
بىن سويفأمساء حجاج مـديـرية أمـن /

وزارة الداخلية

مركز/قسم بندر بىن سويف

رقم البطاقةتاريخ الميالداســـم الحاجم صلة القرابهاســــم المرافق وسيلة السفر

اإلدارة العامة للشئون اإلدارية
حج عام ١٤٣٤ هـ / ٢٠١٣ ماىل اإلدارة العامة للشئون االدارية  

الفائزون بالقرعة 

النوع 
ذكر/انثى

رقم الطلبالعنوان و مديرية اإلقامةمديرية الميالد

١ذكر١ ٢٢٢٣٦١١١٦٢٢٠٠٠٥١ معه عدد (١) مرافق١٩٣٦/١١/١٦ جاد محمد جاد شرف الدين طيران١ ٣٧بنى سويف

١ذكر١ ٢٢٢٧٠١٠٢٤٢٢٠١٤١٥ ابنجاد محمد جاد شرف الدين١٩٧٠/١٠/٢٤ محمد جاد محمد جاد طيران٢ ٣٧/١بنى سويف

١ذكر١ ٢٢٢٤٤٠٣٢٤٢٢٠٠٣٩٨ ١٩٤٤/٠٣/٢٤ حسن محمد جاب هللا عوض هللا طيران٣ ١٨٣بنى سويف

١انثى٢ ٢٢٢٥٨٠٢١٧٢٢٠٠١٤٥ ١٩٥٨/٠٢/١٧ ناديه محمد تمام احمد طيران٤ ٢٠١بنى سويف

١ذكر١ ٢٢٢٢٨٠١٢٣٢٢٠٠١٩٣ معه عدد (١) مرافق١٩٢٨/٠١/٢٣ شعبان بدر حمد طيران٥ ٢٠٧بنى سويف

١انثى٢ ٢٢٢٥٢٠١٠٨٢٢٠٠٠٤٥ بنت اختشعبان بدر حمد١٩٥٢/٠١/٠٨ سعديه حسن محمد ابو السعد طيران٦ ٢٠٧/١بنى سويف

١انثى٢ ٢٢٢٥١٠٤١٧٢٢٠٠٠٦٥ ١٩٥١/٠٤/١٧ نور ابراهيم عفيفى اسماعيل طيران٧ ٢١٨بنى سويف

١ذكر١ ٢٢٢٥٢٠٩١٠٢٢٠٠٦١٧ معه عدد (١) مرافق١٩٥٢/٠٩/١٠ احمد محمد جمعه الفولى طيران٨ ٢٣٦بنى سويف

١انثى٢ ٢٢٢٤٨٠٧٣١٢٢٠٠٠٤١ زوجةاحمد محمد جمعه الفولى١٩٤٨/٠٧/٣١ جماالت عبد التواب محمد سيد طيران٩ ٢٣٦/١بنى سويف

صفحة ١ من ١١ ٢٠١٣/٠٥/١٩

رئيس قسم احلج باملديرية
التوقيع  /

مساعد مدير األمن للشئون االدارية و املالية
لــواء  /

يعتمد  ،   مدير األمـــن 

لــواء مساعد الوزير /
مدير ادارة الشئون االدارية باملديرية

التوقيع  /
مفتش الداخلية

لــواء  /



بىن سويفأمساء حجاج مـديـرية أمـن /

وزارة الداخلية

مركز/قسم بندر بىن سويف

رقم البطاقةتاريخ الميالداســـم الحاجم صلة القرابهاســــم المرافق وسيلة السفر

اإلدارة العامة للشئون اإلدارية
حج عام ١٤٣٤ هـ / ٢٠١٣ ماىل اإلدارة العامة للشئون االدارية  

الفائزون بالقرعة 

النوع 
ذكر/انثى

رقم الطلبالعنوان و مديرية اإلقامةمديرية الميالد

١ذكر١ ٢٢٢٥٦١٢١٤٢٢٠٠١٥٥ معه عدد (١) مرافق١٩٥٦/١٢/١٤ حسين عبد هللا عبد العال حسين طيران١٠ ٢٩٠بنى سويف

١انثى٢ ٢٢٢٥٩١٠٠٦٢٢٠٠١٠٤ زوجةحسين عبد هللا عبد العال حسين١٩٥٩/١٠/٠٦ نور الهدى حنفى محمود راغب طيران١١ ٢٩٠/١بنى سويف

١ذكر١ ٢٢٢٥٥١١٠٦٢٢٠٠١٥٣ معه عدد (١) مرافق١٩٥٥/١١/٠٦ مجدى ابراهيم على عبد العال طيران١٢ ٢٩٩بنى سويف

