
بىن سويفأمساء حجاج مـديـرية أمـن /

وزارة الداخلية

مركز/قسم ببا

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 ٢٢٢٤٧٠٥٠١٢٢٠٠٧٠١ ١٩٤٧/٠٥/٠١ هانم على سيد احمد طيران١ الفقاعى ٤٤بنى سويف

١ذكر١ ٢٢٢٤٦٠٤٠٥٢٢٠٠٧٥٣ ١٩٤٦/٠٤/٠٥ سيد محمد عبد الجواد ابراهيم طيران٢ الجزيرة الشرقية ١٤٣بنى سويف

١انثى٢ ٢٢٢٤٦٠٦١٤٢٢٠٠٣٤٨ ١٩٤٦/٠٦/١٤ امنه محمد احمد عبد الصمد طيران٣ جزيرة الفقاعى ٢٠٣بنى سويف

١ذكر١ ٢٢٢٥٩٠٩٠٣٢٢٠٠٨٩٦ معه عدد (١) مرافق١٩٥٩/٠٩/٠٣ سيد محمد سيد احمد طيران٤ البرانقة ٢٦٠بنى سويف

١انثى٢ ٢٢٢٦٤٠٢١٩٢٢٠٠٧٤١ زوجةسيد محمد سيد احمد١٩٦٤/٠٢/١٩ عز عبد الجواد عبد الجواد محمد طيران٥ البرانقة ٢٦٠/١بنى سويف

١انثى٢ ٢٢٢٥١٠٧٢٤٢٢٠٠٣٢٦ ١٩٥١/٠٧/٢٤ فتحيه على على محمد طيران٦ بنى قاسم ٢٦٩بنى سويف

١ذكر١ ٢٢٢٥٠٠٦١٩٢٢٠٠٦٥٥ ١٩٥٠/٠٦/١٩ عبد التواب سالمه خلف هللا برباشى طيران٧ منيل موسى ٢٨٤بنى سويف

١انثى٢ ٢٢٢٤٣٠٢١٥٢٢٠٠٨٠١ معه عدد (١) مرافق١٩٤٣/٠٢/١٥ فاطمه محمد شعبان محمد طيران٨ غياضة الغربية ٣٠٩بنى سويف

١ذكر١ ٢٢٢٧٥٠٧٠٦٢٢٠١١٩٧ ابنفاطمه محمد شعبان محمد١٩٧٥/٠٧/٠٦ احمد محمد حميده شعبان طيران٩ غياضة الغرية ٣٠٩/١بنى سويف

صفحة ١ من ٧ 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 ببا

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 ٢٢٢٥٢٠٢١٥٢٢٠٠٨٢٦ ١٩٥٢/٠٢/١٥ نجاح جوده احمد ابو السعود طيران١٠ منيل موسى ٣٤٧بنى سويف

١انثى٢ ٢٢٢٣١٠١١٦٢٢٠٠٢٦٥ معه عدد (١) مرافق١٩٣١/٠١/١٦ خضره عيد ابو بكر عبد الغنى طيران١١ ٣٩٤بنى سويف

١ذكر١ ٢٢٢٦٦٠٧١٥٢٢٠٠٦٧٦ ابنخضره عيد ابو بكر عبد الغنى١٩٦٦/٠٧/١٥ على محمد جنيدى محمد طيران١٢ هربنت ٣٩٤/١بنى سويف

١ذكر١ ٢٢٢٤٣١١٠٩٢٢٠٠٣٧٦ معه عدد (١) مرافق١٩٤٣/١١/٠٩ عبد التواب عبد الوهاب احمد جوده طيران١٣ طنسا ٤٠٤بنى سويف

١انثى٢ ٢٢٢٥٢١٢٠١٢٢٠١٥٤٢ زوجةعبد التواب عبد الوهاب احمد جوده١٩٥٢/١٢/٠١ شربات طه احمد خميس طيران١٤ طنسا ٤٠٤/١بنى سويف

١انثى٢ ٢٢٢٤٤٠٣٠١٢٢٠٠٧٠٤ ١٩٤٤/٠٣/٠١ زينب ابراهيم محمد فولى طيران١٥ طنسا ٤٠٨بنى سويف

١ذكر١ ٢٢٢٥٦٠١١٢٢٢٠٠٨٩١ معه عدد (١) مرافق١٩٥٦/٠١/١٢ عمر خضراوى على عبد الفضيل طيران١٦ الفقاعى ٤٠٩بنى سويف

١انثى٢ ٢٣٢٦٥٠٥٠٤٢٣٠٠٤٢٢ زوجةعمر خضراوى على عبد الفضيل١٩٦٥/٠٥/٠٤ شاديه احمد حافظ حسين طيران١٧ الفقاعى ٤٠٩/١الفيوم

١انثى٢ ٢٢٢٢٣٠٢١٢٢٢٠٠٢٦٤ معه عدد (١) مرافق١٩٢٣/٠٢/١٢ مبروكه سعد ابراهيم خليل طيران١٨ فابريقة ببا ٤٤٧بنى سويف

