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 الإلكترونية الثقافية المسابقة في بالجوائز الفائزين بأسماء بيان* 

 هـ1440 عام عشرة ةيالحاد الدورة( والأصحاب الآل) الكبرى

 اآللي الفرز بواسطة الصحيحة األجوبة أصحاب بين القرعة طريق عن

 
 إفريقيا علماء واتحاد إفريقيا في الدعوة لجنة بين بالتعاون

 الجائزة الدولة االسم الترتيب
 رحلة حج إثيوبيا عبد هللا نبي غلغيو  1

 رحلة حج إثيوبيا كمال جما نغو  2
 رحلة حج إثيوبيا محمد نغاش نغباش  3
 جهاز  تابلت إثيوبيا يوسف محمد حسين  4
 جهاز  تابلت إثيوبيا حيدر عبدي  5

 جهاز جوال إثيوبيا إبراهيم خليل أحمد  6
 جهاز جوال إثيوبيا صالح خضر  غوبنا محمد  7
 جهاز جوال إثيوبيا د. سمهر تكلي فقادو  8

 جهاز جوال إثيوبيا سليمان بن خضر بن شورى  9

 جهاز جوال إثيوبيا عبد الرشيد آدم  10

 رحلة حج أنغوال مويی صالح  حسن  11

 تابلتجهاز   أنغوال خالد جمبيرى  12
13  Oumar Fofana جهاز  تابلت أنغوال 

14  shalomangamargaridaana جهاز جوال أنغوال 
 جهاز جوال أنغوال الحسن درامي  15
 رحلة حج أوغندا ميانجا عبد الرحمن  16

17  MulepoKasim رحلة حج أوغندا 

 جهاز  تابلت أوغندا نلوسيبا مدينة   "امرأة"  18
19  Nankya Mastula   "تابلتجهاز  أوغندا " امرأة 
 جهاز جوال أوغندا نبوسا طاووس   " امرأة"  20
21  Higenyi Muhammad جهاز جوال أوغندا 
 جهاز جوال أوغندا لوبانغا حمدي  22
23  Chernor majusall رحلة حج بتسوانا 

24  Humus th ago Monyatsi جهاز  تابلت بتسوانا 

25  Ayouba barry جوالجهاز   بتسوانا 

26  Jallow Alhagie boubacarr جهاز جوال بتسوانا 

27  IBRAHIM DJIBRIL رحلة حج بنين 

28  MAMA ADAM Aboudou Bassitou رحلة حج بنين 
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29  IDRISSOU MOUTAKA رحلة حج بنين 

 جهاز تابلت بنين LOKOSSOU MARIE امرأة  30
 جهاز تابلت بنين تميم يدي سراج  31
 جوال بنين محمد الخامس آدم برى  32
33  SINABIO Gerard(Rachade) جوال بنين 
 جوال بنين آدم وهاب غني  34
35  ABOUBAKARI GONDEÏ Moussa جوال بنين 

36  WAHABOU SOUWEBA جوال بنين 
 رحلة حج بوركينا فاسو إساكا زونغو  37

 رحلة حج بوركينا فاسو عمر سيدبي  38

 جهاز  تابلت بوركينا فاسو " امرأة "الكريم وانغو عبد  39
 جهاز  تابلت بوركينا فاسو محمد سوادغو  40
41  Kogo seydou جهاز جوال بوركينا فاسو 
 جهاز جوال بوركينا فاسو سليمة جالو  42
43  NDAYEMIYE YASSIN رحلة حج بورندي 

44  KAMBIRIGI ABDURAKHAN رحلة حج بورندي 

45  NTIRAMPEBA ALI جهاز  تابلت بورندي 

46  Ngarama Issa جهاز  تابلت بورندي 

47  Kagoma Haruna جهاز جوال بورندي 

48  NIBIGIRA OMARI جهاز جوال بورندي 
 رحلة حج تشاد أبكر شكو محمد عيسى  49

 رحلة حج تشاد إسحاق شريف محمد  50

 جهاز  تابلت تشاد حامد محمد محمد  51
 جهاز جوال تشاد كرم علي عدية  52
 جهاز جوال تشاد محمد طاهر دقاش  53
 جهاز جوال تشاد مريم عثمان ابراهيم  54
 رحلة حج تنزانيا راشد سامليعلي   55