١انثى٢ ٢٢٢٥٤٠٦٢٤٢٢٠٠١٤٥ زوجةمجدى ابراهيم على عبد العال١٩٥٤/٠٦/٢٤ سهير عبد السالم سالمه معتوق طيران١٣ ٢٩٩/١بنى سويف

١ذكر١ ٢٢٢٦١٠٩٢٥٢٢٠٠١٣٤ معه عدد (١) مرافق١٩٦١/٠٩/٢٥ محمد مصطفى حسين سيد احمد طيران١٤ ٣٢٩بنى سويف

١انثى٢ ٢٢٢٥٨٠١٣٠٢٢٠٠١٠٣ زوجةمحمد مصطفى حسين سيد احمد١٩٥٨/٠١/٣٠ نجوى عثمان عبد الفضيل عوض هللا طيران١٥ ٣٢٩/١بنى سويف

١انثى٢ ٢٢٢٤٨٠٤٠٩٢٢٠٠٢٠٨ ١٩٤٨/٠٤/٠٩ فايزه على حامد على طيران١٦ ٣٤١بنى سويف

١انثى٢ ٢٢٢٦٣١٢٢٩٢٢٠٠١٢٩ ١٩٦٣/١٢/٢٩ هويدى امين محمد عبد الجواد طيران١٧ ٣٤٩بنى سويف

١ذكر١ ٢٢٢٥٥١٠٠٤٢٢٠٠٢١٥ ١٩٥٥/١٠/٠٤ جميل زكى محمد مبارك طيران١٨ ٣٦٧بنى سويف

صفحة ٢ من ١١ ٢٠١٣/٠٥/١٩

رئيس قسم احلج باملديرية
التوقيع  /

مساعد مدير األمن للشئون االدارية و املالية
لــواء  /

يعتمد  ،   مدير األمـــن 

لــواء مساعد الوزير /
مدير ادارة الشئون االدارية باملديرية

التوقيع  /
مفتش الداخلية

لــواء  /



بىن سويفأمساء حجاج مـديـرية أمـن /

وزارة الداخلية

مركز/قسم بندر بىن سويف

رقم البطاقةتاريخ الميالداســـم الحاجم صلة القرابهاســــم المرافق وسيلة السفر

اإلدارة العامة للشئون اإلدارية
حج عام ١٤٣٤ هـ / ٢٠١٣ ماىل اإلدارة العامة للشئون االدارية  

الفائزون بالقرعة 

النوع 
ذكر/انثى

رقم الطلبالعنوان و مديرية اإلقامةمديرية الميالد

١انثى٢ ٢٢٢٤٩٠٥٢٢٢٢٠٠١٢٥ ١٩٤٩/٠٥/٢٢ عفاف تهامى رجب سليمان طيران١٩ ٣٨٧بنى سويف

١ذكر١ ٢٢٢٥٦٠٧٢٨٢٢٠٠٥١٨ معه عدد (١) مرافق١٩٥٦/٠٧/٢٨ حسنى احمد عبد المقصود عوض هللا طيران٢٠ ٤٠٠بنى سويف

١انثى٢ ٢٢٢٦١٠١٢٥٢٢٠٠٠٤٤ زوجةحسنى احمد عبد المقصود عوض هللا١٩٦١/٠١/٢٥ فاطمه على احمد شحات طيران٢١ ٤٠٠/١بنى سويف

١انثى٢ ١٢٥٣١١٠٧٠١٠٠٠٦١ ١٩٥٣/١١/٠٧ عفت عبد العزيز محمد وهيب طيران٢٢ ٤٠١القاهرة

١ذكر١ ٢٢٢٥٠٠٧٠٩٢٢٠٠٢٧١ معه عدد (١) مرافق١٩٥٠/٠٧/٠٩ رمضان قرنى احمد عزوز طيران٢٣ ٤٢٧بنى سويف

١انثى٢ ٢٢٢٥٧٠١٢٩٢٢٠٠٦٨٦ زوجةرمضان قرنى احمد عزوز١٩٥٧/٠١/٢٩ سوسن احمد حميده حسن طيران٢٤ ٤٢٧/١بنى سويف

١ذكر١ ٢٢٢٥٢٠٣٢٠٢٢٠١٤٩٣ معه عدد (١) مرافق١٩٥٢/٠٣/٢٠ محمد صالح الدين مصطفى عبد الرحمن طيران٢٥ ٤٥٩بنى سويف