صفحة ٢ من ٧ 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 ببا

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 ٢٢٢٥٨١٢٠٩٢٢٠٠٠٦٩ ابنهمبروكه سعد ابراهيم خليل١٩٥٨/١٢/٠٩ فاطمه رمضان احمد دكرورى طيران١٩ فابريقة ببا ٤٤٧/١بنى سويف

١ذكر١ ٢٢٢٦٧٠٥٣٠٢٢٠٠٦١٢ ١٩٦٧/٠٥/٣٠ جابر محمد على برعى طيران٢٠ سعيد جعفر ٤٤٩بنى سويف

١انثى٢ ٢٢٢٤٦١١١٠٢٢٠٠٧٤٨ ١٩٤٦/١١/١٠ رسميه عباس على حسان طيران٢١ طوه ٤٥٥بنى سويف

١ذكر١ ٢٢٢٦٠٠٢٢١٢٢٠٠٣٣٧ ١٩٦٠/٠٢/٢١ احمد عويس طه عيد طيران٢٢ المالحيه ٤٦٢بنى سويف

١انثى٢ ٢٢٢٤٦١٢١٩٢٢٠٠٤٦٧ ١٩٤٦/١٢/١٩ حكمه ياسين سيد سيد طيران٢٣ قمبش ٤٦٥بنى سويف

١انثى٢ ٢٢٢٥٥٠٤٢٤٢٢٠٠٦٤٣ ١٩٥٥/٠٤/٢٤ كريمه حسين ابو زيد جوده طيران٢٤ تل كفر منصور ٥٣٩بنى سويف

١ذكر١ ٢٢٢٨٢١٢١٢٢٢٠٢٢٣٥ ١٩٨٢/١٢/١٢ ياسر محمود عباس محمد طيران٢٥ قمبش ٥٥١بنى سويف

١ذكر١ ٢٢٢٧٥١١٢٨٢٢٠٠٤١١ ١٩٧٥/١١/٢٨ محمد كساب محمد طلب طيران٢٦ طوه ٥٨٨بنى سويف

١انثى٢ ٢٢٢٦٦٠٦٠٣٢٢٠٠١٨٨ ١٩٦٦/٠٦/٠٣ صباح محمد على شعيب طيران٢٧ بندر ببا ٥٩٧بنى سويف

صفحة ٣ من ٧ 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 ببا

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 ٢٢٢٤٨٠٦٠٥٢٢٠٠٧٣٩ ١٩٤٨/٠٦/٠٥ محمد طه محمد عويس طيران٢٨ قمبش ٦٢٢بنى سويف

١ذكر١ ٢٢٢٤٦٠١١٩٢٢٠٠٢٥٨ ١٩٤٦/٠١/١٩ محمود عبد العظيم محمد على طيران٢٩ بندر ببا ٦٣٢بنى سويف

١انثى٢ ٢٢٢٥٣٠٢٢٥٢٢٠١١٤٧ معه عدد (١) مرافق١٩٥٣/٠٢/٢٥ محمود رمضان محمود محمد طيران٣٠ صفط راشين ٦٣٤بنى سويف

١انثى٢ ٢٢٢٥٦١١١٣٢٢٠٠٩٦٧ زوجةمحمود رمضان محمود محمد١٩٥٦/١١/١٣ نجاه عبد اللطيف صابر عبد اللطيف طيران٣١ صفط ارشين ٦٣٤/١بنى سويف

١انثى٢ ٢٢٢٣٠٠٩٠٨٢٢٠٠٧٠٨ معه عدد (١) مرافق١٩٣٠/٠٩/٠٨ احسان عبد الحفيظ محمد شحاته طيران٣٢ قمبش ٦٣٩بنى سويف

١ذكر١ ٢٢٢٥٥٠٦٠٩٢٢٠٠٥٣٧ ابناحسان عبد الحفيظ محمد شحاته١٩٥٥/٠٦/٠٩ محمد احمد حسن احمد طيران٣٣ قمبش ٦٣٩/١بنى سويف

١ذكر١ ٢٢٢٤٨٠٨٢٧٢٢٠٠٤٧٣ معه عدد (١) مرافق١٩٤٨/٠٨/٢٧ سيد احمد احمد محمد طيران٣٤ جزيرة الفقاعى ٦٥٤بنى سويف

١انثى٢ ٢٢٢٥٣٠٩١٥٢٢٠١٣٨٤ زوجةسيد احمد احمد محمد١٩٥٣/٠٩/١٥ اكرام حسن محمد محمد طيران٣٥ جزية الفقاعى ٦٥٤/١بنى سويف

١ذكر١ ٢٢٢٦٤٠٥٠١٢٢٠٠٦٧٤ معه عدد (١) مرافق١٩٦٤/٠٥/٠١ غانم حسن عبد المجيد محمد طيران٣٦ منيل موسى ٦٧٣بنى سويف

صفحة ٤ من ٧ 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 ببا

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 ٢٢٢٦٤١٢٢٦٢٢٠٠٨٦٢ زوجةغانم حسن عبد المجيد محمد١٩٦٤/١٢/٢٦ سناء يوسف عبد المجيد محمد طيران٣٧ منيل موسى ٦٧٣/١بنى سويف

