمد         .148

 2021/  3/  3األربعاء  األقصر أحمد عبد الكريم الطاهر أحمد         .149

 2021/  3/  3األربعاء  األقصر بهاء على أبو الوفا جاد الرب         .150

 : ـ مديرية أوقاف البحيرة2 •

 تاريخ التوزيع  المديرية االسم  م

 2021/  3/  1  االثنين البحيرة  إبراهيم شعبان محمد رجب                    .1

 2021/  3/  1  االثنين البحيرة  إبراهيم عبد الباقي إبراهيم                   .2

 2021/  3/  1  االثنين البحيرة  إبراهيم عوض عباس جويده                    .3

 2021/  3/  1  االثنين البحيرة  إبراهيم محمد حسن الجمسي                    .4

 2021/  3/  1  االثنين البحيرة  ر عبد الحلم حسين حميده أبوبك                   .5

 2021/  3/  1  االثنين البحيرة  أحمد حسين صالح                    .6

 2021/  3/  1  االثنين البحيرة  أحمد رفعت هدهد                    .7

 2021/  3/  1  االثنين البحيرة  أحمد رمضان السيد                    .8

 2021/  3/  1  االثنين البحيرة  أحمد شعبان يوسف عقل                    .9

 2021/  3/  1  االثنين البحيرة  أحمد صالح محمود عبد الغنى               .10

 2021/  3/  1  االثنين البحيرة  أحمد عبد السالم عطا هللا               .11

 2021/  3/  1  االثنين البحيرة  أحمد فايز عبد الوارث               .12

 2021/  3/  1  االثنين البحيرة  أحمد محمد عبد الحميد عكاشة              .13

 2021/  3/  1  االثنين البحيرة  أحمد محمد عبد الرؤف              .14

 2021/  3/  1  االثنين البحيرة  أحمد محمود على على               .15

 2021/  3/  1  االثنين البحيرة  أحمد محمود محمد               .16



 2021/  3/  1  االثنين البحيرة  أحمد يوسف إبراهيم الحيطي              .17

 2021/  3/  1  االثنين البحيرة  اسامة سعد عبد النبى               .18

 2021/  3/  1  االثنين البحيرة  أسامه حسن حسانين              .19

 2021/  3/  1  االثنين البحيرة  أسامه محمد أبو غنيم              .20

 2021/  3/  1  االثنين البحيرة  أسامه محمد عطية سراج               .21

 2021/  3/  1  االثنين البحيرة  إسالم جمال الشحات               .22

 2021/  3/  1  االثنين البحيرة  اشرف حمدى إسماعيل              .23

 2021/  3/  1  االثنين البحيرة  اشرف خليل الشيخ               .24

 2021/  3/  1  االثنين البحيرة  اشرف عبد الحميد عبد السميع               .25

 2021/  3/  1  االثنين البحيرة  اشرف فرحات أبو ركبه               .26

 2021/  3/  1  االثنين البحيرة  أمين السعيد محمود النقراس              .27

 2021/  3/  1  االثنين البحيرة  أيمن عبد المنعم أحمد محمد               .28

 2021/  3/  1  االثنين البحيرة  أيمن عطية الفخراني              .29

 2021/  3/  1  االثنين البحيرة  ايهاب عبده الصعيدى               .30

 2021/  3/  1  االثنين البحيرة  بسيونى السيد الجبالى               .31

 2021/  3/  1  االثنين البحيرة  بشير شعبان محمد عبد هللا               .32

 2021/  3/  1  االثنين البحيرة  جابر عبدربة يوسف عيد               .33

 2021/  3/  1  االثنين البحيرة  جمال إبراهيم ندا              .34
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 2021/  3/  3األربعاء  بني سويف عبد هللا مبروك محمد         .132