١انثى٢ ٢٢٢٥٢١٠٠٢٢٢٠٥١٨١ محمد صالح الدين مصطفى عبد١٩٥٢/١٠/٠٢
الرحمن

زوجة شاديه احمد محمود عبد الغنى طيران٢٦ ٤٥٩/١بنى سويف

١ذكر١ ٢٢٢٥٠٠٣٠٤٢٢٠٠٠٧١ ١٩٥٠/٠٣/٠٤ سيد قرنى محمد قمصان طيران٢٧ ٤٨٨بنى سويف

صفحة ٣ من ١١ ٢٠١٣/٠٥/١٩

رئيس قسم احلج باملديرية
التوقيع  /

مساعد مدير األمن للشئون االدارية و املالية
لــواء  /

يعتمد  ،   مدير األمـــن 

لــواء مساعد الوزير /
مدير ادارة الشئون االدارية باملديرية

التوقيع  /
مفتش الداخلية

لــواء  /



بىن سويفأمساء حجاج مـديـرية أمـن /

وزارة الداخلية

مركز/قسم بندر بىن سويف

رقم البطاقةتاريخ الميالداســـم الحاجم صلة القرابهاســــم المرافق وسيلة السفر

اإلدارة العامة للشئون اإلدارية
حج عام ١٤٣٤ هـ / ٢٠١٣ ماىل اإلدارة العامة للشئون االدارية  

الفائزون بالقرعة 

النوع 
ذكر/انثى

رقم الطلبالعنوان و مديرية اإلقامةمديرية الميالد

١ذكر١ ٨٨٢٨٥٠٧١٨٨٨٠٠٢٣١ ١٩٨٥/٠٧/١٨ محمد مصطفى عبد التواب محمد طيران٢٨ ٤٨٩دولة أخرى

١ذكر١ ٢٢٢٥٠٠٧٠٣٢٢٠٠٠٧٨ معه عدد (١) مرافق١٩٥٠/٠٧/٠٣ رمضان غديرى خضر احمد طيران٢٩ ٥٠١بنى سويف

١انثى٢ ٢٢٢٥٨٠٤١٢٢٢٠٠١٢١ زوجةرمضان غديرى خضر احمد١٩٥٨/٠٤/١٢ فايزه محمد محمد سليمان طيران٣٠ ٥٠١/١بنى سويف

١ذكر١ ٢٣٢٣٧٠١٠٢٢٣٠٠٨٣١ معه عدد (١) مرافق١٩٣٧/٠١/٠٢ عبد العظيم عبد التواب احمد سعداوى طيران٣١ ٥٠٧الفيوم

١انثى٢ ٢٢٢٥٠٠٩٢٠٢٢٠٠٢٦٧ زوجةعبد العظيم عبد التواب احمد سعداوى١٩٥٠/٠٩/٢٠ نفيسه تهامى على الضيفى طيران٣٢ ٥٠٧/١بنى سويف

١ذكر١ ٢٢٢٥٩١٢٣٠٢٢٠٠١١٨ معه عدد (١) مرافق١٩٥٩/١٢/٣٠ محمود لملوم عبد العال احمد طيران٣٣ ٥٢٧بنى سويف

١انثى٢ ٢٢٢٦٢٠٢٢٦٢٢٠٠٠٨٦ زوجةمحمود لملوم عبد العال احمد١٩٦٢/٠٢/٢٦ هدى حسن عثمان على طيران٣٤ ٥٢٧/١بنى سويف

١انثى٢ ٢٢٢٦٣٠٥٢٨٢٢٠٠١٠٨ ١٩٦٣/٠٥/٢٨ سوزان عبد العزيز امين بدوى طيران٣٥ ٥٣٤بنى سويف

١انثى٢ ٢٢٢٥٧١١١٦٢٢٠٠٢٢٢ ١٩٥٧/١١/١٦ هند مرزوق على محمد طيران٣٦ ٥٤٤بنى سويف

صفحة ٤ من ١١ ٢٠١٣/٠٥/١٩

رئيس قسم احلج باملديرية
التوقيع  /

مساعد مدير األمن للشئون االدارية و املالية
لــواء  /

يعتمد  ،   مدير األمـــن 

لــواء مساعد الوزير /
مدير ادارة الشئون االدارية باملديرية

التوقيع  /
مفتش الداخلية

لــواء  /



بىن سويفأمساء حجاج مـديـرية أمـن /

وزارة الداخلية

مركز/قسم بندر بىن سويف

رقم البطاقةتاريخ الميالداســـم الحاجم صلة القرابهاســــم المرافق وسيلة السفر

اإلدارة العامة للشئون اإلدارية
حج عام ١٤٣٤ هـ / ٢٠١٣ ماىل اإلدارة العامة للشئون االدارية  