١ذكر١ ٢٢٢٥٧٠٩٠٤٢٢٠٠٣٧٢ معه عدد (١) مرافق١٩٥٧/٠٩/٠٤ عبد العظيم عبد السميع احمد دردير طيران٣٨ منيل موسى ٦٨٠بنى سويف

١انثى٢ ٢٢٢٥٩١٢٠٥٢٢٠١١٦٤ زوجةعبد العظيم عبد السميع احمد دردير١٩٥٩/١٢/٠٥ احالم احمد تمام دردير طيران٣٩ منيل موسى ٦٨٠/١بنى سويف

١ذكر١ ٢٢٢٤٥١٠٠٧٢٢٠٠٦٣١ معه عدد (١) مرافق١٩٤٥/١٠/٠٧ حسان محمد احمد حسان طيران٤٠ قمبش ٧١٠بنى سويف

١انثى٢ ٢٢٢٥٧١١٠٥٢٢٠١٠٦١ زوجةحسان محمد احمد حسان١٩٥٧/١١/٠٥ ناديه محمد منصور جارحى طيران٤١ قمبش ٧١٠/١بنى سويف

١انثى٢ ٢٢٢٦١١٢١٦٢٢٠٠٥٠١ ١٩٦١/١٢/١٦ نجاه عبد الخالق حسن محمد طيران٤٢ طنسا ٧٢٩بنى سويف

١انثى٢ ٢٢٢٣٧٠٩١٣٢٢٠٠٤٢١ معه عدد (١) مرافق١٩٣٧/٠٩/١٣ عليه سيد محمد بهى الدين طيران٤٣ الضباعنه ٧٣٩بنى سويف

١ذكر١ ٢٢٢٧٠٠١١٦٢٢٠٠٥٥٩ ابنعليه سيد محمد بهى الدين١٩٧٠/٠١/١٦ محمد فتح هللا يسن عبد هللا طيران٤٤ الضباعنه ٧٣٩/١بنى سويف

١انثى٢ ٢٢٢٣١٠٧٢٠٢٢٠١٠٢١ معه عدد (١) مرافق١٩٣١/٠٧/٢٠ امنه عويس عبد العليم خلف طيران٤٥ بنى ماضى ٨٠٣بنى سويف

صفحة ٥ من ٧ 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 ببا

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 ٢٢٢٥٨٠٢٠٦٢٢٠٠٦٣٨ ابنامنه عويس عبد العليم خلف١٩٥٨/٠٢/٠٦ سيد احمد على مبروك طيران٤٦ ٨٠٣/١بنى سويف

١ذكر١ ٢٢٢٥٠١١١٥٢٢٠٠٦٩٩ معه عدد (١) مرافق١٩٥٠/١١/١٥ محمد عبد الحميد حميده جنيدى طيران٤٧ منيل موسى ٨١٦بنى سويف

١انثى٢ ٢٢٢٥٤٠٢٠٨٢٢٠٠٥٤٧ زوجةمحمد عبد الحميد حميده جنيدى١٩٥٤/٠٢/٠٨ عويسيه خلف هللا عبد المجيد جنيدى طيران٤٨ ٨١٦/١بنى سويف

١ذكر١ ٢٢٢٣٥٠١٢٠٢٢٠٠٦٩٥ معه عدد (١) مرافق١٩٣٥/٠١/٢٠ عويس جوده السيد محمد طيران٤٩ ببا ٨٤٤بنى سويف

١ذكر١ ٢٢٢٧٢٠٨٠٩٢٢٠٠٦١٤ ابنعويس جوده السيد محمد١٩٧٢/٠٨/٠٩ محمد عويس جوده السيد طيران٥٠ ٨٤٤/١بنى سويف

١ذكر١ ٢٢٢٥١٠٦١٢٢٢٠٠٧٧٦ معه عدد (١) مرافق١٩٥١/٠٦/١٢ عيد شريف عبد هللا مطاوع طيران٥١ البكرية ٨٦٠بنى سويف

١انثى٢ ٢٢٢٤٧٠٤٠٥٢٢٠٠٦٢٦ اختعيد شريف عبد هللا مطاوع١٩٤٧/٠٤/٠٥ حكمت شريف عبد هللا مطاوع طيران٥٢ ٨٦٠/١بنى سويف

١انثى٢ ٢٢٢٥٦٠٣٢٥٢٢٠٠٥٨٥ ١٩٥٦/٠٣/٢٥ خضره عبد هللا شافعى على طيران٥٣ ببا ٨٧٦بنى سويف

١ذكر١ ٢٢٢٦٥١٢٢٥٢٢٠١١١٣ ١٩٦٥/١٢/٢٥ جوده ابراهيم جوده مبروك طيران٥٤ غياضة الغربية ٨٨٢بنى سويف

صفحة ٦ من ٧ 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 ببا

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 ٢٢٢٦٤١١٠٣٢٢٠٠٥٧٣ ١٩٦٤/١١/٠٣ محمد محمد ترياق رمضان طيران٥٥ بنى ماضى ٨٩٢بنى سويف

صفحة ٧ من ٧ 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  /


