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 53 اندونيسي ركذ ريادين سالمين كاريو 571



 

 احصاءات موسم حج
 في مني 402كشف بأسماء الوفيات حادثة تدافع شارع 

 6241/64/60 

 
 45 اندونيسي أنثي اني اسمانتي اسالمن 572

 65 اندونيسي كرذ حمزه بن ابوسيكي 573

 60 اندونيسي كرذ توتوك رنوسيراشف 574

 52 اندونيسي أنثي خديجه عيدروس العيدروس 575

 57 اندونيسي كرذ كورنياوان سوكرا احسان 576

 60 اندونيسي أنثي سيتي بركه 577

 55 اندونيسي كرذ م بنسوكادياما 578

 78 اندونيسي أنثي فوزيه ماد عمر 579

 58 اندونيسي أنثي انو سوهان موسى 580

 0 اندونيسي أنثي طفلة فاطمة نصرون 581

 30 اندونيسي أنثي نور روران عبدهللا 582

 60 اندونيسي كرذ حسن محمدكرمه 583

 73 اندونيسي كرذ مريب سوكيويعقوب 584

 50 اندونيسي كرذ دي بنتي وان ناجيبو 585

 20 اندونيسي أنثي ماريسامحمدكابا 586

 73 اندونيسي كرذ سيالمات مانقون 587

 33 اندونيسي أنثي سوده بنت مونجرات 588

 37 اندونيسي كرذ علي منصورعبدالرحيم 589

 53 اندونيسي أنثي هميه ذخر 590

 34 اندونيسي كرذ نورليناعبدالعزيز 591

 47 اندونيسي أنثي تاسري كميم باسيكا 592

 76 اندونيسي كرذ سوترنااحمدكنبالي 593

 62 اندونيسي أنثي وهجاني انداتح ويرا 594

 60 اندونيسي كرذ سوعيوكرتونايو 595

 51 اندونيسي كرذ مامون عبدالصمدجمهاري 596

 62 اندونيسي كرذ دارمان مارتو سينتينو 597



 

 احصاءات موسم حج
 في مني 402كشف بأسماء الوفيات حادثة تدافع شارع 

 6241/64/60 

 
 38 اندونيسي أنثي رحمه بنت السلمي 598

 68 اندونيسي أنثي رواسيت علي مامون 599

 63 اندونيسي كرذ سوكيرونادي ويرجو 600

 44 اندونيسي أنثي روكاني بنت احمد 601

 14 اندونيسي كرذ احمدفهدجعفر 602

 45 اندونيسي أنثي سلمى حسن شاه 603

 71 اندونيسي كرذ سومالن كارفاوي 604

 35 دونيسيان أنثي مجهوله 605

 55 اندونيسي كرذ زين العارفين هالل 606

 5 اندونيسي كرذ وافي كوحيودي سارمان 607

 57 اندونيسي كرذ محمدافندي احمد 608

 58 اندونيسي أنثي ايرناوافي 609

 45 اندونيسي أنثي سلمى حسن شاه 610

 50 اندونيسي كرذ ايكاكونتي 611

 45 نيسياندو أنثي سارديه انتارياسيول 612

 40 اندونيسي كرذ احمدمراي بادلي 613

 57 اندونيسي كرذ عبدالبصيرسمرنج تاني 614

 56 اندونيسي كرذ روسبندي علي احمدعلي 615

 69 اندونيسي أنثي شمسيه رملي 616

 80 اندونيسي كرذ عبداللهابراهيم محمدبتاوي 617

 68 اندونيسي كرذ سالمات هارجو 618

 79 اندونيسي كرذ مسرا سطرلي رامبتي 619

 61 اندونيسي أنثي مريم موليون نوصديق 620

 51 اندونيسي أنثي نيتي هرياتي 621

 70 اندونيسي كرذ عبدهللا روفي ماليدين 622

 70 اندونيسي أنثي سوبارتي بنت صائم 623



 

 احصاءات موسم حج
 في مني 402كشف بأسماء الوفيات حادثة تدافع شارع 

 6241/64/60 

 
 68 اندونيسي كرذ سيدليفوسمودو 624

 62 اندونيسي كرذ سعيدمدسيتو 625

 54 اندونيسي كرذ يم الساك ماعبدالرح 626

 58 اندونيسي كرذ امسي بنت موتشاه 627

 52 اندونيسي كرذ جوهري احمدتالي 628

 63 اندونيسي كرذ كمسيدمرجان 629

 55 اندونيسي كرذ فخردرشيد 630

 60 اندونيسي أنثي نانىنوردينااسمنت 631

 65 اندونيسي أنثي سعديه سليمان 632

 66 اندونيسي ثيأن مارنين ركيت 633

 65 اندونيسي كرذ ازواردي بن الياس 634

 63 اندونيسي كرذ مصري جيمون 635

 65 اندونيسي كرذ هارون ادريس 636

 61 اندونيسي كرذ سيتان بن ويراناتا 637

 65 اندونيسي كرذ زين الدين بن جياني 638

 50 اندونيسي أنثي سوناروويري اسونتوكي 639

 75 اندونيسي يأنث ان سبارو 640

 76 اندونيسي كرذ سادالي كارنوي جايا 641

 67 اندونيسي أنثي ساويه بنت سلوك ماميالسيه 642

 56 اندونيسي أنثي ارمالي بنت جهار 643

 57 اندونيسي كرذ سويت بنت ناصر 644

 69 اندونيسي أنثي شريفه ابراهيم 645

 40 اندونيسي أنثي اليسااحمدجاد 646

 83 اندونيسي كرذ حمدطاهرصهيب م 647

 57 اندونيسي أنثي تين سوهارتي صادفين 648

 60 اندونيسي كرذ رحمت حاجي محمد 649



 

 احصاءات موسم حج
 في مني 402كشف بأسماء الوفيات حادثة تدافع شارع 

 6241/64/60 

 
 63 اندونيسي أنثي انيسه طوابع 650

 72 اندونيسي كرذ نورالدين يحي يحي 651

 62 اندونيسي كرذ احمدعزيزازيدعبدهللا 652

 77 اندونيسي كرذ بنيامين محمدثايب 653

 55 اندونيسي كرذ اواوي ركوني كمان 654

 53 اندونيسي كرذ سهيرمن اجواز 655

 60 اندونيسي كرذ محمدعلي ساكدين 656

 75 اندونيسي كرذ امين جيبي ماجوسمهم 657

 51 اندونيسي كرذ موماني علي مشكران 658

 50 اندونيسي أنثي داريمان مكسب 659

 57 اندونيسي كرذ الستووكاهونو 660

 78 اندونيسي كرذ عبدالخالق سوتيارجو 661

 55 اندونيسي أنثي مسرفه مسروشي ناسيشا 662

 48 اندونيسي أنثي ستي ساتابلي 663

 60 اندونيسي أنثي ايسانج سوبرياتي 664

 74 اندونيسي أنثي سيتين رحمه 665

 61 اندونيسي كرذ عثماني داني دوملي 666

 46 اندونيسي كرذ نورمين ساجوني 667

 57 اندونيسي كرذ ياسين موداسليمان 668

 61 اندونيسي كرذ سيري موين 669

 71 اندونيسي كرذ داهوري وريادي كرامه 670

 71 اندونيسي كرذ اراسوميرتا 671

 56 اندونيسي أنثي عزيزه توفي سحالن 672

 75 اندونيسي أنثي ارماواتي يعقوب 673

 66 اندونيسي أنثي نورمه ماتادي 674

 70 اندونيسي كرذ مداري ليمين احمد 675



 

 احصاءات موسم حج
 في مني 402كشف بأسماء الوفيات حادثة تدافع شارع 

 6241/64/60 

 
 74 اندونيسي أنثي مونادي عديس مسرح 676

 53 اندونيسي كرذ حمده ابوبكر 677

 80 اندونيسي كرذ هنابي روانق تيناج 678

 75 اندونيسي كرذ فهمي محمد 679

 62 اندونيسي أنثي ديوي مريم محمود 680

 59 اندونيسي كرذ مسناولي سيجوديل 681

 67 اندونيسي كرذ محمدنوف حاج 682

 48 اندونيسي كرذ سريانامارجوسيهونو 683

 51 اندونيسي كرذ ماسادي سايمان 684

 51 اندونيسي أنثي سيتي رقيه بنت عبدالصمد 685

 58 اندونيسي كرذ ادنق جوبي 686

 50 اندونيسي أنثي صابريني بحرالدين عبدهللا 687

 65 اندونيسي أنثي نورحياتي رشادعثمان 688

 57 اندونيسي أنثي ايتي رستي 689

 37 اندونيسي كرذ فيري مولىالدين عرفان دولهاي 690

 67 اندونيسي كرذ كارتيجوكميجان فاندين 691

 72 اندونيسي كرذ ماني كوالسي تبمانج 692

 57 اندونيسي كرذ سوفريدي كاتمين اسري 693

 53 اندونيسي أنثي سيتي حمزه سانوسي 694

 65 اندونيسي كرذ ايندام داروسمن 695

 51 اندونيسي كرذ هارجونوشكري 696

 74 اندونيسي كرذ كوياكويل كوخ مدني 697

 60 اندونيسي أنثي ليناجانكيز 698

 55 اندونيسي أنثي تياايكوك جاسم 699

 72 اندونيسي كرذ مصباح توديك رومو 700

 21 ياندونيس أنثي علويه هاشم عبدارحمن طاهر 701



 

 احصاءات موسم حج
 في مني 402كشف بأسماء الوفيات حادثة تدافع شارع 

 6241/64/60 

 
 72 اندونيسي كرذ سانديلي عبدهللا 702

 80 اندونيسي كرذ سولفين بن ماءيحي ساريه 703

 63 اندونيسي كرذ مازالن ابو بكر 704

 69 اندونيسي كرذ سوجابي باررتوبروير 705

 67 اندونيسي كرذ رويحان سمسوري 706

 76 اندونيسي أنثي هيرمان قونيادي سوكردي 707

 40 اندونيسي كرذ كوغي درويش رحيم 708

 57 اندونيسي أنثي بانيم داليوعبدهللا 709

 72 اندونيسي كرذ احمدي بن نعيمه 710

 81 اندونيسي أنثي مرسه سيوردا 711

 70 اندونيسي كرذ سيف الدين علي رملي 712

 71 اندونيسي كرذ راسبان تاليكا 713

 67 اندونيسي كرذ سواردي اوتمديجروريسو 714

 74 اندونيسي كرذ حرم حليمم 715

 54 اندونيسي أنثي رحمه عبدالرحمن 716

 48 اندونيسي كرذ ارمان ستيمان 717

 70 اندونيسي أنثي سودبا تسليم 718

 74 اندونيسي كرذ عالم خسيري بن ياثيجو 719

 55 اندونيسي كرذ تاجولمولوكانغكو 720

 87 اندونيسي كرذ عبدراني احمد 721

 68 اندونيسي كرذ يامانفريد مجد 722

 56 اندونيسي أنثي نوريسه اسري انتي مافانغانرو 723

 82 اندونيسي أنثي منيه محمد 724

 0 ايراني كرذ مجهول ألف وسبعمائة واربعة وسبعون 725

 0 ايراني كرذ مجهول ألف وتسعمائة وعشرون 726

 0 ايراني كرذ مجهول ألف وسبعمائة وثمانية وعشرون 727



 

 احصاءات موسم حج
 في مني 402كشف بأسماء الوفيات حادثة تدافع شارع 

 6241/64/60 

 
 0 ايراني كرذ مجهول ألف وسبعمائة وواحد وثالثون 728

 0 ايراني كرذ مجهول ألف وسبعمائة وإثنان وثالثون 729

 0 ايراني كرذ مجهول ألف وسبعمائة وأربعون 730

 0 ايراني كرذ مجهول ألف وسبعمائة وثمانية وأربعون 731

 0 ايراني كرذ مجهول ألف وسبعمائة وثمانية وخمسون 732

 0 ايراني كرذ ول ألف وسبعمائة وتسعة وخمسونمجه 733

 0 ايراني كرذ مجهول ألف وسبعمائة وإثنان وستون 734

 0 ايراني كرذ مجهول ألف وستمائة وواحد وثمانون 735

 0 ايراني كرذ مجهول ألف وستمائة وثالثون 736

 0 ايراني كرذ مجهول ألف وستمائة وسبعة وثالثون 737

 60 ايراني كرذ ئة وثمانية وثالثونمجهول ألف وستما 738

 0 ايراني كرذ مجهول ألف وستمائة وخمسة 739

 0 ايراني كرذ مجهول الف وستمائه وسبعه عشر 740

 0 ايراني كرذ مجهول ألف وثمانمائة وخمسة وتسعون 741

 72 ايراني كرذ داودامرهللا اميرابادي 742

 70 ايراني كرذ فتح هللا حمدي 743

 0 ايراني كرذ ألف وخمسمائة وستة وستون مجهول 744

 0 ايراني كرذ مجهول ألف وخمسمائة وثالثة وسبعون 745

 0 ايراني كرذ مجهول ألف وأربعمائة واربعة وتسعون 746

 0 ايراني كرذ مجهول ألف وأربعمائة وسبعة وتسعون 747

 0 ايراني كرذ مجهول ألف وأربعمائة وثمانية وتسعون 748

 0 ايراني كرذ ألف وأربعمائة واربعة وخمسونمجهول  749

 0 ايراني كرذ مجهول ألف وأربعمائة وإثنان وستون 750

 0 ايراني كرذ مجهول ألف وأربعمائة واربعة وثمانون 751

 0 ايراني كرذ مجهول ألف وأربعمائة وثالثة عشر 752

 0 ايراني كرذ مجهول ألف وأربعمائة وواحد وعشرون 753



 

 احصاءات موسم حج
 في مني 402كشف بأسماء الوفيات حادثة تدافع شارع 

 6241/64/60 

 
 0 ايراني كرذ ألف وأربعمائة وخمسة وعشرونمجهول  754

 0 ايراني كرذ مجهول ألف وأربعمائة وسبعة وعشرون 755

 0 ايراني كرذ مجهول ألف وثالثمائة وسبعة وستون 756

 0 ايراني كرذ مجهول ألف وثالثمائة وأربعون 757

 0 ايراني كرذ مجهول ألف ومائتان وثمانية وسبعون 758

 0 ايراني كرذ ئتان وخمسة وثمانونمجهول ألف وما 759

 0 ايراني كرذ مجهول ألف ومائتان وواحد وتسعون 760

 0 ايراني كرذ مجهول ألف ومائتان وتسعة وتسعون 761

 0 ايراني كرذ مجهول ألف ومائتان وسبعة وعشرون 762

 0 ايراني كرذ مجهول ألف ومائتان وتسعة وعشرون 763

 0 ايراني كرذ وأربعون مجهول ألف ومائتان وتسعة 764

 0 ايراني كرذ مجهول ألف ومائة وإثنان وسبعون 765

 0 ايراني كرذ مجهول ألف ومائة وتسعة وسبعون 766

 49 ايراني كرذ حسن محمدخواجه 767

 60 ايراني أنثي بي بي فاطمه تاج 768

 68 ايراني أنثي ارازبي سلطان محمدالق 769

 0 ايراني كرذ تسعونمجهول ألف ومائة وإثنان و 770

 0 ايراني كرذ مجهول عزت اله مرادي 771

 84 ايراني كرذ بشيرجليلي 772

 0 ايراني كرذ مجهول ألفان ومائة وتسعة وستون 773

 0 ايراني كرذ مجهول ألفان ومائة وثمانون 774

 0 ايراني كرذ مجهول ألفان ومائة وستة وثمانون 775

 0 ايراني كرذ وثمانونمجهول ألفان ومائة وسبعة  776

 0 ايراني كرذ مجهول ألفان ومائتان وإثنان 777

 0 ايراني كرذ مجهول ألفان ومائتان وستة 778

 0 ايراني كرذ مجهول ألفان ومائة وثمانية وأربعون 779



 

 احصاءات موسم حج
 في مني 402كشف بأسماء الوفيات حادثة تدافع شارع 

 6241/64/60 

 
 0 ايراني كرذ مجهول ألفان ومائة وستون 780

 0 ايراني كرذ مجهول ألفان ومائة وإثنان وستون 781

 0 ايراني كرذ مجهول ألفان وسبعة وتسعون 782

 0 ايراني كرذ مجهول ألفان ومائة وستة 783

 0 ايراني كرذ مجهول ألفان ومائة وعشرة 784

 0 ايراني كرذ مجهول ألف وثمانمائة وسبعة وخمسون 785

 0 ايراني كرذ مجهول ألف وثمانمائة وثالثة وستون 786

 0 ايراني كرذ وستون مجهول ألف وثمانمائة وثمانية 787

 0 ايراني كرذ مجهول ألف وثمانمائة وسبعة وسبعون 788

 0 ايراني كرذ مجهول ألف وثمانمائة وتسعة وسبعون 789

 0 ايراني كرذ مجهول ألف وثمانمائة وستة وثمانون 790

 0 ايراني كرذ مجهول ألف وثمانمائة وثمانية عشر 791

 0 ايراني كرذ مجهول ألف وثمانمائة وعشرون 792

 0 ايراني كرذ مجهول ألف وثمانمائة وخمسة وعشرون 793

 0 ايراني كرذ مجهول ألف وثمانمائة وسبعة وعشرون 794

 0 ايراني كرذ مجهول ألف وثمانمائة وتسعة وعشرون 795

 0 ايراني كرذ مجهول ألف وثمانمائة وواحد وثالثون 796

 0 ايراني كرذ مجهول ألف وثمانمائة واربعة وثالثون 797

 0 ايراني كرذ مجهول ألف وثمانمائة وستة وثالثون 798

 75 ايراني كرذ مجهول سيدمهدي اناجعفري 799

 0 ايراني كرذ مجهول ألف وثمانمائة واربعة وأربعون 800

 65 ايراني كرذ جواد مصدقي 801

 69 ايراني كرذ خلف جناني حمدي 802

 78 ايراني كرذ ابوبكرابراهيم منبري راد 803

 0 ايراني كرذ مجهول ألف وتسعمائة وإثنان وثالثون 804

 0 ايراني كرذ مجهول ألف وتسعمائة وخمسة وثالثون 805



 

 احصاءات موسم حج
 في مني 402كشف بأسماء الوفيات حادثة تدافع شارع 

 6241/64/60 

 
 60 ايراني كرذ عبدالستارحمزه شنيورنصاري 806

 80 ايراني كرذ عبداليرقويدر 807

 47 ايراني كرذ سعيده قدره اله مسيبي 808

 69 ايراني كرذ خليل نودهي 809

 0 ايراني كرذ مجهول ألفان وواحد 810

 0 ايراني كرذ مجهول ألف وتسعمائة واربعة وخمسون 811

 30 ايراني كرذ مجهول ألف وتسعمائة وسبعون 812

 60 ايراني أنثي مجهول ألف وتسعمائة وإثنان وسبعون 813

 0 ايراني كرذ مجهول ألف وتسعمائة واربعة وسبعون 814

 0 ايراني كرذ تسعمائة وثمانية وسبعونمجهول ألف و 815

 50 ايراني كرذ عبدالرحمن عبدالحميدلطفي 816

 50 ايراني كرذ 1201003033مهدي حسني برنجستالكي  817

 0 ايراني كرذ مجهول ألفان وثالثون 818

 46 ايراني كرذ مجهول داودحبيب هللا الرمني 819

 0 ايراني كرذ مجهول براتعلي علي فرخاني 820

 78 ايراني كرذ رضارجيمتات ثلبت 821

 65 ايراني كرذ محمدموسىكرمر 822

 55 ايراني كرذ ابراهيم جباني فور 823

 0 ايراني كرذ وحيدمحمداسالمي 824

 60 ايراني كرذ يوسف شيخي 825

 62 ايراني كرذ محمدمحمد 826

 55 ايراني كرذ علي رضا 827

 70 ايراني كرذ حبيب هللا جنكيز 828

 80 ايراني كرذ اسماعيل اسموكا 829

 60 ايراني كرذ محمدعبدالجليل 830

 60 ايراني كرذ غالم حسين زاده 831



 

 احصاءات موسم حج
 في مني 402كشف بأسماء الوفيات حادثة تدافع شارع 

 6241/64/60 

 
 60 ايراني كرذ محمدحسن ماليم 832

 50 ايراني كرذ مهدي حسنىبرنجستالكي 833

 50 ايراني كرذ محمدشاه محمدي 834

 50 ايراني كرذ مجهول محمد 835

 50 ايراني كرذ ة وتسعة وثالثونمجهول ألف ومائ 836

 50 ايراني كرذ محمدامين عبداله بيروتي 837

 68 ايراني كرذ محمدمهدي محمدعلي 838

 50 ايراني كرذ مجهول ألف ومائة وثالثة 839

 50 ايراني كرذ محمدحسين محمدتقي رمضان 840

 55 ايراني كرذ علي فتح اله 841

 0 رانياي كرذ مجهول ألف وتسعة وستون 842

 0 ايراني كرذ مجهول ألف وإثنان وسبعون 843

 75 ايراني كرذ عبدالغفوررمضان زراعت دوست 844

 50 ايراني كرذ نادعاي محمداميرعلياني 845

 68 ايراني كرذ محمدعلي كاظم 846

 0 ايراني كرذ مجهول ألف وأربعون 847

 50 ايراني كرذ حبيب هللا عزيز 848

 50 ايراني كرذ ولي نبي زكائي 849

 50 ايراني كرذ علي حسين ولي بور 850

 62 ايراني كرذ اسماعيل ابراهيم جعفري 851

 50 ايراني كرذ مجهول تسعمائة وتسعة وتسعون 852

 50 ايراني كرذ محمدبرجلي خرزان 853

 50 ايراني كرذ مجهول تسعمائة وواحد وثالثون 854

 50 ايراني كرذ مجهول تسعمائة وأربعون 855

 50 ايراني كرذ مجهول ثمانمائة وخمسة وثمانون 856

 50 ايراني كرذ سيدمحمودشجاعي 857



 

 احصاءات موسم حج
 في مني 402كشف بأسماء الوفيات حادثة تدافع شارع 
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 50 ايراني كرذ مجهول ثمانمائة وسبعة وثمانون 858

 0 ايراني كرذ مجهول ثمانمائة وإثنان وتسعون 859

 0 ايراني أنثي مجهول حميده ايازي 860

 60 ايراني كرذ منصورمحمدولي 861

 50 ايراني كرذ مت هللا عبدالعليم بهراجرح 862

 50 ايراني كرذ غالمحيسن 863

 0 ايراني كرذ مجهول ثمانمائة وخمسة وخمسون 864

 50 ايراني كرذ مجهول ثمانمائة وواحد وستون 865

 50 ايراني كرذ مجهول ثمانمائة وثالثة وستون 866

 50 ايراني كرذ مجهول سبعمائة وثالثة وثمانون 867

 0 ايراني كرذ مجهول سبعمائة وإثنان وتسعون 868

 50 ايراني كرذ محمدرضاغالمعلىسليماني 869

 50 ايراني كرذ اسمهيل ابرهيم روستاتر 870

 50 ايراني كرذ محمود 871

 54 ايراني كرذ حسين علي ارسالن عفتي 872

 50 ايراني كرذ مجهول ثمانمائة وثمانية عشر 873

 50 ايراني كرذ وستة وعشرونمجهول ثمانمائة  874

 69 ايراني كرذ فياض مهديلي فياض 875

 66 ايراني أنثي جاتعلي كرم جان 876

 50 ايراني كرذ عبدهللا 877

 50 ايراني كرذ معصوم كرم زماني 878

 0 ايراني كرذ مجهول سبعمائة وستة وخمسون 879

 50 ايراني كرذ اسمعيل ذبيح هللا كرزاي 880

 50 ايراني كرذ سين محمدتقيغالم ح 881

 50 ايراني كرذ محمدمهري شعبان سلحتر 882

 50 ايراني كرذ مرارغالم حسين يزاياد 883



 

 احصاءات موسم حج
 في مني 402كشف بأسماء الوفيات حادثة تدافع شارع 
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 65 ايراني كرذ سيدمصطفىسيدمرتضىموسوي 884

 50 ايراني كرذ قيصرعلي حيدر 885

 50 ايراني كرذ محمدرضاقاسم واعظيان 886

 50 ايراني كرذ احمدعلي باز 887

 68 ايراني كرذ مرضاعلي رضاغال 888

 52 ايراني كرذ محمدصادق علي 889

 50 ايراني كرذ حسين جعفرقلي قلي زاده 890

 50 ايراني كرذ احمدمحمدعباس 891

 70 ايراني كرذ محمدابراهيم جباردهنوي 892

 0 ايراني كرذ عبدهللا براهوي رند 893

 50 ايراني كرذ مجهول ستمائة وإثنان وخمسون 894

 50 ايراني كرذ علي 895

 55 ايراني كرذ اميرعلي رحمت نيا 896

 50 ايراني كرذ عزيزاحمدجاج 897

 0 ايراني كرذ غالم علي شاهين 898

 73 ايراني كرذ هرمزعزيزداودي كوراني 899

 0 ايراني كرذ عبدالمجيدلينكروان 900

 60 ايراني كرذ اسماعيل ولي نجفي 901

 50 انياير كرذ عطاءالحر 902

 0 ايراني كرذ سيدمحمدرضاسيد 903

 50 ايراني أنثي يكن بي بي مقدم انجبته 904

 0 ايراني كرذ ابوالفضل شوراي 905

 68 ايراني كرذ محمدذات اله حسن 906

 0 ايراني كرذ حسين استخري 907

 0 ايراني كرذ محمدحسن رضائي 908

 68 ايراني كرذ محمدلطف علي كامل 909



 

 احصاءات موسم حج
 في مني 402كشف بأسماء الوفيات حادثة تدافع شارع 
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 52 ايراني كرذ احمدعلي اكبر لطفي 910

 59 ايراني كرذ حسن موسىمرشدي 911

 0 ايراني أنثي مريم سلطاني 912

 0 ايراني كرذ دادوداانيربادي 913

 75 ايراني كرذ محمدابراهيم بابامحمدباقري 914

 0 ايراني كرذ فرضغلي اصغري 915

 0 ايراني كرذ علي اصغرروشن ريوان 916

 68 ايراني كرذ اصغرابوالفضل علي  917

 69 ايراني كرذ محمدباقرعزيزبذاجمازكتي 918

 0 ايراني أنثي مجهوالربعمائهوخمسهواربعون 919

 66 ايراني كرذ ابوالفضل 920

 0 ايراني كرذ نصرت اله واحدي 921

 0 ايراني كرذ سيداحمدحسين 922

 0 ايراني كرذ محمدعلي فرخاوي 923

 57 ايراني كرذ حسين زكي 924

 0 ايراني كرذ محمدسعيدوانت طلب 925

 0 ايراني كرذ يوسف عقيلي دولي 926

 56 ايراني كرذ فراحم انشاءهللا نوري نوران 927

 0 ايراني كرذ مصطفىموسوي 928

 0 ايراني كرذ حسين محمدي 929

 0 ايراني كرذ علي ثامني 930

 65 ايراني كرذ برويزابراهيم 931

 57 ايراني ركذ شريف عمارارشد 932

 0 ايراني كرذ حسن عباس شياتي 933

 0 ايراني أنثي زليخاحاجي زاده 934

 0 ايراني كرذ مجهول ثالثمائه وثالثه وسبعون 935



 

 احصاءات موسم حج
 في مني 402كشف بأسماء الوفيات حادثة تدافع شارع 
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 68 ايراني كرذ غالمعلىنوروز 936

 0 ايراني أنثي مجهول خمسمائه وسته 937

 0 ايراني أنثي مجهول خمسمائه وسبعه 938

 0 ايراني كرذ عباس كودرزى 939

 0 ايراني كرذ سيدحسن حسنى 940

 0 ايراني كرذ حيدركردعلي 941

 68 ايراني كرذ سبزخدا 942

 75 ايراني كرذ باالاوغالن غالم 943

 0 ايراني كرذ علي حسين 944

 0 ايراني كرذ اورحجي ماشاهللا برزاني 945

 0 ايراني كرذ رجب سلمان نعمتي 946

 0 ايراني كرذ ابوبكرعلي يوسفي 947

 0 ايراني كرذ محمدباقربخش 948

 68 ايراني كرذ نعمت هللا منصوري جان 949

 0 ايراني أنثي كزل صالح ثوراني 950

 62 ايراني أنثي قربان بي بي امان طغان 951

 0 ايراني كرذ عبدالغفارعبدالحميدممكن رودي 952

 45 ايراني كرذ محمدميرزاقا 953

 73 ايراني كرذ علي قنبرعلي قنيزي 954

 27 ايراني كرذ محسن محمدمهديحاجي حسني كاركر 955

 0 ايراني كرذ مرادعلي 956

 0 ايراني كرذ محمدابراهيم بارقر 957

 0 ايراني أنثي رحمت هللا 958

 72 ايراني كرذ علي اصفرحسين صالحي 959

 0 ايراني كرذ محمدابراهيم باقري 960

 0 انياير أنثي عصمت عباس حسامي 961



 

 احصاءات موسم حج
 في مني 402كشف بأسماء الوفيات حادثة تدافع شارع 
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 0 ايراني أنثي ببي رونق كريم 962

 0 ايراني كرذ محمدحسيني 963

 65 ايراني أنثي تازه كل عراز 964

 51 ايراني كرذ احمدنعمت اله كفاشي 965

 0 ايراني كرذ محمدتقي فرخادي 966

 0 ايراني كرذ سيدحسين 967

 0 ايراني كرذ مجهول المئه والخمسه واالربعون 968

 65 ايراني كرذ م اسماعيل بوررستميابراهي 969

 65 ايراني كرذ عيدي محمدعزيزاله 970

 0 ايراني كرذ حبيب هللا ماروس 971

 49 ايراني كرذ احمدعلي اكبر 972

 0 ايراني كرذ مجهول المائه وتسعه عشر 973

 0 ايراني كرذ مجتبىكرجي 974

 69 ايراني كرذ فرضعلي نجفقلي اصغري 975

 0 ايراني كرذ عيل حاجاحمداسما 976

 0 ايراني كرذ احمدحادي كريم 977

 50 ايراني كرذ محي الدين سيدباقري 978

 65 ايراني كرذ هدايت محمدقاسي 979

 0 ايراني كرذ سهيلي غالم عباس سهيل 980

 0 ايراني كرذ عبدالرسول ابراهيم 981

 0 ايراني كرذ غالم عباس 982

 0 يايران كرذ محمدقربان يدر 983

 72 ايراني كرذ عزت هللا سرايزداى 984

 70 ايراني أنثي حسن عباس باهرخان 985

 60 ايراني كرذ حسن رشدي 986

 0 ايراني كرذ غالم رضاحسين ظاهري 987



 

 احصاءات موسم حج
 في مني 402كشف بأسماء الوفيات حادثة تدافع شارع 
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 57 ايراني كرذ علي اكبرباغاني 988