الفائزون بالقرعة 

النوع 
ذكر/انثى

رقم الطلبالعنوان و مديرية اإلقامةمديرية الميالد

١انثى٢ ٢٢٢٢١٠٥١٤٢٢٠٠٦٢٧ معه عدد (١) مرافق١٩٢١/٠٥/١٤ زينب محمد على سيد طيران٣٧ ٥٥١بنى سويف

١ذكر١ ٢٢٢٥٦١٢٢١٢٢٠٠١٩١ زوجةزينب محمد على سيد١٩٥٦/١٢/٢١ عبد الحميد محمد بيومى عبد الجليل طيران٣٨ ٥٥١/١بنى سويف

١ذكر١ ٢٢٢٧٨١٢٣١٢٢٠٠٠٣٨ معه عدد (١) مرافق١٩٧٨/١٢/٣١ مصطفى ثروت بهاء الدين محمد طيران٣٩ ٥٥٧بنى سويف

١انثى٢ ٢٢٢٧٨٠٥٢٢٢٢٠٠٠٨٣ زوجةمصطفى ثروت بهاء الدين محمد١٩٧٨/٠٥/٢٢ هويدا حسين عبد العزيز حسين طيران٤٠ ٥٥٧/١بنى سويف

١انثى٢ ٢٢٢٤٨٠٣٢١٢٢٠٠١٠٣ ١٩٤٨/٠٣/٢١ فاطمه عبد السميع امام مصطفى طيران٤١ ٥٨٠بنى سويف

١ذكر١ ٢٢٢٦٥١١٠٩٢٢٠١١١٥ ١٩٦٥/١١/٠٩ مصطفى محمد احمد عبد هللا طيران٤٢ ٥٨٥بنى سويف

١انثى٢ ٢٢٢٥٦١٢٠٧٢٢٠٠٠٦٣ ١٩٥٦/١٢/٠٧ حنان صالح احمد ابراهيم طيران٤٣ ٦٠٠بنى سويف

١ذكر١ ٢٢٢٥٠٠٥٠٨٢٢٠٠٢٣٨ ١٩٥٠/٠٥/٠٨ رجب جابر احمد حسان طيران٤٤ ٦٤٠بنى سويف

١انثى٢ ٢٢٢٤٩٠٧٠٦٢٢٠٠١٨٥ ١٩٤٩/٠٧/٠٦ ياسمين سلطان حسين حسنين طيران٤٥ ٦٤٦بنى سويف

صفحة ٥ من ١١ ٢٠١٣/٠٥/١٩

رئيس قسم احلج باملديرية
التوقيع  /

مساعد مدير األمن للشئون االدارية و املالية
لــواء  /

يعتمد  ،   مدير األمـــن 

لــواء مساعد الوزير /
مدير ادارة الشئون االدارية باملديرية

التوقيع  /
مفتش الداخلية

لــواء  /



بىن سويفأمساء حجاج مـديـرية أمـن /

وزارة الداخلية

مركز/قسم بندر بىن سويف

رقم البطاقةتاريخ الميالداســـم الحاجم صلة القرابهاســــم المرافق وسيلة السفر

اإلدارة العامة للشئون اإلدارية
حج عام ١٤٣٤ هـ / ٢٠١٣ ماىل اإلدارة العامة للشئون االدارية  

الفائزون بالقرعة 

النوع 
ذكر/انثى

رقم الطلبالعنوان و مديرية اإلقامةمديرية الميالد

١انثى٢ ٢٢٢٤٥٠٩١٤٢٢٠٠٠٤١ ١٩٤٥/٠٩/١٤ ساميه سيد سعيد على طيران٤٦ ٦٤٧بنى سويف

١ذكر١ ٢٢٢٥٢٠٣٠٩٢٢٠٠٠٧١ معه عدد (١) مرافق١٩٥٢/٠٣/٠٩ صالح عبد الوهاب عبد العظيم ابراهيم طيران٤٧ ٦٦٧بنى سويف

١انثى٢ ٢٢٢٥٤٠٢٢٨٢٢٠٠٠٨٨ زوجةصالح عبد الوهاب عبد العظيم ابراهيم١٩٥٤/٠٢/٢٨ ثناء سعد سيف النصر منصور طيران٤٨ ٦٦٧/١بنى سويف

