
بىن سويفأمساء حجاج مـديـرية أمـن /

وزارة الداخلية

مركز/قسم الفشن

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 ٢٢٢٤٧٠٥٢٠٢٢٠١٣٧١ ١٩٤٧/٠٥/٢٠ احمد عبد الرحمن احمد ابراهيم طيران١ الحيبه ٤٠بنى سويف

١ذكر١ ٢٢٢٦٠٠٧٠٥٢٢٠١١١٢ ١٩٦٠/٠٧/٠٥ رمضان لبيب محمود منصور طيران٢ الحيبه ٤٢بنى سويف

١ذكر١ ٢٢٢٥٣٠٣٠٢٢٢٠٠٨١٧ ١٩٥٣/٠٣/٠٢ صالح سعداوى على بركات طيران٣ عزبة كمون ٥٢بنى سويف

١ذكر١ ٢٢٢٦١٠٦١٣٢٢٠٠٦٥٤ ١٩٦١/٠٦/١٣ عاشور على يس على طيران٤ الفنت ٧١بنى سويف

١انثى٢ ٢٢٢٤٨٠٦١١٢٢٠٠٤٦٦ ١٩٤٨/٠٦/١١ سعدية احمد محمد عبد السميع طيران٥ الشقر ٧٥بنى سويف

١انثى٢ ٢٢٢٦٣٠٣٢٤٢٢٠١١٢٥ ١٩٦٣/٠٣/٢٤ نادية مصطفى محمد محمود طيران٦ الجمهود ٧٧بنى سويف

١ذكر١ ٢٢٢٥٠٠٦٣٠٢٢٠٠٦٥٦ معه عدد (١) مرافق١٩٥٠/٠٦/٣٠ عبد العظيم سعد محمد مصطفى طيران٧ بندر الفشن ١٠٨بنى سويف

١انثى٢ ٢٢٢٦١٠٣٢٨٢٢٠٠٦٤٥ زوجةعبد العظيم سعد محمد مصطفى١٩٦١/٠٣/٢٨ وفاء محمد احمد محمد طيران٨ بندر الفشن ١٠٨/١بنى سويف

١انثى٢ ٢٢٢٥٣١٠١٢٢٢٠٠٨٨٨ ١٩٥٣/١٠/١٢ نجيه اسماعيل محمد خليفه طيران٩ اقفهص ١٢١بنى سويف

صفحة ١ من ٥ 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 الفشن

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 ٢٢٢٥١٠٧٠٥٢٢٠٠٩٧٤ معه عدد (١) مرافق١٩٥١/٠٧/٠٥ شوقى عبد العال محمود على طيران١٠ بندر الفشن ١٢٤بنى سويف

١انثى٢ ٢٤٢٤٩٠١٠٢٢٤٠١٢٦١ زوجةشوقى عبد العال محمود على١٩٤٩/٠١/٠٢ سيده محمد عبد العزيز ابراهيم طيران١١ بندر الفشن ١٢٤/١المنيا

١انثى٢ ٢٢٢٥٩٠٣١٨٢٢٠٠٥٢٧ ١٩٥٩/٠٣/١٨ ثناء سيد احمد ابو العال طيران١٢ الفشن ٢٠٢بنى سويف

١ذكر١ ٢٢٢٥١٠٢١٠٢٢٠١٢٥٨ معه عدد (١) مرافق١٩٥١/٠٢/١٠ جمال سيد عبد هللا احمد طيران١٣ بنى صالح ٢١٩بنى سويف

١انثى٢ ٢٢٢٥٩٠٢٠٢٢٢٠٠٧٤٥ زوجةجمال سيد عبد هللا احمد١٩٥٩/٠٢/٠٢ عائشة احمد سيد محمد طيران١٤ بنى صالح ٢١٩/١بنى سويف

١انثى٢ ٢٢٢٦٥١١٣٠٢٢٠١١٢١ ١٩٦٥/١١/٣٠ جاز امين على حسين طيران١٥ الجمهود ٢٢٤بنى سويف

١انثى٢ ٢٢٢٣١٠٢١٦٢٢٠٠٤٦٦ معه عدد (١) مرافق١٩٣١/٠٢/١٦ وثانيه عبد الوهاب محمد حسن طيران١٦ اقفهص ٢٦٢بنى سويف