 0 ايراني كرذ سيدابوالقاسم سيدكمال 989

 0 ايراني كرذ غالمرضاساهري 990

 62 ايراني كرذ رضاحسين كاركيمحمد 991

 50 ايراني كرذ شكرهللا خوشنبوبي 992

 0 ايراني كرذ حسن محمدفقيهي 993

 50 ايراني أنثي زبيده ميرزابي بنفش 994

 65 ايراني كرذ حميدعبدالوهاب 995

 64 ايراني كرذ فضل هللا محمدعلي 996

 78 ايراني كرذ نوراماني 997

 60 ايراني كرذ عباس علي ابادي 998

 66 ايراني أنثي صغرىخلت عبادي فراهان 999

 60 ايراني كرذ بارفيزمحمد 1000

 90 ايراني كرذ علي ابراهيم 1001

 64 ايراني أنثي حليمه فيروز 1002

 60 ايراني أنثي بنان عبدهللا 1003

 62 ايراني كرذ حسن حسين نوري 1004

 60 ايراني كرذ حسين بن علي 1005

 60 ايراني كرذ دبن اكرامياحم 1006

 86 ايراني كرذ علي اكبرعلي محمدارجميد 1007

 70 ايراني أنثي بقاري غالم 1008

 76 ايراني كرذ حوارمحمودرحيمي 1009

 85 ايراني كرذ براث ابراهيم 1010

 41 ايراني كرذ حسين زبيده 1011

 55 ايراني أنثي فاطمه محمدمعلي 1012

 83 رانياي كرذ سيف اكجن 1013



 

 احصاءات موسم حج
 في مني 402كشف بأسماء الوفيات حادثة تدافع شارع 
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 55 ايراني أنثي صديقه محمدباقر 1014

 60 ايراني كرذ حسين اباسي قاراي 1015

 45 ايراني كرذ علي اصغر حسن 1016

 71 ايراني كرذ سكينه بنت محمد 1017

 80 ايراني كرذ سعيدهللا عبدهللا 1018

 81 ايراني أنثي شهربانوامير 1019

 65 ايراني أنثي مملكت شاه باسندي 1020

 107 ايراني أنثي ايران احمدنجاد 1021

 53 ايراني كرذ ابراهيم حسن احمد 1022

 76 ايراني كرذ كرم غالم 1023

 60 ايراني أنثي عفت حيدرزاده 1024

 79 ايراني كرذ علي ارغياني 1025

 80 ايراني كرذ سيدحسين فاطمي 1026

 73 ايراني كرذ التفات مسكين تازه كند 1027

 70 ايراني كرذ دينادموسى 1028

 63 ايراني أنثي مونس يور 1029

 78 ايراني كرذ طالب كهن سال 1030

 50 ايراني كرذ احمدحاتمي كلشتري 1031

 30 ايراني كرذ عبدالرسول عبدالغفورقرباني 1032

 50 ايراني كرذ حسن علي عباس 1033

 58 ايراني كرذ محمدمحمدصالح مجلسي 1034

 64 ايراني كرذ عيليولي نوروزاسم 1035

 65 ايراني كرذ سيدمحمددادخوداهاشمزهي 1036

 67 ايراني كرذ علي رضاقدرت هللا عامري 1037

 44 ايراني كرذ سيف اله حبيب اسدي مينا 1038

 36 ايراني كرذ ناصريعقوب نعيمي 1039



 

 احصاءات موسم حج
 في مني 402كشف بأسماء الوفيات حادثة تدافع شارع 
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 35 ايراني كرذ محمدجعفرابراهيم فالح 1040

 65 رانياي كرذ خذاخواست خلفه محمدى 1041

 70 ايراني كرذ علي اصغركهماسي 1042

 70 ايراني كرذ سيدحسين سيدرضوى 1043

 65 ايراني كرذ عزت اله مالكي 1044

 50 ايراني كرذ هاشم مغفوربان 1045

 61 ايراني كرذ عبدالرضا سليمي 1046

 33 باكستاني أنثي مجهول بي بي مدينه 1047

 0 تانيباكس أنثي مجهول نوسين بخاري 1048

 0 باكستاني كرذ مجهول محمدزابرين 1049

 35 باكستاني أنثي مجهول رضاايمان ملب نصيرالدين 1050

 0 باكستاني أنثي باس باري جان 1051

 42 باكستاني أنثي مجهول خديجه تول سقراسعيد 1052

 23 باكستاني كرذ عبدالملكحضرتعلي 1053

 0 كستانيبا كرذ مجهول يوسف محمدانتصارراجي 1054

 73 باكستاني كرذ مجهول سراج نبي زمان 1055

 48 باكستاني كرذ مجهول سيدعطاهللا شاه 1056

 60 باكستاني كرذ مجهول كاجي كباس 1057

 60 باكستاني كرذ سيد يوسف 1058

 60 باكستاني كرذ حاجي ميرجان 1059

 17 باكستاني كرذ عبدالرحمن يوسف 1060

 48 باكستاني كرذ فداءبخش شمس 1061

 43 باكستاني كرذ ناصرجاويدمحمدسعيد 1062

 48 باكستاني كرذ مجهول خيرهللا خان 1063

 68 باكستاني أنثي مجهول زاهده خيرهللا خان 1064

 50 باكستاني أنثي مجهول كاهلوداباجيوم 1065



 

 احصاءات موسم حج
 في مني 402كشف بأسماء الوفيات حادثة تدافع شارع 
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 38 باكستاني كرذ مجهول ميرزاانان ناسق 1066

 47 باكستاني أنثي شهرمحمدبانو 1067

 52 باكستاني كرذ مجهول شاهزب محمدرياض 1068

 0 باكستاني أنثي مجهول عصمت عاصف عاصف 1069

 69 باكستاني أنثي بيجم جانا 1070

 68 باكستاني أنثي زليخه غالم 1071

 74 باكستاني كرذ محمدشير 1072

 45 باكستاني كرذ محمدفاروق ياسين 1073

 84 باكستاني أنثي زوهران ببي 1074

 0 باكستاني كرذ مجهول محمدزبيراحمد 1075

 80 باكستاني كرذ مجهول عبدالرحيم اسماعيل 1076

 60 باكستاني أنثي مجهول حسانه خان 1077

 0 باكستاني كرذ مجهول محمداقبال نوركان 1078

 35 باكستاني كرذ فاروق بخش 1079

 70 باكستاني أنثي مجهول بخت جان 1080

 70 باكستاني أنثي م اخضرمجهول نسي 1081

 57 باكستاني أنثي باروفين عبادعلي 1082

 50 باكستاني كرذ قل فراز 1083

 60 باكستاني كرذ سراجالدينخوشحال 1084

 29 باكستاني كرذ مجهول محمدمرادمحمدقاسم 1085

 65 باكستاني كرذ محمدعثمان كانا 1086

 30 باكستاني كرذ مجهول حيدرعلي 1087

 65 باكستاني أنثي ختي راجهي 1088

 50 باكستاني كرذ سعيدخان 1089

 58 باكستاني كرذ شفشت على 1090

 61 باكستاني أنثي مجهول زهيره بيبي احمد 1091



 

 احصاءات موسم حج
 في مني 402كشف بأسماء الوفيات حادثة تدافع شارع 
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 70 باكستاني أنثي شاالبي بي 1092

 0 باكستاني كرذ مجهول اصغرعلي اشرف 1093

 80 باكستاني كرذ محمدابراهيم خان 1094

 53 باكستاني كرذ ين محمدعليطالب حس 1095

 55 باكستاني كرذ فريدي بن بنودي 1096

 60 باكستاني كرذ مير عالم خل 1097

 40 باكستاني كرذ محمدحسرت اسغر 1098

 60 باكستاني كرذ عبدالهادي جودلي رحيم 1099

 60 باكستاني كرذ رياض قاسم 1100

 66 باكستاني كرذ احسان هللا علي 1101

 40 باكستاني كرذ ادريس دينمحمد 1102

 54 باكستاني كرذ غالم مصطفى 1103

 90 باكستاني كرذ محمدبيربخش 1104

 64 باكستاني كرذ محمداسلم بخش 1105

 63 باكستاني أنثي ستاربي بي 1106

 65 باكستاني أنثي رشيده بيبي محمد 1107

 50 باكستاني أنثي راشيدان بي بي يعقوب 1108

 50 باكستاني أنثي ف ومائة وإثنان وأربعونمجهول أل 1109

 66 باكستاني كرذ غالم رباني محرزمان 1110

 0 باكستاني كرذ مجهول قاسم حسن 1111

 52 باكستاني كرذ مجهول نزيرمحمدغالم احمد 1112

 38 باكستاني كرذ محمداسالم 1113

 50 باكستاني كرذ ناصراقبال خان 1114

 0 باكستاني كرذ صالحمجهول غالم احمدمحمد 1115

 64 باكستاني كرذ نورمحمدنوتيزل 1116

 50 باكستاني أنثي بشرىدي بي 1117



 

 احصاءات موسم حج
 في مني 402كشف بأسماء الوفيات حادثة تدافع شارع 
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 67 باكستاني كرذ عبدهللا احاد 1118

 0 باكستاني أنثي تاج حسين 1119

 8 باكستاني أنثي سمرين بي بي حاجي محمداكرم 1120

 67 باكستاني كرذ محمد زكريا احمد 1121

 61 باكستاني كرذ غالم رسول 1122

 40 باكستاني كرذ شيرمامت هللا خان 1123

 73 باكستاني أنثي بشران بي بي 1124

 70 باكستاني كرذ معين محمدرياض 1125

 52 باكستاني أنثي نجمه مختار 1126

 62 باكستاني كرذ ممتازخان 1127

 69 باكستاني كرذ قل شيراحمد 1128

 0 باكستاني أنثي تاشيره بيوم 1129

 75 باكستاني كرذ محمدافتخاراحمد 1130

 56 باكستاني أنثي شاهينازقمرعبدالرحمن 1131

 0 باكستاني كرذ محزوم زادسيدامر 1132

 0 باكستاني كرذ عاصف خان سيدمحمود 1133

 33 باكستاني أنثي حفصه شوهيب 1134

 29 باكستاني كرذ حسن امين فضل امين 1135

 26 اكستانيب كرذ سيدايازاظهر 1136

 45 باكستاني كرذ عيدالحق محمدعلي 1137

 63 باكستاني كرذ صديق احمدكريم 1138

 51 باكستاني كرذ شيرافضل خان 1139

 40 باكستاني أنثي بي بي شاكيرا 1140

 80 باكستاني أنثي زينب عيدمحمد 1141

 59 باكستاني كرذ عبدالرحمن محمداسماعيل 1142

 0 باكستاني كرذ الربعونمجهول الخامس وا 1143



 

 احصاءات موسم حج
 في مني 402كشف بأسماء الوفيات حادثة تدافع شارع 
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 75 باكستاني كرذ تلميذاحمد 1144

 65 باكستاني كرذ قل شهناز 1145

 45 باكستاني كرذ سراج احمدسراج 1146

 52 باكستاني أنثي بي بي زارا 1147

 35 باكستاني كرذ للشاجول 1148

 45 باكستاني أنثي عزيزماي نور 1149

 61 باكستاني كرذ انورعلي حيدرشاه 1150

 50 باكستاني كرذ زاهدقل محمداسلم 1151

 70 باكستاني كرذ يخيت زين دادهللا 1152

 45 باكستاني كرذ محمدافضل وزيراحمد 1153

 69 باكستاني كرذ اسماعيل سليمان 1154

 62 باكستاني أنثي مهروف بيرزخاريزحياه 1155

 38 باكستاني كرذ محمدبالل 1156

 17 ستانيباك كرذ عامرمحمدخان 1157

 50 باكستاني كرذ قادراحمدمحمد 1158

 43 باكستاني كرذ اسالم عبدالغفور 1159

 70 باكستاني كرذ غالم نبي ماهتام 1160

 74 باكستاني كرذ شمس الحق عبدالعزيز 1161

 50 باكستاني أنثي باشل محمد عرس 1162

 60 باكستاني كرذ هللا وصيه محمد بخش 1163

 59 باكستاني أنثي صطفى كمالرزيه بيقم م 1164

 60 باكستاني أنثي قل الهى 1165

 26 باكستاني كرذ محمدسليم منظور 1166

 1 باكستاني أنثي مشاعل محمدجعفر 1167

 65 باكستاني كرذ مهريشيرمهراحمد 1168

 65 باكستاني كرذ قل زارين 1169



 

 احصاءات موسم حج
 في مني 402كشف بأسماء الوفيات حادثة تدافع شارع 
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 35 باكستاني كرذ ارشدحسين بخش 1170

 70 اكستانيب أنثي تاج بيبي 1171

 68 باكستاني كرذ محمدفاروق 1172

 58 باكستاني كرذ تنوير شيخ محمد شيخ 1173

 85 باكستاني كرذ محمد منير محمد 1174

 30 باكستاني كرذ محمد رياض خان 1175

 65 باكستاني كرذ اعجازاحمدسنبل 1176

 70 باكستاني أنثي باشاروم 1177

 0 باكستاني كرذ طفل سلتازغالم 1178

 65 باكستاني كرذ نهال الدين الدين 1179

 56 باكستاني كرذ نورمحمدعبدالعزيز 1180

 54 باكستاني كرذ علي محمدفضل 1181

 55 باكستاني كرذ قاضي عبدالواحدغازي سيدخان 1182

 76 باكستاني كرذ بشير احمد الرحمن 1183

 13 باكستاني كرذ رائد عزيز سعيد 1184

 51 باكستاني كرذ محمد شريفان بيبي 1185

 55 باكستاني كرذ تلن خلف محمدعثمان 1186

 28 باكستاني كرذ اصف نوازعالم 1187

 12 باكستاني أنثي تهاني عاشق خان 1188

 47 باكستاني أنثي حميده محمدقاسم ملوك 1189

 30 باكستاني كرذ محمدصديق 1190

 30 باكستاني كرذ علي نذير 1191

 59 باكستاني كرذ مدمحمدخان مح 1192

 27 باكستاني كرذ شادمادرخان 1193

 75 باكستاني كرذ محمدرفيق ميربخش 1194

 75 باكستاني كرذ رشيدسفيراحمد 1195



 

 احصاءات موسم حج
 في مني 402كشف بأسماء الوفيات حادثة تدافع شارع 
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 80 باكستاني كرذ محمدياسين فيض بخش 1196

 45 باكستاني أنثي نسيم محمد 1197

 70 باكستاني أنثي مريم بي بي 1198

 47 باكستاني كرذ حنيط محمدرزاق 1199

 50 باكستاني كرذ محمد ساروار خان 1200

 56 باكستاني كرذ محمدالرحمن عبد عزيزالرحمن 1201

 94 باكستاني كرذ بي بي نازحاجي 1202

 75 باكستاني كرذ محمد صديق هايتو 1203

 54 باكستاني كرذ مالك الل خان 1204

 53 باكستاني كرذ خادم حسين الهي بخش 1205

 65 باكستاني كرذ مدعابدجاويدمح 1206

 50 باكستاني أنثي بي بي كزار 1207

 59 باكستاني أنثي حليمه بيبي محمدعالم 1208

 28 باكستاني كرذ محمد سعد خورشيد 1209

 59 باكستاني كرذ محمدجميل حسن 1210

 75 باكستاني كرذ غالم محمد 1211

 70 باكستاني كرذ مجهول 1212

 70 باكستاني ركذ بشير احمد 1213

 84 باكستاني كرذ احمد علي ديتا 1214

 56 باكستاني أنثي سلطانه بيقم عبدالقادر 1215

 55 باكستاني كرذ حيدررضي 1216

 60 باكستاني كرذ نيازاحمدخان 1217

 57 باكستاني كرذ مولوي سيدحسين 1218

 66 باكستاني كرذ محمد لياقة محمد 1219

 63 باكستاني ثيأن نسرين اخترغالم 1220

 77 باكستاني أنثي فاطمه باشو 1221



 

 احصاءات موسم حج
 في مني 402كشف بأسماء الوفيات حادثة تدافع شارع 
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 53 باكستاني كرذ صديق سلطان 1222

 70 باكستاني أنثي حنيفه بيبي 1223

 62 باكستاني كرذ حافظ محمد احمد الرحمن 1224

 65 باكستاني كرذ عارف محمود 1225

 95 باكستاني أنثي شيف الجان افزل 1226

 55 باكستاني كرذ عبدالغفور احمد دين 1227

 50 باكستاني أنثي سازو محمد صف 1228

 75 باكستاني أنثي سكينه بيبي ديان 1229

 75 باكستاني كرذ غالم رحيم 1230

 66 باكستاني كرذ نظام الدين احمدبخش 1231

 27 باكستاني كرذ شهزاداكبرمحمد 1232

 60 باكستاني كرذ 1203002033 1203002033محمد بشير  1233

 3 باكستاني أنثي ايمان نديم شهرزاد علي محمد 1234

 73 باكستاني كرذ فضل محمودموسى 1235

 66 باكستاني كرذ حبيب باشا 1236

 55 باكستاني كرذ سعيدبشاره علي 1237

 65 باكستاني أنثي ساجده بي بي 1238

 81 باكستاني كرذ محمدجالل 1239

 68 باكستاني كرذ مويزاررحمن خان 1240

 54 باكستاني كرذ عبدالناصرعبدالرحمن الحولي 1241

 60 باكستاني كرذ هللا وصيه محمدبخش 1242

 50 باكستاني أنثي باحال محمدعرس 1243

 45 باكستاني كرذ محمد عرفان احمد 1244

 50 باكستاني أنثي جان بي 1245

 49 باكستاني أنثي تحسين عزيز 1246

 57 نيباكستا كرذ طارق نفيس احمد 1247



 

 احصاءات موسم حج
 في مني 402كشف بأسماء الوفيات حادثة تدافع شارع 
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 85 باكستاني كرذ عبدالرزاق هللا بخش 1248

 75 باكستاني كرذ احمددين نياز 1249

 50 باكستاني كرذ وزيرعلي جعفر 1250

 62 باكستاني كرذ امان هللا خيرمحمد 1251

 58 باكستاني كرذ ارشادعلي 1252

 50 باكستاني كرذ علي رضااصغر 1253

 54 باكستاني كرذ محمداكبرمحمد 1254

 55 باكستاني أنثي شبامامنيرا 1255

 62 باكستاني كرذ محمد صابر خان 1256

 60 باكستاني كرذ جاويداقبال 1257

 59 باكستاني كرذ صويداخترهيج يوخان 1258

 62 باكستاني كرذ شمس الحق مولوي 1259

 103 باكستاني كرذ بخهب ماني حبيب 1260

 48 باكستاني كرذ عبدالستارغالم علي 1261

 70 باكستاني كرذ عبدالغفار عبدالرحمن علي 1262

 27 باكستاني أنثي سباءامجدهاشم 1263

 55 باكستاني أنثي سكينه بنت غالم 1264

 65 باكستاني أنثي نسيم اختر 1265

 65 باكستاني أنثي اريشادبيقم 1266

 30 باكستاني كرذ رازي خان خان 1267

 50 باكستاني كرذ سالم قل قول 1268

 28 باكستاني كرذ سمير بشير نواز 1269

 75 باكستاني كرذ عاشق حسين محمد 1270

 66 باكستاني أنثي فاطمه محمد هارون 1271

 52 باكستاني كرذ رشيداحمدحسين 1272

 13 باكستاني أنثي برينابنت سيفان 1273



 

 احصاءات موسم حج
 في مني 402كشف بأسماء الوفيات حادثة تدافع شارع 
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 61 باكستاني كرذ عبدالجبار بركات علي 1274

 40 باكستاني كرذ محمدبوتب نظير 1275

 60 باكستاني أنثي مختاره بي بي محمد 1276

 74 باكستاني أنثي فاطمه غالم 1277

 69 باكستاني كرذ بشيراحمدخيرالدين 1278

 57 باكستاني أنثي شاهده انور 1279

 69 باكستاني أنثي بارسان بي بي 1280

 50 باكستاني كرذ محمداكرام هللا 1281

 65 باكستاني أنثي يوبسعيده بي بي محمدا 1282

 59 باكستاني كرذ محمدياسين ساري خان 1283

 58 باكستاني كرذ عبدالحميداسرار 1284

 21 باكستاني أنثي عائشه غالم 1285

 60 باكستاني أنثي صافيه بيقام 1286

 43 باكستاني كرذ اشفاق حسين كريم 1287

 80 باكستاني كرذ خيرمحمدحاجي 1288

 18 باكستاني أنثي اسماءالطاف 1289

 60 باكستاني كرذ خودابخش 1290

 60 باكستاني كرذ يارمحمد 1291

 81 باكستاني كرذ عبدالحق عبدالكريم 1292

 51 باكستاني كرذ محمداكرم بشير 1293

 49 باكستاني كرذ شاهي مولك 1294

 35 باكستاني كرذ محمد مشتاق بخش 1295

 100 باكستاني كرذ محمدصالح 1296

 85 باكستاني كرذ رحمة علي 1297

 67 باكستاني كرذ غالم محمد قابيل 1298

 44 باكستاني أنثي شهناز محمد محمد 1299



 

 احصاءات موسم حج
 في مني 402كشف بأسماء الوفيات حادثة تدافع شارع 
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 26 باكستاني كرذ ماجد صديق صديق 1300

 78 باكستاني كرذ محمدصديق 1301

 50 باكستاني كرذ محمدارشدرحمه خان 1302

 36 باكستاني أنثي صنوبرنسيم صايف 1303

 74 باكستاني أنثي نوربيبي ارسنارخان 1304

 64 باكستاني كرذ نسيم بنت محمد 1305

 61 باكستاني كرذ عبدالرزاق غالم حسين 1306

 78 باكستاني أنثي ناز بيبي خان 1307

 49 باكستاني كرذ نورجان محمد يوسف 1308

 37 باكستاني كرذ عبدالباسط بن جعفر احمد 1309

 64 باكستاني أنثي نور خاتون 1310

 64 باكستاني كرذ حافظ محمد ابوالخير 1311

 50 باكستاني كرذ زاهدسعيد 1312

 81 باكستاني أنثي نور مهيد احمدهللا 1313

 55 باكستاني أنثي فضيله بيقم 1314

 48 باكستاني كرذ محمد شافيق سليمان 1315

 37 باكستاني أنثي خديجه محمد محمد علي 1316

 0 باكستاني كرذ عاشق تاج الدين طفل فخره 1317

 11 باكستاني كرذ محمد غالم شابير 1318

 0 باكستاني كرذ طفل ماي سبهاني محمد نور 1319

 77 باكستاني كرذ احمدبشير 1320

 37 باكستاني كرذ ناصرعباس غالم عباس 1321

 23 باكستاني كرذ محمد رفيع الدين رفيع الدين 1322

 90 باكستاني أنثي شريفه بيبي 1323

 59 باكستاني كرذ محمد رشيد باقر 1324

 50 باكستاني كرذ عبدالرحمن اكرم خان 1325



 

 احصاءات موسم حج
 في مني 402كشف بأسماء الوفيات حادثة تدافع شارع 
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 30 باكستاني كرذ باباسائم قلزازاجي 1326

 71 باكستاني أنثي عائشه ميراز حمزه 1327

 60 باكستاني كرذ ناتهوفيض احمد 1328

 75 باكستاني كرذ ملفي نور بديع الدين 1329

 61 باكستاني كرذ بدالرحيم منكيجوع 1330

 0 باكستاني كرذ طفل كوثر فضل احمد 1331

 42 باكستاني كرذ خالدامدادالرحمن 1332

 29 باكستاني كرذ محمداسكندرمحمد 1333

 80 باكستاني كرذ سلطان بخش محمد 1334

 80 باكستاني أنثي نازلي صغيرخان 1335

 73 باكستاني أنثي نوربنت محمد 1336

 55 باكستاني كرذ حميدهللا بابوعطاهللا 1337

 57 باكستاني كرذ سيد شكيل احمد 1338

 60 باكستاني أنثي ممتازبنت برفين 1339

 40 باكستاني كرذ عطاحسن رحيم 1340

 50 باكستاني كرذ فضل شاه 1341

 32 باكستاني أنثي سعديه بديع الرحمن الليل 1342

 40 باكستاني كرذ صادق علي 1343

 50 باكستاني كرذ اسعدمحمدخان 1344

 74 باكستاني أنثي حليمه فايزبخش 1345

 60 باكستاني أنثي كشوارمحمداقبال 1346

 28 باكستاني كرذ محمد مور خان 1347

 32 باكستاني كرذ شهزاد سعدهللا 1348

 55 باكستاني كرذ مجيب الرحمن مولوي عبدالمعبود 1349

 60 تانيباكس كرذ محمداسلم 1350

 28 باكستاني كرذ اسف خان 1351



 

 احصاءات موسم حج
 في مني 402كشف بأسماء الوفيات حادثة تدافع شارع 
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 33 باكستاني كرذ ادب حسين محمدايوب 1352

 68 باكستاني كرذ مارقوبي بي محمدان 1353

 42 باكستاني كرذ فقيرمحمدجابوخان 1354

 20 باكستاني أنثي هاجره عثمان 1355

 68 باكستاني كرذ عبدالستارعبدالعزيز 1356

 55 باكستاني أنثي صغرىبيبي محمدفاضل 1357

 45 باكستاني كرذ محمداسلم شهيد 1358

 12 باكستاني أنثي شاذيه يارمحمد 1359

 70 باكستاني كرذ حسين بن شاهر 1360

 60 باكستاني كرذ سراج هللا مجيب هللا نجيب هللا 1361

 68 باكستاني أنثي زاهده خاتون محمد 1362

 45 باكستاني كرذ وقاص محبوب اختر 1363

 62 باكستاني كرذ غالم فريدنبي بخش 1364

 26 باكستاني كرذ محمدبناراس محمد 1365

 60 باكستاني كرذ فضل غاني سردارخان 1366

 62 باكستاني كرذ محمدحنيف 1367

 50 باكستاني كرذ ملك عبدالرحمن ملك 1368

 52 باكستاني كرذ عنايه هللا شاه نزار 1369

 25 باكستاني كرذ عبدالرزاق عبدالرحيم 1370

 53 باكستاني كرذ ميرمحمدمحمددين 1371

 91 باكستاني كرذ هللا حبواي امير 1372

 40 باكستاني كرذ ابراراحمدمحبوب 1373

 8 باكستاني أنثي ماريه حافظ 1374

 40 باكستاني أنثي ميمونه محمد 1375

 45 باكستاني أنثي مريم حافظ غالم 1376

 7 ستانيباك كرذ سهيل سمير 1377



 

 احصاءات موسم حج
 في مني 402كشف بأسماء الوفيات حادثة تدافع شارع 
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 10 باكستاني أنثي حواءعبدالرحمن 1378

 41 باكستاني كرذ حاجي احمد غول 1379

 50 باكستاني أنثي جان بي 1380

 64 باكستاني كرذ خالد حسين شاه 1381

 75 باكستاني أنثي فرحانه بيقم حسين 1382

 45 باكستاني كرذ ازادخان شاميل 1383

 49 باكستاني كرذ كرمات علي 1384

 92 باكستاني كرذ عبدالرحمن حبيب هللا 1385

 31 باكستاني كرذ قمرعباس 1386

 56 باكستاني كرذ عبدالرزاق محمداسحاق 1387

 60 باكستاني أنثي الل بهاء 1388

 58 باكستاني كرذ غالم رسول مادرخان 1389

 58 باكستاني كرذ مرزانعيم بيك 1390

 49 نيباكستا كرذ دليارعلي قاسم الدين 1391

 77 باكستاني أنثي غوري سيودخان 1392

 80 باكستاني كرذ ميزان برنجو 1393

 60 باكستاني كرذ حافظ محمدفضل 1394

 0 باكستاني كرذ طفل زينب رحيم بخش 1395

 17 باكستاني كرذ حسن - -سليمان  1396

 81 باكستاني كرذ اشتياق احمد خان 1397

 46 باكستاني أنثي تهمينه عباس 1398

 71 باكستاني أنثي بي بي امنه غالم 1399

 55 باكستاني كرذ عطيه هللا الل محمد 1400

 71 باكستاني كرذ قل خان 1401

 50 باكستاني كرذ ذوالفقارعلي عمر 1402

 51 باكستاني أنثي كريمه محمدغالم 1403



 

 احصاءات موسم حج
 في مني 402كشف بأسماء الوفيات حادثة تدافع شارع 
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 26 باكستاني كرذ ولي محمدكولوشاهبو 1404

 44 كستانيبا كرذ مجيب هللا جمال 1405

 50 باكستاني كرذ محمدوارين بخش 1406

 48 باكستاني كرذ جالل الدين علي اكبر 1407

 44 باكستاني كرذ راب نواز محمد 1408

 60 باكستاني كرذ محمد زمان 1409

 45 باكستاني أنثي نسيم احترجوهرزمان 1410

 56 باكستاني كرذ اورزيب سيرمحمد 1411

 75 ستانيباك كرذ بشيرمحمد 1412

 75 باكستاني كرذ غالم حسين 1413

 66 باكستاني أنثي منظورابالهي 1414

 55 باكستاني كرذ محمدممتازخان 1415

 70 باكستاني أنثي سعان بنت هاتون 1416

 61 باكستاني كرذ قمل خالن عمر 1417

 78 باكستاني كرذ امنه دات كريم 1418

 62 باكستاني كرذ حافظ جعفر صالح 1419

 90 باكستاني كرذ بشير اخند محمد 1420

 65 باكستاني أنثي فاطمه كانيز أودين 1421

 70 باكستاني أنثي بكت بري 1422

 70 باكستاني كرذ شيرمحمد 1423

 96 باكستاني كرذ الهجواني محمد 1424

 40 باكستاني كرذ محمدجاويدهللا 1425

 50 باكستاني أنثي زبيده عبدالرشيد 1426

 30 باكستاني كرذ حسن محمد عالم 1427

 104 باكستاني كرذ جمال خان مختارخان 1428

 50 باكستاني كرذ يوسف سلطان الرواسكري 1429



 

 احصاءات موسم حج
 في مني 402كشف بأسماء الوفيات حادثة تدافع شارع 

 6241/64/60 

 
 54 باكستاني أنثي سكينه غالم 1430

 29 باكستاني كرذ عبدالملك فضل حسن 1431

 22 باكستاني أنثي زينب باقي 1432

 50 باكستاني أنثي رقيه رمضان 1433

 24 باكستاني كرذ محمدجيشان 1434

 26 باكستاني أنثي رقيه بي بي 1435

 80 باكستاني كرذ محمدوارث مسري 1436

 14 باكستاني كرذ سعيدمحمدحسن 1437

 69 باكستاني كرذ محمديوسف بابو 1438

 53 باكستاني كرذ منورمحمددين 1439

 76 باكستاني كرذ محمد خان ديتا 1440

 66 باكستاني كرذ نور زمان 1441

 70 باكستاني أنثي حميرا علي محمد 1442

 29 باكستاني كرذ محمد برهان محمد 1443

 50 باكستاني أنثي زنيب بيبي 1444

 55 باكستاني أنثي شيهناز بروين 1445

 80 باكستاني كرذ محمد حسن الدينشوتو 1446

 65 باكستاني كرذ محمدعبدهللا 1447

 48 باكستاني ركذ محمدرضاحاجي 1448

 28 باكستاني كرذ الطاف حسين بخش 1449

 70 باكستاني كرذ غالم نبي 1450

 26 باكستاني كرذ عبدان خان بشك خان 1451

 76 باكستاني كرذ محمداسحاق جالل الدين 1452

 82 باكستاني أنثي اقبال بانو 1453

 61 باكستاني كرذ خالد معين الدين معين الدين 1454

 60 باكستاني كرذ ب سامونطي 1455



 