١انثى٢ ٢٢٢٥٤٠٩٢٣٢٢٠٠٠٤٩ ١٩٥٤/٠٩/٢٣ ماجده فتحى احمد قطب طيران٤٩ ٦٧٣بنى سويف

١انثى٢ ٢٢٢٦٠٠٨٠١٢٢٠٠٣٨١ ١٩٦٠/٠٨/٠١ هاله محمد رضوان دياب طيران٥٠ ٦٧٦بنى سويف

١ذكر١ ٢٢٢٦٥١٠٢٧٢٢٠١١٩٢ معه عدد (١) مرافق١٩٦٥/١٠/٢٧ حاتم عماد محمد ابراهيم طيران٥١ ٧٠٠بنى سويف

١انثى٢ ٢٢٢٦٦١٠٢١٢٢٠٠٧٤٤ زوجةحاتم عماد محمد ابراهيم١٩٦٦/١٠/٢١ سعاد عبد العال عبد الحكيم مصطفى طيران٥٢ ٧٠٠/١بنى سويف

١انثى٢ ٢٤٢٥٤٠٤١٠٢٤٠١٤٢٣ ١٩٥٤/٠٤/١٠ مديحه ثابت محمد قناوى طيران٥٣ ٧٤٠المنيا

١ذكر١ ١٤٢٥٣٠٢٠٦١٤٠١٠٣٣ ١٩٥٣/٠٢/٠٦ خليل على عبد العزيز الردينى طيران٥٤ خلف مديرية الكهرباء ٧٧٥القليوبية

صفحة ٦ من ١١ ٢٠١٣/٠٥/١٩

رئيس قسم احلج باملديرية
التوقيع  /

مساعد مدير األمن للشئون االدارية و املالية
لــواء  /

يعتمد  ،   مدير األمـــن 

لــواء مساعد الوزير /
مدير ادارة الشئون االدارية باملديرية

التوقيع  /
مفتش الداخلية

لــواء  /



بىن سويفأمساء حجاج مـديـرية أمـن /

وزارة الداخلية

مركز/قسم بندر بىن سويف

رقم البطاقةتاريخ الميالداســـم الحاجم صلة القرابهاســــم المرافق وسيلة السفر

اإلدارة العامة للشئون اإلدارية
حج عام ١٤٣٤ هـ / ٢٠١٣ ماىل اإلدارة العامة للشئون االدارية  

الفائزون بالقرعة 

النوع 
ذكر/انثى

رقم الطلبالعنوان و مديرية اإلقامةمديرية الميالد

١ذكر١ ٢٢٢٤٤١٠٠١٢٢٠٠٣٥٢ ١٩٤٤/١٠/٠١ احمد رجب احمد عوض طيران٥٥ ش الجمهورية ٧٨٤بنى سويف

١ذكر١ ٢٢٢٤٤٠٩١٨٢٢٠٠١٧١ معه عدد (١) مرافق١٩٤٤/٠٩/١٨ جوده حسب النبى جوده عبد المجيد طيران٥٦ ش ابو بكر ٨٠٦بنى سويف

١انثى٢ ٢٢٢٤٧٠٢١٤٢٢٠٠٠٤٥ زوجةجوده حسب النبى جوده عبد المجيد١٩٤٧/٠٢/١٤ فائقه محمد عبد النبى عيد طيران٥٧ ش ابو بكر ٨٠٦/١بنى سويف

١ذكر١ ٢٢٢٥٨٠٥١٨٢٢٠٠٦٥٧ ١٩٥٨/٠٥/١٨ سيد حسين برعى حسن طيران٥٨ ش عبد السالم عارف ٨٥٣بنى سويف

١انثى٢ ١٢٦٧٠٧٠٤٠١٠٢٣٦٦ ١٩٦٧/٠٧/٠٤ حنان فؤاد محمود الجمل طيران٥٩ ش عبد السالم عارف ٨٥٤القاهرة

١انثى٢ ٢٢٢٥٧٠٥١٥٢٢٠٠٠٤٦ ١٩٥٧/٠٥/١٥ شوق مخيمر عبد المنعم عبد الرحمن طيران٦٠ ش البشرى ٩٢٧بنى سويف

١ذكر١ ٢٢٢٥٣٠٩١٩٢٢٠٠١٥١ ١٩٥٣/٠٩/١٩ ابراهيم حامد ابراهيم الخليلى طيران٦١ ش ٢٣ يوليو ٩٧٠بنى سويف

١انثى٢ ٢٢٢٤٤٠٨١٠٢٢٠٠٠٦٣ ١٩٤٤/٠٨/١٠ سميحه حسين محمد ابراهيم طيران٦٢ مقبل ٩٧٧بنى سويف