١ذكر١ ٢٢٢٥٣٠٦١٣٢٢٠٠٦٩٢ ابنوثانيه عبد الوهاب محمد حسن١٩٥٣/٠٦/١٣ طه حسن ابراهيم محمد طيران١٧ اقفهص ٢٦٢/١بنى سويف

١ذكر١ ٢٢٢٦٥١٠١٤٢٢٠١٠٩٣ ١٩٦٥/١٠/١٤ جمال احمد حسن محمد طيران١٨ الفنت ٢٦٣بنى سويف

صفحة ٢ من ٥ 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 الفشن

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 ٢٢٢٥٣٠٢٢٥٢٢٠٠٨٣٦ ١٩٥٣/٠٢/٢٥ صالح موسى محمد حسين طيران١٩ الحيبه ٢٨٧بنى سويف

١انثى٢ ٢٢٢٤٤٠٨٠٣٢٢٠٠٦٨١ معه عدد (١) مرافق١٩٤٤/٠٨/٠٣ سعاد خليل السيد خليل طيران٢٠ البرقى ٢٩٠بنى سويف

١ذكر١ ٢٢٢٦٧٠٥٣٠٢٢٠٠٧٣٦ ابنسعاد خليل السيد خليل١٩٦٧/٠٥/٣٠ حسن رجب مغربى عبد السالم طيران٢١ البرقى ٢٩٠/١بنى سويف

١انثى٢ ٢٢٢٥١٠٥٣٠٢٢٠٠٦٨١ ١٩٥١/٠٥/٣٠ كرم عبد الكريم خليفه عبد العاطى طيران٢٢ بنى صالح ٣١٣بنى سويف

١ذكر١ ٢٢٢٦٣٠٥٠٣٢٢٠٠٤١٢ ١٩٦٣/٠٥/٠٣ عرفه عطيه عبد الجواد حسانين طيران٢٣ منشأة السادات ٣٥٥بنى سويف

١انثى٢ ٢٢٢٣١٠٤١٨٢٢٠٠٧٠٨ معه عدد (١) مرافق١٩٣١/٠٤/١٨ بخاطرها ابراهيم منصور سليمان طيران٢٤ منسابه ٣٥٩بنى سويف

١ذكر١ ٢٢٢٥٩٠١٢٣٢٢٠٠٧٧٦ ابنبخاطرها ابراهيم منصور سليمان١٩٥٩/٠١/٢٣ عبد هللا عبد الكريم جاد المولى عبد هللا طيران٢٥ منسابه ٣٥٩/١بنى سويف

١انثى٢ ٢٢٢٥٣١٢١٦٢٢٠١٠٠٦ ١٩٥٣/١٢/١٦ فوزيه عبد الكريم جاد المولى عبد هللا طيران٢٦ عزبة تلت ٣٦٠بنى سويف

١ذكر١ ٢٢٢٦٨٠١٢٤٢٢٠١٥٧٥ ١٩٦٨/٠١/٢٤ محمد مصطفى عبد الوهاب محمد طيران٢٧ بندر الفشن ٣٦٦بنى سويف

صفحة ٣ من ٥ 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 الفشن

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 ٢٢٢٦٤٠٧٢٨٢٢٠٠٩٨٩ ١٩٦٤/٠٧/٢٨ زينب احمد صبرى محمد طيران٢٨ بندر الفشن ٣٧٠بنى سويف

١ذكر١ ٢٢٢٦٤١٠١٥٢٢٠١٧٥٥ ١٩٦٤/١٠/١٥ سعيد عبد الشافى محمد شتيوى طيران٢٩ الجمهود ٤١٢بنى سويف

١ذكر١ ٢٢٢٧٣٠٢٠٤٢٢٠١٢٣٣ ١٩٧٣/٠٢/٠٤ محمد احمد حسين عبد الحليم طيران٣٠ بندر الفشن ٤٤١بنى سويف

