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نتيجة القرعة اللكترونية لحج الجمعيات

حاج

1436 هـ / 2015 م

الجمالي العام

وزارة التضامن الجتماعي

مديرية السماعيليه

أساسيالثاني حاجالعددحجاجالمستوىالدارة 13ابو صير

السم المحمولاسم الجمعيةالرقم القوميم

 1 01007134921 تنمية المجتمع بابوصوير25311091900211 مصطفى عبدالرؤف ابراهيم محمد

 2 01148220515 الخلفاء الراشدين بابوصوير25309191900397 جمعة السيد بركات سليمان

 3 0103333917 المرافق26211010400502 ليلى حسن محمد حسانين

 4 01015084625 تنمية المجتمع بابوصوير25603141900073 محمد اسماعيل على على

 5 01005631408 الخلفاء الراشدين بابوصوير25109021900156 السيد سالم بدران عدسة

 6 01005631408 المرافق25506251300785 نجاة السيد محمد عامر

 7 01142221019 تنمية المجتمع بابوصوير25901011302761 سامية عبدالسلم بليغ اسماعيل

 8 01002671132 الخلفاء الراشدين بابوصوير25002101900131 على عطية محمد عطية

 9 01002671132 المرافق25803091900068 كاميليا محمد محمد محمد

 10 01002671132 تنمية المجتمع بابوصوير25312021900148 كريمة عبدالستار عبدالرحمن محمد

 11 01007244851 تنمية المجتمع بابوصوير24905041900249 سويلمة عودة ناصر محمد

 12 01004734363 تنمية المجتمع بابوصوير25809181900375 غريب عباللة بشير عبداللة

 13 01112422215 المرافق26009251900308 فتحية محمود صبرى حسن القاضى
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مديرية السماعيليه

إحتياطيالثاني حاجالعددحجاجالمستوىالدارة 5ابو صير

السم المحمولاسم الجمعيةالرقم القوميم

 1 01008240128 الخلفاء الراشدين بابوصوير25509291900377 ابراهيم اسماعيل السيد حسين

 2 0100824128 المرافق25609241900061 ثريا عبدالحميد السيد حسين

 3 01210830919 الخلفاء الراشدين بابوصوير25207011900257 محمد احمد عيسى سعيد

 4 01063146308 الخلفاء الراشدين بابوصوير25508111900068 ثريا محمود حسن سليمان

 5 01227028498 تنمية المجتمع بابوصوير26512101900087 مهى حمد احمد محمد
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مديرية السماعيليه

أساسيالثاني حاجالعددحجاجالمستوىالدارة 31السماعيليه

السم المحمولاسم الجمعيةالرقم القوميم

 1 01141672709 نادي المل للمسنين26508061302044 بشرى عبد العزيز حسن شهاب

 2 0100166239 الحمد لتنمية المجتمع26011270300171 اسماعيل فاروق محمد اسماعيل

 3 01099500659 المجابرة25402081900201 هدي شحاتة عيسي شحاتة

 4 01274999052 نادي المل للمسنين26006061900302 سعيدة محى الدين بكر بدوى

 5 01282655085 نادي المل للمسنين25210180103367 هدى حسنى عبدالمحسن حسنين

 6 01020955472 الخير والبركه لرعاية 27709161900436

اليتاموالفقراء

ابراهيم حمدان محمد احمد

 7 01200535332 المرافق28402201900685 الزهراء محمد كامل عبد الجليل

 8 01282819991 تيسير الحج وتنمية المجتمع26803273300051 رجب خير عبد القادر جبريل

 9 01282819991 المرافق23306123300083 بريكه عوضه حسين بشير

 10 01282819991 المرافق24906013300097 مختار خير عبد القادر جبريل

 11 01117891726 المجابرة25003041900133 محمد عبدالمولى على موسى

 12 01117891726 المرافق25701180103026 هدى غازى محمد ابراهيم

 13 01227673063 العاملين بشركة كهرباء القناه26610071900259 احمد سيد عبداللة فضل

 14 01222283871 الشرعية لتعاون العاملين بالكتاب 25303221900321

والسنه المحمدية

افكار السيد محمد خفاجه

 15 01276483245 جمعية تيسير الحج والعمرة 26703111900565

للعاملين بالتربية والتعليم

فاطمه احمد محمد سكر

 16 01002428221 الحمد لتنمية المجتمع26304273400041 مليحة سالم غلى عياط

 17 01119363531 رعاية المسنين24212181900138 محمد محمد محمد العنتبلى

 18 01095461290 نادي المل للمسنين25302111900214 عبدالعظيم كامل عبد العظيم احمد

 19 01224368907 المرافق28404218800113 محمد عبدالعظيم كامل عبدالعظيم

 20 01206147622 جمعية الرعاية الجتماعية لتيسير 26304011900442

الحج والعمرة للعاملين بالجامعة

همت عبدالرحمن توفيق علي

 21 01068678232 جمعية تيسير الحج والعمرة 25307091900311

للعاملين بالتربية والتعليم

صلح الدين محمد محمد خليفة

 22 01068678232 المرافق25901041900247 ايتاس علي سلمة علي

 23 01223627892 الحمد لتنمية المجتمع26205240400285 هاله اسماعيل اسماعيل حسين

 24 01008250558 نادي المل للمسنين25006081900062 فلطمه محمد احمد محمدين

 25 01067195274 رعاية المسنين25501281302616 محقوظ محمد احمد سليمان

 26 01067195274 المرافق25701071900421 لطافة ابراهيم احمد فرج

 27 01091362757 العاملين بشركة كهرباء القناه26007121301957 عادل فهمى احمد محمد
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مديرية السماعيليه

