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 السيره الذاتيه
 

 :المولد 
ولد الشيخ محمد عبد الرؤوف السوهاجى بقرية جزيرة محروس التابعه لمدينة ناصر بمحافظة 

                م   1990 / 11 / 1  فى يوم  سوهاج
 

 مراحل الدراسه :
التحق الشيخ محمد بمعهد جزيرة محروس االبتدائى االزهرى وكان هذا المعهد اجمل ذكرى سجلها 
التاريخ للشيخ محمد ، ثم التحق بمعهد العزبه والعرب ٮاالعدادى وأتم دراسته االعداديه به ، وانتقل 

بجانب انه كان يدرس  "الى معهد القراءات بسوهاج وحصل على شهادة معهد الى القرات "العاليه
المرحله الثانويه بمعهد سوهاج الدينى بنين ثم انتقل الى جامعة االزهر الشريف " كلية أصول الدين 

   "والدعوه بأسيوط 
 

  :النشاه
نشا الشيخ محمد وسط جو علمى ودينى فان اباه الشيخ عبد الرؤوف خالف مدير شئون القران 

الكريم باالزهر سابقا وقارئا للقران الكريم ومعه من االخوه واالخوات اكبرهم الشيخ / عماد 
عبد الرؤوف المدرس بمعهد قراءات سوهاج وقارئا للقران الكريم ، والدكتور / هانى عبد 

عبد الرؤوف  /الرؤوف خالف االستاذ بكلية اللغه العربيه بجامعة االزهر ، والشيخ طارق 
خالف امام وخطيب باالوقاف وقارئا للقران الكريم ، واالستاذ / بسام عبد الرؤوف المدرس 

باالزهر الشريف ، ومعه من االخوات شقيقتان من خريجات كلية الدراسات االسالميه والعربيه 
بنات بجامعة االزهر الشريف ، ووالدته من حفظة كتاب هللا وهى التى كان لها الفضل عليه فى 

تربيته واحتضانه ونشأته النشأه الدينيه وذلك بفضل دعواتها له منذ نعومة اظافره نشأ الشيخ 
محمد عبد الرؤوف السوهاجى وسط قراء للقران الكريم وعلماء االزهر الشريف وهو يسمع 

منهم مناقشاتهم القرانيه وبعد ان بلغ من العمر سبعة اعوام اصطحبه اباه معه فى الحفالت 
والليالى القرانيه كى يستحضر هذه المناظر فى ذهنه ويرى الناس تستمتع بصوت ةوالده فى 
قراءته للقران الكريم ويتمنى ان يكون مثل ابيه عندما يكبر وبعد ان وصل الى العاشره من 
عمره كان يحييى حفالت المعهد االبتدائى الذى التحق به " معهد جزيرة محروس االبتدائى 

االزهرى " ومن ثم قام باحياء الحفالت الخارجيه مع االصدقاء والمقربين الى ان قرأ امام كبار 
 قراء الصعيد وفى كل مره يسمعه احدهم كان يثنى عليه ويوصيه بالمحافظه على تلك النعمه

 
نبغ منذ الصغر فى تالوة القران الكريم وحباه هللا بصوت عذب جميل ولتميزه 

وانفراده بطبقات ورنين مختلفه وقع عليه االختيار ليقرا القران امام الرئيس 
 م ،وحصل على لقب احسن صوت 2005مبارك فى االحتفال بليلة القدر عام 

على العالم فى تجويد القران الكريم تحت سن العشرين . هو محمد عبد الرؤوف 
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السوهاجى .......معجزه مصريه سوهاجيه فى قراءة القران واالبتهالت الدينيه 
 عاما من مواليد 19واالنشاد والتواشيح والموشحات الدينيه يبلغ من العمر 

محافظة سوهاج بدا حفظ القران الكريم وعمره خمس سنوات على يد والده 
الشيخ عبد الرؤوف خالف الذى كان يعمل مدير شئون القران الكريم باالزهر 

واتم حفظ القران الكريم اثناء دراسته االبتدائيه بمعهد  الشريف وقارئا للقران،
جزيرة محروس بسوهاج ثم التحق بالمرحله االعداديه بمعهد سوهاج الدينى 

بنين الذى انهى فيه دراسته االعداديه والثانويه كما تم التحاقه بمعهد قرات 
سوهاج وحصل على شهادة عالية القرات منه واالن يدرس بكلية اصول الدين 