١ذكر١ ٢٢٢٢٨٠٥١٦٢٢٠٠٤١٢ معه عدد (١) مرافق١٩٢٨/٠٥/١٦ محمود محمد احمد نوح طيران٣١ الشقر ٤٥٤بنى سويف

١ذكر١ ٢٢٢٧١١١٠٦٢٢٠١٢٩٩ ابن اخمحمود محمد احمد نوح١٩٧١/١١/٠٦ احمد عيد محمد احمد طيران٣٢ بندر الفشن ٤٥٤/١بنى سويف

١ذكر١ ٢٢٢٦١١١٠٩٢٢٠٠٧٣١ ١٩٦١/١١/٠٩ مصطفى اسماعيل شحاته حسين طيران٣٣ بندر الفشن ٤٨٩بنى سويف

١ذكر١ ٢٢٢٥٤٠٩١٣٢٢٠٠٧٩٣ ١٩٥٤/٠٩/١٣ محمد عبد الحميد ابراهيم عبد الحميد طيران٣٤ بندر الفشن ٥٥٣بنى سويف

١انثى٢ ٢٢٢٥١٠٦٢٦٢٢٠٠٦٨٧ ١٩٥١/٠٦/٢٦ فتحيه ابراهيم محمد سليمان طيران٣٥ بندر الفشن ٥٧٥بنى سويف

١انثى٢ ٢٢٢٥٦٠٥٠٧٢٢٠١٣٠٦ ١٩٥٦/٠٥/٠٧ خيرات محمد احمد طه طيران٣٦ بندر الفشن ٥٧٦بنى سويف

صفحة ٤ من ٥ 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 الفشن

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 ٢٢٢٤٩٠٤١٢٢٢٠٠٨٨١ ١٩٤٩/٠٤/١٢ بهيجه دياب محمد الصادق احمد طيران٣٧ الحيبه ٥٧٩بنى سويف

١انثى٢ ٢٢٢٤٨٠٣١٦٢٢٠٠٨٠٨ ١٩٤٨/٠٣/١٦ سهام نعمه هللا عبد الرحمن جعفر طيران٣٨ البرقى ٦١٨بنى سويف

١ذكر١ ٢٢٢٥٠٠٨٢٤٢٢٠٠٥١٤ معه عدد (١) مرافق١٩٥٠/٠٨/٢٤ محمد ابراهيم عبد العليم عثمان طيران٣٩ الفنت ٦٢٤بنى سويف

١انثى٢ ٢٢٢٥١٠٨٢٧٢٢٠٠٧٤٢ زوجةمحمد ابراهيم عبد العليم عثمان١٩٥١/٠٨/٢٧ ناديه حسين محمد على طيران٤٠ الفنت ٦٢٤/١بنى سويف

١ذكر١ ٢٢٢٤٥١١٢٥٢٢٠١٢٣٣ ١٩٤٥/١١/٢٥ فراج عمار محمد عمران طيران٤١ شنرا ٦٥٦بنى سويف

١ذكر١ ٢٢٢٤٨٠٤١٩٢٢٠٠٢٧٢ ١٩٤٨/٠٤/١٩ عمر حسن مصطفى غنيمه طيران٤٢ الفشن ٦٨٠بنى سويف

١ذكر١ ٢٢٢٥٥٠٨١٥٢٢٠١٢٩٨ معه عدد (١) مرافق١٩٥٥/٠٨/١٥ جمال احمد عبد الفضيل قنديل طيران٤٣ البرقى ٧٢٨بنى سويف

١انثى٢ ٢٢٢٥٩١٢٠٤٢٢٠٠٨٢٨ زوجةجمال احمد عبد الفضيل قنديل١٩٥٩/١٢/٠٤ نظيمه محمد امام قنديل طيران٤٤ البرقى ٧٢٨/١بنى سويف

١انثى٢ ٢٢٢٥٤٠١٢٣٢٢٠٠٩٠١ ١٩٥٤/٠١/٢٣ زينب ابراهيم عبد الصمد منصور طيران٤٥ صفط النور ٧٤١بنى سويف

صفحة ٥ من ٥ 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  /