 28 01227679816 الخير والبركه لرعاية 25303210100986

اليتاموالفقراء

نعمات السيد علي

 29 01224471396 الصحابه لتنمية المجتمع25506030300047 ماجده فريد احمد رضوان

 30 01062080828 الحمد لتنمية المجتمع25611221300339 سامى السيد عبد الحليم عطية

 31 01062808282 المرافق25509290400044 افراج عبد المنعم محمد ابو
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مديرية السماعيليه

إحتياطيالثاني حاجالعددحجاجالمستوىالدارة 12السماعيليه

السم المحمولاسم الجمعيةالرقم القوميم

 1 0222242236 نادي المل للمسنين25412021900291 عوض السيد عوض بكر

 2 01201285514 جمعية تيسير الحج والعمرة 23712280300214

للعاملين بالتربية والتعليم

مصطفى السيد حافظ محمد

 3 01228142006 العاملين بشركة كهرباء القناه26712081401495 نصر محمد حسن سليمان

 4 01207555537 المرافق27910191900501 ولء صلح سعيد صالح

 5 01289952624 نادي المل للمسنين25809081900181 نعمه منير عبد الرحمن محمد

 6 01005420100 الخير والبركه لرعاية 25001201900388

اليتاموالفقراء

محاسن محمد عبد العال محمد

 7 01228815353 العاملين بشركة كهرباء القناه25905131900047 ليلى عبدالعزيز عبدالمحسن عساكر

 8 01060809660 الحمد لتنمية المجتمع25810271301363 وفاء خليل اسماعيل البلبيسى

 9 01001151765 نادي المل للمسنين25608281200235 ناصر احمد احمد اسماعيل

 10 01001151765 المرافق26205141900144 منال محمد السيد محمد

 11 01009169034 نادي المل للمسنين25610261900154 احمد احمد ابوزيد السيد

 12 01001023291 المرافق25612070104067 نبيله احمد مرسى عبدالسميع
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مديرية السماعيليه

أساسيالثاني حاجالعددحجاجالمستوىالدارة 14التل الكبير

السم المحمولاسم الجمعيةالرقم القوميم

 1 01111777592 جمعية الصلح الجتماعى بالتل 28303071900043

الكبير

هبه سليمان محمد عبدالمنعم

 2 01112697881 المرافق27401161900032 عمرو على محمد عثمان

 3 01151280887 جمعية الصلح الجتماعى بالتل 25503121900455

الكبير

مهدى حسين محمد محمد

 4 01151280887 المرافق25811031900606 سعديه عبدالعزيز محمد خليل

 5 01122064950 المرافق28112261900121 نجوى مهدى حسين محمد

 6 01008080937 جمعية الصلح الجتماعى بالتل 26412211500071

الكبير

سامى عبد الغفار اسماعيل ضيف

 7 01008080937 المرافق26505051900041 حيهان عبد الغنى محمد الجاويش

 8 01211981766 جمعية الصلح الجتماعى بالتل 25303011900167

الكبير

سهير الهادى السيد عطا ا

 9 01002367714 جمعية تنمية المجتمع المحلى 25712041900673

بالبغادة

سعبد عبد الحميد عبد العزيز الجعار

 10 01146979486 المرافق26208201900041 شوقيه محمد محمد حسن

 11 01145079846 جمعية تنمية المجتمع المحلى بابو 26812231900066

عاشور

هناء محمود يوسف ابراهيم

 12 01280932617 جمعية الصلح الجتماعى بالتل 26112251303445

الكبير

شاديه موسى على موسى

 13 01146380447 جمعية الصلح الجتماعى بالتل 25709051900042

الكبير

نجاه محمد عبدالعزيز شحاته

 14 01275711633 جمعية الصلح الجتماعى بالتل 23805241900148

الكبير

سليمه ابوالمجد خلف خلف

Page 6 of 17False



مديرية السماعيليه

إحتياطيالثاني حاجالعددحجاجالمستوىالدارة 7التل الكبير

السم المحمولاسم الجمعيةالرقم القوميم

 1 01159736868 جمعية الصلح الجتماعى بالتل 25812311900578

الكبير

نجاح سليمان السيد حسانين

 2 01270032486 المرافق25909061900066 ماجده عبد الحميد احمد على

 3 01289012353 جمعية الصلح الجتماعى بالتل 25103181900073

الكبير

محمود محمد على حمضى

 4 01063774278 جمعية تنمية المجتمع المحلى بابو 26709121900111

عاشور

سعيد محمد احمد محمود

 5 01112323134 جمعية الصلح الجتماعى بالتل 27604191900043

الكبير

فاتن يوسف كامل يوسف

 6 01112323134 المرافق27601031900072 هانى عنتر السيد محمد

 7 01116790540 جمعية تنمية المجتمع المحلى بابو 25811091900044

عاشور

عفاف احمد احمد موسى
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مديرية السماعيليه

أساسيالثاني حاجالعددحجاجالمستوىالدارة 7القصاصين

السم المحمولاسم الجمعيةالرقم القوميم

 1 01204777212 جمعية تنمية المجتمع المحلى 26309211900066

بالقصاصين الجديدة

مرفت على عبدالنبى على

 2 01158966209 جمعية تنمية المجتمع المحلى 26009181900046

بالقصاصين الجديدة

وطنيه على عبدالرحمن محمد

 3 01222396453 جمعية تنمية المجتمع المحلى 25911071900328

بالقصاصين الجديدة

عواطف خليل عامر على شوشه

 4 01211674694 جمعية تنمية المجتمع المحلى 25312201900065

بالقصاصين الجديدة

عواطف السيد السيد على

 5 01224275885 جمعية تنمية المجتمع المحلى 26402281900471

بالقصاصين الجديدة

حسين السيد محمد سالم

 6 01286756471 جمعيه النورلتنميه المجتمع 24201021301945

بالمحسمه المحطه

تحيه عبدالحميد  غيضان

 7 01224741737 جمعيه النورلتنميه المجتمع 24909221900048

بالمحسمه المحطه

سعاد ابراهيم ابراهيم كيلنى
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مديرية السماعيليه