 احصاءات موسم حج
 في مني 402كشف بأسماء الوفيات حادثة تدافع شارع 

 6241/64/60 

 
 50 باكستاني كرذ سلطاني زار 1456

 58 باكستاني كرذ امتيازاحمد 1457

 74 باكستاني كرذ سيدالرحمن محمديوسف 1458

 27 باكستاني كرذ اسحاق سيدشاه 1459

 46 باكستاني كرذ شبيراحمدفقيرالمغذوي 1460

 30 باكستاني كرذ وسيم انجب 1461

 50 باكستاني كرذ مشتاققيصرمشتاق  1462

 79 باكستاني كرذ رفيق محمد محمد 1463

 50 باكستاني كرذ احمددين 1464

 80 باكستاني كرذ نيازمحمدحاجي 1465

 73 باكستاني أنثي رواج واحد علي 1466

 65 باكستاني أنثي حاجي باتي مراد 1467

 26 باكستاني كرذ محمد ارشد محمد 1468

 30 اكستانيب كرذ محمدعقيل 1469

 58 باكستاني كرذ شاه نوازمحمد 1470

 70 باكستاني كرذ محمدقاسم غالم حيدر 1471

 55 باكستاني كرذ محمداكبر 1472

 50 باكستاني كرذ مجهول تسعه واربعون 1473

 79 باكستاني كرذ سيد احمد علي 1474

 71 باكستاني أنثي مختاران بيبي محمدشريف 1475

 78 باكستاني كرذ صاريظفر حسين ان 1476

 60 باكستاني أنثي كلثوم بانو 1477

 60 باكستاني كرذ محمد اقبال عبدالغفور 1478

 70 باكستاني أنثي زليخه خاتون 1479

 43 باكستاني أنثي شاهيدمحمودعبدالمجيد 1480

 0 باكستاني أنثي بشايرمحمدعلي 1481



 

 احصاءات موسم حج
 في مني 402كشف بأسماء الوفيات حادثة تدافع شارع 

 6241/64/60 

 
 72 باكستاني كرذ حبيب تازيربخش 1482

 54 باكستاني كرذ دعبدالرحمناحم 1483

 1 باكستاني كرذ ابن محمدنزيرمحمد 1484

 43 باكستاني كرذ مصطفي حاجي محمد 1485

 66 باكستاني كرذ غالم نبي قل محمد 1486

 50 باكستاني كرذ عابدحسن 1487

 50 باكستاني كرذ لياقت علي غلم محمد 1488

 26 باكستاني كرذ محمدارشدعاشق محمد 1489

 53 باكستاني أنثي محموده خاتون حسين 1490

 86 باكستاني كرذ احمدداوودالبلوشي 1491

 95 باكستاني كرذ سرداري خليفه 1492

 74 باكستاني كرذ محمدافضل 1493

 71 باكستاني كرذ عبدالواحدشاه بيك 1494

 66 باكستاني كرذ شودري مشتاق 1495

 70 باكستاني كرذ قاري قريب هللا 1496

 25 باكستاني كرذ محمدخان امين 1497

 80 باكستاني كرذ عبدالكريم عبدهللا 1498

 65 باكستاني كرذ محمدوهب 1499

 58 باكستاني كرذ متان ميجري خوان 1500

 68 باكستاني كرذ عباس علي شاه 1501

 50 باكستاني كرذ عمردياربخش 1502

 27 باكستاني كرذ عمرعاشق حسين 1503

 79 باكستاني كرذ لص الرحمنمحمد مخ 1504

 61 باكستاني كرذ عبدهللا ابراهيم 1505

 55 باكستاني أنثي بابوبي بي 1506

 43 باكستاني كرذ عبدالرؤوف محمدمحمد 1507



 

 احصاءات موسم حج
 في مني 402كشف بأسماء الوفيات حادثة تدافع شارع 

 6241/64/60 

 
 64 باكستاني كرذ غالم سارور 1508

 48 باكستاني أنثي عارفه جاويد 1509

 1 باكستاني أنثي ياسمين حنيف 1510

 65 باكستاني كرذ درالدينعبدالشكورص 1511

 0 باكستاني كرذ طفل نازيه حسن 1512

 45 باكستاني أنثي ساره عبدالرحمن شعبان 1513

 77 باكستاني كرذ محمدحمدالبلوشي 1514

 85 باكستاني كرذ هللا دنا دين ايمان 1515

 65 باكستاني كرذ محمدرياض 1516

 60 باكستاني أنثي ياسمين سعيد 1517

 46 باكستاني كرذ م هخترغالمسلي 1518

 65 باكستاني أنثي بيبي نورجيهان 1519

 43 باكستاني كرذ خالدصغيراحمدشيخ 1520

 72 باكستاني كرذ ليلي يقم 1521

 55 باكستاني كرذ محمداجمل خان 1522

 25 باكستاني كرذ لكيم الدين منشي 1523

 23 باكستاني كرذ محمدتوفيل عبدالنواز 1524

 47 باكستاني أنثي تخنه افنابمن 1525

 51 باكستاني كرذ محمدافضل محمدنواز 1526

 35 باكستاني كرذ غالم ياسين نزردين 1527

 56 باكستاني كرذ محمدطاهربرفيزاوان 1528

 35 باكستاني كرذ نيازمحمدمحمدخان 1529

 25 باكستاني كرذ علي رضااقبال 1530

 49 باكستاني كرذ محمدنورابراهيم 1531

 0 باكستاني كرذ انباربهادرشاه 1532

 53 باكستاني كرذ شمس الرحمن عبدالمنان 1533



 

 احصاءات موسم حج
 في مني 402كشف بأسماء الوفيات حادثة تدافع شارع 

 6241/64/60 

 
 28 باكستاني كرذ ام نازمحمدسيراج محمد 1534

 27 باكستاني كرذ احمدخان فايزمحمد 1535

 0 باكستاني كرذ اخترشاه اكبرشاه 1536

 1 باكستاني أنثي ياسمين حنيف محمد 1537

 64 باكستاني كرذ اختوبن بالو 1538

 48 باكستاني كرذ نافيدمرتضى 1539

 81 باكستاني أنثي كبوري علي 1540

 12 باكستاني كرذ محمدحبيب هللا خان 1541

 24 باكستاني كرذ اخترشاه اكبرشاه 1542

 50 باكستاني كرذ محمديوسف جان 1543

 50 باكستاني كرذ محمديوسف محمدجان 1544

 50 كستانيبا كرذ بشير احمد 1545

 7 باكستاني كرذ فهدنبي بخش 1546

 63 باكستاني كرذ مصري خان خان 1547

 77 باكستاني كرذ محمداشرف نواز 1548

 65 باكستاني كرذ محمدراشدكان 1549

 7 باكستاني كرذ محمدعبدهللا محمدبوتا 1550

 49 باكستاني كرذ محمدنادرفيض محمد 1551

 0 باكستاني كرذ طفل نقديالمرزاشعيب 1552

 90 باكستاني أنثي رضيه بيقم 1553

 55 باكستاني كرذ هدايه هللا 1554

 61 باكستاني أنثي نوربهارسلطان 1555

 69 باكستاني كرذ محمدعبدالحكيم 1556

 72 باكستاني كرذ سليمان خان 1557

 0 باكستاني كرذ محمدحافظ محسن 1558

 60 باكستاني كرذ احمددين اورف بخش 1559



 

 احصاءات موسم حج
 في مني 402كشف بأسماء الوفيات حادثة تدافع شارع 

 6241/64/60 

 
 70 باكستاني كرذ شاهد اقبال 1560

 60 باكستاني أنثي كهنامجان 1561

 50 بحريني أنثي فايزه عبدهللا 1562

 0 بحريني كرذ الدومه عبدالمجيد 1563

 20 بحريني كرذ عالءالدين الدومه 1564

 0 بروني كرذ مجهول كيامين يزاكيرا 1565

 17 بريطاني أنثي خديجه جاسات 1566

 63 بريطاني أنثي ين اخترنسر 1567

 63 بريطاني أنثي تسليم اختر 1568

 63 بريطاني كرذ عبدالرشيد 1569

 57 بريطاني أنثي زهره بقيم 1570

 65 بريطاني كرذ عبدالحميدبن حكم 1571

 63 بريطاني كرذ اخترحسين اسماعيل 1572

 43 بريطاني كرذ كمران خان 1573

 33 بريطاني كرذ قاسم اكرام 1574

 51 بريطاني كرذ شميم اختر 1575

 0 بنغالديشي أنثي مجهول شاهين سلطانه 1576

 0 بنغالديشي أنثي مجهول ألف وسبعمائة وواحد وسبعون 1577

 0 بنغالديشي كرذ مجهول حسان حبيب طيب 1578

 59 بنغالديشي كرذ مجهول محمدعبدالرؤوف محمدكليم الدين 1579

 0 بنغالديشي كرذ نمجهول قاضي انورالمشي 1580

 63 بنغالديشي كرذ مجهول عبدصبورشيرفار 1581

 0 بنغالديشي كرذ مجهول ياسمين سلطانه 1582

 0 بنغالديشي كرذ مجهول شيخ يوسف شيخ محمد 1583

 0 بنغالديشي أنثي مجهول مرس ثريااخر 1584

 60 بنغالديشي كرذ محمدعالم 1585



 

 احصاءات موسم حج
 في مني 402كشف بأسماء الوفيات حادثة تدافع شارع 

 6241/64/60 

 
 0 شيبنغالدي كرذ مجهول ام دي نسيم 1586

 0 بنغالديشي كرذ مجهول محمدنورالهدا 1587

 59 بنغالديشي كرذ محمدنزروول اسالم 1588

 60 بنغالديشي كرذ محمدابوظافر 1589

 0 بنغالديشي كرذ مجهول محمدمشفق الحسين 1590

 0 بنغالديشي كرذ مجهول نورالنبي 1591

 0 بنغالديشي كرذ مجهول امينوررحمن 1592

 0 بنغالديشي أنثي فه خاتونمجهول شري 1593

 0 بنغالديشي كرذ مجهول ألف ومائة وإثنان وثمانون 1594

 0 بنغالديشي أنثي مجهول مصمت حينه خاتون 1595

 70 بنغالديشي كرذ محمدتبارك حسين 1596

 49 بنغالديشي كرذ كمال الدين يعقوب عبدالصمد 1597

 65 بنغالديشي كرذ دليل كيل 1598

 55 بنغالديشي كرذ دمياهعلي احم 1599

 45 بنغالديشي كرذ همايون محمدمحمد 1600

 50 بنغالديشي كرذ مجهول ألفان وتسعة وسبعون 1601

 80 بنغالديشي كرذ مجهول ادريس علي 1602

 70 بنغالديشي كرذ مجهول بشيرالدين 1603

 80 بنغالديشي أنثي مجهول منواربيجم 1604

 65 بنغالديشي كرذ مجهول محمدكمال بويان 1605

 0 بنغالديشي أنثي مجهول طاهره بينم 1606

 40 بنغالديشي كرذ مجهول جثيم الدين احمدمحمد 1607

 55 بنغالديشي أنثي زهره سلطان 1608

 45 بنغالديشي كرذ محمديوسف امين هللا 1609

 67 بنغالديشي كرذ محمدعلي اكبر 1610

 73 بنغالديشي كرذ محمدعبدالكريم 1611



 

 احصاءات موسم حج
 في مني 402كشف بأسماء الوفيات حادثة تدافع شارع 

 6241/64/60 

 
 60 بنغالديشي كرذ محمد شاهجان ساركير 1612

 55 بنغالديشي كرذ مبشرعلي عبدالهاشم 1613

 50 بنغالديشي كرذ مجهول محمدصفي الدين 1614

 65 بنغالديشي كرذ محمدعبدالماجد 1615

 52 بنغالديشي كرذ جعفر عالم علي 1616

 75 بنغالديشي كرذ سيدانوارعلي 1617

 69 بنغالديشي كرذ محمدرايزيدين 1618

 40 بنغالديشي كرذ محمدنورالحق 1619

 0 بنغالديشي أنثي مجهول رابيه بيقم 1620

 0 بنغالديشي أنثي مجهول بهيتارين اسرات 1621

 60 بنغالديشي أنثي مجهول نورجهان 1622

 0 بنغالديشي كرذ مجهول ألفان وإثنان وأربعون 1623

 50 بنغالديشي كرذ مجهول م احافظ 1624

 0 بنغالديشي كرذ مجهول محمدريجامنصور 1625

 56 بنغالديشي كرذ محمدامين علي 1626

 55 بنغالديشي كرذ محمدموريفزان 1627

 58 بنغالديشي أنثي انواره بيقم 1628

 65 بنغالديشي كرذ اشارات حوسين 1629

 70 بنغالديشي كرذ محمدصفي الدين 1630

 65 يبنغالديش كرذ محمدمصطفىموال 1631

 66 بنغالديشي كرذ عبدالراق 1632

 55 بنغالديشي أنثي ام كلثوم بيقم 1633

 61 بنغالديشي كرذ عبدالجبار 1634

 71 بنغالديشي كرذ عبدوقريب 1635

 67 بنغالديشي كرذ ميتابورشيدي 1636

 70 بنغالديشي كرذ عبدالرازق 1637



 

 احصاءات موسم حج
 في مني 402كشف بأسماء الوفيات حادثة تدافع شارع 

 6241/64/60 

 
 55 بنغالديشي أنثي غرين بنغال تورس اند ترافلس 1638

 80 بنغالديشي كرذ محبوب بن رحمن 1639

 0 بنغالديشي كرذ مجهول عبدالصمدمختارعلى 1640

 48 بنغالديشي أنثي موست سيلينابيقم 1641

 63 بنغالديشي كرذ عبده مياه 1642

 0 بنغالديشي كرذ مجهول متازه بيقم 1643

 52 بنغالديشي أنثي شهيده بيقم 1644

 0 نغالديشيب كرذ محمديونس مال 1645

 62 بنغالديشي كرذ احمدالحاج بصير 1646

 77 بنغالديشي كرذ محمدعيدان بويان 1647

 62 بنغالديشي كرذ محمدعبدالكريم 1648

 50 بنغالديشي كرذ محمدرافكول 1649

 0 بنغالديشي كرذ مجهول خمسمائه وخمسه وخمسين 1650

 0 بنغالديشي أنثي ماموتاج بقيم 1651

 59 بنغالديشي كرذ دالباسطمحمدعب 1652

 0 بنغالديشي أنثي عليمه بيقم 1653

 41 بنغالديشي كرذ محمدزاهداالسالم 1654

 0 بنغالديشي أنثي مونيلي 1655

 60 بنغالديشي كرذ محمدابوالقاسم 1656

 0 بنغالديشي كرذ مجهول ثالثمائه وعشرون 1657

 0 بنغالديشي أنثي خالده اخطر 1658

 0 بنغالديشي كرذ محمدهللا 1659

 0 بنغالديشي أنثي الهام الزم 1660

 55 بنغالديشي أنثي جهانارابيجوم 1661

 0 بنغالديشي كرذ مجهول مائتين وسته وتسعون 1662

 70 بنغالديشي كرذ محمدنويامياه 1663



 

 احصاءات موسم حج
 في مني 402كشف بأسماء الوفيات حادثة تدافع شارع 

 6241/64/60 

 
 0 بنغالديشي كرذ غالم مصطفى 1664

 0 بنغالديشي كرذ محمدشاهراالسالم 1665

 66 بنغالديشي كرذ ب حسينمحمدايو 1666

 0 بنغالديشي كرذ نورنبي 1667

 56 بنغالديشي أنثي خانون جهدا 1668

 56 بنغالديشي أنثي زهان اراارزو 1669

 60 بنغالديشي كرذ محمدامدادالحق 1670

 0 بنغالديشي كرذ حافظ اودين 1671

 0 بنغالديشي أنثي شوىلينومصطفى 1672

 70 بنغالديشي ركذ احمدعلي تانرروكس 1673

 50 بنغالديشي كرذ شمس النهاربيقام 1674

 70 بنغالديشي كرذ محمدجتيف مله 1675

 70 بنغالديشي كرذ محمدحييب الرحمن 1676

 60 بنغالديشي كرذ محمدشاهدعلي 1677

 65 بنغالديشي كرذ محمدالياس شريف 1678

 72 بنغالديشي كرذ تورجيهات 1679

 62 الديشيبنغ كرذ ايوب حرم 1680

 65 بنغالديشي أنثي جيهانه اراييقام 1681

 60 بنغالديشي أنثي حميده ييقام 1682

 70 بنغالديشي كرذ حاجي محمدسعيد 1683

 65 بنغالديشي كرذ ابوالبشرابوالخيرغالم 1684

 65 بنغالديشي كرذ محمدنظيرحسين 1685

 65 بنغالديشي كرذ محمدتهذيب الدين 1686

 65 بنغالديشي كرذ ىمالمحمدمصطف 1687

 34 بنغالديشي كرذ ذكرالحسن 1688

 51 بنغالديشي كرذ امين طال قادرمياه 1689



 

 احصاءات موسم حج
 في مني 402كشف بأسماء الوفيات حادثة تدافع شارع 

 6241/64/60 

 
 30 بنغالديشي كرذ مقصود 1690

 50 بنغالديشي كرذ محمد عبدالمجيب 1691

 14 بنغالديشي أنثي ابرار سيد عالم 1692

 68 بنغالديشي كرذ محمدمنان 1693

 56 بنغالديشي كرذ محمدتفضل حسين 1694

 64 بنغالديشي كرذ اختيارالدين احمد مصر علي 1695

 70 بنغالديشي كرذ محمدعبدالحليم 1696

 46 بنغالديشي كرذ جبريل االسالم نسفرعلي 1697

 77 بنغالديشي أنثي شاروفاخاتون 1698

 55 بنغالديشي أنثي نور جيهان ابوالحسن 1699

 60 بنغالديشي كرذ علي احمد احمد 1700

 50 بنغالديشي كرذ محمداميارعلي 1701

 8 بنغالديشي كرذ راكان ديدارابوالحسين 1702

 53 بنغالديشي كرذ زين العابدين ضميرالدين 1703

 56 بنغالديشي أنثي فاطمه محمد الحق 1704

 38 بنغالديشي أنثي ساره نورعالم 1705

 55 بنغالديشي كرذ اختراسرافيل 1706

 49 بنغالديشي كرذ احمد حافظ محمد 1707

 42 بنغالديشي كرذ حافظ محمد عبدالملك 1708

 43 بنغالديشي كرذ بابول حليم 1709

 48 بنغالديشي كرذ مزيبررحمانه علي اكبر 1710

 59 بنغالديشي كرذ اصحاب مياه 1711

 42 بنغالديشي كرذ منوهرهللا صابت هللا 1712

 50 بنغالديشي كرذ عالم حسين 1713

 60 بنغالديشي كرذ محمدعالم سراج الدين 1714

 42 بنغالديشي كرذ ميسر علي حسين 1715
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 41 بنغالديشي كرذ علي رابح الفهمي 1716

 68 بنغالديشي أنثي يارو النساء شفيق 1717

 57 بنغالديشي كرذ عبدالعزيزنذيراحمد 1718

 36 بنغالديشي كرذ منيرحسين روح االمين 1719

 72 بنغالديشي كرذ ليمولي احمدع 1720

 40 بنغالديشي كرذ عبدالصبورنورالحسين 1721

 36 بنغالديشي كرذ الياس حافظ محمد 1722

 50 بنغالديشي كرذ غوليمرسول موندال 1723

 49 بنغالديشي كرذ منصورعالم احمد 1724

 50 بنغالديشي كرذ محمدعالم حسين 1725

 50 بنغالديشي كرذ مشرف حسين 1726

 33 بنغالديشي كرذ محمد عامل احمد 1727

 54 بنغالديشي كرذ نصيرحسين 1728

 62 بنغالديشي كرذ عبدالرحمن عبدالغفور 1729

 50 بنغالديشي كرذ ابوالكالم علي 1730

 67 بنغالديشي كرذ اكارم الحق احمد الرحمن 1731

 61 بنغالديشي كرذ عبدالشكور نور احمد 1732

 59 بنغالديشي كرذ محمد شمس مياه 1733

 4 بنغالديشي أنثي قل بي بي عبدالجليل 1734

 95 بنغالديشي كرذ مقبول احمد 1735

 32 بنغالديشي كرذ محمد ابراهيم هولدار 1736

 50 بنغالديشي كرذ نورالصفادعلي احمد 1737

 54 بنغالديشي كرذ جالل الدين انجب علي 1738

 39 بنغالديشي كرذ محمدحميدهللا 1739

 57 بنغالديشي كرذ نور زير مياه 1740

 0 بنغالديشي كرذ رضوان زاهد عبدالسبحان 1741
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 35 بنغالديشي كرذ ياسين عزام علي 1742

 30 بنغالديشي أنثي روجينه اختر 1743

 41 بنغالديشي كرذ شفيع الرحمن 1744

 50 بنغالديشي كرذ طارق االسالم حفيظ هللا 1745

 40 ديشيبنغال كرذ بندل كتاب 1746

 45 بنغالديشي كرذ محمدعبدالكريم 1747

 56 بنغالديشي كرذ محمد شفيع ملوك 1748

 78 بنغالديشي كرذ فاروق احمدسيدالرحمن 1749

 59 بنغالديشي كرذ محمد الطاف الطاف 1750

 26 بنغالديشي كرذ روبيل حسين عبدالرشيد 1751

 48 بنغالديشي كرذ محمدكالوحاجي اكبر 1752

 50 بنغالديشي كرذ مستفيض الرحمن منير 1753

 44 بنغالديشي كرذ سراج االسالم ابوطاهر 1754

 40 بنغالديشي كرذ ارشدكتيلب علي 1755

 65 بنغالديشي أنثي زاهده بيقم الرشيد 1756

 25 بنغالديشي أنثي نجوىنبي حسين 1757

 50 بنغالديشي كرذ والمين نوفر 1758

 52 بنغالديشي كرذ دمحمدسليم الدين محم 1759

 50 بنغالديشي أنثي دولت خاتون عظيم 1760

 59 بنغالديشي كرذ عبدالمشتاق باشا مياه 1761

 43 بنغالديشي أنثي ريحانه سيد سليم 1762

 40 بنغالديشي أنثي مريم علي 1763

 30 بنغالديشي كرذ منيرحوسان ابوالقاسم 1764

 35 شيبنغالدي كرذ محمد زاهد حسين احمد 1765

 50 بنغالديشي كرذ رحمت هللا عي 1766

 40 بنغالديشي كرذ محمدعلي اولي مياه 1767
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 60 بنغالديشي كرذ هارون امجدعلي 1768

 45 بنغالديشي كرذ عبداالحداالت عبدالخالق 1769

 75 بنغالديشي كرذ شهاب الدين عبدالرشيد 1770

 41 بنغالديشي كرذ عبالرحمن عبدالستار 1771

 43 بنغالديشي كرذ ازاراحمدعبدالخالق 1772

 63 بنغالديشي كرذ خلص الدين اليف 1773

 25 بنغالديشي كرذ محي الدين صديق 1774

 37 بنغالديشي كرذ عبدالقدوس مياه 1775

 65 بنغالديشي كرذ سعيدنورحاجي 1776

 55 بنغالديشي كرذ مزمل حسن 1777

 47 بنغالديشي كرذ محمد يوسف الرحمن 1778

 52 بنغالديشي كرذ احمدحسين علي 1779

 41 بنغالديشي كرذ محمد اسجد حسين 1780

 60 بنغالديشي كرذ اميرحسين دليل الرحمن 1781

 54 بنغالديشي كرذ عبدالمناف 1782

 60 بنغالديشي كرذ حافظ عبدالشكورسعيد 1783

 50 بنغالديشي كرذ سراج الحق دلوار حسين 1784

 59 بنغالديشي كرذ باشا مياهعبدالمشتاق  1785

 65 بنغالديشي كرذ محمدحامد 1786

 35 بنغالديشي كرذ ديلين حسين علي 1787

 52 بنغالديشي كرذ عبدالغني ازهارازهار 1788

 60 بنغالديشي كرذ ابوالقاسم عبدالمجيد 1789

 43 بنغالديشي أنثي مونيكه مستري ارجو 1790

 58 الديشيبنغ كرذ حسن علي عبدالرشيد 1791

 62 بنغالديشي كرذ بديع العالم خان 1792

 50 بنغالديشي كرذ شفيق االسالم 1793
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 88 بنغالديشي كرذ مير ليقات علي 1794

 56 بنغالديشي كرذ معرفت علي ولي 1795

 50 بنغالديشي كرذ تم مسرعلي 1796

 69 بنغالديشي كرذ محمدعبدالمحسن 1797

 35 نغالديشيب كرذ واليت حسين احمد 1798

 69 بنغالديشي كرذ بهرون حسين 1799

 65 بنغالديشي كرذ محمدعبدالجليل 1800

 0 بنغالديشي كرذ شفيق االسالم 1801

 43 بنغالديشي أنثي مسماه معروف شاه 1802

 57 بنغالديشي كرذ محمدابراهيم خليل 1803

 77 بنغالديشي كرذ محمدغازي رحمان 1804

 78 بنغالديشي كرذ محمدعطي الرحمن 1805

 35 بنغالديشي أنثي فرجان اصيله الرحمن 1806

 60 بنغالديشي كرذ محمدكازم الدين 1807

 65 بنغالديشي كرذ عبدالرحمن ميامستير 1808

 39 بنغالديشي كرذ ابوالكالم ابوالهاشم 1809

 38 بنغالديشي كرذ سهيل احمد 1810

 70 بنغالديشي كرذ عوام الدين 1811

 50 بنغالديشي أنثي انوارابيقم 1812

 78 بنغالديشي كرذ محمدعبدالكريم 1813

 80 بنغالديشي كرذ عبدالحميدسعيدالرحمن 1814

 56 بنغالديشي كرذ ابوزيداسالم 1815

 60 بنغالديشي كرذ محمدرستم علي 1816

 65 بنغالديشي أنثي رقيه خاتم مسمات 1817

 73 بنغالديشي كرذ طاهرعلي مال 1818

 62 بنغالديشي أنثي فاطمه بيقم 1819
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 60 بنغالديشي كرذ محمدجهيزالحق 1820

 40 بنغالديشي كرذ سارو مياه مياه 1821

 44 بنغالديشي كرذ محمدابوالقاسم صوفي 1822

 50 بنغالديشي كرذ منيراحمدسيدالرحمن 1823

 15 بنغالديشي كرذ محمدعبدالملك 1824

 50 الديشيبنغ كرذ محمد عبدالسالم 1825

 42 بنغالديشي كرذ مصيب هللا علي منيرالدين 1826

 60 بنغالديشي كرذ نذر االسالم بال 1827

 60 بنغالديشي كرذ محمدغازي الدين 1828

 47 بنغالديشي كرذ حشيم الدين عبدالبارق 1829

 55 بنغالديشي كرذ محمدعبدالعالم 1830

 53 بنغالديشي كرذ محمدسراج االسالم 1831

 40 بنغالديشي كرذ مبزال رفيق هللا 1832

 62 بنغالديشي كرذ شاه جهان زين العابدين 1833

 64 بنغالديشي كرذ محمدمجيب الرحمن 1834

 0 بنغالديشي كرذ محمدشمس الدين 1835

 50 بنغالديشي كرذ عبدالعلي حولدار 1836

 65 بنغالديشي كرذ اكيف علي يرماتك 1837

 58 بنغالديشي ركذ ماجده خاتون 1838

 0 بنين أنثي مجهول كابيجنيروبيو 1839

 0 بنين أنثي مجهول امينه يوسف 1840

 0 بنين كرذ مجهول سيدي اجيتوسي 1841

 0 بنين كرذ مجهول ساميوباني 1842

 0 بنين كرذ مجهول عثمان ئو 1843

 0 بنين أنثي مجهول حنون بوربما 1844

 35 بنين كرذ مجهول عبده بوكاري 1845
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 0 بنين كرذ مجهول عبدالرحيم ادريسو 1846

 0 بنين أنثي مجهول ازارتوادجاال 1847

 20 بنين أنثي مجهول امينه ساليفو 1848

 0 بنين أنثي مجهول كوديراتوبوني اوالي 1849

 0 بنين كرذ مجهول احمدوسولو 1850

 0 بنين كرذ مجهول فاتونوروبدوني 1851

 30 بنين أنثي غانمجهول اموساتوبيومي 1852

 0 بنين كرذ مجهول اليمي لوال 1853

 50 بنين أنثي مجهول كبيروريم 1854

 50 بنين كرذ مجهول بوباكارابرام 1855

 0 بنين أنثي مجهول ادجولي ادوفان 1856

 0 بنين أنثي مجهول اليسيكاسابورلياس 1857

 0 بنين أنثي مجهول ميمونه اوسي 1858

 0 بنين أنثي لي كاريمجهول بيباتاز 1859

 50 بنين أنثي مجهول ستمائة وستة وتسعون 1860

 0 بنين أنثي سهاري عيسى 1861

 0 بنين أنثي فاطمه ورومي 1862

 0 بنين كرذ عثمان عمرو 1863

 0 بنين كرذ يعقوبوكاجي عمر 1864

 0 بنين أنثي افوست 1865

 0 بنين أنثي ازارا 1866

 0 بنين ثيأن شاهي راوتي روسال 1867

 0 بنين كرذ تازيدوعثمان 1868

 0 بنين أنثي كلوتومي اويادجيمي 1869

 0 بنين كرذ اباوت تبوري 1870

 0 بنين كرذ سافيوابيو 1871
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 0 بنين كرذ كارماتار 1872

 0 بنين كرذ شابدارونا 1873

 0 بوركينا فاسو كرذ مجهول مامادوقوندي 1874

 58 ا فاسوبوركين كرذ نزاناسيينالي 1875

 60 بوركينا فاسو أنثي سديب رماتا 1876

 71 بوركينا فاسو كرذ هارون سانفو 1877

 0 بوركينا فاسو كرذ مجهول اوروتقوم سيني 1878

 0 بوركينا فاسو كرذ مجهول عيسىزوميري 1879

 70 بوركينا فاسو كرذ مجهول ألف ومائة واربعة وثمانون 1880

 60 بوركينا فاسو ركذ مجهول محمدي بانسس 1881

 50 بوركينا فاسو كرذ اوسيناباجاي 1882

 0 بوركينا فاسو أنثي مجهول ناماسلمانا 1883

 69 بوركينا فاسو كرذ بوريماادارقو 1884

 74 بوركينا فاسو كرذ امينات داكيساجا 1885

 70 بوركينا فاسو كرذ البيوردامالي 1886

 0 ا فاسوبوركين كرذ مجهول اديدوتجوساليفو 1887

 0 بوركينا فاسو كرذ سانااسا 1888

 0 بوركينا فاسو كرذ بافايكوسبوربي 1889

 67 بوركينا فاسو كرذ تيباتراوري 1890

 60 بوركينا فاسو أنثي ميقاسيتا 1891

 71 بوركينا فاسو أنثي تاسكوت احمدانامود 1892

 70 بوركينا فاسو كرذ اودروقوكلوتا 1893

 33 بوركينا فاسو كرذ اسالمتاسيسي 1894

 19 بوركينا فاسو أنثي ايمان محمدابراهيم 1895

 50 بوركينا فاسو أنثي حواءماني 1896

 27 بوركينا فاسو أنثي خديجه سيدي اغ 1897
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 60 بوركينا فاسو كرذ ادارمي غاوي 1898