56  SAID AYOUB JUMA رحلة حج تنزانيا 
57  MPAJI RAJABU HAMADI جهاز  تابلت تنزانيا 
 تابلتجهاز  تنزانيا مسعود أحمد مسعود  58
59  KHAMIS MOHAMED MKUNJIRA جهاز جوال تنزانيا 

60  SAUMU KHAMISI ABDALLA جهاز جوال تنزانيا 

61  LATIFA ABDALLA ABEID جهاز جوال تنزانيا 
 جهاز جوال تنزانيا شكيرة جمعة  62

 رحلة حج توجو إدريس أبوبكر  63

64  HAMZAH Abdoul-Aziz جهاز  تابلت توجو 
 جهاز  تابلت توجو كانوا نجاحة  65
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66  Idrissou  Abdou-safiou جهاز جوال توجو 

67  Iliyassou souradji جهاز جوال توجو 
 جهاز جوال توجو بووز موكائال  68
69  MOUKAILA  Nouhou جهاز جوال توجو 
 رحلة حج الجابون عبد الرحمن دومبيا  70

 جهاز  تابلت الجابون عبدالرحمن ماسيرى فوفنا  71

72  Cissé check hamed جهاز جوال الجابون 
 جهاز جوال الجابون األمين بن بكر كمارا  73
74  Kassim Missoubahou رحلة حج جزر القمر 

 جهاز  تابلت جزر القمر علي أحمد حسن  75
 جهاز  تابلت جزر القمر محمد سيد صالح  76
 جهاز جوال جزر القمر ماري داود صالح  77
 جهاز جوال جزر القمر زكي الدين حلمي بن أحمد نومبامبا  78
79  Faruk رحلة حج جنوب إفريقيا 

80  Khalid Chogle رحلة حج جنوب إفريقيا 

81  hussein جهاز  تابلت جنوب إفريقيا 

82  Muhammad Shuaibu Limasi جهاز  تابلت جنوب إفريقيا 

83  umar Ahmad shuaib جهاز جوال جنوب إفريقيا 

 جهاز جوال جنوب إفريقيا 19Bilaa lعمره   84

85  Ishmael Shaibu Tambala جهاز جوال جنوب إفريقيا 

86  Mansoor  Seleman جهاز جوال جنوب إفريقيا 
 رحلة حج جنوب السودان محمد آدن عمر  87

 جهاز  تابلت جنوب السودان فارح مهاداحمد   88
89  ADAN BULLE HASSAN جوالجهاز   جنوب السودان 
 رحلة حج جيبوتي السالم هللا عبد محمود عبد  90

91  IFRAH ABDOULMOUTI MOHAMED جهاز  تابلت جيبوتي 
 جهاز  تابلت جيبوتي هند صوفي سيد على  92
 جهاز جوال جيبوتي ايمان مجدي حامد عبود  93
94  RAHIMA MOHAMED HASSAN جهاز جوال جيبوتي 

95  Daud  Hategekimana رحلة حج رواندا 

96  BARIBUTSA KHALIFA جهاز  تابلت رواندا 

97  ntagandamuhdi Alain جوالجهاز   رواندا 

98  Uwitonze Shaffy جهاز جوال رواندا 
99  MANSOOR Siddick رحلة حج رينيون 

100  BANA  Salim رحلة حج رينيون 

 جهاز  تابلت رينيون Leyla Mollan  امرأة  101

 جهاز  تابلت رينيون Simjee Mamodesajédahامرأة  102



 
 
 
 
 

 

 بالتنسيق بين اتحاد علماء إفريقيا ولجنة الدعوة في إفريقيا 1440واألصحاب لعام نتائج مسابقة اآلل 
 