إحتياطيالثاني حاجالعددحجاجالمستوىالدارة 3القصاصين

السم المحمولاسم الجمعيةالرقم القوميم

 1 01202029666 جمعية تنمية المجتمع المحلى 26102192500392

بالقصاصين الجديدة

رجب عبدالحميد عبدالرحمن احمد

 2 01202029666 المرافق25806122500305 جملت عبدالرازق صالح سويفى

 3 0125874366 جمعية تنمية المجتمع المحلى 27005051900123

بالقصاصين الجديدة

ليلى محمد امين على
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مديرية السماعيليه

أساسيالثاني حاجالعددحجاجالمستوىالدارة 4القنطرة شرق

السم المحمولاسم الجمعيةالرقم القوميم

 1 01064428466 الجمعية الخيرية السلمية24910201900287 سلوم غنيم سليم سالم

 2 01005378635 الجمعية الخيرية السلمية27205181801436 محمد اعمر عواد عامر

 3 01005378635 المرافق27805151803644 هبه محمد صالح محمد

 4 01008113140 الجمعية الخيرية السلمية26107171900244 منى السيد ابراهيم عبد المنعم
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مديرية السماعيليه

إحتياطيالثاني حاجالعددحجاجالمستوىالدارة 2القنطرة شرق

السم المحمولاسم الجمعيةالرقم القوميم

 1 01065272036 الجمعية الخيرية السلمية25506221900338 محمود احمد عطية احمد

 2 01065272036 المرافق26011031900468 منى احمد صالح البلسى
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مديرية السماعيليه

أساسيالثاني حاجالعددحجاجالمستوىالدارة 12القنطرة غرب

السم المحمولاسم الجمعيةالرقم القوميم

 1 01061730872 العروة الوثقى26502101900472 ابراهيم على سليمان شلبى

 2 1220742751 المرافق27307031900361 فاتن ابراهيم سليمان شلبى

 3 01067292990 العروة الوثقى25808262601317 احمد محمود جوده محمد

 4 01006042938 الشرعية لتعاون العاملين بالكتاب 26407191900317

والسنه المحمدية بالقنطرة غرب

الحسن ثابت ابراهيم عوض

 5 01205800503 الشرعية لتعاون العاملين بالكتاب 26612052603009

والسنه المحمدية بالقنطرة غرب

فايزه عبد الرسول احمد محمد

 6 01007322366 الشرعية لتعاون العاملين بالكتاب 25708291900493

والسنه المحمدية بالقنطرة غرب

على السيد عطيه احمد

 7 01007322366 المرافق26101301900367 غيته منصور حسين منصور

 8 01006850539 العروة الوثقى23807241900094 شيتوى حسونه محيسن محسن

 9 01006850539 المرافق24906263400089 منصوره عميره محسن محمد

 10 1222474551 الشرعية لتعاون العاملين بالكتاب 27809251604296

والسنه المحمدية بالقنطرة غرب

احمد مكاوى حداد توقيق

 11 01226669091 المرافق28210121900653 بلل مكاوى حداد توفيق

 12 01226669091 المرافق25604261900405 فوزيه خليفه عمر خليفه
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مديرية السماعيليه

إحتياطيالثاني حاجالعددحجاجالمستوىالدارة 5القنطرة غرب

السم المحمولاسم الجمعيةالرقم القوميم

 1 01002736094 الشرعية لتعاون العاملين بالكتاب 27309301900255

والسنه المحمدية بالقنطرة غرب

اسلم ابراهيم محمد عبدالهادى

 2 01002736094 المرافق24706150300127 كريمه حامد يوسف بزه

 3 01141751742 الشرعية لتعاون العاملين بالكتاب 25905201900392

والسنه المحمدية بالقنطرة غرب

عواد رحيل محمد حسين

 4 01141751742 المرافق26506211900163 مريم محمود سليم سليمان

 5 01002007548 المرافق24506033400081 صبحه محمد سليمان محمد
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مديرية السماعيليه

أساسيالثاني حاجالعددحجاجالمستوىالدارة 14المركز

السم المحمولاسم الجمعيةالرقم القوميم

 1 01007459393 ابو ادم للرعاية والتنمية الجتماعية26312141900161 فاطمة عبد الرازق على عبده

 2 01013647946 تنمية المجتمع بالضبعية25808181900069 محمدية ابراهيم عبدالكريم خلف

 3 01013838529 تنمية المجتمع بالضبعية26301121900201 هدى عرفات عبد ا عبد الفتاح

 4 01064706707 المرافق26506231900143 كريمة عرفات عبدا عبدالفتاح

 5 01006950110 تنمية المجتمع بنفيشة27003311400593 مجدى السيد على سليم

 6 01006950110 المرافق24903250400161 عديله عبدالعظيم احمد دسوقى

 7 01284121244 جمعية الصفا والمروة25602011900083 سميرة عبد العزيز سعد حسانين

 8 01005649772 تنمية المجتمع بالضبعية25610131900438 احمد اسماعيل احمد عبدا

 9 01005649772 المرافق25712290101209 رجاء حسن محمد حامد

 10 01099839638 جمعية الصفا والمروة25911041900153 سمير عبد الحميد خليل جراد

 11 01221170280 رواد العمل الجتماعى بعلى عيد26211221900277 محمود على على احمد

 12 01221170280 المرافق27103221400904 منى خير يوسف اسماعيل

 13 01221170280 المرافق27311172702543 حنان على على احمد

 14 01013887197 تنمية المجتمع بالضبعية25003011200757 مصطفى متولى ابراهيم غنيم
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مديرية السماعيليه

