
بىن سويفأمساء حجاج مـديـرية أمـن /

وزارة الداخلية

مركز/قسم ناصر

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 ٢٢٢٥٢٠٧١٧٢٢٠٠٤١٧ معه عدد (١) مرافق١٩٥٢/٠٧/١٧ احمد ابراهيم حماد عويس طيران١ الشناوية ٥بنى سويف

١انثى٢ ٢٢٢٦٥١٠١٤٢٢٠٠٧٤٧ زوجةاحمد ابراهيم حماد عويس١٩٦٥/١٠/١٤ امال عبد الجواد محمد عثمان طيران٢ الشناوية ٥/١بنى سويف

١ذكر١ ٢٢٢٤٦٠٧١٥٢٢٠٠٣٧٧ ١٩٤٦/٠٧/١٥ سلطان رياض راضى حماده طيران٣ الرياض ١٢بنى سويف

١ذكر١ ٢٢٢٣١٠٦١٨٢٢٠٠٣٧٩ معه عدد (١) مرافق١٩٣١/٠٦/١٨ سعد حسين خلف عويس طيران٤ المنصورة ١٤بنى سويف

١ذكر١ ٢٢٢٧٣١٠١٥٢٢٠٠١٣٨ ابنسعد حسين خلف عويس١٩٧٣/١٠/١٥ رمضان سعد حسين خلف طيران٥ المنصورة ١٤/١بنى سويف

١ذكر١ ٢٢٢٤٨٠٧٠١٢٢٠١٤١١ ١٩٤٨/٠٧/٠١ رجب عبد الصمد عبد التواب طيران٦ بنى عدى ١٨بنى سويف

١ذكر١ ٢٢٢٦٣١١٠٧٢٢٠١٢٧٩ معه عدد (١) مرافق١٩٦٣/١١/٠٧ لطفى سلطان عبد الجواد عثمان طيران٧ دنديل ٦٠بنى سويف

١انثى٢ ٢٣٢٦٨٠٧١٨٢٣٠٠٢٠٨ زوجةلطفى سلطان عبد الجواد عثمان١٩٦٨/٠٧/١٨ ناديه شعبان محمود عبد المجيد طيران٨ دنديل ٦٠/١الفيوم

١ذكر١ ٢٢٢٤٤١١٠١٢٢٠١٨٣٥ معه عدد (١) مرافق١٩٤٤/١١/٠١ عبد هللا عبد العزيز قناوى طيران٩ الشناوية ٨٠بنى سويف

صفحة ١ من ٦ 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 ناصر

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 ٢٢٢٥٥١٠٠٤٢٢٠١٢٦٢ زوجةعبد هللا عبد العزيز قناوى١٩٥٥/١٠/٠٤ صباح عبد التواب مراد شرخه طيران١٠ الشناوية ٨٠/١بنى سويف

١ذكر١ ٢٢٢٤٧٠٩٠٥٢٢٠٠٣٥١ ١٩٤٧/٠٩/٠٥ رمضان عزوز مرسى مخلوف طيران١١ بنى عدى ١١٠بنى سويف

١ذكر١ ٢٢٢٥١١١٠٢٢٢٠٠٣٥٧ معه عدد (١) مرافق١٩٥١/١١/٠٢ سعد محمد اسماعيل احمد الطالع طيران١٢ بندر ناصر ١٢٧بنى سويف

١انثى٢ ٢٢٢٥٢١١٠٤٢٢٠١٠٤٤ زوجةسعد محمد اسماعيل احمد الطالع١٩٥٢/١١/٠٤ راويه احمد اسماعيل الطالع طيران١٣ بندر ناصر ١٢٧/١بنى سويف

١ذكر١ ٢٢٢٥٠٠١٢٢٢٢٠٠٣٥١ معه عدد (١) مرافق١٩٥٠/٠١/٢٢ محمد رياض محمود سرور طيران١٤ بهبشين ١٢٨بنى سويف

١انثى٢ ٢٢٢٥٩٠٨٢٣٢٢٠٠٢٦٦ زوجةمحمد رياض محمود سرور١٩٥٩/٠٨/٢٣ فكريه محمد محمود سرور طيران١٥ بهبشين ١٢٨/١بنى سويف

١انثى٢ ٢٣٢٥٨٠٤٠٢٢٣٠٠٣٨١ ١٩٥٨/٠٤/٠٢ فضيله عبد هللا عبد النبى العادلى طيران١٦ بهبشين ١٤٨الفيوم