 2021/  3/  3األربعاء  بني سويف عبيد كمال أيوب          .133

 2021/  3/  3األربعاء  بني سويف عصام هاشم أحمد          .134

 2021/  3/  3األربعاء  بني سويف عالء محمد عبد الماجد          .135

 2021/  3/  3األربعاء  بني سويف عالء محمد محمد          .136

 2021/  3/  3األربعاء  بني سويف علي إبراهيم علي محمد         .137

 2021/  3/  3األربعاء  بني سويف علي حسن محروس          .138

 2021/  3/  3األربعاء  بني سويف علي دياب عبد هللا          .139

 2021/  3/  3األربعاء  بني سويف علي رجب علي حسين          .140

 2021/  3/  3األربعاء  بني سويف علي عبد الباسط مرسي         .141

 2021/  3/  3األربعاء  بني سويف علي عبد العظيم عبد الحفيظ          .142

 2021/  3/  3األربعاء  بني سويف علي عبد المنجد محمد عبد العليم         .143

 2021/  3/  3األربعاء  بني سويف علي محمد حسن         .144

 2021/  3/  3األربعاء  بني سويف علي محمد حسن علي         .145



 2021/  3/  3األربعاء  بني سويف عماد أحمد حسن أحمد         .146

 2021/  3/  3األربعاء  بني سويف عماد جمعه عبد المجيد          .147
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 2021/  3/  3األربعاء  بني سويف عمر جابر عبد اللطيف         .150

 2021/  3/  4الخميس  بني سويف عمر زيدان محمد         .151
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 : ـ مديرية أوقاف الفيوم12 •

 تاريخ التوزيع  المديرية االسم  م

 2021/  3/  1  االثنين الفيوم  أحمد حامد حسين أحمد        .1

 2021/  3/  1  االثنين الفيوم  أحمد رجب السيد سالم                    .2

 2021/  3/  1  االثنين الفيوم  أحمد رمضان عويس جمعه                   .3

 2021/  3/  1  االثنين الفيوم  أحمد رمضان محمد إبراهيم                   .4

 2021/  3/  1  االثنين الفيوم  أحمد سيد عبد هللا عبد المقصود                    .5