 جهاز جوال رينيون DJAMA HANACHI   امرأة  103

104  LOCATE GOULAM HOUSSEIN جهاز جوال رينيون 
105  Abubakerosman رحلة حج زامبيا 

106  Allie Smith phiri جهاز  تابلت زامبيا 

 جوالجهاز   زامبيا Atiya Esmail    " امرأة "  107

 جهاز جوال زامبيا Shaaista deedat    " امرأة "  108

109  Moosa umar رحلة حج زيمبابوي 

110  Huzaifah Ahmed رحلة حج زيمبابوي 

 جهاز  تابلت زيمبابوي Aaminahbinte Ismail )امرأة(  111
 جهاز جوال زيمبابوي Tasnimmanjra )امرأة(  112

 جهاز جوال زيمبابوي Aisha Anusa )امرأة(  113
 رحلة حج ساحل العاج جوماندي موسى  114

 جهاز  تابلت ساحل العاج ديوماندي أداما  115
 جهاز جوال ساحل العاج 2003 موسى محمد دوسو  116
 جهاز جوال ساحل العاج فوفانا خليل  117

118  
PEFOURA MFOUAPON 

MOUHAMED 
 جهاز  تابلت ساوتومي

 جهاز جوال ساوتومي Rouguiyata Sy Kaneامرأة  119
 رحلة حج السنغال لمنكاه محمد  120

121  Ismaïla Ndiaye رحلة حج السنغال 

122  Mamoudou kane رحلة حج السنغال 
 جهاز  تابلت السنغال خمسواري إدريس  123
 جهاز  تابلت السنغال جاه عائشة  124
 جهاز تابلت السنغال سيال فضل  125
126  Aliou seck جهاز تابلت السنغال 
 جوال السنغال ماس امبي  127
 جوال السنغال مصطفى كاه  128
 جوال السنغال علي كاه  129
 جوال السنغال محمد سي  130
 جوال السنغال إسماعيل ساغو  131
132  Aliou faye جوال السنغال 
 رحلة حج السودان علي محمد عمر همد  133

134  Tidiane Diaby رحلة حج السودان 
 جهاز تابلت السودان محمد سيدي سيسى  135
 جهاز تابلت السودان الرحمن محمد الدين عبد هللا عز عبد  136
 جوال السودان هللا اسماعيل حسام الدين ابراهيم عبد  137
 جوال السودان عايده المهدي موسى عبد القادر  138
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 جوال السودان هنيدة عثمان السر الطيب  139
 جوال السودان عالء الدين جعفر أحمد علي  140
 رحلة حج الصومال عمر يوسف محمد علمي  141

 رحلة حج الصومال عثمان طاهر جامع  142
 جهاز  تابلت الصومال صالد روبلى حاشى  143
 تابلتجهاز  الصومال نصرة معلم مرشد شيخ  مصطفى  144
 جهاز جوال الصومال حفصة عثمان طاهر  145
 جهاز جوال الصومال الولي حسين مريم عبد  146
147  Basiru Bah رحلة حج غامبيا 

 جهاز  تابلت غامبيا آمد إي جوب  148
 جهاز  تابلت غامبيا Hardy kah)امرأة(  149
 جهاز جوال غامبيا عثمان كاه  150
 جهاز جوال غامبيا )امرأة( رقية جتاسونكو  151
152  Mujahid abubakar رحلة حج غانا 

153  razak mohammed حج رحلة غانا 

154  Abdullah Alidu جهاز  تابلت غانا 
 تابلتجهاز  غانا )امرأة( الحكيم فاطمه عبد  155
 جهاز جوال غانا )امرأة( سعيدعائشة   156
157  Mohammed umar جهاز جوال غانا 
 جهاز جوال غانا FatiBintuYahaya (امرأة(  158

159  
ABDULLAH RASHIDATU GUNU 

 (امرأة(
 جهاز جوال غانا

 جوالجهاز   غينيا االستوائية دوكورىد عائشة محم  160
 رحلة حج غينيا بيساو سيسي محمد  161

 جهاز  تابلت غينيا بيساو خليل سيسي  162
 جهاز جوال غينيا بيساو Dalla tandia)امرأة(  163
164  Ibraima Darame جهاز جوال غينيا بيساو 