١ذكر١ ٢٢٢٤٩٠٩١٤٢٢٠٠٢٣٥ معه عدد (١) مرافق١٩٤٩/٠٩/١٤ عبد المعز احمد محمود حسن طيران٦٣ الجزيرة ٩٩٢بنى سويف

صفحة ٧ من ١١ ٢٠١٣/٠٥/١٩

رئيس قسم احلج باملديرية
التوقيع  /

مساعد مدير األمن للشئون االدارية و املالية
لــواء  /

يعتمد  ،   مدير األمـــن 

لــواء مساعد الوزير /
مدير ادارة الشئون االدارية باملديرية

التوقيع  /
مفتش الداخلية

لــواء  /



بىن سويفأمساء حجاج مـديـرية أمـن /

وزارة الداخلية

مركز/قسم بندر بىن سويف

رقم البطاقةتاريخ الميالداســـم الحاجم صلة القرابهاســــم المرافق وسيلة السفر

اإلدارة العامة للشئون اإلدارية
حج عام ١٤٣٤ هـ / ٢٠١٣ ماىل اإلدارة العامة للشئون االدارية  

الفائزون بالقرعة 

النوع 
ذكر/انثى

رقم الطلبالعنوان و مديرية اإلقامةمديرية الميالد

١انثى٢ ٢٢٢٥٤١١١٤٢٢٠٠١٤١ زوجةعبد المعز احمد محمود حسن١٩٥٤/١١/١٤ فاطمه حسين محمود ابو نورج طيران٦٤ الجزيرة ٩٩٢/١بنى سويف

١انثى٢ ٢٢٢٤٩٠٢٢٠٢٢٠٠٢٠١ ١٩٤٩/٠٢/٢٠ نجوى على محمد على عزوز طيران٦٥ عزبة عزوز ١٠٧٠بنى سويف

١ذكر١ ٢٢٢٦٠٠٣٣٠٢٢٠٠١٧١ ١٩٦٠/٠٣/٣٠ جمال محمد على عبد الجواد طيران٦٦ ش متولى الشعراوى ١٠٧٩بنى سويف

١انثى٢ ٢٢٢٥٣٠١١٠٢٢٠١٠٤٨ ١٩٥٣/٠١/١٠ صبحه احمد احمد عبد العال طيران٦٧ الجزيرة ١١٠٣بنى سويف

١ذكر١ ٢٢٢٧٤٠٤٠٥٢٢٠٠٠٧١ ١٩٧٤/٠٤/٠٥ محمد ربيع جمعه محمد طيران٦٨ ش المدارس ١١٢٣بنى سويف

١انثى٢ ٢٢٢٥١٠٩١٥٢٢٠٠٠٦١ ١٩٥١/٠٩/١٥ الفت عبد العليم محمد احمد طيران٦٩ ارض المحلج ١١٤٥بنى سويف

١ذكر١ ٢٢٢٥٤٠٥١٦٢٢٠٠١٥٦ ١٩٥٤/٠٥/١٦ محمود يوسف حميده كيالنى طيران٧٠ ش الصديق ١١٦٥بنى سويف

١ذكر١ ٢٢٢٦٣٠٨١٥٢٢٠١٣١٤ معه عدد (١) مرافق١٩٦٣/٠٨/١٥ ربيع حنفى محمود محمد طيران٧١ بنىسويف الجديدة ١١٩٥بنى سويف

١انثى٢ ٢٢٢٦٢٠٥١٦٢٢٠٠١٤٢ زوجةربيع حنفى محمود محمد١٩٦٢/٠٥/١٦ منى محمد هاشم حمد طيران٧٢ ١١٩٥/١بنى سويف

صفحة ٨ من ١١ ٢٠١٣/٠٥/١٩

رئيس قسم احلج باملديرية
التوقيع  /

مساعد مدير األمن للشئون االدارية و املالية
لــواء  /

يعتمد  ،   مدير األمـــن 

لــواء مساعد الوزير /
مدير ادارة الشئون االدارية باملديرية

التوقيع  /
مفتش الداخلية

لــواء  /



بىن سويفأمساء حجاج مـديـرية أمـن /

وزارة الداخلية

مركز/قسم بندر بىن سويف

رقم البطاقةتاريخ الميالداســـم الحاجم صلة القرابهاســــم المرافق وسيلة السفر

اإلدارة العامة للشئون اإلدارية
حج عام ١٤٣٤ هـ / ٢٠١٣ ماىل اإلدارة العامة للشئون االدارية  