إحتياطيالثاني حاجالعددحجاجالمستوىالدارة 6المركز

السم المحمولاسم الجمعيةالرقم القوميم

 1 01001997006 ابو ادم للرعاية والتنمية الجتماعية25907121900084 جليلة محمد على سليمان

 2 01066772269 جمعية انصار السنة المحمدية25804132700458 حجاج يوسف احمد حسن

 3 01067973822 المرافق27012290200181 حنان طلب عمران على

 4 01068961805 تنمية المجتمع بالضبعية26104121900163 منى محمد محمد الفجال

 5 01284121244 جمعية الصفا والمروة25206101900101 سعدية عبدالسلم عطية عبدالطيف

 6 01065694997 رواد العمل الجتماعى بعلى عيد26001111900251 احمد ابراهيم شحات على
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مديرية السماعيليه

أساسيالثاني حاجالعددحجاجالمستوىالدارة 12فايد

السم المحمولاسم الجمعيةالرقم القوميم

 1 01098705845 الجمعية الشرعية بفايد26201201900062 سميه عبدالهادى محمود مصطفى

 2 01221577734 الجمعية الشرعية بفايد27605231900196 عمر على حسانين على

 3 01289802180 المرافق27703211900302 اميره السيد احمد محمد السيد

 4 01065348037 الجمعية الشرعية بفايد23709131900054 السيد ربيع احمد على

 5 01065348037 المرافق26601051900636 ربيع السيد ربيع احمد

 6 01272814130 المرافق27401011900905 عبير مصطفى على العايدى

 7 01003419439 الجمعية الشرعية بفايد25002151900264 زينب حسن سليمان محمد

 8 01288717974 الجمعية الشرعية بفايد25011051900169 عفاف احمد حسين على

 9 01143516759 الجمعية الشرعية بفايد26203101900378 عصام عبد ا مكي حامد

 10 01143516759 المرافق26903041900103 محاسن عبد الهادي عبد ا عبد 

الهادي
 11 01222572084 الجمعية الشرعية بفايد25203041202591 الباز عبدالرحيم حسن عبدالرحيم

 12 01222572084 المرافق25112261900227 فتحيه محمد قليل احمد

Page 16 of 17False



مديرية السماعيليه

إحتياطيالثاني حاجالعددحجاجالمستوىالدارة 6فايد

السم المحمولاسم الجمعيةالرقم القوميم

 1 01002696933 الجمعية الشرعية بفايد26209131300799 محمود حسن عمر السيد

 2 01002693933 المرافق26208251300826 ام محمد عبد النبي عبد الجواد عبد 

الحميد
 3 01002535391 الجمعية الشرعية بفايد26408141900118 السيد عبدالعليم على احمد

 4 01002535391 المرافق26812251900062 بدرية عبدالواحد غريب على

 5 01004401692 الجمعية الشرعية بفايد26802141900151 احمد مصطفى حسين احمد

 6 01004401962 المرافق24906011900127 هدى محمد عبدالعال حسن
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70 

نتيجة القرعة اللكترونية لحج الجمعيات

حاج

1436 هـ / 2015 م

الجمالي العام

وزارة التضامن الجتماعي

مديرية السويس

أساسيالثاني حاجالعددحجاجالمستوىالدارة 22الربعين

السم المحمولاسم الجمعيةالرقم القوميم

 1 01068917184 قفط للتنمية المجتمع25307120400072 عباس على محمد على

 2 01116257015 جمعية المبارك للخدمات 26305030400147

الجتماعية

امال محمود حسنين احمد

 3 01201301448 اولد على الخيرية26203310400153 سيد ياسين سيد احمد

 4 01158449797 اسيوط25804280200634 محمد حسن زبير علي

 5 01158449797 المرافق26101162800301 مريم عبدالماجد محمد نور

 6 01223774512 التوبة25505082700675 محمد حامد علي حسن كريم

 7 01099783467 المرافق26607030400241 زوبة احمد وزيري احمد

 8 01225109696 قفط للتنمية المجتمع25310302700811 عبد المنعم محمد على عوض

 9 0623331263 اهالى موشا25508072500731 عبد الكريم فتحى صديق محمد

 10 01221060913 التوبة24211030400129 بخيتة نصار محمد عبدالرحمن

 11 01222750532 اسيوط26802242701116 سمير يحى عبدالوهاب علي

 12 01222750532 المرافق27409100103289 سوسن سعد مصطفى محمد

 13 01004330318 السلم الخيرية28512100400037 محمد حسن عبدا عبدالراضى

 14 01004330318 المرافق25701270400178 حسن عبدا عبدالراضى احمد

 15 01221728108 النصر لتنمية خدمات المجتمع25412220400256 احمد محمد الساعي عوض

 16 01211745845 سنابل الخير26505180400128 سميرة محمود عوض حمد

 17 01226221776 سنابل الخير26210221301105 سعاد على مو الخشن

 18 01223576613 السيد البدوي26112110400358 عامر عطية ا عبد ا رضوان

 19 01223576613 المرافق27310011805524 رانيا على عبد اللطيف عبادى

 20 0623686919 السلم الخيرية23404032700765 فاطمة احمد حسين معوض

 21 0128351343 المرافق24606162700185 سعيدة احمد حسين معوض

 22 01271500342 السيد البدوي25704200400081 فادية متولى على محمد
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مديرية السويس