 2021/  3/  1  االثنين الفيوم  أحمد عبد العال دسوقي                    .6

 2021/  3/  1  االثنين الفيوم  أحمد عبد اللطيف عبد الخالق                    .7

 2021/  3/  1  االثنين الفيوم  أحمد عبد هللا أحمد عيد                    .8

 2021/  3/  1  االثنين الفيوم  أحمد قطب السيد إسماعيل                    .9

 2021/  3/  1  االثنين الفيوم  أحمد لقمان معوض إبراهيم               .10

 2021/  3/  1  االثنين الفيوم  أحمد محمد حسين منجود              .11

 2021/  3/  1  االثنين الفيوم  أحمد محمد عبد الكريم صقر               .12

 2021/  3/  1  االثنين الفيوم  أحمد محمد قرني علي              .13

 2021/  3/  1  االثنين الفيوم  أحمد موسى عبد الموجود موسى              .14

 2021/  3/  1  االثنين لفيوم ا اشرف جمعه محمد عبد المنعم              .15

 2021/  3/  1  االثنين الفيوم  اشرف صالح عبد الحليم               .16

 2021/  3/  1  االثنين الفيوم  أيمن أحمد رجب روبي              .17

 2021/  3/  1  االثنين الفيوم  بدوي عبد الجواد محمد علي               .18

 2021/  3/  1  االثنين الفيوم  بدوي علي محمد شكل              .19

 2021/  3/  1  االثنين الفيوم  بكري محمد مجرب علواني               .20

 2021/  3/  1  االثنين الفيوم  جمال أحمد حسين               .21

 2021/  3/  1  االثنين الفيوم  جمال محمود محمد عبد الهادي               .22

 2021/  3/  1  االثنين الفيوم  جمعه جابر عبد السالم               .23

 2021/  3/  1  االثنين الفيوم  حسين عبد هللا عوض عبد هللا               .24

 2021/  3/  1  يناالثن الفيوم  حمادة رمضان محمد عبد الغفار               .25

 2021/  3/  1  االثنين الفيوم  حمدي إبراهيم عبد الحميد               .26

 2021/  3/  1  االثنين الفيوم  حمدي محمد علي فرج               .27

 2021/  3/  1  االثنين الفيوم  حمدي محمد محمود علي              .28

 2021/  3/  1  االثنين الفيوم  خالد شعبان عبد الحفيظ عبد الهادي               .29

 2021/  3/  1  االثنين الفيوم  خالد قرني عبد الظاهر               .30

 2021/  3/  1  االثنين الفيوم  خالد محمد إبراهيم محمد              .31

 2021/  3/  1  يناالثن الفيوم  رافت محمد توفيق علي              .32

 2021/  3/  1  االثنين الفيوم  ربيع توفيق عبد الرحمن روبي               .33

 2021/  3/  1  االثنين الفيوم  ربيع جمعه أمين سيد              .34

 2021/  3/  1  االثنين الفيوم  ربيع عبد هللا عبد الفتاح علي               .35

 2021/  3/  1  االثنين الفيوم  نادي رمضان جعيدي ربيع               .36

 2021/  3/  1  االثنين الفيوم  رمضان أحمد محمد نصر               .37

 2021/  3/  1  االثنين الفيوم  رمضان عبد الفتاح محمود شرف الدين              .38

 2021/  3/  1  االثنين الفيوم  رمضان عبد العزيز حسن               .39

 2021/  3/  1  االثنين الفيوم  روبي عويس كامل شلبي               .40

 2021/  3/  1  االثنين الفيوم  زكريا محمد محمود حبيشي               .41

 2021/  3/  1  االثنين الفيوم  زين العابدين أحمد رمضان جودة              .42

 2021/  3/  1  االثنين الفيوم  سعيد علي منير عباس               .43



 2021/  3/  1  االثنين الفيوم  سالمه علي يونس محمد               .44

 2021/  3/  1  االثنين الفيوم  سيد أحمد حامد محمد              .45

 2021/  3/  1  االثنين الفيوم  السيد ربيع عبد هللا               .46

 2021/  3/  1  االثنين الفيوم  سيد عبد الجليل عبد المولى عبد الهادي               .47

