
بىن سويفأمساء حجاج مـديـرية أمـن /

وزارة الداخلية

مركز/قسم اهناسيا

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 ٢٢٢٧٠٠٣١٣٢٢٠٠٣٧٩ ١٩٧٠/٠٣/١٣ جمال عويس كامل محمود طيران١ سدمنت الجبل ٥٥بنى سويف

١ذكر١ ٢٢٢٤٨١٢٢١٢٢٠٠٢٥١ ١٩٤٨/١٢/٢١ احمد بكرى احمد بكرى طيران٢ شاويش ١١١بنى سويف

١ذكر١ ٢٢٢٦٥٠٢١٩٢٢٠٠٣٩٧ ١٩٦٥/٠٢/١٩ محمد عبد الوهاب يوسف محمد طيران٣ بندر اهناسيا ٢٠١بنى سويف

١ذكر١ ٢٢٢٥٠١٢٠٥٢٢٠٠٥٩١ ١٩٥٠/١٢/٠٥ ضيف عبد اللطيف على طلبه طيران٤ بنى هانى ٢٠٣بنى سويف

١انثى٢ ٢٢٢٤٨٠٥٠٦٢٢٠٠٦٤١ ١٩٤٨/٠٥/٠٦ تفيته عيد جابر حسن طيران٥ منيل هانى ٢٢٣بنى سويف

١ذكر١ ٢٢٢٦٣٠٢٠٤٢٢٠٠٣٧٣ ١٩٦٣/٠٢/٠٤ رمضان سليمان سليم يوسف طيران٦ شرهى ٢٣٢بنى سويف

١انثى٢ ٢٢٢٥٧١٠٠٦٢٢٠٠٣٤٢ ١٩٥٧/١٠/٠٦ سميحه رجب عبد الحفيظ سالمه طيران٧ بندر اهناسيا ٢٣٧بنى سويف

١انثى٢ ٢٢٢٤٩٠٣٢٥٢٢٠٠٤٠٢ ١٩٤٩/٠٣/٢٥ نعمه تغيان جابر محمد طيران٨ بندر اهناسيا ٢٤٤بنى سويف

١انثى٢ ٢٢٢٤٩٠١٢٥٢٢٠٠٣٤٥ ١٩٤٩/٠١/٢٥ مفيده رمضان طه حسين طيران٩ نزلة المشارقة ٢٧٢بنى 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 اهناسيا

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 ٢٢٢٤٤٠٣٠٥٢٢٠٠٦١٨ ١٩٤٤/٠٣/٠٥ محمد عباس محمد حامد طيران١٠ بندر اهناسيا ٣٠١بنى سويف

١انثى٢ ٢٢٢٥٧٠١٢٤٢٢٠٠٤٦٥ ١٩٥٧/٠١/٢٤ ساميه على بهيج محمد طيران١١ بندر اهناسيا ٣٠٢بنى سويف

١انثى٢ ١٢٦١٠١٠١٠١٠٧٠٨٢ ١٩٦١/٠١/٠١ وفاء احمد احمد محمد سعد طيران١٢ بندر اهناسيا ٣٠٣القاهرة

١انثى٢ ٢٧٢٥٤٠٩٠٢٢٧٠٠٩٤٤ ١٩٥٤/٠٩/٠٢ توحيده محمد الحفنى محمد طيران١٣ النويرة ٣٣٤قنـا

١انثى٢ ٢٢٢٦١٠٥١٥٢٢٠٠٥٦٥ ١٩٦١/٠٥/١٥ حمديه عبد العزيز محمد عيسى طيران١٤ النويرة ٣٣٨بنى سويف

١انثى٢ ٢٢٢٥١٠٥١٠٢٢٠٠٤٠٤ ١٩٥١/٠٥/١٠ وفديه توفيق محمد احمد بديوى طيران١٥ ننا ٣٤٦بنى سويف

١ذكر١ ٢٢٢٤٩١٠٠٢٢٢٠٠٨٧٦ ١٩٤٩/١٠/٠٢ حجاج محمد عبد هللا عباس طيران١٦ كوم الرمل ٣٥٠بنى سويف

١انثى٢ ٢٢٢٤٧٠٨٠١٢٢٠٠٤٤١ ١٩٤٧/٠٨/٠١ فاطمه محمد امين حميده طيران١٧ ننا ٣٧١بنى سويف

١ذكر١ ٢٢٢٤٤٠١٢٠٢٢٠٠٦٣٥ معه عدد (١) مرافق١٩٤٤/٠١/٢٠ سالمه عبد السميع عبد النبى سيد طيران١٨ شرهى ٣٨١بنى 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 اهناسيا

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 ٢٢٢٥٣٠٣٠٩٢٢٠٠٢٦١ زوجةسالمه عبد السميع عبد النبى سيد١٩٥٣/٠٣/٠٩ فاطمه عبد الجليل عبد النبى سيد طيران١٩ شرهى ٣٨١/١بنى سويف

١ذكر١ ٢٢٢٥٦١٠١٧٢٢٠٠٥٥٦ معه عدد (١) مرافق١٩٥٦/١٠/١٧ سامى خليل حسن احمد طيران٢٠ النويرة ٣٩٢بنى سويف

١انثى٢ ٢٢٢٧٠٠٦١٣٢٢٠١٦٦٨ زوجةسامى خليل حسن احمد١٩٧٠/٠٦/١٣ منى عبد السالم حسن عبد الرحمن طيران٢١ النويرة ٣٩٢/١بنى سويف