إحتياطيالثاني حاجالعددحجاجالمستوىالدارة 9الربعين

السم المحمولاسم الجمعيةالرقم القوميم

 1 01275113552 السيد البدوي26112140400298 محمد مصطفى محمد عبدالوهاب

 2 01275113552 المرافق27106012103225 سحر غريب محمد ابوالحسن

 3 01226948506 السيد البدوي26706010400285 منال احمد عبد الكريم محمد

 4 0623331260 السيد البدوي25601230400308 عزيزة عطية محمد عفيفي

 5 01116413444 السيد البدوي25512270400103 ناديه محمود مكي محمود

 6 01227274785 السيد البدوي26108290400141 نجوى علي حامد محمد فراج

 7 0623331263 السيد البدوي24711110400084 غرباوية الداكر علي احمد

 8 01224349409 السيد البدوي25208240400175 حسن علي علي بديوي شحاته

 9 01224349409 المرافق25712030400148 جندية ابراهيم احمد محمد الحلواني
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مديرية السويس

أساسيالثاني حاجالعددحجاجالمستوىالدارة 6الجناين

السم المحمولاسم الجمعيةالرقم القوميم

 1 01225999130 تنمية المجتمع بقرية عامر27307130101534 غريب عبدالفتاح غريب سعد

 2 01225999130 المرافق23712210400068 فتحية مصطفى سعد ابوالسعود

 3 01112705321 تنمية المجتمع بالشلوفة25407030400302 نجية باشا شحات عوض

 4 01220139236 تنمية المجتمع بشندورة25503011302323 نور علي مصباح ابراهيم نوح

 5 01119245533 تنمية المجتمع بقرية عامر25512241900164 فاطمه سليمان سليمان محمد

 6 01156862990 تنمية المجتمع بالجناين24701050400271 محمد محمد احمد البطراوي
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مديرية السويس

إحتياطيالثاني حاجالعددحجاجالمستوىالدارة 3الجناين

السم المحمولاسم الجمعيةالرقم القوميم

 1 01222267223 تنمية المجتمع بقرية عامر25711162600913 عزت ابراهيم عبدالرحمن محمد

 2 01061640272 المرافق25912260103982 سناء محمد ربيع امام

 3 01222267223 المرافق25602030400121 منيرة محمد الدرملي الشريف
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مديرية السويس

أساسيالثاني حاجالعددحجاجالمستوىالدارة 23السويس

السم المحمولاسم الجمعيةالرقم القوميم

 1 01226153304 المحافظة على القران الكريم25803030400291 احمد على مصطفى اسماعيل

 2 01069512777 التحاد النوبية25612252800697 احمد ابازيد شعيب احمد

 3 01069512777 المرافق26406050400225 فاطمة محجوب عثمان خليل

 4 01001629947 قباء للخدمات الجتماعية25306290400071 أحمد عبدا علي أحمد

 5 01283666499 تيسير الحج والزيارة بترسانة 25205240400117

السويس البحرية

رمضان سيد عبد الطيف محمد

 6 01283666499 المرافق25610180400246 سنية أحمد على القدرى

 7 01004036611 قباء للخدمات الجتماعية26810270400124 نجلء مصطفى رشوان محمد

 8 01027082808 قباء للخدمات الجتماعية26004110400237 مجدي محمد محمد عبدالرحمن

 9 01229764535 اسوان25701220400142 سلوى راشد شاذلى احمد

 10 01285720969 اسوان26512210400167 سامية حسانين حسن حسانين

 11 01285720969 المرافق25407220400201 ام السعد حسانين حسن ابو العل

 12 01280918900 تيسير الحج والزيارة بترسانة 25910050400281

السويس البحرية

ناهد حسن محمد كساب

 13 01227081062 تنمية المجتمع بالغريب24507100400187 كريمان سعد رزق محجوب

 14 0128830916 التحاد النوبية25204280400075 ابراهيم عوض احمد شريف

 15 0128830916 المرافق25503222800061 مقبولة كمال حسين جبر

 16 01227151437 سيدى الخضر25607280400153 احمد محمد محمد على

 17 01225492390 المرافق26005270400183 دولت انور زكى سعد

 18 01280845150 سيدى الخضر26102051900249 حنان غريب احمد ابراهيم

 19 0623331263 المحافظة على القران الكريم25510050400185 فاطمة امين محمد سعيد

 20 01099252412 تنمية المجتمع بالغريب23810220400092 سعيد السيد خليفة احمد

 21 01099252412 المرافق27511180400067 داليا سعيد السيد خليفه

 22 01223705868 المحافظة على القران الكريم25305180400311 محمود عبدالرحيم درويش محمود

 23 01141527840 المرافق26011240400286 منال يوسف اسماعيل يوسف
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مديرية السويس

إحتياطيالثاني حاجالعددحجاجالمستوىالدارة 9السويس

السم المحمولاسم الجمعيةالرقم القوميم

 1 01228122326 المحافظة على القران الكريم27501010108757 مصطفى حسين احمد حسن

 2 01067892591 المحافظة على القران الكريم25001230400068 زينب على حسين مصطفى

 3 01281134574 سيدى الخضر25704060400034 محمد السيد محمد على

 4 01281134574 المرافق26305160400068 امل محمد طه احمد

 5 01023255244 المحافظة على القران الكريم25609250400097 يسرى خليل محمود عبد ا

 6 01023255244 المرافق26310150400144 صباح بركات محمد عبد الوهاب

 7 01150373815 المحافظة على القران الكريم25903180400243 سيدة غريب احمد محمد

 8 01225824898 سيدى الخضر27712251701891 محمد محمود جمال ابو السعود

 9 01225824898 المرافق28008170400328 هدى محمد جمال ابو السعود
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مديرية السويس