 72 بوركينا فاسو كرذ عثمان عبدالي 1899

 32 سوبوركينا فا أنثي اميناتاحسن جمعه 1900

 79 بورماوي كرذ رشيداحمدمطيع الرحمن 1901

 52 بورماوي كرذ هدايه هللا فضل عبدالحميد 1902

 43 بورماوي أنثي دلدار بيقم احمد 1903

 66 بورماوي كرذ حافظ محمدقاسم 1904

 95 بورماوي أنثي بيقم بهارميان حسين 1905

 57 بورماوي كرذ فياض هللا محمدهاشم االركاتي 1906

 79 بورماوي أنثي سمن اراه لقمان حاكم 1907

 61 بورماوي كرذ مصطفىخاتون 1908

 84 بورماوي كرذ عبدالجبارعلي علي 1909

 64 بورماوي أنثي امان يهامحمدحسن 1910

 3 بورماوي كرذ ريان امام حسين 1911

 73 بورماوي كرذ عبدالرحمن غالم شريف الرحمن 1912

 58 بورماوي كرذ علي جوهرعبدالقادر 1913

 84 بورماوي كرذ عثمان عبدهللا عبداللطيف 1914

 45 بورماوي كرذ عبدالواحدطالب 1915

 45 بورماوي أنثي خين بنت ثان وين 1916

 49 بورماوي كرذ مجهول تان اي 1917

 62 بورماوي أنثي نامياخاتون علي 1918

 36 بورماوي كرذ محمدابوالقاسم ابوالخير 1919

 0 بورماوي أنثي ياين اىت 1920

 65 بورماوي أنثي هوابي بي 1921

 11 بورماوي أنثي خديجه عبدالرحمن سيدعبدالحكيم 1922

 15 بورماوي كرذ احمدسيدحسن نورالزمان 1923
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 49 بورماوي كرذ نوراسالم محمدبديع العالم 1924

 64 بورماوي كرذ نورالحق ابوالحسين 1925

 64 بورماوي ثيأن زبيده عبدالسالم 1926

 54 بورماوي كرذ اسماءحافظ احمد 1927

 53 بورماوي كرذ دل محمدسيداكبراحمد 1928

 57 بورماوي أنثي خان غ غ ميا 1929

 41 بورماوي كرذ محمدهاشم حافظ محمد 1930

 0 بورماوي كرذ طفله حسينه عبدالرحمن 1931

 41 بورماوي أنثي سميره محمدغالم حسين 1932

 61 بورماوي أنثي نة نور سكندرامي 1933

 66 بورماوي أنثي امبيا خاتون 1934

 66 بورماوي كرذ عبدالشكور دود عبدالجبار 1935

 43 بورماوي أنثي نور جهان شريف 1936

 64 بورماوي كرذ علي شان ياسين 1937

 70 بورماوي أنثي هيرة بانو علي 1938

 0 يبورماو كرذ طفل رابعه ابو الكالم علي 1939

 70 بورماوي أنثي نورجيهان قاسم 1940

 78 بورماوي كرذ رستم علي حسين 1941

 40 بورماوي أنثي فريده قادر محمد 1942

 14 بورماوي أنثي سعاد نور الكبير اين الدين 1943

 57 بورماوي كرذ حميدحسين فيروز 1944

 59 بورماوي أنثي رشيده بيقم 1945

 62 رماويبو أنثي نوربيقم ناجي 1946

 60 بورماوي أنثي امنه حميدالرحمن 1947

 0 بورماوي أنثي نوال كريم هللا علي 1948

 63 بورماوي كرذ حبيب هللا اكبر 1949



 

 احصاءات موسم حج
 في مني 402كشف بأسماء الوفيات حادثة تدافع شارع 

 6241/64/60 

 
 72 بورماوي كرذ زكرياكاالمياه فضل الرحمن 1950

 44 بورماوي أنثي دل الجهان بديع الزمان 1951

 70 بورماوي كرذ عطاء هللا علي 1952

 67 بورماوي أنثي طمة خاتون عبدالمطلبفا 1953

 41 بورماوي أنثي شاجن نادر باسو 1954

 30 بورماوي كرذ اميرحسين احمد 1955

 33 بورماوي أنثي سميره علي غالم 1956

 66 بورماوي أنثي امبيا خاتون 1957

 66 بورماوي كرذ عبدالشكور دود عبدالجبار 1958

 68 بورماوي ثيأن كلثومه مقبول عبدالسبحان 1959

 48 بورماوي كرذ خليل احمد احمد 1960

 45 بورماوي أنثي حميده نور احمد 1961

 69 بورماوي أنثي الماس اوال عبدالكريم 1962

 55 بورماوي كرذ كاله مياه عبدالجليل 1963

 86 بورماوي كرذ انواربيقم 1964

 60 بورماوي كرذ محمدسف شهر 1965

 56 بورماوي كرذ دشاه عالم فيض احم 1966

 70 بورماوي أنثي سلمى خاتون 1967

 82 بورماوي كرذ بدرالزمان عزيزالرحمن المدن 1968

 77 بورماوي كرذ عبدالكريم كبير احمد 1969

 60 بورماوي أنثي قل مهرمياه مياه 1970

 44 بورماوي أنثي نور جهان شريف 1971

 46 بورماوي أنثي ساجده حاجي مياه 1972

 0 بورماوي أنثي بشرى ابوبكر احمد 1973

 36 بورماوي كرذ عثمان غني ولي 1974

 14 بورماوي كرذ عبدالرحمن دليل الرحمن 1975
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 97 بورماوي كرذ علي حسين كالو 1976

 75 بورماوي أنثي سراجه خاتون احمد 1977

 47 بورماوي أنثي راشده بنت حسين 1978

 73 بورماوي كرذ بديع الزمان فضل 1979

 65 بورماوي كرذ عبدالشكورمحمدحسن 1980

 45 بورماوي أنثي زليخه محمدشريف 1981

 90 بورماوي كرذ محمداسماعيل مقبول 1982

 43 بورماوي كرذ صامت الرحمن عبدالرحيم 1983

 38 بورماوي أنثي صابره نذير احمد علي 1984

 56 بورماوي كرذ ابوصديق ناغو حفيض الرحمن 1985

 54 بورماوي أنثي ينة امين خليلام 1986

 75 بورماوي أنثي رابعه بيقم نمى الدين 1987

 76 بورماوي أنثي قل مهرا حيدر 1988

 5 بورماوي كرذ مهدي عبدالحليم ابوبكر 1989

 63 بورماوي كرذ منير الدين ياه 1990

 58 بورماوي أنثي شمس بهارمحمد 1991

 60 بورماوي أنثي منيره خاتون 1992

 53 بورماوي أنثي نوره ابواليشرعلي 1993

 0 بورماوي كرذ بالل عثمان علي 1994

 28 بورماوي أنثي عصمت قل محمد محمد 1995

 43 بورماوي كرذ نورعالم رياعلي 1996

 28 بورماوي أنثي صفاء حسين علي 1997

 60 بورماوي أنثي خديجه بنت روشن علي 1998

 38 اويبورم أنثي رابيه سيد احمد 1999

 23 بورماوي كرذ ماجدنسيه حسين 2000

 44 بورماوي أنثي غلسير الل مياه 2001
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 63 بورماوي كرذ الل متي ابوالخير محمد 2002

 95 بورماوي أنثي اسياتاج ملك 2003

 58 بورماوي أنثي حسينه سليمان 2004

 70 بورماوي كرذ شاكر احمد الرحمن 2005

 73 بورماوي يأنث قل بهار عبدالعزيز 2006

 94 بورماوي أنثي سليمه خاتون خليل 2007

 55 بورماوي أنثي زاهور بيقم حكيم 2008

 79 بورماوي كرذ عبدالقادر تاج الملوك فزو 2009

 64 بورماوي كرذ عبدالشكور محمد محمد 2010

 16 بورماوي أنثي زهره محمد بكر علي 2011

 60 بورماوي أنثي امينة عبدالغفور بخش 2012

 50 بورماوي كرذ اسالم مياه حسين 2013

 80 بورماوي كرذ امير علي رياض الدين 2014

 57 بورماوي كرذ محمد امين علي 2015

 30 بورماوي كرذ عبدهللا رحمة هللا الزمان 2016

 63 بورماوي أنثي انوري بيقم عبدالهادي 2017

 60 ويبورما أنثي منورة بيغم بديع الرحمن خليل الرحمن 2018

 61 بورماوي أنثي رشيده خاتون جالل الدين 2019

 81 بورماوي أنثي خالبانو باسميه 2020

 80 بورماوي كرذ عبدالرحيم حشمت علي 2021

 83 بورماوي كرذ عبدالشكور وحيد محمد علي 2022

 66 بورماوي أنثي منهار بيغم احمد 2023

 47 بورماوي كرذ يوسف حنيف 2024

 28 بورماوي أنثي ممريم قاس 2025

 74 بورماوي أنثي سامنه بهارعبدالحكيم 2026

 73 بورماوي أنثي زنيب نذير احمد 2027
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 78 بورماوي أنثي مصطفى خاتون مياه 2028

 63 بورماوي أنثي كولسين نور حسين 2029

 57 بورماوي كرذ عبدالشكور مظهر قاسم 2030

 69 بورماوي أنثي امينة كالومياه 2031

 45 بورماوي أنثي نور جهان امام احمد 2032

 60 بورماوي أنثي زرينه بيقم كاالميان 2033

 51 بورماوي أنثي نور عائشه مياه 2034

 66 بورماوي أنثي عائشه دودو مياه 2035

 37 بورماوي أنثي سميره سيد حسين حسين 2036

 64 بورماوي أنثي حميده خاتون شاهب 2037

 58 بورماوي أنثي ادرنور جهان عبدالق 2038

 60 بورماوي كرذ نورالحق سفيان عبدالجبار 2039

 61 بورماوي كرذ عبدالكريم مظهر بديع الدين 2040

 0 بورماوي كرذ حسين محمد عالم 2041

 60 بورماوي أنثي عرفه محمد عبدالكريم 2042

 53 بورماوي أنثي فاطمه خاتون بنت ابوالحسين بن ابوالحسين 2043

 18 بورماوي كرذ رضوان اكبر 2044

 12 بورماوي أنثي خديجة عبدالودود عبدالمجيد 2045

 43 بورماوي أنثي رشيده حياة احمد 2046

 51 بورماوي كرذ محمد سلطان الرحمن 2047

 55 بورماوي كرذ ابوالعالم كالو ابوبكر 2048

 52 بورماوي كرذ مختار احمد عبدالمناف 2049

 24 بورماوي كرذ سمعسيد سالم ابوال 2050

 84 بورماوي أنثي صوره خاتون مياه 2051

 42 بورماوي كرذ محمد عمر عبدالصمد 2052

 25 بورماوي كرذ سهيل عبدالمعبود مياه 2053
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 60 بورماوي أنثي مصطفى بيقم عبدالجليل 2054

 16 بورماوي أنثي خبصه نذيراحمد 2055

 60 بورماوي أنثي مصطفى خاتون صبيح 2056

 55 بورماوي كرذ ابوالعالم كالو ابوبكر 2057

 78 بورماوي كرذ رستم علي حسين 2058

 24 بورماوي كرذ شمس العالم مفضل الرحمن 2059

 19 بورماوي كرذ احمد محمد عبدالستار 2060

 0 بورماوي كرذ عبدالحكيم اميرحمزه 2061

 65 بورماوي أنثي فاطمه ابو الشمع الدين 2062

 54 بورماوي كرذ عبدالعزيز عبدالرحمن زاهد 2063

 79 بورماوي أنثي عائشه عبدالحق 2064

 51 بورماوي أنثي ظهوره خاتون حسين 2065

 76 بورماوي أنثي سعيده خاتون مظهر 2066

 21 بورماوي أنثي عائشه محمدسليمان 2067

 40 بورماوي كرذ سراج االسالم عبدالعزيز 2068

 60 بورماوي كرذ هللااسالم خاتون حبيب  2069

 41 بورماوي كرذ محمد حسين علي اكبر 2070

 28 بورماوي أنثي عصمت قل محمد محمد 2071

 92 بورماوي أنثي ساره خاتون عبدهللا 2072

 53 بورماوي كرذ ابوالقاسم عبدالستار حسين 2073

 40 بورماوي كرذ نذيراحمدديوان علي 2074

 56 بورماوي كرذ ابراهيم ابوبكر عبدالكريم 2075

 55 بورماوي كرذ محمدامين داود 2076

 55 بورماوي أنثي نوربيقم 2077

 73 بورماوي أنثي شب معراج امير حمزة علي 2078

 51 بورماوي كرذ عبدالرزاق سعيد احمد 2079
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 65 بورماوي أنثي سيد بانو الدين 2080

 52 بورماوي كرذ شمس العالم عبدالقادر الملوك 2081

 49 بورماوي كرذ دل محمد عبدالمطلب 2082

 60 بورماوي كرذ شمس العالم فضل احمد 2083

 43 بورماوي كرذ كازينامال 2084

 66 بورماوي أنثي هاجره خاتون علي اكبر 2085

 60 بورماوي أنثي عرفه محمد عبدالكريم 2086

 81 بورماوي كرذ محمد شفيع مياه 2087

 37 بورماوي كرذ منظور حسين وصي الدين 2088

 16 بورماوي أنثي مروه سالمةهللا عبدالرحيم عبدالجليل 2089

 70 بورماوي كرذ محمدحنونازكريا 2090

 78 بورماوي كرذ محمداسماعيل مولوي 2091

 72 بورماوي كرذ زبير حسين 2092

 60 بورماوي كرذ مابيه اميرحمزه 2093

 66 بورماوي كرذ زاهد حنيف حنيف 2094

 78 بورماوي كرذ مظهرمياه امير 2095

 78 بورماوي كرذ جالل احمد نسيم 2096

 72 بورماوي أنثي امينة خاتون عبدالحكيم 2097

 85 بورماوي أنثي عائشه خاتون حافظ 2098

 56 بورماوي كرذ عبدالرحمن عبدالستارعبدالغني 2099

 12 بورماوي كرذ انس محمد 2100

 70 بورماوي كرذ عبدالشكورعبدالمطلب 2101

 45 بورماوي كرذ شمس العالم فيض هللا 2102

 70 بورماوي أنثي نور حور عبدالجبار 2103

 50 بورماوي أنثي قلوه نور حسين 2104

 12 بورماوي أنثي خديجة عبدالودود عبدالمجيد 2105
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 45 بورماوي كرذ احمد سالمه ابورا 2106

 16 بورماوي كرذ رومانواالسالم 2107

 52 بورماوي كرذ بدالغفارحكيمع 2108

 65 بورماوي أنثي فاطمه ابو الشمع الدين 2109

 51 بورماوي كرذ نور محمد يعقوب 2110

 33 بورماوي كرذ عبدهللا محمدهاشم 2111

 40 بورماوي أنثي حسينه بيقم عبدالسبحان 2112

 36 بورماوي كرذ محمدطيب 2113

 61 بورماوي كرذ نظيرحسن كاالمياه 2114

 53 بورماوي كرذ سراج المصطفىالحاج 2115

 40 بورماوي أنثي حسينه بيقم عبدالسبحان 2116

 60 بورماوي أنثي اسيه ارشاداهللا مقبول 2117

 44 بورماوي كرذ محمدهللا نور الحق حمزه 2118

 77 بورماوي كرذ روح االمين هارون 2119

 40 بورماوي كرذ محمد اللو تاج ملك 2120

 75 بورماوي كرذ بوالقاسم بديع الدينا 2121

 65 بورماوي كرذ سعيداحمدمحمد 2122

 39 بورماوي أنثي فاطمه عبدالرحمن بخش 2123

 60 بورماوي أنثي ليلىمفيدالرحمن 2124

 47 بورماوي كرذ علي حسن عالم 2125

 46 بورماوي أنثي عائشه رشيدكمال الدين 2126

 79 بورماوي كرذ مجاهدالحق كوالناعبدالرشيد 2127

 29 بورماوي كرذ عبدهللا نجم الحق علي 2128

 73 بورماوي أنثي رمبهارالل محمدمتو 2129

 33 بورماوي أنثي جميله حسين احمد 2130

 13 بورماوي كرذ حمدمحمدسالم 2131
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 80 بورماوي كرذ غورامياه عبدالشكورعلي 2132

 37 بورماوي كرذ فيصل بدر عبيدالرحمن 2133

 49 بورماوي كرذ صفوره خاتون سعيد 2134

 46 بورماوي أنثي عائشه رشيدكمال الدين 2135

 85 بورماوي كرذ امرؤالقيس طفيل احمدعلي 2136

 86 بورماوي أنثي غلشن اره 2137

 66 بورماوي أنثي زهره خاتون احمد 2138

 64 بورماوي كرذ ابوالقاسم محمد علي 2139

 66 رماويبو كرذ محمد علي علي 2140

 31 بورماوي كرذ عبدالرحيم سعيد ابو شامه 2141

 55 بورماوي كرذ محمد سالم عبدهللا 2142

 33 بورماوي كرذ رشيد احمد ابوالخير 2143

 55 بورماوي أنثي قل زمان عبدالسبحان علي 2144

 45 بورماوي كرذ علي جعفر حسن علي 2145

 75 بورماوي كرذ نوراحمدسعيد 2146

 89 بورماوي كرذ بيرحسين بديع الدينز 2147

 80 بورماوي أنثي حليمه خاتون رجا هللا 2148

 54 بورماوي أنثي نورجيهان نزيراحمد 2149

 31 بورماوي أنثي امينة عبدالجبار احمد 2150

 56 بورماوي كرذ حسين عبدالجليل هللا 2151

 65 بورماوي أنثي نسيمه خاتون بسامياه 2152

 54 بورماوي كرذ اج ملكفاطمه ت 2153

 73 بورماوي أنثي حورجنت عالم شاه 2154

 65 بورماوي كرذ حكيم علي منومياه 2155

 30 بورماوي أنثي عزيزه عبدالرحيم عبدالكريم 2156

 70 بورماوي كرذ اولي مياه عبدالكريم 2157
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 74 بورماوي أنثي خير النساء معروف زكريا 2158

 57 بورماوي نثيأ ظهوره خاتون احمد 2159

 55 بورماوي كرذ كال مياه احمدابوالحسين 2160

 35 بورماوي كرذ صالح احمدحسين احمد 2161

 1 بورماوي كرذ طفل جيمان باشامياه 2162

 82 بورماوي كرذ مصطفىخاتون 2163

 90 بورماوي أنثي امينة وعظ هللا 2164

 45 بورماوي كرذ زاهد عالم اصغر علي 2165

 35 بورماوي كرذ يه اميرحسينراب 2166

 39 بورماوي أنثي نوره علي اكبرجميل 2167

 29 بورماوي أنثي اقيمه شوبير 2168

 60 بورماوي كرذ نذيراحمدسعيدعلي 2169

 69 بورماوي أنثي عائشه احمدخليل 2170

 68 بورماوي كرذ محمدابوالحسين 2171

 70 بوسني أنثي مجهول ناشيهه 2172

 53 بوسني أنثي ناشيهه 2173

 70 بوسني كرذ جميله ميماقيقتش 2174

 39 تايلندي أنثي اسماءمحمدالماجي 2175

 50 تايلندي أنثي ساريكوه 2176

 70 تايلندي كرذ ماراسينق صالح 2177

 60 تايلندي أنثي نابسوه البدونق 2178

 69 تايلندي كرذ وان بيبه حاجي سامه 2179

 55 نديتايل أنثي مينا شي ابو 2180

 88 تايلندي أنثي كلثوم ليه 2181

 24 تايلندي كرذ فوازرمزي 2182

 65 تايلندي كرذ سودينج محمددامي 2183
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 42 تايلندي أنثي حليمه مجيدفطاني 2184

 81 تايلندي أنثي ناما كاكور 2185

 91 تايلندي كرذ جيه دواء سلمي 2186

 65 تايلندي كرذ ارونج تاسيا 2187

 46 تايلندي كرذ التيهسبنغ  2188

 47 تايلندي كرذ محمد علي كاسور 2189

 56 تايلندي كرذ لميونح ستاساري 2190

 26 تايلندي كرذ احمدوهاماساماعلي 2191

 74 تايلندي أنثي ليمه باهي 2192

 69 تايلندي كرذ عبدهللا بن ايه سي 2193

 88 تايلندي كرذ عبدالرحمن ادريس 2194

 60 تايلندي أنثي هروتيمه كاكو 2195

 61 تايلندي أنثي وي مينه برادو 2196

 62 تايلندي كرذ روسه ابوباغا محمد 2197

 35 تايلندي أنثي رحيمه بينليميت 2198

 78 تايلندي كرذ صالح الدين تاج الدين 2199

 63 تايلندي كرذ رملي سونج ناول 2200

 80 تايلندي كرذ تواي اسماعيل 2201

 58 تايلندي كرذ لحميدوانحسن عبدا 2202

 79 تايلندي كرذ ماسي هي تيوه 2203

 71 تايلندي أنثي حليموه كارينج 2204

 50 تايلندي كرذ فريده انامتي بونج 2205

 72 تايلندي كرذ ميسوايسوبث 2206

 48 تايلندي أنثي وينداسادي 2207

 60 تايلندي كرذ سليمي شنهيزي 2208

 82 ايلنديت كرذ اينان بن ماما 2209
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 65 تركي كرذ عبدهللا تايالن 2210

 55 تركي كرذ ادريس شاتينال 2211

 68 تركي كرذ مزيديوجا 2212

 66 تركي أنثي ادفي بوالت 2213

 0 تركي كرذ مجهول ألفان ومائتان وواحد وثالثون 2214

 0 تركي أنثي مجهول ارسالن سنتيل 2215

 72 تركي كرذ تورجوت نورو 2216

 65 تركي كرذ سليمان اوز 2217

 65 تركي كرذ عبدالعزيز كرمزال 2218

 63 تركي أنثي اوران قادري 2219

 70 تركي كرذ محمدكيكان 2220

 63 تركي كرذ فيزوهللا قايدن 2221

 75 تركي أنثي شازيفيزيلديز 2222

 69 تركي كرذ رمضان يوكسن 2223

 68 تركي أنثي زكيه راسول 2224

 36 تركي كرذ عمراحتاج 2225

 60 تركي كرذ مجهول رمزان ايرماس 2226

 80 تركي كرذ بيرم قايا 2227

 61 تركي كرذ محمدبن وقران 2228

 60 تركي أنثي نوردوغان بنت توسل 2229

 66 تركي أنثي ايماه شوالك 2230

 55 تركي أنثي سيتي جي 2231

 75 تركي أنثي امساك وزتبرك 2232

 76 تركي أنثي كادريه كازتاس 2233

 58 تركي أنثي درايه بنت بنت سنار 2234

 75 تركي كرذ زيدن يورداكول 2235
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 60 تركي أنثي عائشه بنت احمددوده 2236

 70 تركي أنثي شهوره جوشكون 2237

 78 تركي أنثي حكمت جابار 2238

 50 تركي أنثي مجهول ستمائة وخمسة وخمسون 2239

 70 تركي كرذ مراد البيراق 2240

 63 تركي أنثي فاطمه شيفيك 2241

 70 تركي أنثي زهره اكدمير 2242

 65 تركي أنثي يسارتورتوب 2243

 54 تركي كرذ عمركوبان 2244

 58 تركي كرذ امين محمودتوجل 2245

 0 تركي كرذ دورمرسي علي 2246

 68 تركي أنثي سيمانوربوزكورت 2247

 64 تركي كرذ معمرلوزمين 2248

 70 تركي كرذ ات سوتيميرايه 2249

 62 تركي كرذ جوليت عثمان ازيدات 2250

 70 تركي كرذ علي يوبيك 2251

 70 تركي أنثي فاطمه ترك 2252

 74 تركي كرذ بارجس كانوك 2253

 50 تركي كرذ ارهان بن شريف جوالق 2254

 65 تركي كرذ ياسر احمد تايالن 2255

 75 تركي أنثي شازيفير يلديز 2256

 82 تركي كرذ كاظم جنقز 2257

 71 تركي كرذ مصطفىاحمد 2258

 78 تركي أنثي نيمت باهيرسمين 2259

 62 تركي أنثي قلزارشيتي 2260

 67 تركي كرذ الياس اوزسوي 2261
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 60 تركي كرذ ابراهيم شعبان 2262

 64 تركي أنثي زليهاكرلي 2263

 52 تركي كرذ خيري كارمان 2264

 70 تركي أنثي بيرناز تيكن 2265

 95 تركي كرذ طلعت موجوك 2266

 60 تركي أنثي امينه اوس 2267

 60 تركي كرذ يونس اوزن 2268

 85 تركي كرذ نديم بن يونس 2269

 65 تركي أنثي فاطمه سليمانه اكور 2270

 61 تركي كرذ نظيركلتش 2271

 68 تركي أنثي شكريه كلشكانه 2272

 86 تركي أنثي سالمه علي اوزبرك 2273

 52 تركي أنثي فاطمه سيجون 2274

 93 تركي أنثي مكرمه عبدهللا ساك 2275

 72 تركي أنثي عائشه احمديورت 2276

 72 تركي كرذ فوزي ابار 2277

 65 تركي كرذ جيهان زيني بوالت 2278

 61 تركي كرذ يوسف كبان 2279

 68 تركي كرذ علي بن كليس 2280

 60 تركي كرذ رجب الدر 2281

 55 تركي أنثي حواءسليمان قوبز 2282

 76 تركي كرذ ساتل مش سفينق 2283

 80 تركي كرذ ايس مصطفى 2284

 65 تركي أنثي عنبفه قادر 2285

 51 تركي أنثي خديجه كلتيش 2286

 55 تركي كرذ نورالدين بن توني 2287
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 62 تركي كرذ دافال رافيس 2288

 80 تركي أنثي ساني احمت ايدين 2289

 86 تركي أنثي قول كشيك اخان 2290

 65 تركي كرذ سليمان بن اصالن 2291

 65 تركي كرذ خليل ارساي 2292

 60 تركي كرذ هانس بن اوزبك 2293

 65 تركي كرذ عثمان كارجوز 2294

 60 تركي كرذ مصطفىكمومانا 2295

 53 تركي كرذ مصطفىدورموش 2296

 58 تركي كرذ حواءشريك 2297

 67 تركي كرذ همت كورشولسم 2298

 78 تركي كرذ فتحيه داسنان 2299

 50 تركي كرذ شكري بن كيلك 2300

 66 تركي أنثي غولي ميرق 2301

 87 تركي كرذ موسىمحمدعلي 2302

 60 تركي كرذ حسين كارايل 2303

 62 تركي كرذ حسن كاسار 2304

 69 تركي كرذ احمدبن عطامان 2305

 70 تركي كرذ عرفان يلمزي 2306

 50 تركي أنثي سندس جبريل 2307

 70 تركي كرذ عبدهللا بن التان 2308

 60 تركي أنثي عيله بنت سليمان بادود 2309

 60 تركي كرذ كميل التنتس 2310

 65 تركي كرذ مصطفىقوقتاس 2311

 75 تركي كرذ كردومان تيمل 2312

 60 تركي أنثي حوريه ارسالن 2313



 

 احصاءات موسم حج
 في مني 402كشف بأسماء الوفيات حادثة تدافع شارع 
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 24 تركي كرذ حسن يفي 2314

 78 تركي كرذ فهدالدين فدان 2315

 59 تركي أنثي رسميه نيازي 2316

 60 تركي كرذ يوسف بن باك 2317

 70 تركي كرذ فتحوهللا اسكوال 2318

 65 تركي أنثي امنه اشك 2319

 74 تركي أنثي متحي كشجو 2320

 72 تركي أنثي جولدانه يلدريم 2321

 71 تركي كرذ مائل اوزجاكيم 2322

 70 تركي أنثي رابيه سيفسي 2323

 78 تركي كرذ حسان قبدا 2324

 65 تركي كرذ متين يازقان 2325

 61 تركي كرذ شوكري قاداتبه 2326

 66 تركي كرذ رمضان اوزمن 2327

 68 تركي كرذ قادرفودمين 2328

 60 تركي كرذ سليمان اسكلر 2329

 62 تركي كرذ ايرول سالم قراجلي 2330

 60 تركي أنثي نت قرارج 2331

 70 تركي كرذ عبدهللا سولك 2332

 90 تركي أنثي فاطمه صالح 2333

 60 تركي كرذ عبدهللا بن بن لي 2334

 73 تركي كرذ بيكتاس كانديمير 2335

 65 تركي أنثي زنجيركهرمان 2336

 72 تركي كرذ شمس الدين سيرفوجو 2337

 58 تركي أنثي سفك بركه 2338

 69 تركي كرذ ديملو يوسف 2339



 

 احصاءات موسم حج
 في مني 402كشف بأسماء الوفيات حادثة تدافع شارع 
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 65 تركي كرذ محمد غوزل 2340

 60 تركي أنثي نظيمه جوكاتس 2341

 75 تركي كرذ ياشار جشتبه 2342

 0 تشادي أنثي مجهول تشارنورعمر 2343

 0 تشادي كرذ مجهول ناناتاري صالح 2344

 0 تشادي أنثي مجهول مريم حسان محمد 2345

 0 تشادي يأنث مجهول فالماىتاادوم كوبو 2346

 0 تشادي كرذ ناحربركه 2347

 55 تشادي كرذ حسب الدايم محمدعبدهللا 2348

 0 تشادي أنثي مجهول ألف وخمسمائة وخمسة عشر 2349

 0 تشادي كرذ مجهول حليم رايفرو 2350

 80 تشادي أنثي مجهول خليه حسان بود 2351

 72 تشادي أنثي فاطمه عثمان عمر 2352

 48 تشادي كرذ فطومه بركه 2353

 35 تشادي أنثي نادية هاعيس 2354

 0 تشادي أنثي مجهول فاطمه هاروني 2355

 64 تشادي كرذ االتشي تشوناي حسن 2356

 0 تشادي أنثي حوىابراهيم 2357

 50 تشادي أنثي مجهول ستمائة وستة وسبعون 2358

 40 تشادي كرذ البشيرالدودو 2359

 44 تشادي كرذ ابازين تشاري 2360

 30 تشادي كرذ محمداسحاق علي 2361

 45 تشادي كرذ احمدسوقي محمد 2362

 54 تشادي كرذ صالح محمدمصطفى 2363

 0 تشادي كرذ توكوق رميسر 2364

 0 تشادي أنثي صافيه ادم عبدالكريم 2365



 

 احصاءات موسم حج
 في مني 402كشف بأسماء الوفيات حادثة تدافع شارع 
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 50 تشادي كرذ هاني ابراهيم بشاره 2366

 50 تشادي كرذ مجهول مجهول مجهول 2367

 55 تشادي كرذ ح فاضل عثمانصال 2368

 65 تشادي أنثي يانا عمر هادجي 2369

 6 تشادي أنثي موده احمدابا 2370

 0 تنزاني أنثي مجهول ألف وتسعمائة وخمسة عشر 2371

 62 تنزاني أنثي مجهول خديجه شيكالىمحمد 2372

 0 تنزاني كرذ مجهول ليس وعمركاراما 2373

 60 تنزاني أنثي وعشرونمجهول ألفان ومائة وسبعة  2374

 0 تنزاني كرذ مجهول خميس جوماشامن 2375

 0 تنزاني أنثي مجهول فدوه احمدحميد 2376

 0 تنزاني أنثي مجهول ألفان وأربعمائة وثالثة وثالثون 2377

 0 تنزاني كرذ مجهول ألف وتسعمائة وواحد وتسعون 2378

 0 تنزاني كرذ مجهول يوسف اسماعيل يوسف 2379

 0 تنزاني أنثي رحمه سالم سويد 2380

 0 تنزاني أنثي سالمه رحبومواما 2381

 0 تنزاني كرذ مجهول مائتين وثمانيه وستون 2382

 30 تنزاني كرذ عثمان مانيو 2383

 44 تنزاني كرذ شافي خميس علي 2384

 52 تنزاني كرذ احمدسعيدباوزير 2385

 74 تونسي أنثي السيدة محمد يعيش 2386

 50 تونسي أنثي مجهولخديجه محمد 2387

 0 تونسي كرذ مجهول ساسيمحمدزرقاوي 2388

 50 تونسي أنثي عجميه بنت المتهني 2389

 68 تونسي كرذ عبدالسالم محمدالهيف 2390

 0 تونسي كرذ مجهول مصطفىالهاشمي 2391



 

