
بىن سويفأمساء حجاج مـديـرية أمـن /

وزارة الداخلية

مركز/قسم مركز 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 ٢٢٢٥٢١١٠٨٢٢٠٠٣١٨ ١٩٥٢/١١/٠٨ عبد الشافى محمد عبد الجواد احمد طيران١ بنى عفان ٢٣بنى سويف

١ذكر١ ٢٢٢٥٠٠١١٦٢٢٠٠٣٧٣ معه عدد (١) مرافق١٩٥٠/٠١/١٦ محمد عبد الحليم محمد مصطفى طيران٢ بلفيا ٣٠بنى سويف

١انثى٢ ٢٢٢٦١٠٣٢٠٢٢٠٠٢٤١ زوجةمحمد عبد الحليم محمد مصطفى١٩٦١/٠٣/٢٠ لبنى عبد السالم زكى عويس طيران٣ بلفيا ٣٠/١بنى سويف

١ذكر١ ٢٢٢٥٣٠٢٠١٢٢٠١٧٩٧ معه عدد (١) مرافق١٩٥٣/٠٢/٠١ عزت ابو زيد عبد الرحيم حسين طيران٤ اهوه ٤٩بنى سويف

١انثى٢ ٢٢٢٦٢١٠٠٦٢٢٠٠٢٠٣ زوجةعزت ابو زيد عبد الرحيم حسين١٩٦٢/١٠/٠٦ حمديه عبد الستار احمد ناصف طيران٥ اهوه ٤٩/١بنى سويف

١ذكر١ ٢٢٢٣٩١١٠٥٢٢٠٠٣٧٧ معه عدد (١) مرافق١٩٣٩/١١/٠٥ عبد الستار كامل احمد فتح الباب طيران٦ اهوه ٩٥بنى سويف

١انثى٢ ٢٢٢٤٤٠٢١٧٢٢٠٠٨٤٤ زوجةعبد الستار كامل احمد فتح الباب١٩٤٤/٠٢/١٧ جوهره عبد العزيز حسن عمر طيران٧ اهوه ٩٥/١بنى سويف

١انثى٢ ٢٢٢٤٨٠٣٢٨٢٢٠٠٢٤١ ١٩٤٨/٠٣/٢٨ حمديه عبد الصمد مصطفى الزعيرى طيران٨ تزمنت الشرقية ١٦٩بنى سويف

١انثى٢ ٢٢٢٤٠٠٦٢٩٢٢٠٠٦٨٣ معه عدد (١) مرافق١٩٤٠/٠٦/٢٩ فكريه سليمان على على طيران٩ تزمنت الشرقية ١٧١بنى 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 مركز 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 ٢٢٢٦٥٠٦٢٠٢٢٠٠٦٣٩ ابنفكريه سليمان على على١٩٦٥/٠٦/٢٠ محمد احمد سيد محمد طيران١٠ تزمنت الرشقية ١٧١/١بنى سويف

١ذكر١ ٢٢٢٤١١١٠٦٢٢٠٠١٩٤ معه عدد (١) مرافق١٩٤١/١١/٠٦ ماهر لطيف جنيدى يوسف طيران١١ شريف باشا ١٧٦بنى سويف

١انثى٢ ٢٢٢٥٦٠٤٢٠٢٢٠٠٣٤٣ زوجةماهر لطيف جنيدى يوسف١٩٥٦/٠٤/٢٠ دالل حمدان طه احمد طيران١٢ شريف باشا ١٧٦/١بنى سويف

١انثى٢ ٢٢٢٦١١٠٠٧٢٢٠٠١٦٩ ١٩٦١/١٠/٠٧ ساميه عبد العظيم عبد الحميد معيوف طيران١٣ باروط ١٩٤بنى سويف

١ذكر١ ٢٢٢٥٩٠٨٢٣٢٢٠٠٢٧٤ ١٩٥٩/٠٨/٢٣ جابر شعبان سعد عويس طيران١٤ باروط ٢٤٢بنى سويف

١انثى٢ ٢٢٢٣٠١٢١٦٢٢٠٠٢٠٣ معه عدد (١) مرافق١٩٣٠/١٢/١٦ وهيبه محمود احمد محفوظ طيران١٥ بلفيا ٢٦٩بنى سويف