أساسيالثاني حاجالعددحجاجالمستوىالدارة 11عتاقة

السم المحمولاسم الجمعيةالرقم القوميم

 1 01099923826 رعاية العاملين بميناء العين السخنة26901110400077 اشرف محمد جادالرب علي

 2 01278024580 تيسير الحج والعمرة بشركة مصر 25504090400111

للبترول

محمد محمود محمد بديوي

 3 01278024580 المرافق26202200400046 صباح محمد نجيب والى

 4 0112399947 تيسير الحج والعمرة بشركة 25811240400076

السويس لتصنيع البترول

عاطف مصطفى محمد عثمان

 5 01001597961 تيسير الحج والعمرة بشركة جاسكو27008042501134 أمين محمد حسانين ابراهيم

 6 01092700899 تيسير الحج والعمرة للعاملين 25503271400418

بشركة انابيب البترول

كمال الدين محمود عبدالحميد 

عبدالسلم
 7 01092700899 المرافق25405311600367 نبيله كمال السيد سرحان

 8 0623331263 تيسير الحج والعمرة بشركة 27411112701372

السويس لتصنيع البترول

عادل بشير احمد عبد العزيز

 9 01225344013 تيسير الحج والعمرة للعاملين 25109130400236

بشركة انابيب البترول

محمود علي محمد شاهين

 10 01225344013 المرافق25402091700145 قمر عبدالمجيد محمود زيد حشاد

 11 01025311029 تيسير الحج والعمرة بشركة 27902010400193

السويس لتصنيع البترول

خالد نصرالدين محمود علي
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مديرية السويس

إحتياطيالثاني حاجالعددحجاجالمستوىالدارة 4عتاقة

السم المحمولاسم الجمعيةالرقم القوميم

 1 01001715356 تيسير الحج والعمرة بشركة 26801010400032

السويس لتصنيع البترول

سمير عبدالفتاح جادالرب خليفة

 2 01001715356 المرافق27303242601267 حنان محمد مصطفى عبدالمجيد

 3 01008715356 تيسير الحج والعمرة بشركة جاسكو25412280400051 حسين السيد محمد اسماعيل

 4 01008715356 المرافق26802261700589 اميمة ابراهيم محمد عطية
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مديرية السويس

أساسيالثاني حاجالعددحجاجالمستوىالدارة 8فيصل

السم المحمولاسم الجمعيةالرقم القوميم

 1 01281117604 الشرعية لتعاوينات البحر الخمر26010210400251 ابراهيم عبد اللطيف مصطفى 

محمود
 2 01281117604 المرافق26803150400043 نصره احمد السيد عبد الرحمن

 3 01065259103 انس ابن مالك26009071301261 فاطمه حمدى رمضان السيد

 4 01061274433 انس ابن مالك25406180400037 طه عبدالعزيز عبدا علي

 5 01061274433 المرافق26212180400163 اشراف رياض محمد أبوزيد

 6 01224418297 جمعية عباد الرحمن26203240400118 على محمد احمد محمد

 7 01224418297 المرافق26303020400201 رضا على حامد الشافعى

 8 01144838317 الشرعية لتعاوينات البحر الخمر26903010400234 احمد عبد اللطيف مصطفى محمود
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مديرية السويس

إحتياطيالثاني حاجالعددحجاجالمستوىالدارة 3فيصل

السم المحمولاسم الجمعيةالرقم القوميم

 1 01065153812 انس ابن مالك26608060400284 سناء حسن عبدالمجيد حسن

 2 01004298934 انس ابن مالك25307190400258 احمد خليفة محمد فراج

 3 01004298934 المرافق25911251202084 سعدية عبدالحميد عبدالمطلب عطا
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71 

نتيجة القرعة اللكترونية لحج الجمعيات

حاج

1436 هـ / 2015 م

الجمالي العام

وزارة التضامن الجتماعي

مديرية بورسعيد

أساسيالثاني حاجالعددحجاجالمستوىالدارة 15الزهور

السم المحمولاسم الجمعيةالرقم القوميم

 1 01274881316 عمر بن الخطاب لتنمية المجتمع 25404260300189

المحلى

هدى فهمى سلطان حسن

 2 01200458939 عمر بن الخطاب لتنمية المجتمع 24510120300091

المحلى

أنسى طه محمد شومان

 3 01064871601 المرافق25302260300203 فاطمه السيد عثمان على

 4 01201056596 عمر بن الخطاب لتنمية المجتمع 25005091900226

المحلى

روحيه ابراهيم محمد ابراهيم

 5 01222221850 عمر بن الخطاب لتنمية المجتمع 24410190300107

المحلى

ستهم مصطفى مصطفى النقيب

 6 01284170257 عمر بن الخطاب لتنمية المجتمع 25311200300394

المحلى

محمد عبده السيد غندر

 7 01284170257 المرافق26202070300125 عائشة السادات الحسانين الشوا

 8 01008286397 عمر بن الخطاب لتنمية المجتمع 24803240300083

المحلى

السيده عبده عبده خضير

 9 01220989242 عمر بن الخطاب لتنمية المجتمع 24906050300099

المحلى

حسين محمود إبراهيم عزام

 10 01004157748 عمر بن الخطاب لتنمية المجتمع 25807160300146

المحلى

فاطمه عبد الفتاح مهنى حسن

 11 01211067640 عمر بن الخطاب لتنمية المجتمع 26104060300231

المحلى

الحسينى على حسن تمام

 12 01224604425 عمر بن الخطاب لتنمية المجتمع 25106290300158

المحلى

سامى محمد سالم درويش

 13 01224604425 المرافق25605210300205 وفاء على محمد كشك

 14 01224180937 عمر بن الخطاب لتنمية المجتمع 26211211201834

المحلى

محمد محمد حافظ الشوه

 15 01224180937 المرافق26302280300289 عايده ابراهيم محمد السيسى
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مديرية بورسعيد