 احصاءات موسم حج
 في مني 402كشف بأسماء الوفيات حادثة تدافع شارع 
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 60 تونسي أنثي مجهول مكيه الحداد 2392

 75 تونسي كرذ بقاسم بن محمداباعبدهللا 2393

 60 تونسي كرذ محمدبن علي جهماني 2394

 51 تونسي أنثي اسيابلعزيزدخالوي 2395

 59 تونسي أنثي سيده محمدعلي العزابي 2396

 55 تونسي كرذ حمادي العماري 2397

 61 تونسي كرذ النوري محمداالكحل 2398

 67 تونسي كرذ الهادي خميس الخناشي 2399

 67 تونسي كرذ الهذبه شهرت سالمي 2400

 60 تونسي كرذ عمرمحمدنقاش 2401

 60 تونسي كرذ محمدالهادي العلواني 2402

 84 تونسي كرذ عبدالرفيع محمد بوهجه 2403

 42 تونسي أنثي مريم بنت محمدالناصر 2404

 84 تونسي أنثي فطيحه الجيالني الرباع 2405

 45 تونسي أنثي حقيله حموده 2406

 82 تونسي أنثي رضاويالعياديه الع 2407

 65 تونسي أنثي خديجه محمود 2408

 0 جزائري كرذ مجهول محمدمحمدالدين 2409

 65 جزائري كرذ احمدسحنون 2410

 60 جزائري كرذ عطوي الطاهر 2411

 64 جزائري أنثي ملكه تاكيا 2412

 77 جزائري كرذ احمدغدوشي 2413

 0 جزائري كرذ مجهول ألف وخمسمائة وتسعة 2414

 72 جزائري أنثي العرابتوبنت يمينه 2415

 75 جزائري كرذ علي خالي 2416

 55 جزائري كرذ طاهرمحمدحبيب 2417



 

 احصاءات موسم حج
 في مني 402كشف بأسماء الوفيات حادثة تدافع شارع 
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 0 جزائري كرذ مجهول الريط سعد 2418

 60 جزائري كرذ مجهول ألفان وسبعة وثمانون 2419

 0 جزائري أنثي مجهول فطوم محمديامي 2420

 60 جزائري كرذ سة وستونمجهول ألفان وأربعمائة وخم 2421

 0 جزائري كرذ مجهول عبدهللا قويدر 2422

 70 جزائري كرذ مجهول رضوان رشاد 2423

 66 جزائري كرذ بن عمربن راحو 2424

 81 جزائري كرذ عبدالقادرمفتاح 2425

 0 جزائري كرذ مجهول دراعوعلي 2426

 0 جزائري كرذ مجهول نورالدين عبدالقادردمداني 2427

 65 جزائري كرذ العربي فاطمه 2428

 80 جزائري كرذ العيدمالكى 2429

 75 جزائري كرذ عبدالقادربوعرزه جيريش 2430

 69 جزائري كرذ لعرط سعد 2431

 68 جزائري كرذ حميده حميده عبدالدايم 2432

 50 جزائري كرذ عبدالمجيدعمار 2433

 55 جزائري أنثي زينب حمدي 2434

 65 جزائري أنثي فاطمه العربي 2435

 65 جزائري أنثي سعديه فار 2436

 75 جزائري كرذ تايولخضرعبدالقادر 2437

 55 جزائري كرذ عماره بنت عمر 2438

 50 جزائري أنثي شاتي سيداحمد 2439

 51 جزائري كرذ مبارك محمدابليله 2440

 50 جزائري كرذ شيخ تومي حقيان 2441

 65 جزائري كرذ مجهووول 2442

 0 جزائري كرذ مجهول ستمائة وستة عشر 2443



 

 احصاءات موسم حج
 في مني 402كشف بأسماء الوفيات حادثة تدافع شارع 
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 57 جزائري كرذ السيدعبدالمحسن منصور 2444

 61 جزائري أنثي مباركه عبدالرحمن بن تركي 2445

 0 جزائري كرذ مجهول ثالثمائه وتسعون 2446

 67 جزائري كرذ مربطان طاهراحمد 2447

 55 جزائري أنثي بركان جميله 2448

 62 جزائري نثيأ بن كينيوصليحه 2449

 0 جزائري أنثي خيره محمدمطروني 2450

 59 جزائري أنثي حده عزيزطى 2451

 50 جزائري أنثي يمينه عبدالقادربالغيث 2452

 65 جزائري أنثي مسعوده عمارعزوز 2453

 91 جزائري كرذ رقيه ميلودعلي بومدين 2454

 77 جزائري كرذ محمدمعلومه 2455

 75 جزائري أنثي امحتركيه عبدهللا مس 2456

 79 جزائري كرذ جنودي جراد 2457

 69 جزائري أنثي خضرة مباركي 2458

 64 جزائري كرذ محمدرضازروالي 2459

 87 جزائري أنثي فاطمه عزالدين سالمه 2460

 36 جزائري أنثي جباريه بيادوين 2461

 70 جزائري أنثي دالل علي 2462

 60 جزائري أنثي صايحه فرحات 2463

 87 جزائري كرذ محمدبشير 2464

 75 جزائري أنثي خديجه بنت محمدبن شاعه 2465

 70 جزائري أنثي خضراءابوبكر 2466

 45 جزائري كرذ خليل حسين 2467

 52 جزائري أنثي نواره بنت بكر 2468

 50 جزائري أنثي عتيقه بنت يوسف 2469



 

 احصاءات موسم حج
 في مني 402كشف بأسماء الوفيات حادثة تدافع شارع 
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 45 جزائري أنثي فاطمه لحبيب بوشيخي 2470

 60 جزائري كرذ دمحمدمحم 2471

 81 جزائري كرذ مصطفي عبدالقادرخردي 2472

 56 جزائري أنثي الزهره الشيخ زايدي 2473

 63 جزائري أنثي محجوبه عبدالقادر 2474

 68 جزائري أنثي ربجه محمدسايت 2475

 66 جزائري كرذ ليت فضيل نورالدين 2476

 73 جزائري كرذ بشيرمحمد 2477

 74 جزائري أنثي راءفاطمه الزه 2478

 40 جزائري كرذ فريده يحي 2479

 45 جزائري أنثي سعديه محمد 2480

 66 جزائري كرذ محمد احمد ترمزي 2481

 75 جزائري أنثي خدوجه بن عوده هايل 2482

 63 جزائري كرذ اسماعيل علي 2483

 60 جزائري كرذ احمد محمد معاش 2484

 65 جزائري أنثي فاطمه الزهراء 2485

 74 جزائري كرذ عبدالقادرمغاتري 2486

 75 جزائري كرذ حسنىسبع 2487

 58 جزائري كرذ بوعزه عطيه 2488

 58 جزائري كرذ محمدزنطار 2489

 0 جيبوتي أنثي منىحمديوسف 2490

 60 جيبوتي أنثي مجهول مدينه عبدهللا محمد 2491

 70 جيبوتي كرذ ادم بويكيري 2492

 49 جيبوتي أنثي حليمهسعيدمحمد 2493

 76 روسيا كرذ محمدغازي 2494

 0 روسيا كرذ دوترااكيف 2495



 

 احصاءات موسم حج
 في مني 402كشف بأسماء الوفيات حادثة تدافع شارع 
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 0 ساحل العاج أنثي مجهول امنيتاكون 2496

 47 ساحل العاج أنثي مجهول مربم كمارا 2497

 0 ساحل العاج كرذ مجهول ألف وستمائة وإثنان وتسعون 2498

 0 جساحل العا كرذ مجهول ألف وخمسمائة وأحد عشر 2499

 0 ساحل العاج كرذ مجهول فنيسابكايوكو 2500

 0 ساحل العاج كرذ مجهول اهوباكاتارا 2501

 0 ساحل العاج كرذ مجهول سيدوكانو 2502

 0 ساحل العاج كرذ مجهول محمدخان مامادوكوني 2503

 0 ساحل العاج أنثي مجهول كاميرااسمارس 2504

 80 ساحل العاج كرذ مجهول تيموكو 2505

 45 ساحل العاج كرذ مجهول عبدهللا كانقولتي 2506

 70 ساحل العاج كرذ دومندكوني 2507

 70 ساحل العاج كرذ ادماكونيه 2508

 63 ساحل العاج أنثي نادامواكاناتي 2509

 0 ساحل العاج أنثي توري ناميناتا 2510

 0 ساحل العاج كرذ دياكيتي زومانا 2511

 69 ل العاجساح كرذ كولي بالي داالن 2512

 50 ساحل العاج أنثي مومودي دونبا 2513

 0 ساحل العاج أنثي اواكينا 2514

 68 ساحل العاج أنثي كوكوديه ماندي 2515

 0 ساحل العاج كرذ ثيكور 2516

 0 ساحل العاج كرذ كمافيدمهاما 2517

 0 ساحل العاج كرذ سليماني كيتا 2518

 48 ساحل العاج كرذ عثمان كبوتار 2519

 0 ساحل العاج كرذ مامانيماسوكو 2520

 69 ساحل العاج كرذ بافيث داو 2521



 

 احصاءات موسم حج
 في مني 402كشف بأسماء الوفيات حادثة تدافع شارع 
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 59 ساحل العاج أنثي فتوسيسي 2522

 0 ساحل العاج كرذ باسالتااسماعيل 2523

 40 ساحل العاج كرذ فاماكاميرا 2524

 65 ساحل العاج أنثي نينيلتي ديميلي 2525

 0 ساحل العاج أنثي طفله نوره دياباتي 2526

 70 ساحل العاج أنثي مادقبىمادقبىجابى 2527

 55 ساحل العاج أنثي ميمونه كوني 2528

 70 سعودي كرذ محمد نور قاري 2529

 51 سعودي أنثي فزعه بشيرعايش العنزي 2530

 85 سعودي كرذ رجاءفريج سعيدالعوفي 2531

 70 سعودي كرذ عبدالمجيدالمطرفي 2532

 40 سعودي أنثي بهيه حسين سندي 2533

 77 سعودي كرذ محمدبن محمدالبخاري 2534

 77 سعودي كرذ حامدحمودالصاعدى 2535

 70 سعودي كرذ يوسف سالم حامدالمطبقاني 2536

 35 سعودي كرذ ايمن عبدهللا مبارك االحمدي 2537

 55 سعودي كرذ يوسف سالم 2538

 65 سعودي كرذ جوادحسين هاني السعيد 2539

 86 سعودي أنثي هللاحبيبه عبد 2540

 81 سعودي كرذ محمدصالح سليمان العريني 2541

 85 سعودي أنثي خديجه جزاء 2542

 39 سعودي كرذ مساعدمنورالسهلي 2543

 60 سعودي كرذ مهدىيوسف عسيس 2544

 75 سعودي أنثي فاطمه معتوق مبارك المولد 2545

 80 سعودي كرذ عبيدنحاس عبودالعبود 2546

 80 سعودي كرذ عدسعودس 2547



 

 احصاءات موسم حج
 في مني 402كشف بأسماء الوفيات حادثة تدافع شارع 
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 85 سعودي أنثي سليمه باني مصلح الترجمي 2548

 80 سعودي كرذ سلمان سليم عيدالحسيني 2549

 0 سعودي أنثي مجهول متعبه علىاحمد 2550

 52 سعودي كرذ كاتب صغيرسالم الجعفري العنزي 2551

 53 سعودي كرذ مجهول ألف وثمانمائة وثالثة وأربعون 2552

 60 سعودي أنثي العنزي طفله عوض 2553

 42 سعودي أنثي امل شعيب زين سالمه 2554

 60 سعودي أنثي بدريه حمدان مبارك الهذلي 2555

 61 سعودي كرذ ادريس اسحاق فطاني 2556

 66 سعودي كرذ عبدهللا ظافرعلي الكثيري 2557

 12 سعودي أنثي فنداءفندي الرشيدي 2558

 36 وديسع كرذ عبدهللا سالم القرني 2559

 54 سعودي أنثي جواهرعبدالخيرعبدهللا 2560

 89 سعودي أنثي حصه موسىمحمدالسعيد 2561

 75 سعودي كرذ ابراهيم صالح البوشي 2562

 81 سعودي كرذ مطرعيضه الفهمي 2563

 78 سعودي أنثي معنفه مقبول المطرفي 2564

 55 سعودي كرذ عبيدعبيدهللا الرويتعي 2565

 95 سعودي كرذ عزيزيحي عبدال 2566

 16 سعودي أنثي عهدسطام الرميحي 2567

 68 سعودي أنثي صفيه محمدنورقمرالدين 2568

 37 سعودي كرذ محمدزاهربن علي االسمري 2569

 85 سعودي كرذ عليارجاءظاهرالحربي 2570

 73 سعودي كرذ محمدعيدحمد 2571

 51 سعودي كرذ عمارالسلمي 2572

 130 سعودي كرذ يصيفي مناورالعمر 2573



 

 احصاءات موسم حج
 في مني 402كشف بأسماء الوفيات حادثة تدافع شارع 
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 95 سعودي أنثي نوره حويان ضيف هللا الحربي 2574

 68 سعودي كرذ رجاءهللا سلمان الصاعدى 2575

 66 سعودي كرذ يحي عبدالقادرالصبحي 2576

 86 سعودي كرذ دخيله سعدالصاعدي 2577

 90 سعودي كرذ رحمه بنت حامدبنت احمدالشمبري 2578

 54 سعودي كرذ فاطمه رشيدالصاعدي 2579

 83 سعودي كرذ فتن حسين الشريف 2580

 80 سعودي كرذ محمدمسلط السبيعي 2581

 75 سعودي أنثي نوره زيدان العنزي 2582

 76 سعودي كرذ سليمان عبدهللا الجهنى 2583

 23 سعودي كرذ صاطي الجابري 2584

 25 سعودي كرذ محمدفازع المطيري 2585

 20 وديسع كرذ نواف نايف العوفي 2586

 85 سعودي كرذ منيرسابح المقاطي 2587

 70 سعودي أنثي شطه دغيم الجهني 2588

 56 سعودي كرذ عيدجازي عيدالحربي 2589

 69 سعودي كرذ سعودشحات علي النخلي 2590

 92 سعودي أنثي مريم حبيب الرحمن الهندى 2591

 89 سعودي كرذ منصوراحمدالشنبري 2592

 100 سعودي أنثي  فالتهمريم محمدعبدهللا 2593

 75 سعودي أنثي غاليه عويضه الرفاعي الجهني 2594

 62 سعودي كرذ سهيل سهوالعتيبي 2595

 44 سعودي كرذ عمرحسن بهلول 2596

 60 سعودي كرذ فوزي محمدجمال الثقفي 2597

 84 سعودي كرذ صويدرهديبان السهلي 2598

 44 سعودي كرذ طارق سالمه العبيري 2599
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 19 سعودي كرذ سليمان عطاهللا العتيبى 2600

 10 سعودي كرذ عاصم بندرعبدالعزيزالقحطاني 2601

 61 سعودي كرذ مفوزفايزسعداللهيبي 2602

 79 سعودي كرذ محمد عبدالوهاب حريري 2603

 60 سعودي كرذ محسن محمدالحسني 2604

 48 سعودي كرذ حبيب احمدغزوي 2605

 6 سعودي كرذ فيصل مجدي االحمدي 2606

 52 سعودي كرذ حبيب حمدان حادى 2607

 66 سعودي كرذ حسن بن عيسىبن محمدالبيشي 2608

 96 سعودي أنثي سليمه نصارالرحيلي 2609

 35 سعودي كرذ تركي ضيف هللا سعيدالزهراني 2610

 54 سعودي كرذ محمدابراهيم فرج 2611

 30 سعودي أنثي والل محمدالفمري 2612

 50 سعودي كرذ 1203000021 1203000023مجهول  مجهول 2613

 88 سعودي أنثي مسعوده محمدالصبحى 2614

 14 سعودي كرذ سعيدعابدالجحدلي 2615

 89 سعودي كرذ عيدالرشيدي 2616

 11 سعودي كرذ عزيزعابدالجحدلي 2617

 12 سعودي كرذ سيف عبيدالجحدلي 2618

 27 سعودي أنثي ريم حسين الحويطي 2619

 78 سعودي أنثي سعدي سعيدعلي الزهراني 2620

 45 سعودي كرذ خالدسليم الحويد 2621

 83 سعودي أنثي نوره عبدهللا علىالمحبوب 2622

 88 سعودي أنثي فاطمه حمدي حنتوب الزهراني 2623

 84 سعودي كرذ زبران رازح الحارثي 2624

 83 سعودي كرذ واصل معالعويض 2625
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 62 سعودي كرذ لعقيليصالح فهدسليمان ا 2626

 58 سعودي كرذ سعودحمدان عويمرالمعطياني 2627

 50 سعودي كرذ قاسم محمدعلي ابراهيم 2628

 24 سعودي أنثي نامسه محمدفتحي 2629

 36 سعودي أنثي مريم علي حسن خردلي 2630

 48 سعودي كرذ عافيه محمدجبريل قصيري 2631

 50 سعودي كرذ عبدهللا عيثان القرني 2632

 89 سعودي أنثي خديجه عبدهللا عراقي 2633

 37 سعودي كرذ عطاهللا مفرح الجحدلي 2634

 71 سعودي كرذ صالح ابراهيم الفوزان 2635

 50 سعودي كرذ فوازعبدالشكورالمغربي 2636

 60 سعودي أنثي عبيده دحيالن عيدالعنزي 2637

 52 سعودي كرذ مشعل عبدهللا رشيد 2638

 75 سعودي أنثي ي الرحييليعمره عل 2639

 24 سعودي أنثي حنان محمدطالع الهاللي 2640

 74 سعودي كرذ صالح مسفرعبدهللا المالكي 2641

 38 سعودي أنثي هدىسعيدمستورالحربي 2642

 31 سعودي كرذ مبروك مساعدالجندبي 2643

 0 سعودي كرذ سعدحامدهالل المولد 2644

 77 سعودي كرذ احمدمحمدنيازي 2645

 58 سعودي كرذ علي مردف مزيدالسهلي 2646

 78 سعودي أنثي منعفه مقبول جابرالمطرفي 2647

 80 سعودي أنثي مسفره عزيزمستورالمقاطي 2648

 75 سعودي أنثي عليه علي عنان الفهيمي 2649

 85 سعودي كرذ محمدشليوح الحربي 2650

 69 سعودي أنثي حنان عبدالقادرالموفي 2651
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 23 سعودي أنثي ن فهدالشريفبيا 2652

 83 سعودي أنثي شيخه عبدهللا عمرباسليمان 2653

 79 سعودي أنثي زينه عايض الشهري 2654

 70 سعودي أنثي عليه معالعلي الصبحي 2655

 82 سعودي أنثي حميده مريزيق الصاعدى 2656

 0 سعودي أنثي طفله فاطمه سعدالزبيدي 2657

 56 سعودي كرذ عابد عتيق الصبحي 2658

 36 سعودي كرذ محمدعبدهللا الحقطاني 2659

 71 سعودي كرذ معيوف نافي حريسان 2660

 68 سعودي كرذ يحي احمد شافعي 2661

 41 سعودي كرذ حامديوسف علي 2662

 80 سعودي أنثي حمده حمدان محمدالسرواني 2663

 71 سعودي كرذ فيصل عبدالرحمن ابوخضير 2664

 27 سعودي كرذ يم الحجوريحاتم عايدسل 2665

 74 سعودي كرذ علي بن ناصر محمد الحسين 2666

 72 سعودي أنثي جميله بنت عطيه الصليمي 2667

 28 سعودي كرذ فالح سعدراشدالسناني 2668

 48 سعودي كرذ عدنان محمدتكرونى 2669

 9 سعودي أنثي بتول تركي عيسىاالحمدي 2670

 46 سعودي ركذ زكي عباس ابراهيم كردي 2671

 84 سعودي أنثي حفيظه سراج يحي 2672

 68 سعودي كرذ صالح عايض الرشيدى 2673

 46 سعودي كرذ ضيف هللا عنايه هللا الوافي 2674

 70 سعودي أنثي نوره صالح الخزيم 2675

 28 سعودي كرذ احمدصالح احمدالحارثي 2676

 30 سعودي أنثي ريم عبدالرحمن المغذوي 2677
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 19 سعودي أنثي دان مبيريك الذبيانيوج 2678

 79 سعودي كرذ عمرعميرعبدهللا الحربي 2679

 92 سعودي كرذ قائداحمدالزبيدي 2680

 24 سعودي كرذ بندرمطلق عوض الجابري 2681

 60 سعودي كرذ سليمه سويلم عتيق الجابري 2682

 73 سعودي أنثي صفيه بشيبش اللقماني 2683

 85 سعودي أنثي حيمينويرعوض هللا الس 2684

 86 سعودي أنثي فالحه مشيقح العتيبي 2685

 85 سعودي كرذ غازي مرزوق المولد 2686

 21 سعودي كرذ عيسى محمد الغريب 2687

 70 سعودي أنثي صالحه خليف الحربي 2688

 33 سعودي كرذ سفرحامدفوزان المطرفي 2689

 60 سعودي كرذ محمداحمدباهيثم 2690

 72 سعودي أنثي معتوق مغربيحليمه  2691

 52 سعودي أنثي صالحه عبدالقادرعلي المولد 2692

 81 سعودي كرذ عبدهللا وصل هللا السعيدي 2693

 84 سعودي أنثي حمده حميدقنيع الحربي 2694

 18 سعودي كرذ خالدعبدالمحسن العمري 2695

 0 سعودي أنثي جودفايزعبدالعزيز 2696

 70 سعودي كرذ مديسليم حامدسعيداالح 2697

 90 سعودي أنثي كامله ابراهيم محمدمظفر 2698

 101 سعودي أنثي مسفره حسن الجهني 2699

 84 سعودي أنثي بدريه يوسف باتي 2700

 17 سعودي كرذ عبدالرحمن عطيه القرشي 2701

 75 سعودي أنثي مريم ابراهيم احمدوه 2702

 29 سعودي كرذ احمدناجي الحربي 2703
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 36 سعودي كرذ ابراهيم عبدالرحمن البيشي 2704

 2 سعودي كرذ عبدالرحمن ابراهيم البيشي 2705

 9 سعودي أنثي غالءابراهيم البيشي 2706

 88 سعودي أنثي حميده حامدالمقاطي 2707

 71 سعودي كرذ علي مبارك المولد 2708

 68 سعودي كرذ عبده حسن علي دوشي 2709

 74 سعودي كرذ يعبداللطيف عوض اليمان 2710

 70 سعودي كرذ زكي محمدفلفالن 2711

 85 سعودي كرذ سعدخاتم المالكي 2712

 62 سعودي كرذ سعدعبدهللا ملفي العوفي 2713

 92 سعودي كرذ امبارك مسعودسليم الحربي 2714

 52 سعودي كرذ عمرسليمان يحى 2715

 64 سعودي أنثي نهايه علي عبدهللا الشهري 2716

 64 سعودي أنثي ه عويدعوادالحازميسار 2717

 59 سعودي أنثي عفيفه صالح علي 2718

 43 سعودي كرذ عبدالرؤوف علي محمد 2719

 48 سعودي أنثي نوره سمران عميرالصاعدي 2720

 65 سعودي كرذ عبدهللا محمد 2721

 0 سعودي كرذ اصيل احمدطلعت سروجي 2722

 46 سعودي أنثي دوله محمد الشهري 2723

 80 سعودي أنثي ساره حمدان القرشي 2724

 81 سعودي كرذ مالك بن محمدشاكر 2725

 31 سعودي كرذ طالل غسان ابراهيم 2726

 67 سعودي كرذ منيرمطير 2727

 94 سعودي كرذ مفلح عتيق الحجبلي 2728

 76 سعودي كرذ مبارك صالح الخزاعي 2729
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 83 سعودي كرذ سعيد ربيع الحارثي 2730

 107 سعودي أنثي نوره خلف العتيبي 2731

 79 سعودي أنثي خضراء محمد الغامدي 2732

 43 سعودي كرذ معود حمود الهذلي 2733

 82 سعودي أنثي حنيشه محمد المرحبي 2734

 14 سعودي أنثي منار حمدان المالكي 2735

 78 سعودي أنثي زين عبدالجواد نوح 2736

 88 سعودي كرذ يحي محمد الزهراني 2737

 66 سعودي أنثي رشيده احمد محمد 2738

 59 سعودي أنثي عيشه ابراهيم المر 2739

 76 سعودي أنثي مسفره سعيد الغامدي 2740

 73 سعودي كرذ عبدهللا عيد جاوه 2741

 83 سعودي أنثي سويده عطيه المالكي 2742

 54 سعودي كرذ عدنان سالمين الصليمي 2743

 30 سعودي كرذ احمد فيصل الحربي 2744

 71 سعودي كرذ عبدالهادي خريص المطرفي 2745

 79 سعودي أنثي سعديه علي كبودي 2746

 65 سعودي كرذ ادريس عواض العتيبي 2747

 15 سعودي كرذ عبدالرحمن بلقاسم الصلبي 2748

 43 سعودي أنثي بيضة طريقي العتيبي 2749

 75 سعودي كرذ فريخ الفي المالكي 2750

 21 سعودي كرذ محمد العمري فهد 2751

 62 سعودي كرذ محمد عبدالهادي الجحدلي 2752

 86 سعودي أنثي عويضه عبدهللا الحارثي 2753

 45 سعودي كرذ محمد هارون البرناوي 2754

 61 سعودي أنثي سميره صدقه بقري 2755
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 18 سعودي كرذ احمد الحسن المالكي 2756

 79 يسعود كرذ عبدهللا احمد عجالن 2757

 70 سعودي كرذ محمد محمد صحره 2758

 72 سعودي أنثي صالحه محمد باويان 2759

 25 سعودي كرذ مبارك ابراهيم حربوشي 2760

 34 سعودي كرذ ماجد عباد الجابري 2761

 60 سعودي كرذ محمد عمر محمد عيوني 2762

 25 سعودي كرذ جبران يزيد الفيفي 2763

 67 سعودي ثيأن علوه عبدهللا سعيد 2764

 90 سعودي كرذ محمدصالح عباس 2765

 75 سعودي كرذ حلوىراشدمحمدالجلف 2766

 49 سعودي أنثي خديجه عمرحسين 2767

 62 سعودي كرذ حاسن حسن المالكي 2768

 42 سعودي أنثي ايمان احمد 2769

 81 سعودي كرذ عطيه عبدهللا ابراهيم الزهراني 2770

 50 سعودي ركذ عبدهللا الزايدي 2771

 17 سعودي كرذ خالدبدرالجابري 2772

 63 سعودي كرذ عمرعبدهللا محمدكامل 2773

 55 سعودي أنثي نوره الرشيدي 2774

 70 سعودي أنثي مريم عايدالحربي 2775

 82 سعودي كرذ حسن صالح النخلي 2776

 6 سعودي كرذ احمدناصرمحمد 2777

 85 سعودي كرذ خزانه ثبت الجهني 2778

 91 سعودي كرذ فاطمه علي شيخ 2779

 62 سعودي كرذ محمد ابراهيم قاسم 2780

 73 سعودي أنثي سعديه يحي الزهراني 2781
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 81 سعودي أنثي خديجه حسين ابوالريش 2782

 44 سعودي كرذ ايمن ادريس تكروني 2783

 57 سعودي كرذ حسين احمد جابر 2784

 72 سعودي كرذ حسين ابوالسعود منياوي 2785

 85 سعودي كرذ صالح عبدالعزيز نصير 2786

 22 سعودي كرذ سعودسماح مسعودالبلوي 2787

 104 سعودي كرذ جريبيع عبدالباقي الحبيشي 2788

 52 سعودي كرذ عايض عايش رضاالمطيري 2789

 80 سعودي أنثي مرزوقه ناشي المولد 2790

 80 سعودي أنثي دلهي مخيضيرالعوفي 2791

 44 سعودي كرذ عبدهللا البلوشييوسف  2792

 37 سعودي كرذ عايض محمدالغامدي 2793

 60 سعودي أنثي فايزه شافي المولد 2794

 42 سعودي أنثي فوزيه سلمان المسعودي 2795

 55 سعودي أنثي عطوه عطا هللا الحربي 2796

 16 سعودي كرذ فيصل جعالن الزهراني 2797

 70 سعودي أنثي زين يحي يحي 2798

 102 سعودي كرذ جمال عويرالجابري 2799

 68 سعودي أنثي امنه علي احمد 2800

 35 سعودي كرذ فارس ثابت المعبدي 2801

 22 سعودي كرذ غنام الحمير 2802

 58 سعودي كرذ نوارسليمان العتيبي 2803

 20 سعودي كرذ ماجدحمادالدعدي 2804

 76 سعودي أنثي هاجره محمدالهوساوي 2805

 83 سعودي كرذ سليم سليمان الحسني 2806

 85 سعودي كرذ سعيد داود عبدهللا تكروني 2807
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 47 سعودي أنثي فائزه احمد المناعي 2808

 55 سعودي أنثي بدريه هالل الطويرقي 2809

 81 سعودي كرذ محمد راضي الهذلي 2810

 78 سعودي أنثي فاطمه احمد عسيس 2811

 91 سعودي يأنث حضيضه خنيجير الدعدي 2812

 18 سعودي كرذ بندر احمد الفعر 2813

 62 سعودي كرذ اسماعيل جميل سالم 2814

 26 سعودي كرذ فارس محمد المالكي 2815

 26 سعودي كرذ خالد احمد الغامدي 2816

 56 سعودي كرذ عصام زكي محمدغنيم 2817

 71 سعودي أنثي فاطمه عبدهللا حسن االسمري 2818

 50 سعودي أنثي الغريبيمصلحه رداد 2819

 51 سعودي كرذ تركيه حمودالصاعدي 2820

 82 سعودي كرذ محمد طيب البو 2821

 33 سعودي كرذ احمد صالح الزهراني 2822

 76 سعودي كرذ محمد يامين رحم الهي حافظ 2823

 87 سعودي كرذ صالح احمدالكثيري 2824

 60 سعودي كرذ فالح بريك الدعدي 2825

 30 سعودي كرذ عبدهللا جبران كمال 2826

 53 سعودي كرذ فرج راشدفرج المولد 2827

 79 سعودي كرذ احمد عبدالحميد فلمبان 2828

 25 سعودي كرذ ايمن سليمان 2829

 77 سعودي كرذ مختار عبدالحميد عبدالرحمن فلمبان 2830

 23 سعودي كرذ شيحان الثبيتي 2831

 80 سعودي كرذ رده سليمان الدعدي 2832

 63 سعودي كرذ سلمان سالم السويهري 2833
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 17 سعودي أنثي اسراء عبدالخير بنتن 2834