 2021/  3/  1  االثنين الفيوم  شعبان ربيع محمد موسى               .48

 2021/  3/  1  االثنين الفيوم  شعبان رجب محمد محمد              .49

 2021/  3/  1  االثنين الفيوم  عادل جمعه عبد اللطيف               .50

 2021/ 3/  2الثالثاء  الفيوم  عادل شعبان إبراهيم              .51

 2021/ 3/  2الثالثاء  الفيوم  عاشور عبد الشافي يوسف               .52

 2021/ 3/  2الثالثاء  الفيوم  عاطف عبد الوهاب عبد الفتاح               .53

 2021/ 3/  2الثالثاء  الفيوم  عاطف محمد عبد الرحيم بركات               .54

 2021/ 3/  2الثالثاء  الفيوم  عبد التواب مصطفى عبد التواب محمد              .55

 2021/ 3/  2الثالثاء  الفيوم  عبد هللا محمد عبد الرحمن              .56

 2021/ 3/  2الثالثاء  الفيوم  عرفات عبد الرحيم عبد الحميد               .57

 2021/ 3/  2الثالثاء  الفيوم  عز الدين شعبان محمود حسين               .58

 2021/ 3/  2الثالثاء  الفيوم  عصام عبد الرازق محمد إسماعيل              .59

 2021/ 3/  2الثالثاء  الفيوم  عماد أحمد جابر الجمل              .60

 2021/ 3/  2الثالثاء  الفيوم  عمر محمد عبد هللا مصري               .61

 2021/ 3/  2الثالثاء  الفيوم  عويس محمد عويس حسين               .62

 2021/ 3/  2الثالثاء  الفيوم  عيد شعبان عبد اللطيف حسن               .63

 2021/ 3/  2الثالثاء  الفيوم  عيد شعبان محمود عيد               .64

 2021/ 3/  2الثالثاء  الفيوم  عيد عزت عويس إبراهيم               .65

 2021/ 3 / 2الثالثاء  الفيوم  مجدي عبد العظيم عبد اللطيف رضوان              .66

 2021/ 3/  2الثالثاء  الفيوم  محروس خميس محمود جابر               .67

 2021/ 3/  2الثالثاء  الفيوم  محسن سعد أحمد              .68

 2021/ 3/  2الثالثاء  الفيوم  محمد أحمد حسين عبد الحميد               .69

 2021/ 3/  2الثالثاء  الفيوم  محمد أحمد حسين منجود              .70

 2021/ 3/  2الثالثاء  الفيوم  محمد أحمد محمد عبد العزيز              .71

 2021/ 3/  2الثالثاء  الفيوم  محمد أحمد محمود عثمان              .72

 2021/ 3/  2الثالثاء  الفيوم  محمد جودة عبد الجواد               .73

 2021/ 3/  2الثالثاء  الفيوم  محمد جودة محمد عبد الجواد               .74

 2021/ 3/  2الثالثاء  الفيوم  محمد حسين سيد إبراهيم              .75

 2021/ 3/  2الثالثاء  الفيوم  محمد عبد هللا عبد الحميد               .76

 2021/ 3/  2الثالثاء  الفيوم  بد المنعم عبد هللا محمد ع              .77

 2021/ 3/  2الثالثاء  الفيوم  محمد فتحي عبد السالم محمد               .78

 2021/ 3/  2الثالثاء  الفيوم  محمد محفوظ محمد أحمد              .79

 2021/ 3/  2الثالثاء  الفيوم  محمد محمود أحمد محمود               .80

 2021/ 3/  2الثالثاء  الفيوم  محمد منصور أحمد منصور              .81



 2021/ 3/  2الثالثاء  الفيوم  محمد ميزارعبد الحميد بدر               .82

 2021/ 3/  2الثالثاء  الفيوم  محمود أحمد عبد السالم              .83

 2021/ 3/  2الثالثاء  الفيوم  محمود شعبان عبد التواب حسين              .84

 2021/ 3/  2الثالثاء  الفيوم  محمود محمد عبد الرازق               .85

 2021/ 3/  2الثالثاء  الفيوم  محمود محمود فرج علي              .86

 2021/ 3/  2الثالثاء  الفيوم  مدحت غانم علي عبد الرحمن               .87

 2021/ 3/  2الثالثاء  الفيوم  مرعي عبد الجيد عبد الغني زيدان              .88

 2021/ 3/  2الثالثاء  الفيوم  مصطفى رجب محمد عبيد               .89

 2021/ 3/  2الثالثاء  الفيوم  مصطفى رمضان مصطفى دياب               .90

 2021/ 3/  2الثالثاء  الفيوم  مصطفى شحاته محمد              .91

 2021/ 3/  2الثالثاء  الفيوم  مصطفى محمد أحمد              .92

 2021/ 3/  2الثالثاء  الفيوم  ممدوح عبد الحميد صالح حامد               .93

 2021/ 3/  2الثالثاء  الفيوم  منصور السيد أحمد عبد الحميد               .94

 2021/ 3/  2الثالثاء  الفيوم  ناصر زين العابدين عزيز الدين               .95

 2021/ 3/  2الثالثاء  الفيوم  ناصر صابر السيد أبو حامد               .96

 2021/ 3/  2اء الثالث الفيوم  هاني فرج السيد أبو بكر               .97

 2021/ 3/  2الثالثاء  الفيوم  ياسر شعبان عثمان عبد الجواد               .98

 2021/ 3/  2الثالثاء  الفيوم  يسد عرفه محمد خضر               .99

 2021/ 3/  2الثالثاء  الفيوم  يونس أحمد صالح محمود          .100

  

 