إحتياطيالثاني حاجالعددحجاجالمستوىالدارة 7الزهور

السم المحمولاسم الجمعيةالرقم القوميم

 1 01067101506 عمر بن الخطاب لتنمية المجتمع 25508210300196

المحلى

السيد على ابراهيم الكردى

 2 01067101506 المرافق25611161200585 جملت أحمد السيد الغاياتى

 3 01223034574 25910220300278 محمد محمد محمود عثمان

 4 01229313863 المرافق25607240300121 نعيمه رفعت احمد السويركى

 5 01271609345 عمر بن الخطاب لتنمية المجتمع 25905200300049

المحلى

ايمان أحمد عبد العزيز شرباص

 6 01276406787 عمر بن الخطاب لتنمية المجتمع 24901080300032

المحلى

محمد السيد الشوربجى ريان

 7 01276406787 المرافق25304110300305 فاطمه احمد محمود الجبالى
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مديرية بورسعيد

أساسيالثاني حاجالعددحجاجالمستوىالدارة 6الشرق

السم المحمولاسم الجمعيةالرقم القوميم

 1 1222361135 أبو بكر الصديق للتنمية والرعاية 25312030300285

الجتماعية

فاطمه احمد محمد عبد البين

 2 01005148822 أبو بكر الصديق للتنمية والرعاية 25209170300158

الجتماعية

عزت محمد السيد عوض

 3 01005148822 المرافق25401280300089 وصفية محمد حسن فهمي

 4 01005175404 نادى المسرح28011200300111 جمال فؤاد عبد الرحمن ثابت

 5 01223284569 أبو بكر الصديق للتنمية والرعاية 27009201601451

الجتماعية

محمد فوزى حسانين أبو عوف

 6 01224922305 أبو بكر الصديق للتنمية والرعاية 25301150101977

الجتماعية

على عبدالعظيم يوسف ابوالجود
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مديرية بورسعيد

إحتياطيالثاني حاجالعددحجاجالمستوىالدارة 2الشرق

السم المحمولاسم الجمعيةالرقم القوميم

 1 01002498717 أبو بكر الصديق للتنمية والرعاية 26408040300098

الجتماعية

محمد ابراهيم الدسوقى ابراهيم

 2 01002498717 المرافق26906150300042 فاطمه زكريا السيد يوسف
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مديرية بورسعيد

أساسيالثاني حاجالعددحجاجالمستوىالدارة 7الضواحى

السم المحمولاسم الجمعيةالرقم القوميم

 1 01004561690 المام مالك26706231100049 اسماء احمدعلي عبد الكريم احمد 

علي
 2 01222752774 المام مالك27004231200557 حسن مسعد حسن مسعد

 3 01222752774 المرافق28110200300144 عزة محمود السيد قوطه

 4 01281489491 المام مالك25902220300488 نجاح السيد حسن غراب

 5 01285581538 المام مالك25507180300271 عبدالجليل زغلول احمد مزروع

 6 01285581538 المرافق25412050300103 فهيمة محمد ابراهيم الجندى

 7 01220244034 المام مالك26004060400109 فاطمة السيد ابو العل عوض
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مديرية بورسعيد

إحتياطيالثاني حاجالعددحجاجالمستوىالدارة 3الضواحى

السم المحمولاسم الجمعيةالرقم القوميم

 1 01221480809 المام مالك26507040300177 محمد فاروق السيد عزازي

 2 01221480809 المرافق26711181300843 اميرة يسري احمد جندية

 3 01274265858 المام مالك25405160300064 رجاء صبرى على الطحان
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مديرية بورسعيد

أساسيالثاني حاجالعددحجاجالمستوىالدارة 11العرب

السم المحمولاسم الجمعيةالرقم القوميم

 1 01284067507 الشبان المسلمين25605280300083 شوق إبراهيم محمد عطعوط

 2 01276410089 الشبان المسلمين25908160400222 فاطمه محمد مسعد نجم

 3 01280494992 الشبان المسلمين26401280300287 سميره حسن محمد شلبى

 4 01228780135 المحافظه على القرآن الكريم25406090300114 محمد محمود حسن عبد الغنى

 5 01282005899 المحافظه على القرآن الكريم25807140300221 ماجده أحمد محمد فوده

 6 01022240357 الشبان المسلمين25301010300155 محمود أحمد حلمى محمود العسيلى

 7 0122240357 المرافق26002140200141 هويدا عبد الفتاح قطب الشافعى

 8 01223179857 الشبان المسلمين25204050300152 يوسف فتحى الدسوقى شلطه

 9 01223179857 المرافق25907170300106 هناء عبد الوهاب محمد شرف

 10 01222836459 المحافظه على القرآن الكريم26811230300093 حازم محمد أحمد هلل

 11 01222836459 المرافق27508201200208 منى محمد زين العابدين هاشم
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مديرية بورسعيد

إحتياطيالثاني حاجالعددحجاجالمستوىالدارة 4العرب

السم المحمولاسم الجمعيةالرقم القوميم

 1 01091458540 الشبان المسلمين26901150300032 هانىء أحمد محمد نصر الدين

 2 01091458540 المرافق27801191100209 أميره عبد الرحمن حسن طه

 3 01223270114 المحافظه على القرآن الكريم25110180300125 ليلى إبراهيم الدسوقى الخضرى