 67 سعودي كرذ سعدعبدالمطلب سعد 2835

 68 سعودي أنثي زهراءحسين 2836

 78 سعودي أنثي ريه عطاهللا عون العبدلي الشريف 2837

 65 سعودي كرذ سعيداحمدسعيد 2838

 66 سعودي كرذ ناصرعفين الدوسري 2839

 24 سعودي كرذ شجعان احمدراضي الدعدي 2840

 22 سعودي كرذ صالح عليان الندوي 2841

 52 سعودي أنثي صالحه علي خيرهللا المولد 2842

 54 سعودي كرذ عبدهللا سعدالجهني 2843

 50 سعودي كرذ هاشم محمدالراوي عبدربه ابوالعالء 2844

 20 سعودي كرذ سعودمنيرالحربي 2845

 45 سعودي كرذ جهزضبيان العتيبي 2846

 27 سعودي أنثي سماح عبدالرحمن عابد الحربي 2847

 13 سعودي كرذ جاسم مسفرالدعدي 2848

 18 سعودي كرذ طامي عبدهللا الندوي 2849

 73 سعودي كرذ محمدحسين صديق نور 2850

 80 سعودي كرذ مسلم خلف 2851

 66 ديسعو أنثي حميزه علي الخالدي 2852

 50 سعودي أنثي جميله صالح الهوساوي 2853

 85 سعودي أنثي ميمونه طاهر عبدهللا 2854

 71 سعودي أنثي نور احمد باشهاب 2855

 70 سعودي كرذ عبدهللا معيض الموركي 2856

 76 سعودي أنثي غنيمه ماشي العمري 2857

 76 سعودي كرذ شيبان عطيه الزهراني 2858

 82 سعودي كرذ لجحدليمصلح صالح ا 2859
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 65 سعودي كرذ محمد عبدالعزيز الباني 2860

 79 سعودي أنثي فاطمة احمد الجابري 2861

 64 سعودي أنثي نوره عبدهللا المزهر 2862

 63 سعودي كرذ فؤاد حسن لبان 2863

 48 سعودي أنثي خديجه محمد الشردري 2864

 23 سعودي كرذ شبيب ماجدالعتيبي 2865

 55 سعودي كرذ ين احمدحسنحس 2866

 55 سعودي أنثي فاطمه عبدهللا المالكي 2867

 55 سعودي أنثي ماحيه احمدالغامدي 2868

 64 سعودي أنثي فاطمه جعيدى الزهراني 2869

 61 سعودي كرذ سعود حسين البيشي 2870

 0 سعودي كرذ رحمه حمدان البشري 3طفل توأم  2871

 83 سعودي أنثي سلمى سالم سلمان الجعيد 2872

 99 سعودي أنثي رزيقه عبدهللا محمد العتيبي 2873

 71 سعودي أنثي حمده محيا عوض الثقفي 2874

 55 سعودي كرذ محمد عبدالرحيم منديلي 2875

 49 سعودي أنثي مخضره خضر الجحدلي 2876

 85 سعودي كرذ ابراهيم محمد عبدالسالم 2877

 91 ديسعو أنثي عايضه عقاب الحربي 2878

 44 سعودي أنثي عزيزه نورمياه عبدالجليل 2879

 23 سعودي كرذ عطيه عطيه هللا المجنوني 2880

 50 سعودي كرذ سالم محسن العمري 2881

 50 سعودي كرذ سالم منسي المولد 2882

 80 سعودي أنثي جميله علي الزهراني 2883

 89 سعودي أنثي فاخره محمدثابت القثامي 2884

 50 سعودي كرذ هللا عتيق السويهريعبد 2885
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 75 سعودي كرذ عبدالرحمن عبدرب الرسول 2886

 74 سعودي أنثي مومنه عوض المنتشري 2887

 29 سعودي كرذ سعدنوارسعدالمقاطي 2888

 55 سعودي كرذ عبدالخالق عبدالقادر 2889

 52 سعودي أنثي فاطمه عتيق معتوق المولد 2890

 40 سعودي كرذ هليل فاسي الفهمي 2891

 33 سعودي أنثي مشاعل سعودالكبكبي 2892

 85 سعودي كرذ عبدالرحمن صالح باحدلق 2893

 72 سعودي أنثي معيده معيد القارحي 2894

 95 سعودي كرذ مسفر عبيد العدواني 2895

 83 سعودي كرذ بلو محمد فالته 2896

 56 سعودي كرذ محمد عمر بخاري 2897

 35 سعودي كرذ ودياحمدنوارالمسع 2898

 46 سعودي كرذ علي حسن علي 2899

 67 سعودي أنثي مرزوقه عبيدهللا المطرفي 2900

 7 سعودي أنثي راماعبدالملك الحربي 2901

 0 سعودي كرذ ( حنان سيف السلمي3طفل) 2902

 103 سعودي كرذ برجاهللا عازم غالم السلمي 2903

 61 سعودي كرذ رشيد سعد مساعد العوفي 2904

 0 سعودي كرذ ( حنان سيف السلمي3طفل) 2905

 84 سعودي أنثي مطلقه طلق شليان السلمي 2906

 78 سعودي كرذ رويجي صويلح مصلح المعبدي 2907

 43 سعودي كرذ خالد عايض مزيد السلمي 2908

 56 سعودي أنثي عزيزه متلف سافر السلمي 2909

 73 سعودي أنثي مريم صديق غفوري 2910

 21 سعودي أنثي ناديه عيد القرشي 2911
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 83 سعودي أنثي عزيزه عبدهللا الغامدي 2912

 47 سعودي كرذ جوهر مرزوق البجالي 2913

 23 سعودي أنثي مريم عطيه الزهراني 2914

 96 سعودي كرذ ناشي حمدان الصاعدي 2915

 48 سعودي كرذ حامد عبدهللا الحارثي 2916

 54 وديسع كرذ علي عبده مدخلي 2917

 18 سعودي أنثي هيام محمد خضري 2918

 74 سعودي أنثي ريحانه ذيبان المالكي 2919

 64 سعودي أنثي عابديه سراج عالف 2920

 63 سعودي أنثي منيره يحي عطوه 2921

 90 سعودي كرذ عمرسلطان 2922

 62 سعودي كرذ محمداحمدعلوي 2923

 20 سعودي أنثي شقراءحسين العتيبي 2924

 18 سعودي أنثي حسنه حسين 2925

 21 سعودي كرذ ابراهيم عبدهللا اليماني 2926

 85 سعودي أنثي منيره ماجدالسبيعي 2927

 38 سعودي كرذ عبدهللا سالم باسليمان 2928

 26 سعودي كرذ عبدالعزيز صالح المالكي 2929

 0 سعودي كرذ عاطف خالد قربان 2930

 65 عوديس أنثي احمديه يوسف القيسي 2931

 76 سعودي أنثي مسفره سعيد الغامدي 2932

 67 سعودي أنثي واصله عطيه الصبحي 2933

 103 سعودي كرذ جبار مجبر الجحدلي 2934

 47 سعودي كرذ محمد سعد مفرح 2935

 73 سعودي كرذ علي ابراهيم الناشري 2936

 81 سعودي أنثي عنبره بلخير الحربي 2937
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 66 سعودي أنثي مينوير سلمان القثا 2938

 86 سعودي كرذ عامر عبيدهللا ماطر الحربي 2939

 90 سعودي أنثي فطوم هليل الشبياني 2940

 35 سعودي كرذ مصلح صالح المالكي 2941

 20 سعودي كرذ موسىمحمدحسين 2942

 53 سعودي أنثي غزيل غفيلي نوار 2943

 74 سعودي أنثي زنيب مصدوري بنجر 2944

 85 سعودي كرذ مد الزهرانيصالح اح 2945

 85 سعودي أنثي صالحه زين الشيخي 2946

 60 سعودي أنثي بدريه محمد زرين 2947

 66 سعودي أنثي ساره عمر اربعين 2948

 63 سعودي أنثي خاتمه خزام الشهراني 2949

 63 سعودي كرذ جبير جبور الهذلي 2950

 15 سعودي كرذ سلطان محمدالراشدي 2951

 50 سعودي كرذ داحمدالراشديمحم 2952

 18 سعودي كرذ سعودخالدالسبيعي 2953

 22 سعودي كرذ خالدساعدالسرواني 2954

 22 سعودي كرذ محمدحميدان السرواني 2955

 81 سعودي كرذ صالح علي الزهراني 2956

 63 سعودي أنثي سميره عبدالجواد 2957

 57 سعودي كرذ فهدمحمدشرف سليماني 2958

 88 سعودي أنثي م محمدعمرمري 2959

 73 سعودي أنثي معيوفه طلق القرشي 2960

 60 سعودي كرذ عبدهللا سعيدمحمد 2961

 25 سعودي كرذ طارق احمدالقارحي 2962

 28 سعودي كرذ احمدمسعودالعميري 2963
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 88 سعودي أنثي صالحه حمودالعصيمي 2964

 71 سعودي أنثي فاطمه عمرعلي باداوود 2965

 18 سعودي كرذ الح فهدالزهرانيص 2966

 66 سعودي كرذ حسن محمداالنصاري 2967

 89 سعودي كرذ بخيت ضيف هللا المطرفي 2968

 76 سعودي كرذ علي ابراهيم الزهراني 2969

 55 سعودي كرذ عبدالعزيزعبدالسبحان 2970

 26 سعودي أنثي انتصارعلي محمد 2971

 22 وديسع كرذ عبدالرحمن ردينس الجحدلي 2972

 46 سعودي أنثي نوره عايض الهذلي 2973

 68 سعودي أنثي شريفه عوضه نايش الحمود 2974

 71 سعودي أنثي نبويه وهبي احمد عيسى 2975

 0 سعودي أنثي طفلة نجالء هاشم صدقه 2976

 0 سعودي كرذ طفل شريفه عبدهللا االسمري 2977

 94 سعودي كرذ محمدولي عبدهللا 2978

 89 سعودي كرذ احمد حسن 2979

 85 سعودي أنثي مزونه الوثاقي 2980

 70 سعودي كرذ حميددويرج الصليمي الهذلي 2981

 64 سعودي كرذ سليم سليم رشيدالسويهري 2982

 0 سعودي أنثي طفلة فطوم محيسن العتيبي 2983

 50 سعودي كرذ محمد احمد الشمراني 2984

 94 سعودي أنثي فاطمه عيظه الثقفي 2985

 80 سعودي كرذ شنبر محمد الشريف 2986

 51 سعودي أنثي هنيه عويض القرشي 2987

 17 سعودي كرذ اسعد عبدهللا الشابحي 2988

 50 سعودي أنثي نجاه محمدعبدهللا 2989
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 97 سعودي كرذ عوض ثابت حسن القرشي 2990

 85 سعودي كرذ عبدربه بن حامدالمولد 2991

 69 سعودي كرذ لزهرانييحي بن سعيدبن علي ا 2992

 95 سعودي أنثي صفيه سعيدالزهراني 2993

 78 سعودي كرذ عبدهللا محمدالعصيمي 2994

 80 سعودي أنثي زينب حمودالهاللي 2995

 49 سعودي كرذ عبدالرحمن محمدالبدري 2996

 60 سعودي أنثي عيده عيضه الفهمي 2997

 58 سعودي كرذ عبدهللا بن مهدي القرشي 2998

 62 سعودي كرذ مساعد احمد االنصاري 2999

 62 سعودي كرذ عوض حمدي المسعودي 3000

 70 سعودي كرذ رجاء رده الهذلي 3001

 89 سعودي كرذ عبيد حسن الحربي 3002

 35 سعودي كرذ عطيه علي المولد 3003

 83 سعودي كرذ عطيه هللا باهم المعلوي 3004

 50 سعودي كرذ احمدمحمدالحبشي 3005

 80 سعودي كرذ خليل مساعد نايف الحربي 3006

 0 سعودي أنثي ( حنان سيف السلمي1طفلة) 3007

 91 سعودي كرذ حمدان نعيمان السلمي 3008

 20 سعودي كرذ معاذحمدحمدان المحمادي 3009

 60 سعودي كرذ سليمان محسن القرشي 3010

 32 سعودي كرذ ماجدعبدهللا البقمي 3011

 77 سعودي أنثي جابرصالحه حسن  3012

 69 سعودي أنثي حسوك جاهل المعلوي 3013

 80 سعودي أنثي عليامسفرحسن الزهراني 3014

 56 سعودي أنثي نعمات عثمان 3015
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 35 سعودي كرذ احمدعبدالعزيزالغنام 3016

 85 سعودي كرذ ضيف هللا بن حاتم رشيدالمقاطي 3017

 100 سعودي كرذ مبارك حامدالحارثي 3018

 65 سعودي أنثي مسعوده علي المطرفي 3019

 60 سعودي كرذ محمدمشيرالمالكي 3020

 80 سعودي أنثي عائشه حامد 3021

 90 سعودي كرذ محمدسعدابيه الحربي 3022

 75 سعودي كرذ بريعيس سعدون الثبيتي 3023

 82 سعودي كرذ ابراهيم احمد خفاجي 3024

 88 سعودي كرذ صالح احمدالغامدي 3025

 56 سعودي أنثي عاليه موردالدعدي 3026

 50 سعودي كرذ بندرمحمدالبجالي 3027

 19 سعودي كرذ يوسف عبدهللا المطرفي 3028

 80 سعودي كرذ معتوق موسى نقلي 3029

 75 سعودي أنثي حليمه سان محمد 3030

 51 سعودي كرذ هاشم سعد العصيمي 3031

 0 سعودي أنثي رغدماجدالقثامي 3032

 73 سعودي أنثي دغيلبيه شويمان المقاطي 3033

 58 سعودي أنثي مريم سعيداحمد 3034

 41 سعودي كرذ سميردخيل اللهيبى 3035

 24 سعودي كرذ لؤي حسن عماشه 3036

 74 سعودي كرذ عباس حسني بن ياسين الياس 3037

 45 سعودي أنثي مثيب سلطان العتيبي 3038

 80 سعودي أنثي فاطمه عبدهللا الشهري 3039

 19 سعودي كرذ عبدهللا خليل الحسناني 3040

 64 سعودي كرذ عبدالكريم الفي المسعودي 3041
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 40 سعودي كرذ حسن علي حسن السهيمي 3042

 112 سعودي كرذ عائض زيادالقرشي 3043

 61 سعودي كرذ عبدالقادر عاتق المصعبي 3044

 82 سعودي أنثي سعده محمد الشهري 3045

 14 سعودي كرذ اف عمار الهذلينو 3046

 56 سعودي أنثي عزيزه مجيد فطاني 3047

 64 سعودي أنثي عزيزه سويعد القرني 3048

 61 سعودي كرذ عبيد عبدهللا الدعجاني 3049

 30 سعودي أنثي سحر حامد الشريف 3050

 90 سعودي أنثي جواهرمحمدحسن 3051

 30 سعودي كرذ احمدهاشم الشريف 3052

 29 سعودي أنثي هاني محمد دغريريت 3053

 16 سعودي أنثي جوهره عايش المالكي 3054

 75 سعودي أنثي صفيه محمد رواس 3055

 85 سعودي كرذ سالم بن محمد باسليمان 3056

 26 سعودي كرذ جميل عوض الفهمي 3057

 49 سعودي أنثي مطره محمد الساعدي 3058

 82 سعودي كرذ حمدان محمد العميري 3059

 25 سعودي كرذ عبدالباري الجابري 3060

 74 سعودي أنثي حاليه موسى ال مهدي 3061

 83 سعودي أنثي سلمى صالح الصغير 3062

 57 سعودي أنثي سعيده مساعد الجحدلي 3063

 25 سعودي كرذ مروان مرزوق القثامي 3064

 73 سعودي أنثي سليمه محيسن المحمادي 3065

 83 سعودي أنثي بركاتيجوهره عبدهللا ال 3066

 77 سعودي كرذ حسن فرج دبلول 3067
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 75 سعودي أنثي ايمان المحمود 3068

 98 سعودي أنثي مصلحه رده المالكي 3069

 64 سعودي كرذ حسين حسن حسن 3070

 68 سعودي كرذ طاهرمحمدعبدهللا هوساوي 3071

 33 سعودي كرذ عبدهللا دخيل الجحدلي 3072

 26 سعودي كرذ زويهريمحمداحمدال 3073

 74 سعودي أنثي عائشه مساعدالسعيدي 3074

 50 سعودي كرذ مسفرعبدالرحمن المالكي 3075

 28 سعودي أنثي خلودفهدالثبيتي 3076

 50 سعودي كرذ ابراهيم صالح الزهراني 3077

 74 سعودي كرذ عبدالرشيدمحمدفطاني 3078

 45 سعودي كرذ فهددخيل المرزوقي 3079

 77 سعودي أنثي نبيله بلقاسم الغبيشي 3080

 80 سعودي أنثي عايضه براك المقاطي 3081

 70 سعودي أنثي فاطمه حامدالحارثي 3082

 90 سعودي أنثي صالحه احمدالحارثي 3083

 54 سعودي كرذ راشدحسن المالكي 3084

 58 سعودي كرذ سعدبن امان بن بخيت السعود 3085

 51 سعودي كرذ مطلق سعدمحمدالمسعودي 3086

 88 سعودي كرذ حسين محمدحسين 3087

 55 سعودي كرذ جمال حسن جداوي 3088

 65 سعودي كرذ محمد عبدهللا القرني 3089

 16 سعودي أنثي ساره دغسان السهيمي 3090

 64 سعودي أنثي رقيه يحي القحماني 3091

 45 سعودي أنثي مهامحمدالقناوي 3092

 25 سعودي كرذ يعبدهللا عالءسليمان 3093
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 26 سعودي كرذ مشاري احمد سهلي 3094

 5 سعودي كرذ سطام عبدالعزيزالزارع 3095

 45 سعودي كرذ ساعده سعدالحربي 3096

 77 سعودي أنثي حسناءاحمدمحمدالزهراني 3097

 57 سعودي أنثي شريفه احمد صائغ 3098

 27 سعودي كرذ محمدعبدالرحمن صالح الدحيم 3099

 24 سعودي كرذ ىعبدالقادرقاسمعيس 3100

 82 سعودي أنثي شطناباقي دعيج المرشدي 3101

 83 سعودي أنثي مزينه مازن عامرالمطيري 3102

 33 سعودي كرذ نايف محمدشعبين 3103

 75 سعودي كرذ سرحان المطرفي 3104

 39 سعودي أنثي امل عبدهللا حسن عسيري 3105

 73 سعودي أنثي عبيده محمدابراهيم 3106

 65 سعودي كرذ غازي فارس المطرفي 3107

 83 سعودي كرذ صالح بن سعيد 3108

 52 سعودي كرذ روشن محمدصديق 3109

 50 سعودي كرذ احمديحي علي الشريف 3110

 85 سعودي أنثي خديجه ابراهيم هوساوي 3111

 68 سعودي كرذ عبدالعزيزعبدهللا الفهمي 3112

 80 سعودي أنثي مقبوله فايزالحربي 3113

 75 سعودي كرذ نزيري عبدالعزيزالسليماني 3114

 60 سعودي كرذ طالل عبدهللا الدهاس 3115

 63 سعودي كرذ سويعدسعدالصاعدي 3116

 70 سعودي كرذ سالم حمود 3117

 0 سعودي كرذ منال ضيف هللا االسعدي 3طفل 3118

 74 سعودي كرذ غازي محمدناجي 3119
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 12 سعودي أنثي هللا اللحيانياسماء نصار ضيف  3120

 54 سعودي كرذ رشيد نجر عزيز العتيبي 3121

 46 سعودي كرذ خالد عياد حسان االحمدي 3122

 65 سعودي أنثي علوه محمد عوض هللا المولد 3123

 55 سعودي أنثي مريم حامد احمد ياسين 3124

 63 سعودي أنثي مصطفي خاتون محمد حسين عبدالعزيز 3125

 68 سعودي أنثي رمزيه عباس عثمان منقل 3126

 53 سعودي كرذ سالم محمد احمد باعظيم 3127

 79 سعودي أنثي معيضه معوض عمرو الصبحي 3128

 73 سعودي أنثي امنه حسن جليم الربيعاني 3129

 0 سعودي كرذ طفل سميره حاسن الرحيلي 3130

 14 سعودي أنثي موده عابد محمد اللهيبي 3131

 89 سعودي أنثي يشه سلمي زايد الصاعديعو 3132

 45 سعودي كرذ مازن محمد عبدالمقتدر اسكندر 3133

 83 سعودي أنثي واصله عبيدهللا مساعد الردادي 3134

 0 سعودي أنثي طفلة فوزيه فيصل مجلد 3135

 56 سعودي أنثي عابده عبيدهللا عبدهللا الحربي 3136

 84 سعودي يأنث عزيزه احمد حسن عبدالرحمن 3137

 0 سعودي كرذ طفل انوار فيصل اللحياني 3138

 71 سعودي أنثي فضه عياضه هريسان العتيبي 3139

 0 سعودي أنثي طفلة منال صالح السلمي 3140

 0 سعودي كرذ طفل نرجس جعثوم الزهراني 3141

 81 سعودي أنثي جمره بنيه منيع السلمي 3142

 8 سعودي كرذ انس سلمان عبدالرحمن الصاعدي 3143

 75 سعودي أنثي عليه عليان صالح الصبحي 3144

 48 سعودي أنثي سلوى درويش احمد الحازمي 3145
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 25 سعودي كرذ سالم ضبعان الجحدلي 3146

 100 سعودي كرذ سعد عايش الشنبري 3147

 69 سعودي أنثي عايضه عزيز الهاللي 3148

 59 سعودي كرذ سليمان يوسف متدارس 3149

 73 سعودي أنثي معروف شامى الشيخي 3150

 42 سعودي كرذ احمد مرضي الصواط 3151

 86 سعودي أنثي عمره عمارالعتيبي 3152

 86 سعودي كرذ منيره حسين الزهراني 3153

 18 سعودي كرذ تركي عبدالعزيز الشريف 3154

 48 سعودي كرذ احمد صالح الحميدان 3155

 70 سعودي كرذ عبيدهللا محمدالعدواني 3156

 63 سعودي كرذ ابراهيم صديق الهوساوي 3157

 75 سعودي أنثي رجحه محسن الدوسري 3158

 51 سعودي كرذ سفيربريك المطرفي 3159

 60 سعودي كرذ سالم مرزوق 3160

 84 سعودي أنثي ريه سالم الجيزاني 3161

 70 سعودي كرذ احمدحسم المنتشري 3162

 81 سعودي ركذ مجحودعازب الزهراني 3163

 80 سعودي أنثي لطيمه شماس الكعبي 3164

 13 سعودي كرذ يزيد فهد اللحياني 3165

 53 سعودي كرذ حسن سلمان محمد 3166

 69 سعودي كرذ صالح غنيم الحربي 3167

 86 سعودي كرذ عطيه عبدهللا الغامدي 3168

 60 سعودي كرذ علي حسن احمدزين الدين 3169

 91 سعودي كرذ الجابرياحمدعبدالعزيز 3170

 63 سعودي كرذ حميده ثويب 3171
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 في مني 402كشف بأسماء الوفيات حادثة تدافع شارع 

 6241/64/60 

 
 77 سعودي أنثي مسعده حامد المحمادي 3172

 67 سعودي كرذ عبدهللا مصطفى ابوحمره 3173

 81 سعودي كرذ عبده عطيه المسعودي 3174

 80 سعودي أنثي عائشه عيد عبدهللا الصاعدي 3175

 76 وديسع كرذ مسلم محمدسالم ربيع اللحياني 3176

 75 سعودي أنثي عائشه مهدي سليمان النمري 3177

 52 سعودي أنثي ملهيه حسن جابر بالي 3178

 93 سعودي أنثي مطيره مبروك مبارك اللهيبي 3179

 0 سعودي كرذ طفل فاطمه عاتق عوضين 3180

 75 سعودي كرذ صالح سعيد الكديوي 3181

 50 سعودي كرذ ابراهيم هالل الزهراني 3182

 62 سعودي أنثي كامله حسين جباري 3183

 85 سعودي أنثي حمده محمد المغربي 3184

 77 سعودي أنثي مريم عبده الزبيدي 3185

 73 سعودي أنثي عائشه محسن الجابري 3186

 61 سعودي أنثي عمريه محمد الندوي 3187

 55 سعودي أنثي خديجة يوسف فلمبان 3188

 2 عوديس أنثي اسيل علي السالمي 3189

 27 سعودي كرذ علي حمود السالمى 3190

 78 سعودي كرذ علي عبده حقوي 3191

 78 سعودي كرذ صالح محمد العميري 3192

 18 سعودي كرذ محمد عبدهللا المطرفي 3193

 22 سعودي أنثي ناديه عيد القرشي 3194

 93 سعودي كرذ عضابي عبدهللا حامظي 3195

 50 سعودي ثيأن صالحه سعد الشهراني 3196

 51 سعودي أنثي وجنات عبدالرحمن مختار 3197



 

 احصاءات موسم حج
 في مني 402كشف بأسماء الوفيات حادثة تدافع شارع 

 6241/64/60 

 
 48 سعودي كرذ صقر زاحم السلمي 3198

 73 سعودي كرذ صالح عطاس الهيج 3199

 91 سعودي كرذ هاشم منصور الجحدلي 3200

 88 سعودي كرذ عبدالعزيزمحمدعلىسالمه 3201

 71 سعودي كرذ سالم صالح االنصاري 3202

 72 سعودي كرذ الحازميرده صالح  3203

 102 سعودي أنثي مصلحه محمدحامدالقرشي 3204

 87 سعودي كرذ سالم حامدالعقيلي 3205

 70 سعودي أنثي فاطمه عبدالحميدمصطفى 3206

 83 سعودي كرذ سعيد صالح سعيد الزهراني 3207

 85 سعودي كرذ عبدهللا مشهف ابراهيم الزهراني 3208

 0 سعودي أنثي لقمانيميان ممدوح صالح ال 3209

 664 سعودي أنثي مرزوقه طويلع نفاع العتيبي 3210

 4 سعودي كرذ طالل حامدالقثامي 3211

 78 سعودي كرذ عايدعذيبرالهذلي 3212

 50 سعودي كرذ محمدمبارك البيشي 3213

 27 سعودي كرذ ابراهيم حمدالسلمي 3214

 77 سعودي كرذ سليمان بن علي بن محمدحجازي 3215

 79 سعودي أنثي جابره مخظورحمدان الجحدلي 3216

 50 سعودي كرذ سامي سعدالقناوي 3217

 34 سعودي كرذ محمدسعودالجودي 3218

 27 سعودي كرذ سالم شبيه عبده 3219

 78 سعودي أنثي احسان علي الغامدي 3220

 77 سعودي كرذ عبدالقادرعباس بكر 3221

 68 سعودي كرذ ابراهيم علي 3222

 78 سعودي كرذ صليح مصلح عبدهللا القرشي 3223



 

 احصاءات موسم حج
 في مني 402كشف بأسماء الوفيات حادثة تدافع شارع 

 6241/64/60 

 
 48 سعودي أنثي نور سنان العبدلي الشريف 3224

 82 سعودي أنثي مزنه محبوب العنزي 3225

 85 سعودي أنثي عبيده ظاهر الدعدي 3226

 20 سعودي كرذ عزام خالدالعميري 3227

 9 سعودي أنثي فاطمه داوود علوي 3228

 1 سعودي أنثي ديده الصاعديسديم عبدالرحمن ر 3229

 15 سعودي كرذ نايف محمد علي المعبدي 3230

 84 سعودي كرذ رزيق عبدالغني اليزيدي 3231

 75 سعودي كرذ عثمان مفرح الزهراني 3232

 92 سعودي كرذ بخات يحي الزهراني 3233

 106 سعودي أنثي سعوي علي المالكي 3234

 65 سعودي كرذ صالح احمدالزهراني 3235

 50 سعودي كرذ محمديحي شراحيلي 3236

 72 سعودي أنثي فاطمه احمد عيد المجنوني 3237

 80 سعودي أنثي زهاء دسم فراس السلمي 3238

 73 سعودي كرذ سعد احمد مهلهل الغامدي 3239

 19 سعودي كرذ عمر سليم مسعد الحربي 3240

 90 سعودي أنثي عبيده عياضه عواض المعبدي 3241

 99 سعودي كرذ عبيد عوض هللا سلوم المعبدي 3242

 83 سعودي أنثي فاطمه عارف بزال المجنوني 3243

 89 سعودي أنثي ساره سعد مبارك مركوز 3244

 71 سعودي كرذ عبدهللا ناصر عون البركاتي 3245

 59 سعودي أنثي صالحه صالح العيدي 3246

 66 سعودي كرذ سليم عاطف العماري 3247

 30 سعودي كرذ صالح الزهرانيعلي  3248

 80 سعودي كرذ عبدهللا حسن المسعودي 3249



 

 احصاءات موسم حج
 في مني 402كشف بأسماء الوفيات حادثة تدافع شارع 

 6241/64/60 

 
 48 سعودي كرذ صافي براك الهذلي 3250

 68 سعودي كرذ محمد عبدهللا عبدهللا 3251

 79 سعودي أنثي صالحه محيا العصيمي 3252

 87 سعودي أنثي سليطه محمد عبده 3253

 65 سعودي كرذ عبدهللا سيفرالدهاس 3254

 40 سعودي كرذ عجالن محمدسعدالقرشي 3255

 48 سعودي كرذ رده احمدرده 3256

 71 سعودي كرذ حمدمحمدالمسعودي 3257

 0 سعودي أنثي طفلة دالل ضايف الحربي 3258

 55 سعودي كرذ محمد سليم ابراهيم المولد 3259

 41 سعودي أنثي ناجيه عبيد عبدهللا المولد 3260

 101 سعودي أنثي م الشيخفاطمه محمد قاس 3261

 78 سعودي أنثي عميره عويمر رويعي الروقي 3262

 83 سعودي كرذ حسن باشه النباتي 3263

 46 سعودي أنثي حصه طلق القرشي 3264

 85 سعودي أنثي رقيه عبدالرحمن قبوري 3265

 97 سعودي كرذ علي عطيوي المالكي 3266

 79 سعودي أنثي مريم عبدهللا الشاعري 3267

 70 سعودي أنثي نور سراج خسيفان 3268

 88 سعودي أنثي مرزوقه عبدالرزاق الدعدي 3269

 62 سعودي كرذ عبدهللا حاج مظفر 3270

 25 سعودي كرذ عبدهللا سالم القوزي 3271

 60 سعودي أنثي مستوره احمدالزهراني 3272

 69 سعودي أنثي غزواء عتيق العتيبي 3273

 45 سعودي كرذ ريحسن محمد الدوس 3274

 80 سعودي أنثي سعديه سعد الموركي 3275



 

 احصاءات موسم حج
 في مني 402كشف بأسماء الوفيات حادثة تدافع شارع 

 6241/64/60 

 
 78 سعودي كرذ محمد درويش الطاهي 3276

 59 سعودي كرذ عبدالرزاق علي هوساوي 3277

 81 سعودي كرذ عبده عطيه المسعودي 3278

 61 سعودي كرذ مهدي عبده شمسه 3279

 69 سعودي كرذ عبدهللا عبداللطيف صباغ 3280

 84 سعودي أنثي حمد السروانيعزه م 3281

 57 سعودي أنثي منيره جمعان الزهراني 3282

 38 سعودي كرذ يحي احمد شراحيلي 3283

 39 سعودي أنثي حنان داخل اللهيبي 3284

 23 سعودي كرذ صالح شاهان العتيبي 3285

 91 سعودي كرذ محمد عثمان كعبي 3286

 67 سعودي أنثي خديجه اللحياني 3287

 76 سعودي كرذ يوسف حسن محمد حقي 3288

 83 سعودي أنثي ماحيه مساعد راشد الزهراني 3289

 75 سعودي كرذ سعيد محمد علي ال معوض 3290

 52 سعودي كرذ شرف محمد ثريان العتيبي 3291

 92 سعودي أنثي سعدى عمران عايض السلمي 3292

 78 سعودي كرذ عبدهللا رشيد راشد اللهيبي 3293

 73 سعودي أنثي ينه مسفر ثواب السلميعف 3294

 37 سعودي كرذ مستور مبخوت حمادي السلمي 3295

 85 سعودي كرذ راجي سعد سالم المحمادي 3296

 25 سعودي كرذ ياسرخلف العميري 3297

 66 سعودي كرذ عياف عائض الفهمي 3298

 71 سعودي كرذ صالح عبدالرحمن الزهراني 3299

 85 سعودي أنثي الزهراني عائشه فالح صالح 3300

 65 سعودي أنثي مدخله مدخل السالمي 3301



 