١ذكر١ ٢٢٢٤٨٠٩٠٨٢٢٠٠٣٣٣ ١٩٤٨/٠٩/٠٨ عبد الهادى راغب احمد حسن طيران٢٢ طما فيوم ٤٠٤بنى سويف

١انثى٢ ٢٢٢٤٣١٢٢٩٢٢٠٠٢٦١ ١٩٤٣/١٢/٢٩ نعيمه سليمان خليل كليب طيران٢٣ العواونه ٤١٧بنى سويف

١انثى٢ ٢٢٢٤٣٠٨٠٤٢٢٠٠٥٠١ معه عدد (١) مرافق١٩٤٣/٠٨/٠٤ بثينه عبد الحليم محمد ابو زيد طيران٢٤ منهرو ٤٣٦بنى سويف

١ذكر١ ٢٢٢٧٣٠٣١٠٢٢٠٠٧٥١ ابنبثينه عبد الحليم محمد ابو زيد١٩٧٣/٠٣/١٠ سامح على احمد حسان طيران٢٥ منهرو ٤٣٦/١بنى سويف

١انثى٢ ٢٢٢٥١١٠٠٢٢٢٠١٠٠٤ معه عدد (١) مرافق١٩٥١/١٠/٠٢ فاطمه بكر عبد العزيز عبد الجليل طيران٢٦ قاى ٤٦٢بنى سويف

١ذكر١ ٢٢٢٧١١٢٢١٢٢٠١٧٩٥ ابنفاطمه بكر عبد العزيز عبد الجليل١٩٧١/١٢/٢١ محمد حسين احمد عبد الرسول طيران٢٧ قاى ٤٦٢/١بنى 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 اهناسيا

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 ٢٢٢٥٥١١١٢٢٢٠٠٤٩٢ ١٩٥٥/١١/١٢ محمد عطيه احمد محمد طيران٢٨ شاويش ٥١٥بنى سويف

١انثى٢ ٢٢٢٥٤٠٢٢٢٢٢٠٠٨٠١ ١٩٥٤/٠٢/٢٢ نوال معوض محمد كامل طيران٢٩ منشأة البدينى ٥٣٣بنى سويف

١انثى٢ ٢٢٢٤٣١٢٠٦٢٢٠٠٨٠٧ معه عدد (٢) مرافق١٩٤٣/١٢/٠٦ سميره محمد محمد اسماعيل طيران٣٠ منشاة عبد الصمد ٥٤٥بنى سويف

١ذكر١ ٢٢٢٧٥٠٥٢٧٢٢٠٠٧٣١ ابنسميره محمد محمد اسماعيل١٩٧٥/٠٥/٢٧ على حسان محمد حسن طيران٣١ منشاة عبد الصمد ٥٤٥/١بنى سويف

١انثى٢ ٢٢٢٨١٠٨٢٣٢٢٠٠٩٠٢ والدة الزوجسميره محمد محمد اسماعيل١٩٨١/٠٨/٢٣ مرفت احمد احمد عبد الجواد طيران٣٢ منشاه عبد الصمد ٥٤٥/٢بنى سويف

١انثى٢ ٢٢٢٤٢١١١٥٢٢٠١٠٤٦ معه عدد (١) مرافق١٩٤٢/١١/١٥ نفيسه عبد العزيز عيسى على طيران٣٣ العواونه ٥٥٠بنى سويف

١ذكر١ ٢٢٢٦٥١٠٠٨٢٢٠٠٧١٨ ابننفيسه عبد العزيز عيسى على١٩٦٥/١٠/٠٨ سالمه محمد امين موسى طيران٣٤ العواونه ٥٥٠/١بنى سويف

١ذكر١ ٢٢٢٥٥٠٧١٢٢٢٠٠١١٨ ١٩٥٥/٠٧/١٢ ثروت حسين محمد محمد طيران٣٥ منشاة الحاج ٥٧٩بنى سويف

١انثى٢ ٢٢٢٥٢١٢٠٤٢٢٠٠٣٦٢ ١٩٥٢/١٢/٠٤ احسان محمد على برعى طيران٣٦ ميانه ٦٢١بنى 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 اهناسيا

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 ٢٢٢٦٠٠٨٠١٢٢٠٢٠١٥ ١٩٦٠/٠٨/٠١ فايز على عبد العظيم على البنا طيران٣٧ براوه ٦٣٢بنى سويف

١ذكر١ ٢٢٢٦٨٠٧٢٢٢٢٠٠٦١٩ ١٩٦٨/٠٧/٢٢ حمدى محمد امين محمد طيران٣٨ شاويش ٦٣٥بنى سويف

١ذكر١ ٢٢٢٧٦١٢٢٦٢٢٠١٠٥٥ معه عدد (١) مرافق١٩٧٦/١٢/٢٦ ايهاب محمد حسن عبد الحفيظ طيران٣٩ الهرم ٥٠٠٠٠بنى سويف

١انثى٢ ١٦٢٨٠١١٠٢١٦٠٢٦٠١ زوجةايهاب محمد حسن عبد الحفيظ١٩٨٠/١١/٠٢ لبنى طه عبد اللطيف رشيد طيران٤٠ ٥٠٠٠٠/١الغربية

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  /