 4 01225260478 المرافق26306190300188 الهام ابراهيم الدسوقى احمد 

الخضرى
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مديرية بورسعيد

أساسيالثاني حاجالعددحجاجالمستوىالدارة 9المناخ

السم المحمولاسم الجمعيةالرقم القوميم

 1 01000520452 السلم لتنمية المجتمع المحلى25808300300083 رضا محمود ابراهيم السلخ

 2 01223574853 السلم لتنمية المجتمع المحلى26804280300128 حنان على مصطفى على

 3 01002917015 السلم لتنمية المجتمع المحلى26902010300144 سحر حسن محمد النمل

 4 01001251751 ناصر لتنمية المجتمع المحلى25212010300187 هدى السيد حسن البقرى

 5 01005277476 التنمية الحضرية بحى السلم25712170300119 وحيد محمد محمد بسام

 6 01005277476 المرافق26202100300281 حياة السيد الشربينى ابراهيم

 7 01225726634 الفردوس للخدمات الدينية 25312210300089

والجتماعية

استشهاد سعد محمد البحراوى

 8 01200990240 السلم لتنمية المجتمع المحلى25002280300061 زينب حسب ا عثمان حسين

 9 01276543147 السلم لتنمية المجتمع المحلى26509030300058 ياسر ابراهيم عبد العليم ابراهيم
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مديرية بورسعيد

إحتياطيالثاني حاجالعددحجاجالمستوىالدارة 4المناخ

السم المحمولاسم الجمعيةالرقم القوميم

 1 01280026288 السلم لتنمية المجتمع المحلى25503190300125 تفيدة على محمد على

 2 01022303156 السلم لتنمية المجتمع المحلى25403180300157 عطية محمد محمود نوح

 3 01223483084 الخدمات الجتماعية26701200300251 محمد توفيق محمد خضير

 4 01223483084 المرافق24505102602426 لطيفه محمود احمد حمايه
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مديرية بورسعيد

أساسيالثاني حاجالعددحجاجالمستوىالدارة 23بور فؤاد

السم المحمولاسم الجمعيةالرقم القوميم

 1 01005035726 الخيرية السلميه ببورفؤاد26611080300171 حاتم حامد حامد الدسوقى

 2 01005035726 المرافق26812290300226 ايمان انيس محمد القصبى

 3 01012897678 المرافق24608311600124 زهيه محمد عوض الجنتيرى

 4 01228238627 التنمية الحضرية ببورفؤاد26808110300293 احمد على محمد سرحان

 5 01228238627 المرافق23311121100447 نور حامد حسن طه

 6 01203421147 التنمية الحضرية ببورفؤاد26604090300157 صبرى محمود محمود العاصى

 7 01225505027 الخيرية السلميه ببورفؤاد25301301100536 مسعد الجنيدى التابعى السيد 

الجنيدى
 8 01225505027 المرافق25902090300227 مرفت مسعد عبده صبح

 9 01224783877 الخيرية السلميه ببورفؤاد25406200300433 وهبه اسعد مصطفى القزاز

 10 01228143747 المرافق25512230300165 هدى محمد طه احمد منصور

 11 01116065772 التنمية الحضرية ببورفؤاد25504270300271 عيسى محمد محمد سالم

 12 01116065772 المرافق26108120300184 مرفت كامل مرزوق حسان

 13 01006498042 الخيرية السلميه ببورفؤاد24710050300178 السعيد محمد حسن الصعيدي

 14 01227124818 الخيرية السلميه ببورفؤاد25504120300078 عادل محمود احمد عكاشه

 15 01227124818 المرافق26201210300221 فوزيه احمد محمد السايح

 16 01144664482 الخيرية لكفالة المريض25608060300111 على محمد شلبى صفا

 17 01144664482 المرافق25706160300081 انتصار مرسى الرفاعى اسماعيل 

فياض
 18 01223347137 الخيرية السلميه ببورفؤاد25803200300238 سامى كامل سليمان النبع

 19 1283873016 المرافق25610280300168 صفيه محمد محمد مصطفى عاشور

 20 01224601107 الخلفاء الراشدين الخيرية26302110300357 محمد عبد الرازق عبد الموجود 

محمود
 21 01224601107 المرافق26808280300221 مريم محمد جابر الدهم

 22 01278855421 الخيرية لكفالة المريض24910030300171 السيد ابو الحمد عثمان عثمان

 23 01289398210 المرافق25801300300101 ماجده عباس مرسى حسنين
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مديرية بورسعيد

إحتياطيالثاني حاجالعددحجاجالمستوىالدارة 10بور فؤاد

السم المحمولاسم الجمعيةالرقم القوميم

 1 01005584498 بورفؤاد لرعاية اليتام24609190300191 السيد محمد على حمود

 2 01005584498 المرافق24901130300101 هدى يوسف سالم خليفة

 3 0127654764 الخيرية السلميه ببورفؤاد25409130300227 سعاد سعد حسن المغربى

 4 01225783746 حق اولدنا لذوى الحتياجات 25610240300131

الخاصة

احمد رمضان احمد حسانين

 5 01226253119 الخيرية السلميه ببورفؤاد27710240300035 محمد احمد احمد الساعى

 6 01122565635 الخيرية السلميه ببورفؤاد25312070300318 السيد العربى مصطفى عبد الرحيم 

عبد الستار
 7 01000224565 المرافق25504200300206 صبحيه السيد عد المعين عبد التواب

 8 01110565576 الخيرية لكفالة المريض25810080300243 كريمه نصر محمد الغمري

 9 01221513189 الخيرية السلميه ببورفؤاد25305210300031 سمير محمد حسن الشوا

 10 01221513189 المرافق25411230300245 زينب السيد احمد البغدادي
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