والدعوه باسيوط جامعة االزهر ،، فضل الشيخ محمد ان يستغل صوته فى قراءة 
القران الكريم ومناجاة هللا ومدح رسوله صلى هللا عليه وسلم حيث استطاع ان 

 شرائط باالسواق واسطوانات 10يصبح من ابرز واشهر المنشدين وصدرت له 
cd بصوته تجمع ما بين قران كريم تجويد وترتيل وابتهاالت وتواشيح دينيه 

وموشحات وانشاد دينى وحصل على جائزة افضل اداء فى االنشاد الدينى عام 
م من دار االوبرا المصريه وكرمه معالى وزير الثقافه الفنان / فاروق 2007

م، وحصل على 2007حسنى على المسرح الصغير بدار االوبرا المصريه 
المركز االول على العالم فى تجويد القران الكريم تحت سن العشرين وكرمه 

السيد الرئيس / محمد حسنى مبارك الذى اعجب بصوته عندما استمع اليه 
م فى احتفال ليلة القدر ويقول الشيخ محمد : انه تم 2005وكرمه سيادته عام 

اختباره امام لجنه عليا مكونه من فضيلة الشيخ / ابو العينين شعيشع نقيب القراء 
وفضيلة الدكتور / احمد نعينع ، وفضيلة الشيخ / عبد العظيم الروبى  وكيل اول 

وزارة االوقاف لشئون القران الكريم وفضيلة الشيخ / حسين خضر وكيل اول 
وزاره لشئون المساجد ثم تم تصعيدى الى االستاذ الدكتور / محمود حمدى 

زقزوق وزير االوقاف الذى اعجب بصوتى عندما استمع الى وقال لى " لن يقرا 
احد غيرك امام الرئيس مبارك " وكانت هذه الشهاده بمثابة حافز كبير لدى 

وحصل الشيخ محمد على المركز االول على الجمهوريه فى االنشاد الدينى فى 
المسابقه التى نظمتها وزارة الشباب وتم تكريمه من االستاذ / صفى الدين 

م ، وحصل على المركز 2007خربوش رئيس المجلس االعلى للشباب عام 
االول على اقليم الصعيد فى تجويد القران الكريم فى مسابقة المزمار الذهبى 
بقناة الفجر الفضائيه هذا العام ودخل التصفيات النهائيه فيها كما حصل على 
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المركز الثانى على الجمهوريه فى التصفيات النهائيه فيها بفارق ربع درجه عن 
المركز االول وهو من ممثلى مصر امام العالم فيها بعد دراسته للمقامات 

الصوتيه وفن االداء ، وله العديد من التسجيالت االذاعيه منها : اذاعة صوت 
العرب ، والشباب والرياضه ، واذاعات جنوب الصعيد ، واذاعات القران 

الكريم ،، وله تسجيالت بمعظم القنوات الفضائيه منها : قناة الفجر الفضائيه ، 
وقناة الحافظ ، والفضائيه المصريه ، والقناه االولى والثانيه بالتليفزيون االرضى 

، والقناه الثامنه بالصعيد ، اهله ذلك لحصوله على لقب أفضل قارئ للقران 
م ، ولقب فى سوهاج بشيخ المداحين ......... 2008الكريم عام 

والشيخ محمد تربى وسط جو علمى ودينى فله من االخوه : الشيخ عماد عبد 
الرؤوف اكبرهم قارئ للقران الكريم ومدرس قراءات باالزهر الشريف ، 

والدكتور / هانى عبد الرؤوف استاذ اللغه العربيه بجامعة االزهر الشريف ، 
والشيخ / طارق عبد الرؤوف قارئ للقران الكريم وامام وخطيب باالوقاف ، 

واالستاذ / بسام عبد الرؤوف مدرس باالزهر الشريف  ، ومن االخوات بنتان 
خريجات كلية الدراسات االسالميه والعربيه باالزهر الشريف ، ووالدهم الشيخ / 

عبد الرؤوف خالف مدير شئون القران باالزهر وخطيب باالوقاف وقارئا 
للقران الكريم ووالدتهم من حفظة كتاب هللا .............. الشيخ محمد : انا ال 
اعتبر ما انا فيه موهبه ولكنى اعتبرها رساله اريد توصيلها الى انحاء العالم 

 ..............." مصر بلد القراء والسميعه "                         
 
 