الفائزون بالقرعة 

النوع 
ذكر/انثى

رقم الطلبالعنوان و مديرية اإلقامةمديرية الميالد

١انثى٢ ٢٢٢٦٤٠٥١٠٢٢٠٠٩٦٧ ١٩٦٤/٠٥/١٠ سونيا حسن محمود محمد طيران٧٣ ارض المحلج ١٢١٣بنى سويف

١ذكر١ ٢٢٢٤٨٠٥٢٩٢٢٠٠٠٥٥ ١٩٤٨/٠٥/٢٩ تاج الدين مصطفى محمد الزعيرى طيران٧٤ الرمد ١٢٣١بنى سويف

١ذكر١ ٢٢٢٥٠٠٢٠٦٢٢٠٠٠٩٧ معه عدد (١) مرافق١٩٥٠/٠٢/٠٦ زكريا عبد المطلب محمد عبد المقصود طيران٧٥ الغمراوى ١٢٧٢بنى سويف

١انثى٢ ٢٢٢٥٢٠٣٢٣٢٢٠٠٠٨٤ زوجةزكريا عبد المطلب محمد عبد المقصود١٩٥٢/٠٣/٢٣ زينب عبد الحفيظ محمد يوسف طيران٧٦ ١٢٧٢/١بنى سويف

١انثى٢ ٢٢٢٥٢٠٥٢٠٢٢٠٠٤٨١ ١٩٥٢/٠٥/٢٠ ابتسام محمد على عبد القادر طيران٧٧ الحميات ١٢٩٦بنى سويف

١ذكر١ ٢٢٢٦٣٠٤٣٠٢٢٠٠٠٧٣ ١٩٦٣/٠٤/٣٠ اشرف محمد الصلى على النبى هاشم طيران٧٨ الرمد ١٢٩٨بنى سويف

١ذكر١ ٢٢٢٦٥٠٧١٠٢٢٠١٠٧٣ معه عدد (١) مرافق١٩٦٥/٠٧/١٠ خالد على محمد زكى عبد الحميد طيران٧٩ الحى الغربى ١٣١٨بنى سويف

١انثى٢ ٢٢٢٧٠٠٣١١٢٢٠٠٠٤٦ زوجةخالد على محمد زكى عبد الحميد١٩٧٠/٠٣/١١ هدى عزوز على حسان طيران٨٠ ١٣١٨/١بنى سويف

١انثى٢ ٢٢٢٥٠١١١٤٢٢٠٠٣٢١ معه عدد (١) مرافق١٩٥٠/١١/١٤ زينب فضل عبد الحميد احمد طيران٨١ ش احمد عرابى ١٣٢٣بنى سويف

صفحة ٩ من ١١ ٢٠١٣/٠٥/١٩

رئيس قسم احلج باملديرية
التوقيع  /

مساعد مدير األمن للشئون االدارية و املالية
لــواء  /

يعتمد  ،   مدير األمـــن 

لــواء مساعد الوزير /
مدير ادارة الشئون االدارية باملديرية

التوقيع  /
مفتش الداخلية

لــواء  /



بىن سويفأمساء حجاج مـديـرية أمـن /

وزارة الداخلية

مركز/قسم بندر بىن سويف

رقم البطاقةتاريخ الميالداســـم الحاجم صلة القرابهاســــم المرافق وسيلة السفر

اإلدارة العامة للشئون اإلدارية
حج عام ١٤٣٤ هـ / ٢٠١٣ ماىل اإلدارة العامة للشئون االدارية  

الفائزون بالقرعة 

النوع 
ذكر/انثى

رقم الطلبالعنوان و مديرية اإلقامةمديرية الميالد

١ذكر١ ٢٢٢٧٥١٢٠٦٢٢٠٠١١٤ ابنزينب فضل عبد الحميد احمد١٩٧٥/١٢/٠٦ ياسر نشأت عبد العال محمد طيران٨٢ ١٣٢٣/١بنى سويف

١ذكر١ ١٢٦٤٠١٠٨٠١٠٤٦٣٧ معه عدد (١) مرافق١٩٦٤/٠١/٠٨ هشام عبد النبى عبد الجواد ضيف هللا طيران٨٣ الحى الغربى ١٣٦٥القاهرة

١انثى٢ ٢٢٦٦١٢١١٠٢٠١٦٢٥ زوجةهشام عبد النبى عبد الجواد ضيف هللا١٩٦٦/١٢/١١ حنان عبد الفتاح محمد بيومى طيران٨٤ ١٣٦٥/١االسكندرية