١ذكر١ ٢٢٢٦٤١٠١٥٢٢٠٠٥٣٨ ابن اختوهيبه محمود احمد محفوظ١٩٦٤/١٠/١٥ محمد شعبان محمد عويس طيران١٦ بلفيا ٢٦٩/١بنى سويف

١ذكر١ ٢٢٢٧٩١٢١٠٢٢٠٠٥٧٩ ١٩٧٩/١٢/١٠ ياسر محمد شاذلى عبد العظيم طيران١٧ بلفيا ٢٨٢بنى سويف

١ذكر١ ٢٢٢٧٦٠٨١٨٢٢٠٠١١٥ ١٩٧٦/٠٨/١٨ عبد هللا على محمد عيسوى طيران١٨ ابشنا ٢٨٥بنى 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 مركز 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 ٢٢٢٤٨٠٧٢٤٢٢٠٠٠٨١ معه عدد (١) مرافق١٩٤٨/٠٧/٢٤ مديحه عطا محمد شحات طيران١٩ الدوية ٢٩٥بنى سويف

١انثى٢ ٢٢٢٦٦٠٩٢٩٢٢٠٠٣٦٩ ابنهمديحه عطا محمد شحات١٩٦٦/٠٩/٢٩ تائبه عوض عبد الجواد هاشم طيران٢٠ الدوية ٢٩٥/١بنى سويف

١انثى٢ ١١٢٤٨٠٣٠١١١٠٠١٤٣ ١٩٤٨/٠٣/٠١ سناء عبد الغنى البهنساوى عبد المنعم طيران٢١ ابشنا ٣٦٨دمياط

١ذكر١ ٢٢٢٦٨٠٧١٣٢٢٠٠٧٧٦ ١٩٦٨/٠٧/١٣ عصام فاضل محمد زيدان طيران٢٢ بلفيا ٤٢٣بنى سويف

١ذكر١ ٢٢٢٥٣٠٨١٨٢٢٠٠٢١٥ ١٩٥٣/٠٨/١٨ طه بكرى سيد احمد طيران٢٣ بنى بخيت ٤٢٤بنى سويف

١ذكر١ ٢٢٢٢٩٠٧٠٢٢٢٠٠٢٣١ معه عدد (٢) مرافق١٩٢٩/٠٧/٠٢ حسين حسان عمار حسن طيران٢٤ العاللمه ٤٣٣بنى سويف

١انثى٢ ٢٢٢٤٠٠٩٠٨٢٢٠١٠٨٢ زوجةحسين حسان عمار حسن١٩٤٠/٠٩/٠٨ سلمى احمد يوسف ناصر طيران٢٥ العاللمه ٤٣٣/١بنى سويف

١ذكر١ ٢٢٢٦٦١٢٠٤٢٢٠٠٥١٨ ابنحسين حسان عمار حسن١٩٦٦/١٢/٠٤ محمد حسين حسان عمار طيران٢٦ العاللمه ٤٣٣/٢بنى سويف

١انثى٢ ٢٢٢٤٤١١٢٤٢٢٠٠٦٠٩ معه عدد (١) مرافق١٩٤٤/١١/٢٤ فاطمه صبحى محمد عبد الوهاب طيران٢٧ باها ٤٤٨بنى 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 مركز 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 ٢٢٢٦٧١٠٢٢٢٢٠٠٢٧٥ ابنفاطمه صبحى محمد عبد الوهاب١٩٦٧/١٠/٢٢ على فؤاد جبالى عبد الوهاب طيران٢٨ باها ٤٤٨/١بنى سويف

١انثى٢ ٢٢٢٣٨١٢١٣٢٢٠٠٦٠٩ معه عدد (١) مرافق١٩٣٨/١٢/١٣ سكينه محمد عبد الشريف بعرور طيران٢٩ اهناسيا الخضراء ٤٦٤بنى سويف