١انثى٢ ٢٢٢٢٩٠٩١٦٢٢٠٠٢٤٢ معه عدد (١) مرافق١٩٢٩/٠٩/١٦ فتحيه سيد احمد عثمان طيران١٧ الشناوية ٢٠٨بنى سويف

١ذكر١ ٢٢٢٦٥٠١٣٠٢٢٠٠٣٩١ ابنفتحيه سيد احمد عثمان١٩٦٥/٠١/٣٠ عمر محمد يوسف سعد طيران١٨ الشناوية ٢٠٨/١بنى سويف

صفحة ٢ من ٦ 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 ناصر

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 ٢٢٢٤٦٠٩١٢٢٢٠٠٣٧٥ معه عدد (١) مرافق١٩٤٦/٠٩/١٢ حسين حسن قرنى محمد طيران١٩ اشمنت ٢٥٤بنى سويف

١انثى٢ ٢٢٢٥٦٠٩١٤٢٢٠٠٣٦٧ زوجةحسين حسن قرنى محمد١٩٥٦/٠٩/١٤ عدوله احمد عبد العزيز صبره طيران٢٠ اشمنت ٢٥٤/١بنى سويف

١ذكر١ ٢٢٢٥٦١١٢٤٢٢٠٠٢٥٣ ١٩٥٦/١١/٢٤ محمد نعيم احمد محمد خليل طيران٢١ بندر ناصر ٢٥٥بنى سويف

١انثى٢ ٢٢٢٥٠١٢٠٦٢٢٠٠٩٠٤ ١٩٥٠/١٢/٠٦ سعاد محمد عبد العاطى حسين طيران٢٢ بهبشين ٢٦٣بنى سويف

١ذكر١ ٢٢٢٥٨٠٢٢٣٢٢٠٠٩١٣ ١٩٥٨/٠٢/٢٣ فرج عبد السالم حميده محمد طيران٢٣ طحا بوش ٢٧٤بنى سويف

١انثى٢ ٢٢٢٤٧١٠٣٠٢٢٠٠٢٢٨ ١٩٤٧/١٠/٣٠ ابتسام محمد حسين دبل طيران٢٤ بندر ناصر ٢٧٩بنى سويف

١انثى٢ ٢٢٢٨٤١٠٠٧٢٢٠١٢٦٧ ١٩٨٤/١٠/٠٧ مانجه سعد على سيد طيران٢٥ الرياض ٣٠٣بنى سويف

١ذكر١ ٢٢٢٨٢٠٥٢٥٢٢٠٠٥٧٢ ١٩٨٢/٠٥/٢٥ رضوان محمد رضوان سلومه طيران٢٦ الحمام ٣٠٦بنى سويف

١انثى٢ ٢٢٢٥١١٢٠٤٢٢٠٠٢٤٤ ١٩٥١/١٢/٠٤ فاطمه شلبى محمد عبد الجواد طيران٢٧ بندر ناصر ٣٤١بنى سويف

صفحة ٣ من ٦ 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 ناصر

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 ٢٢٢٤٤١١١١٢٢٠٠٢٠٨ ١٩٤٤/١١/١١ روحيه خليفه محمد خليفه طيران٢٨ بهبشين ٣٦٦بنى سويف

١ذكر١ ٢٢٢٧٢١٠٠٤٢٢٠٠٥١١ ١٩٧٢/١٠/٠٤ احمد محمد عبد الوهاب السعقان طيران٢٩ دالص ٤٥٥بنى سويف

١ذكر١ ٢٢٢٦٧٠١٢٢٢٢٠٠٥٧٨ معه عدد (١) مرافق١٩٦٧/٠١/٢٢ عاطف احمد جنيدى خليل طيران٣٠ بندر ناصر ٤٩١بنى سويف

١انثى٢ ٢٢٢٦٧٠٨٢٨٢٢٠٠٥٠٤ زوجةعاطف احمد جنيدى خليل١٩٦٧/٠٨/٢٨ ايمان جابر محمد خليل طيران٣١ بندر ناصر ٤٩١/١بنى سويف

١ذكر١ ٢٢٢٣٧١١٠٩٢٢٠٠٢٧٣ معه عدد (١) مرافق١٩٣٧/١١/٠٩ سيد على سيد غياض طيران٣٢ الرياض ٥٢٤بنى سويف

١ذكر١ ٢٢٢٨٠٠٣٠٤٢٢٠٠٦٩١ ابنسيد على سيد غياض١٩٨٠/٠٣/٠٤ محمد سيد على سيد طيران٣٣ الرياض ٥٢٤/١بنى سويف