١انثى٢ ٢٢٢٥٠١٠٢٠٢٢٠١١٢١ ١٩٥٠/١٠/٢٠ عليه مخيمر على سيد طيران٨٥ الغمراوى ١٣٧١بنى سويف

١انثى٢ ٢٢٢٥١٠٩١٤٢٢٠٠٢٢٤ ١٩٥١/٠٩/١٤ انعام قرنى عبده ابراهيم طيران٨٦ ش اسالم ١٣٩٠بنى سويف

١ذكر١ ٢٢٢٥٣٠٩١٩٢٢٠٠٥١٨ معه عدد (١) مرافق١٩٥٣/٠٩/١٩ عيد قرنى احمد عزوز طيران٨٧ ش السنوسى ١٤١٩بنى سويف

١انثى٢ ٢٢٢٧٠٠١١٥٢٢٠٠٨٦١ زوجةعيد قرنى احمد عزوز١٩٧٠/٠١/١٥ امال محمد قرنى احمد طيران٨٨ ١٤١٩/١بنى سويف

١ذكر١ ٢٢٢٥٠١١٢٩٢٢٠٠٠٣٦ معه عدد (١) مرافق١٩٥٠/١١/٢٩ عمر سيد على عبد العال طيران٨٩ مقبل ١٤٤١بنى سويف

١انثى٢ ٢٢٢٥٤١١٠٥٢٢٠٠٠٨٨ زوجةعمر سيد على عبد العال١٩٥٤/١١/٠٥ تهانى ابراهيم علوانى احمد طيران٩٠ ١٤٤١/١بنى سويف

صفحة ١٠ من ١١ ٢٠١٣/٠٥/١٩

رئيس قسم احلج باملديرية
التوقيع  /

مساعد مدير األمن للشئون االدارية و املالية
لــواء  /

يعتمد  ،   مدير األمـــن 

لــواء مساعد الوزير /
مدير ادارة الشئون االدارية باملديرية

التوقيع  /
مفتش الداخلية

لــواء  /



بىن سويفأمساء حجاج مـديـرية أمـن /

وزارة الداخلية

مركز/قسم بندر بىن سويف

رقم البطاقةتاريخ الميالداســـم الحاجم صلة القرابهاســــم المرافق وسيلة السفر

اإلدارة العامة للشئون اإلدارية
حج عام ١٤٣٤ هـ / ٢٠١٣ ماىل اإلدارة العامة للشئون االدارية  

الفائزون بالقرعة 

النوع 
ذكر/انثى

رقم الطلبالعنوان و مديرية اإلقامةمديرية الميالد

١انثى٢ ٢٢٢٦٠١٠٢٢٢٢٠٠٨٢٦ ١٩٦٠/١٠/٢٢ سهام زين العابدين عبد العظيم عبد هللا طيران٩١ ش البشرى ١٤٦٠بنى سويف

١ذكر١ ٢٢٢٦٨١٢١٣٢٢٠٠٠٥٢ معه عدد (١) مرافق١٩٦٨/١٢/١٣ مجدى طه سيد شعبان طيران٩٢ برج الرحاب ١٤٧٤بنى سويف

١انثى٢ ٢٢٢٧٦٠٨١٥٢٢٠١٢٨١ زوجةمجدى طه سيد شعبان١٩٧٦/٠٨/١٥ هند محمد يوسف سعيد طيران٩٣ ١٤٧٤/١بنى سويف

١ذكر١ ٢٢٢٧٠٠٢١٣٢٢٠٠٧٣٩ ١٩٧٠/٠٢/١٣ عصام زين العابدين طه حافظ طيران٩٤ ش زين العابدين ١٥٠٠بنى سويف

١انثى٢ ٢٢٢٦٢٠٥٣١٢٢٠٠١٠٣ ١٩٦٢/٠٥/٣١ سميه حسن حسانين دسوقى طيران٩٥ ش ١٥ ١٥١٧بنى سويف

١انثى٢ ٢٢٢٤٧٠٣١٢٢٢٠٠٠٤٥ ١٩٤٧/٠٣/١٢ بدريه ابراهيم عبد اللطيف سعد طيران٩٦ المرماح ١٥٤١بنى سويف

صفحة ١١ من ١١ ٢٠١٣/٠٥/١٩

رئيس قسم احلج باملديرية
التوقيع  /

مساعد مدير األمن للشئون االدارية و املالية
لــواء  /

يعتمد  ،   مدير األمـــن 

لــواء مساعد الوزير /
مدير ادارة الشئون االدارية باملديرية

التوقيع  /
مفتش الداخلية

لــواء  /