165  Ibrahima Sory Diallo رحلة حج غينيا كوناكري 

 رحلة حج غينيا كوناكري سليمان جالو  166
167  SYLLA MANGUE رحلة حج غينيا كوناكري 

 تابلت جهاز غينيا كوناكري BARRY SALIMATOU)امرأة(  168
 جهاز تابلت غينيا كوناكري محمد عالم جالو  169
 جهاز تابلت غينيا كوناكري )امرأة( عائشة كيتا  170
171  SOUMAH SAIDOUBA جهاز جوال غينيا كوناكري 
 جهاز جوال غينيا كوناكري )امرأة( مريم جب باه  172
 جهاز جوال غينيا كوناكري محمد كرك صو  173
 جوالجهاز  غينيا كوناكري الفا عمر صو  174
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175  CAMARA MAMADY جهاز جوال غينيا كوناكري 
 رحلة حج الكاميرون سليمان هارون  176

 جهاز  تابلت الكاميرون هللا  غيركي عبد  177
 جهاز  تابلت الكاميرون بوبا غيغوي  178
 جهاز جوال الكاميرون غاجي باجمري  179
 جهاز جوال الكاميرون خديجة عبد الرحمن  180
 جوالجهاز  الكاميرون زينب حسين  181
 جهاز جوال الكاميرون اسماعيل عمر  182
183  Ismail mbusadjodjo رحلة حج الكنغو الديمقراطية 

184  ABISI MAELEZO ABDU RAHMAN جهاز  تابلت الكنغو الديمقراطية 

185  KAMBALE KINAVA MUFTI جهاز جوال الكنغو الديمقراطية 

186  KAKULE SIVALINGANA HA HAMZA جهاز جوال الكنغو الديمقراطية 
 رحلة حج الكنغو برازفيل علي فوفانا  187

 جهاز  تابلت الكنغو برازفيل إبراهيم انجاي  188
 جوالجهاز  الكنغو برازفيل فوفانا ماسيري  189

 جهاز جوال الكنغو برازفيل يعقوب داوود سيدبي  190
191  SHIRAR AHMED MOHAMED رحلة حج كينيا 

 رحلة حج كينيا محمد باشاني خالد  192

193  
MOHAMEDAMIN HUSSEN 

HASSEN 
 جهاز  تابلت كينيا

194  Warsame Sugow Salat تابلتجهاز  كينيا 
 جهاز جوال كينيا هللا عبده شيخ عبد  195
 جهاز جوال كينيا حربد سنبل عبد  196
197  ABASS A SHERIFF رحلة حج ليبيريا 

 رحلة حج ليبيريا عمر بن عمر سدبي  198
 جهاز  تابلت ليبيريا محمد حبيب كمارا  199
200  Musa M Sangare تابلتجهاز  ليبيريا 

201  Morris AM Kamara جهاز جوال ليبيريا 
 جهاز جوال ليبيريا خليل األمين توري  202
203  Kamal Omar رحلة حج ليسوتو 

204  abdullah جهاز  تابلت ليسوتو 

 جوالجهاز   ليسوتو Matseliso mokone امرأة  205

206  THABO WILLIAM MACHACHAMISE جهاز جوال ليسوتو 
 رحلة حج مالي ماكا سيال  207

 رحلة حج مالي محامد سيدو ترورى  208
 رحلة حج مالي عاقيب جوال انجاي  209
 تابلتجهاز  مالي مادياورا محمد ماجو  210
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 تابلتجهاز  مالي طيفور دكوري حواء  211
 جهاز جوال مالي دمبا درامي  212
213  Seydoux kansaye جهاز جوال مالي 
 جهاز جوال مالي سال أبوبكر محمد  214
215  KalilouTraoré جهاز جوال مالي 

216  Attomany Mohamady رحلة حج مدغشقر 

217  SAMSOUDINE جهاز  تابلت مدغشقر 

 جهاز  تابلت مدغشقر Madio Stigana istichanneامرأة  218

219  Razafindriaka Loutfoullah جهاز جوال مدغشقر 

 جهاز جوال مدغشقر Mahazatsakila Larissaامرأة  220

221  Mervin patel رحلة حج مالوي 

222  Sulaimana twaib رحلة حج مالوي 
223  Jafali Yusufu جهاز  تابلت مالوي 
 تابلتجهاز  مالوي محمد سعيد آدم  224
225  Rasool Omar جهاز جوال مالوي 