١ذكر١ ٢٢٢٧١٠٩١٨٢٢٠٠١٩٤ ابنسكينه محمد عبد الشريف بعرور١٩٧١/٠٩/١٨ مصطفى على جوده صالح طيران٣٠ اهناسيا الخضراء ٤٦٤/١بنى سويف

١ذكر١ ٢٢٢٥٢٠٦٢١٢٢٠٠١٩٢ ١٩٥٢/٠٦/٢١ احمد سعد سعيد طنطاوى طيران٣١ باها ٤٧٧بنى سويف

١انثى٢ ٢٢٢٥٧٠٧٣١٢٢٠٠١٦٤ ١٩٥٧/٠٧/٣١ يسريه عبد التواب حماد ليثى طيران٣٢ ابشنا ٤٩٥بنى سويف

١انثى٢ ٢٢٢٦٧١٢٢٨٢٢٠١٤٢٧ معه عدد (١) مرافق١٩٦٧/١٢/٢٨ ماجده جالل عبد العزيز محمد طيران٣٣ اهناسيا الخضراء ٥١٨بنى سويف

١ذكر١ ٢٢٢٨٨٠١١٠٢٢٠٠٤٧٩ ابنماجده جالل عبد العزيز محمد١٩٨٨/٠١/١٠ عبد الرحمن محمد محمود سليمان طيران٣٤ اهناسيا الخضراء ٥١٨/١بنى سويف

١انثى٢ ٢٢٢٤٨٠٦٢٧٢٢٠٠١٠١ ١٩٤٨/٠٦/٢٧ سيده عبد الحليم صالح ابو العينين طيران٣٥ الحالبية ٥٤٦بنى سويف

١ذكر١ ٢٢٢٥٩٠٣١٥٢٢٠٠٢٥٥ معه عدد (١) مرافق١٩٥٩/٠٣/١٥ محمود رشيدى سعداوى فيز هللا طيران٣٦ باها ٦٠٩بنى 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 مركز 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 ٢٢٢٦٤١٢٢٣٢٢٠٠٣٦١ زوجةمحمود رشيدى سعداوى فيز هللا١٩٦٤/١٢/٢٣ ماجده حسن محمود عبد العال طيران٣٧ باها ٦٠٩/١بنى سويف

١ذكر١ ٢٢٢٥٧٠٦٠٢٢٢٠١٢٧٦ معه عدد (١) مرافق١٩٥٧/٠٦/٠٢ حمدى طه محمد احمد طيران٣٨ بنى رضوان ٦٢٢بنى سويف

١انثى٢ ٢٢٢٦٦٠٢١٦٢٢٠١٣٢٦ زوجةحمدى طه محمد احمد١٩٦٦/٠٢/١٦ مديحه دينارى محمود محمد طيران٣٩ بنى رضوان ٦٢٢/١بنى سويف

١انثى٢ ٢٢٢٥٨٠٥٠٦٢٢٠٠٢٦٢ ١٩٥٨/٠٥/٠٦ نجات جمعه محمد رجب طيران٤٠ الحكامنه ٦٣٦بنى سويف

١ذكر١ ٢٣٢٥٤٠٨٢٣٢٣٠٠٢٧٦ ١٩٥٤/٠٨/٢٣ محمد كامل عبد المقصود على طيران٤١ تزمنت الشرقية ٦٤٥الفيوم

١ذكر١ ٢٢٢٣٠٠٧٠٤٢٢٠٠١٩٢ معه عدد (١) مرافق١٩٣٠/٠٧/٠٤ عبد هللا ابو بكر صبره محمد طيران٤٢ ابشنا ٦٥٠بنى سويف

١ذكر١ ٢٢٢٧٧٠٦١١٢٢٠٠٢٧٦ ابنعبد هللا ابو بكر صبره محمد١٩٧٧/٠٦/١١ عامر عبد هللا ابو بكر صبره طيران٤٣ ابشنا ٦٥٠/١بنى 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  /


