
بىن سويفأمساء حجاج مـديـرية أمـن /

وزارة الداخلية

مركز/قسم مسسطا

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 ٢٢٢٧٤٠٧٠٨٢٢٠٠٠٣١ ١٩٧٤/٠٧/٠٨ ايهاب ربيع عبدالوهاب عبداللطيف طيران١ مازورة ٢٧بنى سويف

١انثى٢ ٢٢٢٥٤١٠١٤٢٢٠٠١٦١ معه عدد (١) مرافق١٩٥٤/١٠/١٤ فيدان على محمد حسن طيران٢ دشطوط ١١١بنى سويف

١ذكر١ ٢٢٢٧٨٠٤٠٥٢٢٠٠١١٧ ابنفيدان على محمد حسن١٩٧٨/٠٤/٠٥ ايمن امين توفيق محمد طيران٣ دشطوط ١١١/١بنى سويف

١ذكر١ ٢٢٢٥٢١٠٢٢٢٢٠٠٨٩٩ ١٩٥٢/١٠/٢٢ محمد نجيب السيد محمود طيران٤ بندر سمسطا ١٢٩بنى سويف

١ذكر١ ٢٢٢٥١١٠٠٤٢٢٠٠١٧٩ ١٩٥١/١٠/٠٤ حسن على معوض على طيران٥ الشنطور ١٤٤بنى سويف

١ذكر١ ٢٢٢٦١٠٦٢٧٢٢٠١١١١ ١٩٦١/٠٦/٢٧ جمال حمدى عيد عرفات طيران٦ كفر بنى على ١٨٤بنى سويف

١ذكر١ ٢٢٢٥٩١٠٢٤٢٢٠٠٩٣٥ ١٩٥٩/١٠/٢٤ فايزى جابر خليفه ابراهيم طيران٧ بندر سمسطا ١٩٥بنى سويف

١انثى٢ ٢٢٢٥٠٠٩٢٤٢٢٠٠٨٤٧ ١٩٥٠/٠٩/٢٤ واعره صالح عبد اللطيف عبد القوى طيران٨ مثلجهان ٢١٧بنى سويف

١انثى٢ ٢٢٢٦٢١١١٥٢٢٠١٣٢٩ ١٩٦٢/١١/١٥ امال عبد اللطيف سد احمد عبد الجواد طيران٩ الشنطور ٢٢٠بنى سويف

صفحة ١ من ٤ 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 مسسطا

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 ٢٢٢٥١٠٦٠٦٢٢٠٠١٧٨ معه عدد (١) مرافق١٩٥١/٠٦/٠٦ جمعه عبد الصمد خضر يوسف طيران١٠ عزبة الصعايده ٢٢٢بنى سويف

١انثى٢ ٢٢٢٦٠٠٦١٥٢٢٠٠٧٨٨ زوجةجمعه عبد الصمد خضر يوسف١٩٦٠/٠٦/١٥ كريمه محمد امبارك يونس طيران١١ عزبة الصعايدة ٢٢٢/١بنى سويف

١ذكر١ ٢٢٢٦٩٠٥٠٣٢٢٠٠٠٣٧ ١٩٦٩/٠٥/٠٣ جمعه محمد عبد العظيم السيد طيران١٢ بندر سمسطا ٢٣٩بنى سويف

١ذكر١ ٢٢٢٥١٠٤٢٠٢٢٠٠١٥٤ ١٩٥١/٠٤/٢٠ حيدر محمود موسى ابراهيم طيران١٣ بنى حله ٢٧٥بنى سويف

١ذكر١ ٢٢٢٣٢٠٦٢٨٢٢٠٠٠٧٩ معه عدد (١) مرافق١٩٣٢/٠٦/٢٨ محمد محمود حسن كفافى طيران١٤ منشاة ابو مليح ٢٨٣بنى سويف