226  Muhammad abdullah cassim جهاز جوال مالوي 

227  Shaista Jamshed جهاز جوال مالوي 

228  YUNUS KHALID جهاز جوال مالوي 

 رحلة حج موريتانيا اطول عمر عبد هللا  229

 رحلة حج موريتانيا أحمدو محمد األمين حميلي  230
 جهاز  تابلت موريتانيا الناجي داه  231
 تابلتجهاز  موريتانيا الرحمن عبد محمد  232
 جهاز جوال موريتانيا ام الخير ابوه اجيجبي  233
 جهاز جوال موريتانيا سالم ابوه هللا احمد عبد  234
 جهاز جوال موريتانيا مريم البو محمد الشيخ  235
236  Salem abdallahi جهاز جوال موريتانيا 

237  Ayman Abdur Rahman Peerbocus رحلة حج موريشيوس 

238  Jaufuraully mahmad saheel رحلة حج موريشيوس 

239  Jomeer Bibi Wassifa جهاز  تابلت موريشيوس 

240  Jomeer Beebee Hafaize تابلتجهاز  موريشيوس 

241  Jomeer Mounirah جهاز جوال موريشيوس 
242  Rabbika Rahiman جهاز جوال موريشيوس 

243  Daud Ismael Baiat رحلة حج موزمبيق 

 رحلة حج موزمبيق الصديق عمر أحمد فضل هللا  244

245  Muhammad جهاز  تابلت موزمبيق 

246  Ali Hussein Sayed Ismail جهاز  تابلت موزمبيق 

247  Maria Chamina Bayet جهاز جوال موزمبيق 
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 :  تنبيهان

 الحج إلى ذهابهم لترتيب بلدانهم في إفريقيا في الدعوة لجنة منسق معهم سيتواصل حج برحلة الفائزون  -1

 إفريقيا في الدعوة لجنة منسق بواسطة الحجاج عودة بعد جوائزهم سيستلمون ؛ األخرى بالجوائز الفائزون  -2

 

لالستفسار: يرجى التواصل على العنوان التالي:  

africanulama@gmail.com    

248  Khansa hanan جهاز جوال موزمبيق 
 رحلة حج النيجر عوسي جاغوراغا  249

 جهاز  تابلت النيجر آداما سيسي  250
 جهاز  تابلت النيجر شعيب بوكر تبيلي  251
 جهاز جوال النيجر حمزة درامي  252
253  Aboubacar Akoke Abdoulfarid جهاز جوال النيجر 
 رحلة حج نيجيريا العزيز جمعة عبد  254

255  ABDULLAHI SUFYANU AHMAD رحلة حج نيجيريا 
 رحلة حج نيجيريا رابع ابراهيم يوسف  256
257  Abubakar Abdullahi Aliyu رحلة حج نيجيريا 
 رحلة حج نيجيريا عبدالمؤمن عبدالمطلب  258
 رحلة حج نيجيريا عبد الكبير محمد شئث  259
 رحلة حج نيجيريا أبوبكر عبدالقادر محمد  260
261  Sofiyya Zakariyya Badamasi جهاز  تابلت نيجيريا 

262  HAUWA MOHAMMED جهاز  تابلت نيجيريا 
263  Mohammed Ajuji جهاز  تابلت نيجيريا 

264  FATSUMA YAYALLE MUHAMMAD جهاز  تابلت نيجيريا 
 جهاز جوال نيجيريا عبد الكافي عثمان البشير  265

266  
ABDURRASAQ ABDULQODRI 

ADEYEMI 
 جهاز جوال نيجيريا

267  AMINA IBRAHIM SABO جهاز جوال نيجيريا 

268  Muhammad Adam Musa Danlami جهاز جوال نيجيريا 

269  
Abdul-Hammeed Maimunat 

Haruna 
 جهاز جوال نيجيريا

270  Abdullahi Sani جهاز جوال نيجيريا 
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