 احصاءات موسم حج
 في مني 402كشف بأسماء الوفيات حادثة تدافع شارع 

 6241/64/60 

 
 78 سعودي كرذ عبدهللا احمدبكرابولبن 3302

 65 سعودي كرذ صالح موسىالمالكي 3303

 65 سعودي كرذ ردادبن زايدالمجيرشي 3304

 85 سعودي كرذ حسن صالح احمدالعمري 3305

 72 سعودي كرذ منصورمطلق الجودي 3306

 52 سعودي كرذ صالح مسفر القرشي 3307

 76 سعودي كرذ فواز احمد العبدلي 3308

 55 سعودي كرذ احمد سالم هبه الصبياني 3309

 29 سعودي أنثي حنان مبارك علي القحطاني 3310

 90 سعودي كرذ عبدهللا محمد دخيل هللا الشريف 3311

 44 سعودي أنثي جميله محمد مبروك الصبحي 3312

 85 سعودي أنثي حموده عبدهللا دغيليب الحربي 3313

 90 سعودي أنثي مسفره سفر عيد الصاعدي 3314

 97 سعودي أنثي جالء فاهم جبر السلمي 3315

 25 سعودي كرذ سالم ضبعان الجحدلي 3316

 67 سعودي أنثي خديجه عبدهللا هوساوي 3317

 61 سعودي كرذ عبدهللا محمد باريان 3318

 68 سعودي أنثي ن طيبمزون حس 3319

 54 سعودي أنثي اسماء علي حماله 3320

 70 سعودي كرذ محمد فطيس الهذلي 3321

 98 سعودي كرذ صويلح بركات ناجي العتيبي 3322

 61 سعودي كرذ سعدمبروك المقاطي 3323

 65 سعودي أنثي نوير مشبب سعد الدوسري 3324

 54 يسعود كرذ عبدالمحسن ساعد حامد اللهيبي 3325

 68 سعودي كرذ سليمان جميل معوض 3326

 40 سعودي كرذ حمد عثمان حفظي 3327



 

 احصاءات موسم حج
 في مني 402كشف بأسماء الوفيات حادثة تدافع شارع 

 6241/64/60 

 
 78 سعودي أنثي امينه إسماعيل فالته 3328

 62 سعودي أنثي طاميه طامي الدعدي 3329

 83 سعودي أنثي حبيبه هاشم موسي فلفالن 3330

 90 سعودي أنثي خديجه علي عبدهللا بالبيد 3331

 102 سعودي أنثي هللا معيش المجنونيسليمه عبد 3332

 57 سعودي أنثي سعديه سعد حاسن المعافي 3333

 65 سعودي كرذ ضيف هللا مستور عويتق الصاعدي 3334

 0 سعودي كرذ طفل مزنه ابراهيم الصعب 3335

 80 سعودي أنثي خديجه حامد درويش معاش 3336

 87 سعودي كرذ ملفي فاتق جابر السلمي 3337

 26 سعودي كرذ يصل فهد جربيع المحماديف 3338

 77 سعودي أنثي فاطمه جابر ابوراس 3339

 107 سعودي كرذ علي عالي الحارثي 3340

 79 سعودي كرذ نغيمش سبيع الجحدلي 3341

 58 سعودي كرذ عبدهللا احمد المالكي 3342

 90 سعودي كرذ سعيدعائض 3343

 87 سعودي كرذ محمدصالح احمدبابكر 3344

 70 سعودي كرذ مساعدعبدالرحمن الشهري 3345

 75 سعودي كرذ مرزوق راشدالدوسري 3346

 76 سعودي كرذ احمدبن مخاسرالقرشي 3347

 90 سعودي أنثي عيده مطلق شداد الصليمي 3348

 78 سعودي كرذ علي طالع عبده عسيري 3349

 10 سعودي كرذ محمد ابراهيم الشميمري 3350

 42 سعودي كرذ يعيد الحربيسعد صلهام مس 3351

 54 سعودي أنثي عائشه علي عبدهللا مجرشي 3352

 85 سعودي أنثي منيره سويلم سالم اللحياني 3353
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 6241/64/60 

 
 75 سعودي أنثي مقبوله ابراهيم علي فقيه 3354

 4 سعودي كرذ مهند هاني علي الحازمي 3355

 76 سعودي كرذ رزيق مسلم سالم الحربي 3356

 55 سعودي كرذ عمرطارق سراج  3357

 76 سعودي أنثي مصلحه مطلق مسعود اللحياني 3358

 74 سعودي أنثي رحيفه بنت كليب عبدهللا 3359

 85 سعودي كرذ عبدالرزاق محمودسندي 3360

 29 سعودي كرذ خالدبن منيب الزهراني 3361

 76 سعودي كرذ هاشم عابدالهذلي 3362

 94 سعودي كرذ حسن حمدجابرالقرشي 3363

 77 سعودي كرذ صدقه يحي الجيزاني 3364

 85 سعودي أنثي منيره عايض 3365

 81 سعودي كرذ حمزه محمدمغربي 3366

 71 سعودي كرذ امينه محمداحمد 3367

 82 سعودي كرذ عبدالرحيم عبدالرحمن عطيه النجلي 3368

 68 سعودي كرذ علي عوادالبلوي 3369

 81 سعودي كرذ حسن حسن سحاري 3370

 85 سعودي أنثي قبول مسكت الجحدلي 3371

 17 سعودي كرذ عبدهللا مصلح المجنوني 3372

 92 سعودي أنثي مطيره صعيل القارزي 3373

 52 سعودي كرذ سعود عبدالعزيز رفه 3374

 49 سعودي كرذ محمد مبروك العميري 3375

 65 سعودي كرذ حسن حمد الفاهمي 3376

 60 سعودي ركذ عبدهللا عبده المولد 3377

 90 سعودي كرذ محمد عبدالعالي الحارثي 3378

 15 سعودي أنثي نايفه عوده الجحدلي 3379
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 60 سعودي كرذ بالل بن سليمان 3380

 29 سعودي كرذ نايف عمار بخات السلمي 3381

 75 سعودي أنثي دخيله رزق ماطر الحربي 3382

 82 سعودي أنثي هديه عثمان حملي 3383

 86 سعودي أنثي مسفر رداد مليحه 3384

 88 سعودي أنثي حبيبه بكر فالته 3385

 39 سعودي كرذ احمد طيب واصلي 3386

 81 سعودي كرذ سالم سعيد باكيلي 3387

 45 سعودي كرذ عتيق عبدالمحسن المغربي 3388

 87 سعودي كرذ ابراهيم بن حمد 3389

 20 سعودي كرذ سطام سرحان 3390

 75 سعودي أنثي يزالجاويفاطمه عبدالعز 3391

 28 سعودي كرذ عبدالرحمن احمدالعلياني 3392

 82 سعودي كرذ محمدحمزه سقاف 3393

 69 سعودي أنثي وداد حسن لبني 3394

 50 سعودي كرذ عامر علي السفياني 3395

 49 سعودي كرذ سالم سعيد الشمراني 3396

 67 سعودي كرذ ابراهيم خليل رشيدى 3397

 77 سعودي أنثي ه عباد المعطانيمرزوق 3398

 16 سعودي أنثي مها محمد العتيبي 3399

 100 سعودي كرذ رده عمر الشيخي 3400

 37 سعودي كرذ منصور حسن المعجمي 3401

 40 سعودي كرذ محمد بالل محمد 3402

 60 سعودي كرذ الفي مصلح الفهمي 3403

 85 سعودي كرذ سعيداحمدالمطرفي 3404

 28 سعودي أنثي ل العصيميريم هال 3405
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 3 سعودي كرذ ريان حميدالعصيمي 3406

 44 سعودي كرذ مشاري عبدهللا الهزاني 3407

 10 سعودي كرذ بدربندرمغربي 3408

 58 سعودي كرذ عبدالعزيزحمدالعسيري 3409

 40 سعودي كرذ باسم عبدالرحمن المدني 3410

 34 سعودي كرذ ناصرفهدعبدهللا 3411

 32 سعودي أنثي عابدعبسي المالكي امل 3412

 75 سعودي أنثي فاطمه خليل علي 3413

 67 سعودي أنثي غيثه شديدالحافظي 3414

 35 سعودي كرذ عبدالعزيزعوض العوفي 3415

 65 سعودي أنثي دخيله حميدان العمري الحربي 3416

 72 سعودي كرذ احمدرهيدن السناني 3417

 20 يسعود كرذ يزيدخالدالروقي 3418

 81 سعودي أنثي زكيه بنت محمدنورمدراس 3419

 76 سعودي كرذ مهدي عبيدعبيدهللا المجنوني 3420

 16 سعودي أنثي هنادي طارق محمد 3421

 90 سعودي أنثي نوره فوازالقثامي 3422

 88 سعودي كرذ فليح صالح مصلح القثامي 3423

 60 سعودي كرذ منيرمحمداحمد 3424

 60 سعودي كرذ  العمريسعيدغرم هللا 3425

 47 سعودي كرذ رشيدعبدهللا السلمي 3426

 81 سعودي أنثي صالحه احمدحمدان الغامدي 3427

 6 سعودي كرذ يحي موسىحسن 3428

 77 سعودي كرذ عبدهللا حمزه عبدالرحمن 3429

 41 سعودي كرذ مجيدي ذياب المطيري 3430

 77 سعودي أنثي حليمه عبدهللا الغامدي 3431
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 6241/64/60 

 
 21 سعودي كرذ احمد عايض الروقي 3432

 73 سعودي كرذ صالح دبالن الوذيناني 3433

 74 سعودي أنثي محياه حميد الفهمي 3434

 79 سعودي أنثي نوره جفين المورقي 3435

 47 سعودي أنثي نهله معتوق زيدالقرشي 3436

 80 سعودي أنثي حمده ناصراحمدالقرشي 3437

 73 سعودي نثيأ سعاد اسعد فقيه 3438

 36 سعودي أنثي منيره عقاب الهذلي 3439

 78 سعودي كرذ ضبعان سليم الجحدلي 3440

 13 سعودي كرذ عبدالمجيد عبدالرحمن الثبيتي 3441

 17 سعودي أنثي ريم عواض العصيمي 3442

 75 سعودي كرذ خالد سليم القرشي 3443

 67 سعودي كرذ ابراهيم خليل رشيدى 3444

 91 سعودي أنثي يه مردد الكعبيبرك 3445

 73 سعودي أنثي منيره سعيد الفيصل 3446

 6 سعودي أنثي خلود ناحل الهريشي 3447

 102 سعودي كرذ نعير بعروس الندوي 3448

 73 سعودي كرذ عاطي صالح الزهراني 3449

 81 سعودي أنثي ميمونه محمد امام 3450

 82 سعودي أنثي عائشه حسن احمدخياط 3451

 22 سعودي أنثي امتنان علي الغامدي 3452

 75 سعودي كرذ حتيحت مشيط اليزيدي 3453

 71 سعودي كرذ موسىفالح الزهراني 3454

 24 سعودي كرذ محمدخالدحجاج القرشي 3455

 86 سعودي كرذ حميدخوشم عميص 3456

 14 سعودي كرذ ممدوح منيع المالكي 3457
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 64 سعودي كرذ يوسف يعقوب بخاري 3458

 79 سعودي أنثي رحمه علي الشمراني 3459

 63 سعودي أنثي عليه محمد الشمراني 3460

 83 سعودي كرذ بلو محمد فالته 3461

 76 سعودي كرذ فواز احمد العبدلي 3462

 76 سعودي أنثي ميمونه محمد الهندي 3463

 58 سعودي أنثي راجحه محمدالبيشي 3464

 40 سعودي كرذ يعبدهللا عباس فرج منديل 3465

 61 سعودي أنثي عائشه حسن محمد 3466

 71 سعودي كرذ عبدالعزيزسالم الهذلي 3467

 88 سعودي كرذ عصماءعتيق العتيبي 3468

 23 سعودي كرذ سلطان عوض المتعاني 3469

 83 سعودي كرذ سالم عبيدان عبدهللا السرواني 3470

 0 سعودي أنثي طفلة ريم سلطان العتيبي 3471

 30 سعودي كرذ فادي سامي اسعد 3472

 50 سعودي كرذ صالح عبدهللا القرشي 3473

 69 سعودي كرذ معوض عاتق الهذلي 3474

 53 سعودي أنثي حسنه عبدهللا سليمان 3475

 88 سعودي أنثي نقوىسعودمطلق العتيبي 3476

 40 سعودي كرذ علي محمدابراهيم المكي 3477

 80 سعودي كرذ حسن صالح القرشي 3478

 87 سعودي كرذ سعدسعيدالعفيفي المالكي 3479

 56 سعودي كرذ شهيدالحسين علي حسين 3480

 19 سعودي كرذ فيصل حمدرجب الزهراني 3481

 30 سعودي كرذ سلطان احمد 3482

 86 سعودي أنثي نورمبارك الروقي 3483
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 33 سعودي كرذ اسماعيل جعفر 3484

 88 سعودي كرذ بدرصالح سعيد 3485

 85 سعودي أنثي ساره احمد 3486

 60 سعودي كرذ ناصراحمدالمولد 3487

 72 سعودي أنثي سالمه علي الشهري 3488

 60 سعودي أنثي سعديه بخيت بخيت 3489

 24 سعودي كرذ بدر جابر الفيفي 3490

 55 سعودي أنثي نجاة ادريس فلمبان 3491

 75 سعودي كرذ إسماعيل ابراهيم بدر 3492

 47 سعودي كرذ طارق محمود المصري 3493

 48 سعودي كرذ صالح مصلح المجنوني 3494

 70 سعودي كرذ محمدعواض الهويط 3495

 72 سعودي كرذ حمادشليويح السويهري 3496

 71 سعودي أنثي بانيه ملهي الفهمي 3497

 88 سعودي أنثي غاليه عايض الظويلمي 3498

 83 سعودي يأنث جوهره عبدهللا البركاتي 3499

 19 سعودي أنثي االء صالح عبدالحكيم 3500

 20 سعودي كرذ صالح عبدالرحمن الحجيالن 3501

 35 سعودي كرذ عيضه عابدسعدهللا المولد 3502

 75 سعودي كرذ محمدمرزوق المقاطي 3503

 76 سعودي كرذ علي محمدشايب 3504

 70 سعودي أنثي عزيزه العبدهللا الشهري 3505

 17 سعودي أنثي ريم محمدالعقيليم 3506

 30 سعودي أنثي رغدمحمدابراهيم حدادي 3507

 43 سعودي كرذ ماجدمرزوق العتيبي 3508

 73 سعودي كرذ حامدسعدالسعيدي 3509
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 75 سعودي كرذ محمودعبدالرحمن فطاني 3510

 85 سعودي كرذ ابراهيم سعيدعميرالقنفذي 3511

 59 سعودي كرذ هالل هليل 3512

 24 سعودي كرذ محمدعبدهللا المسعودي 3513

 21 سعودي كرذ ثامرعبدهللا المسعودي 3514

 60 سعودي كرذ وقيت مريس العفيفي 3515

 75 سعودي أنثي دخيله داخل الحسني 3516

 100 سعودي كرذ صالح حسن 3517

 59 سعودي أنثي فاطمه صالح جستنيه 3518

 40 سعودي كرذ منصور صالح ابوالنور 3519

 55 سعودي أنثي نوير عبدالعزيز الخلف 3520

 80 سعودي كرذ غزيل عادي النفيعي 3521

 79 سعودي كرذ جابرحسين الفيفي 3522

 86 سعودي كرذ عطيه غرم هللا الزهراني 3523

 61 سعودي كرذ منسي عطيةهللا داخل اللحياني 3524

 83 سعودي أنثي سعاده مسلم مسلم اللحياني 3525

 0 سعودي أنثي طفلة خلود حامد الحسني 3526

 90 سعودي كرذ فوزان مفوز مسهوم اللهيبي 3527

 85 سعودي أنثي عليا حسن عبدهللا االحمدي 3528

 76 سعودي أنثي صبحه زبن احمد المقاطي 3529

 20 سعودي كرذ عزام عبدالرب محمد القرشي 3530

 0 سعودي أنثي الين نايف عبدهللا الزهراني 3531

 73 سعودي أنثي مريم صديق غفوري 3532

 45 سعودي كرذ مفرح علي عسيري 3533

 85 سعودي أنثي عزيزه شحات القرشي 3534

 26 سعودي كرذ سعودعائدالصاعدي 3535
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 20 سعودي كرذ بركات عبدهللا العبدلي 3536

 15 سعودي أنثي بتول عبدالرحمن القناوي 3537

 65 سعودي كرذ لشريفحامدمصطفىعلي الجيزاني ا 3538

 49 سعودي أنثي اسيه عبدالصمدقادرسيام 3539

 67 سعودي كرذ عابده عبيدالمطرفي 3540

 44 سعودي أنثي هناءعبدالسالم ابراهيم الهوساوي 3541

 102 سعودي كرذ محمد احمد الدغار 3542

 55 سعودي كرذ ابوصالح محمد الفقيه 3543

 43 عوديس أنثي بيضة طريقي العتيبي 3544

 15 سعودي كرذ عبدالرحمن بلقاسم الصلبي 3545

 87 سعودي كرذ عبدالغني سليموع متلف السلمي 3546

 72 سعودي كرذ رابح عطيوي حاسن اللحياني 3547

 66 سعودي أنثي خديجه محمد هاشم الحسيني 3548

 43 سعودي كرذ خالد سليمان عبيد النامي 3549

 84 سعودي أنثي افقيهروضه محمد عبدالواحد ب 3550

 63 سعودي أنثي هديبه غازي عمران الخلوي 3551

 0 سعودي كرذ سعيد محمد سعيد السهلي 3552

 67 سعودي كرذ مريف مرزوق عبدون الشمراني 3553

 72 سعودي أنثي جميله محمد منشاوي 3554

 42 سعودي أنثي لوله محمد الزهراني 3555

 105 عوديس أنثي عليه سفير الجحدلي 3556

 59 سعودي أنثي بركه خميس عبدالرحمن 3557

 40 سعودي أنثي عفاف حسين العبدلي 3558

 28 سعودي أنثي تغريد منسي الحارثي 3559

 67 سعودي أنثي بدريه عبدهللا حريري 3560

 80 سعودي أنثي عزة محمد الغامدي 3561
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 23 سعودي كرذ عبدالباسط عيسى برناوي 3562

 70 سعودي أنثي بدهللا عبدالمجيد الشريفعلوه ع 3563

 20 سعودي كرذ احمدنصارالظاهري 3564

 85 سعودي أنثي صالحه هليل الحجاجي 3565

 23 سعودي كرذ محمدمفرح الزهراني 3566

 54 سعودي أنثي عيشه موسى 3567

 53 سعودي كرذ سميرمحمدناجي 3568

 50 سعودي كرذ محمدالسيد 3569

 73 سعودي كرذ ن هزازيعبدهللا حس 3570

 89 سعودي كرذ احمدعلي العسيري 3571

 80 سعودي أنثي رابعه حمودالهاللي 3572

 67 سعودي كرذ رجاء رجاءهللا سليمان السلمي 3573

 24 سعودي أنثي منى عابد صويلح اللحياني 3574

 71 سعودي أنثي رايقه فهد عبدهللا الحازمي 3575

 70 سعودي ركذ حمودفبالن البقمي 3576

 88 سعودي أنثي حسنه سعيدالقرشي 3577

 54 سعودي أنثي مصلحه فرج عاتق المعبدي 3578

 86 سعودي أنثي غاليه خليفه السعيدي 3579

 61 سعودي أنثي خيره عبدهللا سالم 3580

 76 سعودي كرذ علي احمدجراده 3581

 60 سعودي كرذ محمدامام بخش 3582

 21 سعودي أنثي روان احمدالثبيتي 3583

 89 سعودي كرذ مطلق حمودالعتيبي 3584

 93 سعودي كرذ سعداسعيداليزيدي 3585

 76 سعودي كرذ عبدهللا سراج القرشي 3586

 58 سعودي كرذ نوارمشعان النفيعي 3587
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 0 سعودي كرذ طفل احالم سعود الحازمي 3588

 83 سعودي كرذ محمد وصل محمد اللحياني 3589

 31 سعودي أنثي محمد ابراهيم غالم رسولصابره  3590

 70 سعودي كرذ محمد احمد عبدهللا سندي 3591

 75 سعودي كرذ رده عبدهللا مقبل الصاعدي 3592

 102 سعودي كرذ صالح مصلح الفهمي 3593

 57 سعودي كرذ محمد ناجي الزمزمي 3594

 65 سعودي كرذ رداد مردد اليزيدي 3595

 71 سعودي كرذ د مالإسماعيل عبدالمجي 3596

 75 سعودي أنثي حمده حمدان المحمادي 3597

 22 سعودي أنثي وئام عبدالعزيز فالته 3598

 73 سعودي كرذ علي محمد هوساوي 3599

 78 سعودي أنثي صالحه علي عثمان 3600

 80 سعودي أنثي نور عبدهللا محمد الثقفي 3601

 71 سعودي كرذ سويعد سعدي بخيت السلمي 3602

 75 سعودي كرذ محمدعمرسالم 3603

 50 سعودي كرذ عبدالرحمن اسامه عمر 3604

 50 سعودي كرذ عصام محمود 3605

 30 سعودي كرذ سعدالجابري 3606

 20 سعودي كرذ سهيل الجابري 3607

 58 سعودي كرذ سعيدمحمدالقحطاني 3608

 76 سعودي كرذ احمدمحمدالزهراني 3609

 60 سعودي كرذ ديمسعودمسلم الصاع 3610

 76 سعودي أنثي امنه مصلح الهاللي 3611

 73 سعودي كرذ سعود سعد الحارثي 3612

 82 سعودي كرذ عبدهللا رمضان محمد الدوسري 3613
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 33 سعودي كرذ هزاع بكرالمنعمي 3614

 40 سعودي كرذ منصورابراهيم الزبيدي 3615

 18 سعودي أنثي حامده ربيع الجحدلي 3616

 81 سعودي أنثي عائشه عويضه القرشي 3617

 78 سعودي كرذ خلف حصن المسعودي 3618

 50 سعودي كرذ نوح مديني الشطيري 3619

 55 سعودي أنثي منيره عويض القثامي 3620

 55 سعودي كرذ رمزي بن سين حاجي 3621

 83 سعودي أنثي سليمه عطيه سعيدالمحمادي 3622

 19 سعودي كرذ عيسىمطيع السلمي 3623

 30 سعودي كرذ ابراهيم احمدعبدهللا 3624

 61 سعودي كرذ محمدابراهيم محمد 3625

 75 سعودي أنثي نوره فالح النفيعي 3626

 97 سعودي كرذ دعفوس عبدهللا الزهراني 3627

 70 سعودي أنثي معيوفه مسعودجابرالعمري 3628

 79 سعودي كرذ محمدسعيدمحمدالزهراني 3629

 67 سعودي أنثي مدابراهيمخديجه مح 3630

 76 سعودي كرذ محمدسعيدعلي الزهراني 3631

 80 سعودي أنثي خربيشان بن عطاهللا القثامي 3632

 61 سعودي أنثي غزيه عيضه القرشي 3633

 58 سعودي كرذ ابراهيم عمر شلضوم 3634

 73 سعودي أنثي جميله عطيه القرشي 3635

 87 ديسعو كرذ ابراهيم بن محمدراشد 3636

 72 سعودي كرذ احمد علي االعجم 3637

 66 سعودي أنثي قمريه بنت نمير الجحدلي 3638

 25 سعودي كرذ باسم غازي حسني 3639
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 55 سعودي كرذ خالد عيضه القرشي 3640

 71 سعودي كرذ احمد محمد مرغالني 3641

 93 سعودي كرذ مطلق بركات الشريف 3642

 65 سعودي كرذ احمد محسن شراحيلي 3643

 57 سعودي كرذ تراحيب مجيديع العتيبي 3644

 23 سعودي كرذ صالح شاهان العتيبي 3645

 57 سعودي كرذ صالح مبروك عبدالرحمن 3646

 62 سعودي كرذ حسن احمد الزهراني 3647

 65 سعودي كرذ احمد محمد الزهراني 3648

 77 سعودي كرذ ناحي بن ناحل الجحدلي 3649

 80 سعودي أنثي مدان الحجاجيسعديه ح 3650

 65 سعودي أنثي سالمه بخيت الجحدلي 3651

 79 سعودي أنثي مستوره عبدهللا الزهراني 3652

 94 سعودي أنثي قبول عالي القارحي 3653

 70 سعودي أنثي بدريه اسعدخليل 3654

 95 سعودي كرذ مبيريك مبروك القثامي 3655

 45 يسعود كرذ محمدعبدهللا البقمي 3656

 60 سعودي أنثي زهيه سعودالحارثي 3657

 57 سعودي كرذ عمرعامرالجابري 3658

 32 سعودي كرذ بدرابراهيم 3659

 74 سعودي أنثي فالحه مصوي 3660

 32 سعودي كرذ عمر سراج السليماني 3661

 34 سعودي كرذ شرف منصور الشريف 3662

 96 سعودي أنثي سعداعواض صالح الحارثي 3663

 30 سعودي كرذ نواف سلطان العبدلي 3664

 85 سعودي أنثي سره مطلق مسعوداللحياني 3665
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 85 سعودي كرذ عبدهللا خضرالمطرفي 3666

 43 سعودي أنثي عايشه ابراهيم وزنه 3667

 45 سعودي كرذ رجبان رجاءالمعبدي 3668

 89 سعودي أنثي مصلحه مسكن صالح القرشي 3669

 20 سعودي كرذ فهدمحمدالحربي 3670

 46 سعودي كرذ ناصرعبدهللا الدوسري 3671

 22 سعودي كرذ زيدحجاج المقاطي 3672

 75 سعودي أنثي مرشده رشيدالمحمادي 3673

 55 سعودي أنثي رادين محمدامين 3674

 62 سعودي كرذ صديق عمرفالته 3675

 76 سعودي كرذ فارس زميم القارحي 3676

 49 سعودي أنثي عديسالمه عبدالرزاق الصا 3677

 52 سعودي أنثي حفصه عبدالكريم هوساوي 3678

 61 سعودي أنثي ريه عايض عبدهللا الدهاس 3679

 35 سعودي كرذ نايف غازي العتيبي 3680

 71 سعودي أنثي وضحاءعوض العتيبي 3681

 77 سعودي كرذ عفين صقر الدعدي 3682

 78 وديسع أنثي سويلمه عبداللطيف ملك السليهبي 3683

 82 سعودي كرذ محمدمسفرحامدالزهراني 3684

 56 سعودي كرذ عليقم عتيق القارحي 3685

 5 سعودي أنثي مهاحسن ابراهيم طياش 3686

 85 سعودي كرذ علي عوضه الغامدي 3687

 79 سعودي أنثي خديجه مغني يوسف فلمبان 3688

 23 سعودي كرذ عمارعبدالكريم حمدان 3689

 60 سعودي كرذ حامدقديرمحمدحسن  3690

 59 سعودي كرذ عبادعابدعلي الجابري 3691
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 45 سعودي أنثي منيره عوض القثامي 3692

 50 سعودي كرذ منصورمفيدالمنصور 3693

 20 سعودي كرذ رائدمعتوق الجحدلي 3694

 68 سعودي كرذ احمدعايدالزهراني 3695

 35 سعودي كرذ هالل حسين 3696

 61 سعودي أنثي هللا بن محمدسعديه بنت عبد 3697

 64 سعودي أنثي عابديه سراج عالف 3698

 52 سعودي كرذ يحي مساعدالزهراني 3699

 57 سعودي كرذ صالح مبروك عبدالرحمن 3700

 60 سعودي أنثي جواهر حامد السليماني 3701

 24 سعودي أنثي هند حمود الزهراني 3702

 60 ديسعو كرذ محمد عبدالرحمن الغامدي 3703

 64 سعودي أنثي محيله دخيل الهذلي 3704

 85 سعودي أنثي فضيله علي الزهراني 3705

 72 سعودي أنثي امنه علي فالته 3706

 60 سعودي كرذ عايض شحيبان القرشي 3707

 67 سعودي أنثي رازنه مريزيق الدعدي 3708

 50 سعودي أنثي سلمىمنصورالقثامي 3709

 56 سعودي كرذ سعوديمحمدهليل مطلق الم 3710

 75 سعودي أنثي شريفه شرف الجيزاني 3711

 75 سعودي أنثي صالحه مبيريك السويهري 3712

 80 سعودي أنثي شبيه المسعودي 3713

 62 سعودي كرذ منصورعبدالعزيزعلي 3714

 75 سعودي كرذ مستورصنيدح 3715

 76 سعودي أنثي مرايه حمدان الدعدي 3716

 63 سعودي كرذ دمحمدبن احم 3717
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 50 سعودي كرذ علي محمدعلي 3718

 49 سعودي كرذ احمدعبدهللا القرشي 3719

 80 سعودي كرذ مطلق براك العتيبي 3720

 73 سعودي أنثي نوره سعدسليم العتيبي 3721

 36 سعودي كرذ يوسف خميس علي شيبه 3722

 95 سعودي كرذ سالمه علي 3723

 14 سعودي كرذ يعمادعبدالمطلب البركات 3724

 80 سعودي كرذ ناصراحمدصالح 3725

 96 سعودي كرذ عيدمحسن حمصوص فقهيي 3726

 95 سعودي كرذ عواد عايد الجحدلي 3727

 74 سعودي كرذ علي ناصرمحمدالحسين 3728

 0 سعودي كرذ طفل مرفت عايض الحربي 3729

 58 سعودي أنثي مسلمه سويعد سعدي الحربي 3730

 64 سعودي كرذ ميد عبدالعزيز اللحيانيعطيه ح 3731

 11 سعودي كرذ فيصل احمد نامي العتيبي 3732

 35 سعودي كرذ عبدالرحمن سعيدالعمري 3733

 2 سعودي كرذ هتان عبدالرحمن العمري 3734

 68 سعودي كرذ خالدعبدالوهاب محمدنوح 3735

 79 سعودي أنثي فاطمه محمد سيام 3736

 65 سعودي كرذ ونيمحمود عاشور تكر 3737

 55 سعودي أنثي مسفره مقبل الصبحي 3738

 88 سعودي كرذ مطر عوده الجحدلي 3739

 50 سعودي كرذ بركان فرج الفهمي 3740

 41 سعودي كرذ بندرعبيدالمطرفي 3741

 76 سعودي أنثي سلمىعايض المحياني 3742

 71 سعودي كرذ حميدمحمدالهذلي 3743
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 26 سعودي كرذ عبدهللا محمدعبدهللا 3744