١انثى٢ ٢٢٢٣٩٠٤٠٥٢٢٠١٤٢٣ معه عدد (١) مرافق١٩٣٩/٠٤/٠٥ جباليه عبد الجيد حسين جربوع طيران٣٤ الحمام ٥٥٣بنى سويف

١ذكر١ ٢٢٢٨١٠٢٠٤٢٢٠٠٧٩٧ ابنجباليه عبد الجيد حسين جربوع١٩٨١/٠٢/٠٤ مجدى سيد سليم الالفى طيران٣٥ الحمام ٥٥٣/١بنى سويف

١انثى٢ ٢٢٢٤٨٠٩١٢٢٢٠٠٣٠٧ ١٩٤٨/٠٩/١٢ حمديه درويش ابراهيم على طيران٣٦ نجع الديب ٥٦٣بنى سويف

صفحة ٤ من ٦ 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 ناصر

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 ٢٢٢٦٠١٢٠٩٢٢٠٠٨٤٨ ١٩٦٠/١٢/٠٩ ايمان كامل ابو زيد هديب طيران٣٧ الشناوية ٥٦٨بنى سويف

١ذكر١ ٢٢٢٧٢١٠٢٦٢٢٠٠٤٣١ ١٩٧٢/١٠/٢٦ عماد سيد حسين عوض طيران٣٨ الزيتون ٥٧٨بنى سويف

١ذكر١ ٢٢٢٨٠٠٢٢٦٢٢٠٠٢٩٧ ١٩٨٠/٠٢/٢٦ حسين سيد احمد عوض هللا طيران٣٩ الزيتون ٥٨١بنى سويف

١انثى٢ ٢٢٢٥٥٠١٢٤٢٢٠٠٨٤٩ ١٩٥٥/٠١/٢٤ خديجه نوح ابو عيطه حسانين طيران٤٠ غيط البحارى ٦٠٩بنى سويف

١ذكر١ ٢٢٢٥٧٠٤١٧٢٢٠٠١٣٥ معه عدد (١) مرافق١٩٥٧/٠٤/١٧ حمدى محمود خميس احمد طيران٤١ بندر ناصر ٦٨٩بنى سويف

١انثى٢ ٢٢٢٦٢٠٧٠٥٢٢٠٠٤٦٨ زوجةحمدى محمود خميس احمد١٩٦٢/٠٧/٠٥ زينات شعبان سيد سليمان طيران٤٢ بندر ناصر ٦٨٩/١بنى سويف

١ذكر١ ٢٢٢٤٨١٢١٣٢٢٠٠٢٩٢ ١٩٤٨/١٢/١٣ مبروك صالح سليمان صالح طيران٤٣ بهبشين ٦٩٢بنى سويف

١انثى٢ ٢٢٢٢١٠٧٠٣٢٢٠٠٨٦٥ معه عدد (١) مرافق١٩٢١/٠٧/٠٣ فاطمه عبد الخالق منشاوى على طيران٤٤ منشاه هديب ٦٩٥بنى سويف

١ذكر١ ٢٢٢٦٨٠٨٠١٢٢٠٢٠٥٤ ابنفاطمه عبد الخالق منشاوى على١٩٦٨/٠٨/٠١ مجدى عبد الحميد احمد سليمان طيران٤٥ منشاه هديب ٦٩٥/١بنى سويف

صفحة ٥ من ٦ 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 ناصر

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 ٢٢٢٧٢٠٩١٣٢٢٠١٢٩١ ١٩٧٢/٠٩/١٣ عبد العليم محمد عبد العليم محمد طيران٤٦ دنديل ٧٢٠بنى سويف

١ذكر١ ٢٢٢٦٣٠٣١٥٢٢٠١٠٣٧ ١٩٦٣/٠٣/١٥ جمال حامد سعيد عبد اللطيف طيران٤٧ بندر ناصر ٧٢٩بنى سويف

١ذكر١ ٢٢٢٧١٠٩٢٤٢٢٠٠١٥٦ معه عدد (١) مرافق١٩٧١/٠٩/٢٤ حسن محمود طه بدوى طيران٤٨ اشمنت ٧٤٥بنى سويف

١انثى٢ ٢٢٢٨٢٠٦٢٠٢٢٠٠٨٦١ زوجةحسن محمود طه بدوى١٩٨٢/٠٦/٢٠ امل محمد الفندى محمود محمد طيران٤٩ اشممنت ٧٤٥/١بنى سويف

صفحة ٦ من ٦ 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  /