١انثى٢ ٢٢٢٥٢١١٠٦٢٢٠٠١٢٥ زوجةمحمد محمود حسن كفافى١٩٥٢/١١/٠٦ مبروكه عبد القادر معوض احمد طيران١٥ منشاة ابو مليح ٢٨٣/١بنى سويف

١ذكر١ ٢٢٢٤٧١١٢٨٢٢٠٠١٩٢ ١٩٤٧/١١/٢٨ سالم عبد الهادى عبد الرحيم على طيران١٦ الصعايدة ٢٩٢بنى سويف

١انثى٢ ٢٢٢٥١١١١٦٢٢٠٠٨٦١ ١٩٥١/١١/١٦ حميده كمال ابو هشيمه عبد الفتاح طيران١٧ دشاشه ٢٩٩بنى سويف

١ذكر١ ٢٢٢٨٣٠٩١٧٢٢٠٠٢١١ ١٩٨٣/٠٩/١٧ محمد موسى محمد رمضان طيران١٨ مازوره ٣٠٢بنى سويف

صفحة ٢ من ٤ 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 مسسطا

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 ٢٢٢٥٦١١٢٣٢٢٠٠١٠٧ ١٩٥٦/١١/٢٣ سعديه ابراهيم كامل عثمان طيران١٩ مازوره ٣٠٤بنى سويف

١ذكر١ ٢٢٢٢٩٠٢٠٥٢٢٠٠٢٥١ معه عدد (١) مرافق١٩٢٩/٠٢/٠٥ منصور عبد الحميد عبد الرازق محمد طيران٢٠ الكوم االحمر ٣١٧بنى سويف

١ذكر١ ٢٢٢٦٦٠٢٠٥٢٢٠٠٠٧٣ ابنمنصور عبد الحميد عبد الرازق محمد١٩٦٦/٠٢/٠٥ عبد الشفيع منصور عبد الحميد عبد الرازق طيران٢١ الكوم االحمر ٣١٧/١بنى سويف

١ذكر١ ٢٢٢٥٨٠٧٢٥٢٢٠٠١١٣ ١٩٥٨/٠٧/٢٥ صالح عبد الحميد عبود محمود طيران٢٢ مازوره ٣٢٦بنى سويف

١ذكر١ ٢٢٢٤٧١٠٠١٢٢٠٠٢٥٩ معه عدد (١) مرافق١٩٤٧/١٠/٠١ احمد على محمد عبد الجواد طيران٢٣ بندر سمسطا ٣٢٧بنى سويف

١انثى٢ ٢٢٢٤٧١١٠٨٢٢٠٠٧٢٤ زوجةاحمد على محمد عبد الجواد١٩٤٧/١١/٠٨ خضره سيد على نصار طيران٢٤ بندر سمسطا ٣٢٧/١بنى سويف

١انثى٢ ٢٢٢٣٩٠٢٠٦٢٢٠٠١٢١ معه عدد (١) مرافق١٩٣٩/٠٢/٠٦ معززه سلومه محمد حسن طيران٢٥ بندر سمسطا ٣٣٢بنى سويف

١ذكر١ ٢٢٢٧١٠٩٢٥٢٢٠٠٢١٩ ابنمعززه سلومه محمد حسن١٩٧١/٠٩/٢٥ محمود محمد عبد العظيم احمد طيران٢٦ بندر سمسطا ٣٣٢/١بنى سويف

١ذكر١ ٢٢٢٨٣٠١٣٠٢٢٠٠٤٧١ ١٩٨٣/٠١/٣٠ امين عدلى توفيق محمد طيران٢٧ دشطوط ٣٦١بنى سويف

صفحة ٣ من ٤ 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 مسسطا

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 ٢٢٢٥٢١١٠٣٢٢٠٠٢٠١ ١٩٥٢/١١/٠٣ حاكمه جمعه خليل احمد طيران٢٨ كوم النور ٣٩٨بنى سويف

صفحة ٤ من ٤ 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  /