 50 سعودي أنثي نزالءهميجان العتيبي 3745

 64 سعودي أنثي صفيه امان فرج هللا 3746

 52 سعودي أنثي حفصه عبدالكريم هوساوي 3747

 87 سعودي كرذ كامل صالح بخاري 3748

 21 سعودي كرذ احمد عبده السميري 3749

 85 سعودي أنثي بريكه بطي السعيدي 3750

 53 سعودي كرذ طمه غازي العتيبيفا 3751

 61 سعودي أنثي زين شاكرالشريف 3752

 87 سعودي أنثي حسون دسمان عمار اللحياني 3753

 0 سعودي كرذ عبدالعزيزجمال الزايدي 3754

 75 سعودي أنثي غزوي بنت فالح 3755

 58 سعودي أنثي بلحه علي المنتشري 3756

 18 سعودي كرذ فارس طالل اسعدحداد 3757

 23 سعودي كرذ فائزصالح القرشي 3758

 79 سعودي أنثي مطره مثيب المسعودي 3759

 86 سعودي أنثي رضيه مرضي المطرفي 3760

 90 سعودي أنثي مسعده مسعدالذويبي 3761

 59 سعودي أنثي مضاوي محمدالمفرجي 3762

 52 سعودي كرذ حسن عيدروس 3763

 54 سعودي كرذ منصورحامدالجابري 3764

 71 سعودي أنثي علويه حسن مصطفى وزري 3765

 87 سعودي أنثي عباده شتيوي حميد المزمومي 3766

 87 سعودي كرذ عبدهللا عيد ادريس المولد 3767

 88 سعودي كرذ علي ختيم سليم العميري 3768

 85 سعودي كرذ سالم بخيت ناصرالمنصور 3769
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 76 سعودي أنثي عواطف محمد هالل 3770

 52 سعودي كرذ خالدمحمدسعودجري 3771

 70 سعودي كرذ جميل محمد 3772

 57 سعودي أنثي سميكه عبدهللا الشمري 3773

 91 سعودي أنثي رخاحمودالعنزي 3774

 90 سعودي كرذ سالم بريكان 3775

 20 سعودي أنثي اماني عزيزالحربي 3776

 95 سعودي أنثي صيته هادي البدراني 3777

 90 سعودي أنثي يم رزيق الصبحيمبروكه سل 3778

 86 سعودي كرذ عبدهللا محمدالحجيلي 3779

 68 سعودي كرذ عبيداللله غلول الكلبي 3780

 42 سعودي أنثي مي صالح المولد 3781

 20 سعودي أنثي ليلىعبدهللا فرج البلوي 3782

 70 سعودي أنثي غادناالفي زويبان 3783

 55 سعودي كرذ عليثه غانم راشداالحمدي 3784

 38 سعودي كرذ عبدالرحمن عبدهللا عطاءمحمد 3785

 85 سعودي كرذ سلمان دخيل ربيع المغذوي 3786

 71 سعودي أنثي صالحه دخيل هللا الثبيتي 3787

 75 سعودي أنثي فوزه حامد الحمراني 3788

 69 سعودي كرذ مطرسعيدمطرالقرشي 3789

 89 يسعود أنثي حسون برغيص جايزالمقيطي 3790

 75 سعودي كرذ مدري محسن الحارثي 3791

 109 سعودي كرذ جابرحامدالقرشي 3792

 76 سعودي كرذ دخيل سليم المطرفي 3793

 90 سعودي أنثي نوره محمدعلي المالكي 3794

 50 سعودي كرذ فرج بن طامي بن زهيمل 3795
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 40 سعودي كرذ عبدهللا محمداالسمري 3796

 66 سعودي أنثي رك الحسنانيحمصوله ساطي امبا 3797

 53 سعودي كرذ زيدصالح الهمداني 3798

 93 سعودي كرذ سعد عبدهللا السروري 3799

 18 سعودي كرذ فراس صالح المولد 3800

 59 سعودي كرذ حارزعبدالرشيد 3801

 58 سعودي أنثي حميده محمد نعيم السلمي 3802

 79 سعودي أنثي يعقوبه واصل رجاء السلمي 3803

 79 سعودي أنثي ثليبه ثالب سفر السلمي 3804

 8 سعودي كرذ محمدعبدالرحمن الحربي 3805

 78 سعودي كرذ محمد درويش الطاهي 3806

 67 سعودي أنثي خديجه عبدهللا هوساوي 3807

 36 سعودي كرذ هاني مانع عبدالجبارالمطرفي 3808

 37 سعودي كرذ ماهردخيل هللا الغانمي 3809

 51 سعودي كرذ م حويجي الصاعديسال 3810

 50 سعودي كرذ نبيل حمزة وزان 3811

 76 سعودي كرذ محمداحمدالشمراني 3812

 59 سعودي أنثي فاطمه حامدمحمدالحربي 3813

 72 سعودي أنثي فاطمه محمدالودعاني 3814

 85 سعودي كرذ حمدعلىوصل الحبيشي 3815

 86 سعودي كرذ عبدهللا فريج الجهني 3816

 47 سعودي كرذ هالل هليل الرشيدي 3817

 65 سعودي أنثي ساره الرشيدي 3818

 55 سعودي كرذ جايزربيع العمري 3819

 85 سعودي أنثي مريم عبودباوزير 3820

 75 سعودي أنثي امنه سعيدنقاش 3821
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 8 سعودي أنثي خزنه عقاب الجحدلي 3822

 28 سعودي أنثي عايده عبيدعلي البجالي 3823

 79 سعودي أنثي حمديه حامد 3824

 33 سعودي كرذ عبدهللا ابراهيم عبدهللا الجدعان 3825

 59 سعودي أنثي سويلمه سفرالعوفي 3826

 95 سعودي كرذ نافع عوض 3827

 75 سعودي أنثي سليمه حامدالعلوي 3828

 73 سعودي أنثي حسنه حسن محمدالعمري 3829

 80 سعودي كرذ ردادشدادالقثامي 3830

 54 سعودي كرذ طارق صالح االمير 3831

 77 سعودي أنثي عاليه رده عبدهللا القرشي 3832

 73 سعودي كرذ سريان عبدالهادي الجحدلي 3833

 93 سعودي كرذ عميرفريح 3834

 16 سعودي أنثي منال سالم البلوي 3835

 88 سعودي أنثي رقيه عمرمحمدغوي 3836

 34 سعودي كرذ هاني سافرالحربي 3837

 69 سعودي كرذ نويفع نافع داخل الحربي 3838

 87 سعودي كرذ عويض فالح الحربي 3839

 6 سعودي كرذ يوسف مصطفىابراهيم البنا 3840

 82 سعودي كرذ مسلم مردد الهذلي 3841

 40 سعودي كرذ احمدسعيداحمدالزهراني 3842

 34 سعودي كرذ محمداحمدخالدمحمد 3843

 65 سعودي كرذ يصالح سعداالحمد 3844

 59 سعودي أنثي نازك حمزه حسن المحي الدين 3845

 0 سعودي كرذ عمرفارس السلمي 3846

 94 سعودي كرذ غلي شليويح العوفي 3847
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 88 سعودي أنثي عيشه ناصرالشريف 3848

 85 سعودي أنثي عتيقه عبدهللا فيصل الفالم 3849

 58 سعودي أنثي عواطف معتوق حجي 3850

 63 سعودي كرذ حسان عبدالكريم عدنانا 3851

 97 سعودي كرذ غازي سعيدالجابري 3852

 90 سعودي كرذ سليم سويلم الحجوري 3853

 54 سعودي أنثي عيده عتيق عطيةهللا المجنوني 3854

 52 سعودي أنثي مريم محمد علي الحربي 3855

 71 سعودي كرذ عبدالعزيز عبدهللا الجدعان 3856

 43 سعودي كرذ سعيدباداودابراهيم  3857

 82 سعودي أنثي خضره عيضه عبدهللا سعدهللا 3858

 69 سعودي كرذ عبدالمعين احمدالمشياخي 3859

 85 سعودي أنثي اسماءمحمدمكاوي 3860

 62 سعودي كرذ محمدعلي عبدهللا برعي 3861

 51 سعودي كرذ خالداوي كادير 3862

 75 ديسعو أنثي فاطمه عبدربه ابوالعال 3863

 72 سعودي أنثي مشكله محمدالسلمي 3864

 93 سعودي كرذ راجح حميدان الخزاعي 3865

 57 سعودي أنثي عائشه عوض عيد الخطابي 3866

 0 سعودي كرذ طفل وفاء قبال السلمي 3867

 0 سعودي كرذ طفل فايزه حسن المالكي 3868

 84 سعودي كرذ سليمان احمدحبيب المغذوي 3869

 68 سعودي كرذ سعدابراهيم الشريوفي صالح 3870

 95 سعودي أنثي عيده حسن الزهراني 3871

 40 سعودي أنثي سمر محمد ضعيف 3872

 100 سعودي كرذ عايشه عبدهللا حسن 3873
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 70 سعودي أنثي عيده مسيب مطلق الرشيدي 3874

 78 سعودي أنثي جراده احمدالزهراني 3875

 18 يسعود كرذ عمرمطيرالشاماني 3876

 22 سعودي كرذ عبيد عبدهللا غازي العتيبي 3877

 76 سعودي أنثي بخيته حمادي مبروك السلمي 3878

 0 سعودي أنثي لما فواز منيع العتيبي 3879

 89 سعودي أنثي فضيه عيدالجهني 3880

 56 سعودي أنثي حواء محمد يحي محمد 3881

 24 سعودي أنثي احالم محمدالحربي 3882

 62 سعودي أنثي زه خالدعوضفائ 3883

 60 سعودي كرذ سلمان سلمي 3884

 76 سعودي أنثي نعيضه ضاوي المطيري 3885

 60 سعودي أنثي امنه عداوي بخاري 3886

 26 سعودي كرذ محمدعدنان اسماعيل 3887

 86 سعودي أنثي شويمس الرشيدى 3888

 94 سعودي أنثي سعادمساعدالزلفي 3889

 26 سعودي كرذ نويفع الدعديعطاء  3890

 77 سعودي كرذ عبدالوهاب محمد خوندنه 3891

 35 سعودي كرذ نايف فالح صالح االحمدي 3892

 82 سعودي أنثي فاطمه دخيل احمدالحضرمي 3893

 83 سعودي كرذ موزه مجري المقاطي 3894

 90 سعودي كرذ عبدهللا عطيه الغامدي 3895

 0 سعودي كرذ نيطفل لولوه مطني العرما 3896

 74 سعودي أنثي رفعه سليمان الحازمي 3897

 98 سعودي كرذ متروك حمدان 3898

 0 سعودي أنثي غال وجدي طالل مكاوي 3899
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 46 سعودي كرذ مصلح سالم مرزوق اللهيبي 3900

 26 سعودي كرذ صالح علي حميد المجنوني 3901

 76 سعودي أنثي عاليه علي محمد الزويهري 3902

 76 سعودي أنثي مرزوقه مقبول الحصيني 3903

 30 سعودي كرذ فهدفالح المالكي 3904

 89 سعودي كرذ احمد معيض سويعد الصبحي 3905

 68 سعودي أنثي خيريه كالوخان علي 3906

 63 سعودي كرذ عيدسليمان العلوي 3907

 40 سعودي كرذ عبدالرحمن بشيرالرحيلي 3908

 25 سعودي كرذ نايف عادل العبيدي 3909

 96 سعودي أنثي سالمه سعدون العنزي 3910

 76 سعودي أنثي جره صالح المطيري 3911

 79 سعودي أنثي حصه سعد البقمي 3912

 0 سعودي أنثي رايه حسن الصمداني 3913

 76 سعودي كرذ سلوان عبيد الخصيفي 3914

 22 سعودي أنثي نوال مريزيق المطيري 3915

 94 سعودي كرذ مخلفيحاتم هالل ال 3916

 16 سعودي كرذ شاهرحمودالهذلي 3917

 49 سعودي كرذ غازي عبده الهندي 3918

 59 سعودي أنثي عزه احمد الحارثي 3919

 58 سعودي كرذ حنيف محمد خياط 3920

 74 سعودي أنثي عائشه عوض الزهراني 3921

 33 سعودي أنثي اماني عبيداحمدالجفري 3922

 84 سعودي كرذ ن محمد اللقمانيجمعان حمدا 3923

 75 سعودي أنثي سليمه محمدمساعدالحربي 3924

 108 سعودي كرذ مصلح صالح الجهني 3925
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 80 سعودي كرذ رقيه عبدالعزيزعبدالرحمن 3926

 96 سعودي كرذ صالح احمد الظويلمي 3927

 29 سعودي كرذ عامرعبدالغني محمدجاها 3928

 80 سعودي أنثي غنيهمحمدالكعبي 3929

 58 سعودي أنثي بشيره سمان محمد 3930

 56 سعودي أنثي حصه جبير الجابري 3931

 60 سعودي كرذ عيدسعدصالح الجهني 3932

 4 سعودي كرذ رهف رمزي الهاللي 3933

 25 سعودي كرذ عالءدخيل الصاعدي 3934

 83 سعودي أنثي فاطمه احمد الشهري 3935

 93 سعودي يأنث سليمه مسلم االحمدي 3936

 21 سعودي كرذ بدر رودو المالكي 3937

 28 سعودي أنثي االءمحمدالمولد 3938

 61 سعودي أنثي عتقه مزند القارحي 3939

 73 سعودي كرذ محمد الطيب مكوار 3940

 40 سعودي أنثي كلثوم يوسف فطاني 3941

 69 سعودي أنثي نجات احمدبديري 3942

 41 سعودي كرذ فهدضيف هللا الهذلي 3943

 42 سعودي كرذ حسن مصلح العميري 3944

 77 سعودي أنثي رمزيه محمدقمرعلي 3945

 73 سعودي أنثي فاطمه حسين 3946

 15 سعودي كرذ عبدالمحسن عبدالباقي الفهمي 3947

 101 سعودي كرذ عقيل واصل السهلي 3948

 16 سعودي كرذ موسىعايدالبجالي 3949

 75 سعودي ركذ حمدي احمدالفهمي 3950

 48 سعودي كرذ ناصر مبارك المجنوني 3951
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 62 سعودي أنثي بدريه عبدالرحمن محمد 3952

 108 سعودي كرذ عبدهللا حسن الزهراني 3953

 78 سعودي كرذ محمد يوسف فالته 3954

 60 سعودي أنثي صبحيه عبدالعزيز مطاوع 3955

 0 سعودي كرذ طفل هدىالسلطان 3956

 93 سعودي أنثي ه الزهرانيبركه عطي 3957

 48 سعودي كرذ عوض سعيدالعمري 3958

 80 سعودي أنثي منيره محمدبالش العصيمي 3959

 50 سعودي أنثي صفيه محمدامين نياز 3960

 55 سعودي كرذ عبدالعزيزعبيدالظاهري 3961

 85 سعودي أنثي نور احمد باجمال 3962

 0 سعودي كرذ محمد محسن القرني 3963

 2 سعودي كرذ لين عبدهللا احمدحكمي 3964

 70 سعودي أنثي نوره زين بصيص العتيبي 3965

 78 سعودي كرذ صالح صالح محالوي 3966

 68 سعودي أنثي محليه بريك القرشي 3967

 98 سعودي كرذ حمدان هالل هدهودالحربي 3968

 62 سعودي كرذ عابد عبود عياضه المعبدي 3969

 0 سعودي كرذ لصبحيطفل هنيه علي ا 3970

 78 سعودي كرذ غنيم رثيع السليمي الحربي 3971

 40 سعودي كرذ ابراهيم احمد الزبيدي 3972

 63 سعودي كرذ حامدحسن الردادي 3973

 85 سعودي أنثي صالحه علي علسوف 3974

 45 سعودي كرذ صالح محسن الجابري 3975

 69 سعودي كرذ معتوق حمدان 3976

 69 سعودي كرذ احمدابراهيم عالءالدين 3977
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 61 سعودي كرذ يوسف علي شقرون 3978

 13 سعودي كرذ فهدحسن الحربي 3979

 103 سعودي كرذ مبارك عبدهللا المحمدي 3980

 27 سعودي كرذ حمدحامدالحربي 3981

 95 سعودي أنثي بخته رشدانمساعدالكلبي 3982

 16 سعودي كرذ زيادراشدالعمري 3983

 81 سعودي أنثي لحربيغزوه ا 3984

 17 سعودي أنثي ريحانه فائدالمطيري 3985

 75 سعودي كرذ محمدسليم سالم القرافي 3986

 92 سعودي كرذ مطلق عايش محضارالعصيمي 3987

 21 سعودي أنثي عبيرفارس نائف المطيري 3988

 20 سعودي كرذ عبدالعزيزضيف هللا الجابري 3989

 55 عوديس كرذ محمدفروك الجهني 3990

 75 سعودي كرذ ناصرحضرم المحمدي 3991

 64 سعودي أنثي نجاه محمدسعيدعبيد 3992

 61 سعودي أنثي عاليه عالي سليمان 3993

 72 سعودي كرذ احمدمحمداحمدالبالدي 3994

 70 سعودي كرذ صبحب رابع المتعاني 3995

 50 سعودي كرذ فايزحسن سمكري 3996

 80 سعودي أنثي يمزينه عبدهللا العمير 3997

 28 سعودي كرذ جالل غالب الحيسوني 3998

 89 سعودي كرذ بريكه مبروك سعيد 3999

 86 سعودي كرذ عبدالرحمن شاكرعبدالرحمن الشريف 4000

 76 سعودي كرذ عبدهللا سعيدالمنتشري 4001

 89 سعودي كرذ علي عبدالحي جمعان الغامدي 4002

 85 سعودي أنثي نويرصقرجوباج النفيعي 4003
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 26 سعودي كرذ سميرصالح محمدالعوفي 4004

 21 سعودي أنثي دينه عبدهللا حسن الحاغتي 4005

 24 سعودي أنثي سماهر سعيد محمد 4006

 53 سعودي كرذ سعيدعبدالغني بخش 4007

 58 سعودي كرذ مصطفي عبدالعزيزسمكري 4008

 47 سعودي كرذ عبدالخيرباتل الرشيدي 4009

 66 سعودي كرذ رغلزي مطيع الصاعديمنصو 4010

 80 سعودي كرذ نوران معزي الرشيدي 4011

 79 سعودي أنثي رفعه بتال ناجي الرشيدي 4012

 86 سعودي أنثي خديجه محمداحمدانطاكي 4013

 78 سعودي أنثي عيده عنايه هللا العوفي 4014

 84 سعودي أنثي حميده عطيان عطاهللا الصاعدي 4015

 15 سعودي كرذ صالح القرشياحمد  4016

 54 سعودي كرذ عجب عايدالدريوشي 4017

 32 سعودي أنثي امنه عميش الرشيدي 4018

 88 سعودي أنثي محبوبه عبدالرحمن مدسم 4019

 0 سعودي كرذ طفل مني محمدالزايدي 4020

 12 سعودي كرذ حاتم محمد السعيدي 4021

 45 سعودي أنثي زينب عبدهللا ايه 4022

 77 سعودي أنثي طالعه مسفربريكان 4023

 80 سعودي أنثي منيره محمدابوشوشه 4024

 95 سعودي كرذ خالدالرشيدي 4025

 63 سعودي كرذ محمدقاسم عبدالرحيم اليماني 4026

 63 سعودي كرذ محمداحمد 4027

 57 سعودي أنثي منيربنت حبيب عابدالمطرفي 4028

 56 سعودي أنثي فاطمه عمر قدير 4029
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 89 سعودي كرذ فالح محمد ال كزمان 4030

 31 سعودي كرذ حسين قناص الجحدلي 4031

 79 سعودي كرذ عويض عويضه المسعودي 4032

 2 سعودي أنثي حالفايزالحسني 4033

 84 سعودي أنثي عائشه رافدالمزيني 4034

 86 سعودي كرذ بدريه حسن عبدهللا 4035

 31 سعودي كرذ محمدعمرسلطان 4036

 66 سعودي كرذ ين احمدرضا 4037

 1 سعودي كرذ محمدعطيوي الحايطي 4038

 95 سعودي كرذ طليع سليمالموركي 4039

 67 سنغافوري كرذ زكبابن ادم 4040

 66 سنغافوري أنثي روهايابنت جنتان 4041

 66 سنغافوري كرذ سبحان بن احمد 4042

 65 سنغافوري كرذ صالح تبين 4043

 70 سنغالي كرذ ابو مجهول سوح 4044

 0 سنغالي أنثي مجهول جينالين صيوف 4045

 0 سنغالي كرذ مجهول كانتي ساكوبي بي 4046

 0 سنغالي أنثي مجهول ألف وستمائة وإثنان وأربعون 4047

 70 سنغالي كرذ مجهول مبواي نياتج 4048

 0 سنغالي كرذ مجهول عايده 4049

 0 سنغالي كرذ مجهول سيخ ميمو 4050

 0 سنغالي أنثي مجهول امينه حيدارا 4051

 0 سنغالي كرذ مجهول نياجالوب ناهيام 4052

 0 سنغالي أنثي مجهول الماسيس 4053

 70 سنغالي كرذ مجهول هامداوي مامودسو 4054

 0 سنغالي كرذ مجهول نديرتيبو 4055
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 60 سنغالي كرذ مجهول بوبوديا 4056

 60 سنغالي كرذ محمددرام 4057

 0 سنغالي أنثي مجهول ماري موسى 4058

 50 سنغالي أنثي مجهول ستمائة وخمسة وتسعون 4059

 0 سنغالي كرذ مامادوضبوف 4060

 0 سنغالي كرذ ابدولت تداوري 4061

 0 سنغالي أنثي ميمونه سامبا 4062

 0 سنغالي كرذ سيدو 4063

 0 سنغالي أنثي فطيمه عبدهللا 4064

 75 سنغالي ركذ نوميس سارسيجور 4065

 60 سنغالي أنثي ريم ديالو 4066

 55 سنغالي كرذ محمدميجان 4067

 0 سوداني أنثي رقيه ابراهيم عيسىوردي 4068

 70 سوداني كرذ حسن محمدعثمان بدر 4069

 62 سوداني أنثي زينب محمدحامد 4070

 0 سوداني كرذ مجهول عزيزه نجم الدين 4071

 0 سوداني كرذ دمجهول علي محمدعوض احم 4072

 0 سوداني أنثي مجهول خادم هللا محمدجودات 4073

 56 سوداني أنثي سعادمحمودابوبكر 4074

 0 سوداني أنثي مجهول فاطمه حسن ابوراس حسن 4075

 54 سوداني كرذ طلعت عبدالرازق يوسف غندور 4076

 70 سوداني أنثي مجهول السنه عبدالباقي البشيراالمين 4077

 55 سوداني كرذ ول اسماعيل احمداسماعيل بخيتمجه 4078

 65 سوداني أنثي مجهول زهراءمحمدعبدهللا احمد 4079

 67 سوداني أنثي مجهول زينب يوسف العوض جابر 4080

 0 سوداني أنثي مجهول علويداابراهيم محمدرحمه 4081
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 40 سوداني كرذ يوسف محمدصالح 4082

 0 سوداني أنثي انونمجهول ألف وتسعمائة وخمسة وثم 4083

 70 سوداني كرذ فاطمه حسن ابوراس 4084

 70 سوداني كرذ عبدهللا ادم عبدالمجيد 4085

 35 سوداني أنثي زيينباألمبث 4086

 55 سوداني أنثي ايقان عبدالعزيزسعيد 4087

 75 سوداني أنثي امنه احمدبابكر 4088

 50 سوداني كرذ عبدالرحيم ابوعالءيوسف علي 4089

 0 سوداني كرذ مجهول احمدحسن محمدحسن 4090

 40 سوداني كرذ بشيرحسن صديق عمر 4091

 50 سوداني كرذ مجهول حمدشنغهاي محمدين 4092

 43 سوداني أنثي حواءعلي محمدالطيب 4093

 0 سوداني كرذ مجهوالحمدادم حمد 4094

 43 سوداني أنثي مواهب جالل الدين الخطيب 4095

 50 سوداني كرذ ختم سليماناالمين سرال 4096

 53 سوداني أنثي ملكه سراج الدين البشير 4097

 59 سوداني كرذ داؤودمحمدداؤود 4098

 56 سوداني أنثي امونه الضي محمد 4099

 34 سوداني كرذ احمدحسن محمدحسن 4100

 72 سوداني أنثي عزيزه عبدالمجيدمحمدجباره هللا 4101

 0 نيسودا كرذ بابكراحمدمحمد 4102

 50 سوداني كرذ همدشنكهاىمحمددين 4103

 34 سوداني كرذ ياسردفع هللا علي بله 4104

 0 سوداني أنثي لطيفه عبدالمنعم محمدعلي 4105

 85 سوداني أنثي السيده محمدالخيردفع هللا 4106

 70 سوداني كرذ االمين الجيالني االمين بانقا 4107
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 72 دانيسو أنثي سيده محمدجادالرب سعد 4108

 73 سوداني كرذ حسن علي حليلودفع هللا 4109

 68 سوداني أنثي عائشه موسىعلي 4110

 58 سوداني كرذ محمدعوضاهلل محمدادريس 4111

 96 سوداني كرذ مصطفىموسىمحمد 4112

 65 سوداني أنثي عائشه دفع هللا 4113

 50 سوداني كرذ فضل عثمان فضل عثمان 4114

 70 سوداني أنثي حمدمحمدامنه االمام ا 4115

 60 سوداني أنثي حوامحمدالحاج دلووم 4116

 47 سوداني كرذ خالد علي الفكي 4117

 61 سوداني كرذ محمدعلي ادم 4118

 70 سوداني أنثي فاطمه محمد 4119

 6 سوداني كرذ عبدالرحمن بهاءالدين 4120

 58 سوداني كرذ بهاءالدين محمدشريف 4121

 59 سوداني كرذ  عبدالرجالدرار عبدهللا 4122

 50 سوداني كرذ طه حسن ادم هارون 4123

 48 سوداني كرذ ابراهيم رحمه هللا المهدي 4124

 0 سوداني كرذ عبدالغني حسن محمدابراهيم 4125

 56 سوداني كرذ عبدالرزاق محمدحسين 4126

 40 سوداني كرذ عالءعوض 4127

 25 انيسود كرذ حسونه عويضه الزين بشير 4128

 49 سوداني أنثي نايله محمد ابراهيم 4129

 56 سوداني كرذ الطيب محمداحمد 4130

 0 سوداني أنثي طفلة رشا عبدالمنعم محمد 4131

 61 سوداني أنثي دار النعيم سليمان امام 4132

 70 سوداني كرذ عابدين حمزه بابكر 4133
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 53 سوداني كرذ ابراهيم فضل المولى 4134

 55 سوداني أنثي مه عبدالكريمفاط 4135

 55 سوداني أنثي حواء محمد نور ادريس 4136

 33 سوداني كرذ موسىبخيت احمد 4137

 40 سوداني كرذ مريم ابكرعثمان 4138

 52 سوداني كرذ احمد عبدهللا عبدالوهاب 4139

 35 سوداني كرذ محمد عبدالحفيظ 4140

 50 سوداني كرذ اللميم عثمان ابراهيم 4141

 61 سوداني كرذ علي عبدهللا حمد 4142

 80 سوداني كرذ محي الدين سليمان حامد 4143

 45 سوداني كرذ مومن محمد 4144

 45 سوداني كرذ بشاره كباشي محمد 4145

 65 سوداني أنثي عائشه هارون 4146

 55 سوداني كرذ حسين ادريس 4147

 59 سوداني كرذ محمدسليمان صالح 4148

 58 سوداني كرذ عبداللطيف رقيه 4149

 50 سوداني كرذ الطاهراالمين 4150

 49 سوداني أنثي مثاثه صديق 4151

 50 سوداني كرذ صديق عبدالرحمن 4152

 49 سوداني أنثي نجوىمحجوب عوض 4153

 40 سوداني كرذ اشرف الدين يحي محمد 4154

 70 سوداني كرذ محمدبله طه 4155

 67 سوداني كرذ محمدسعيدعبدهللا 4156

 35 سوداني كرذ ابرهيم عبدالحي 4157

 71 سوداني كرذ محمد عثمان عيسى 4158

 12 سوداني كرذ ايه محمداحمد 4159



 

 احصاءات موسم حج
 في مني 402كشف بأسماء الوفيات حادثة تدافع شارع 

 6241/64/60 

 
 46 سوداني كرذ امنه الشيخ مرزوق 4160

 23 سوداني أنثي خلف هللا فيصل الخليل 4161

 59 سوداني كرذ مضوي الطيب الشفيع 4162

 46 سوداني كرذ ارالسيدحسين محجوب در 4163

 41 سوداني كرذ اسامه خالدمحمدعلي 4164

 36 سوداني كرذ عبدالرحمن فضل المولىتحماد 4165

 0 سوداني كرذ طفل خديجه بابكر عيسى 4166

 73 سوداني كرذ علي محمدهارون علمي 4167

 36 سوداني كرذ ابوبكرمحمدالحاج 4168

 90 سوداني أنثي فاطمه محمد 4169

 55 سوداني كرذ يرمحمدبشيربش 4170

 61 سوري أنثي مريم محي الدين مرور 4171

 48 سوري أنثي صفاحسين الحريري 4172

 65 سوري أنثي عائشه محمودالسعيد 4173

 48 سوري كرذ ماجداحمدنجم 4174

 48 سوري كرذ عبدالسالم ابراهيم ناصف 4175

 50 سوري أنثي مريم غانم الحجي 4176

 58 سوري كرذ جميل العيسىمحمدمحمد 4177

 65 سوري أنثي حلوم الناصر 4178

 17 سوري كرذ امين خالدالصغير 4179

 42 سوري كرذ عبدهللا احمد العبدهللا 4180

 45 سوري أنثي ابتهاج ياسين 4181

 48 سوري أنثي ساره محمدالعيسى 4182

 89 سوري كرذ ابراهيم محمود 4183

 65 سوري يأنث هناء مصطفى النوري 4184

 65 سوري كرذ محمد صبحي حباب 4185
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 86 سوري أنثي مريم محمد عرنوس 4186

 69 سوري أنثي اميمه توفيق جمعه 4187

 71 سوري كرذ محمد يوسف الخلف 4188

 87 سوري أنثي نديمه قدور الصغير 4189

 83 سوري كرذ عبدالمنعم محمدخير 4190

 60 سوري كرذ صالح محمد ايوبي 4191

 0 سوري كرذ طفل اسمهان محمد توفيق صغير 4192

 70 سوري كرذ محمدصالح خلف المنصور 4193

 98 سوري كرذ صادق زاكي كيالني 4194

 61 سوري أنثي امنه عبداللطيف بوشي 4195

 63 سوري أنثي فخريه محمد فتح هللا 4196

 75 سوري كرذ محمود عثمان عثمان 4197

 0 سوري أنثي ز الطهطفله حسناء عبدالعزي 4198

 76 سوري كرذ اسعدمحمدسعيدالصاغورجي 4199

 50 سوري كرذ محمدانورحسين 4200

 56 سوري كرذ احمد محمد بوادقجي 4201

 0 سوري أنثي طفله رانيااحمد 4202

 48 سوري كرذ حسن عبدالوهاب الخليف 4203

 20 سوري أنثي اشواق اسحاق احمد 4204

 91 سوري أنثي بدويخديجه عبدالمنعم  4205

 52 سوري كرذ نايف راشدزبديه 4206

 61 سوري كرذ عبدالسالم عبدالعزيزاليوسف 4207

 84 سوري كرذ عويشه محمدحاج 4208

 80 سوري أنثي ازدهارشرف الدين 4209

 0 سيرالنكي كرذ مجهول عبدالعز 4210

 50 سيرالنكي كرذ حميدحاجي عبدالكريم 4211
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 57 سيرالنكي كرذ ممحمدحنيف عظي 4212

 0 صومالي أنثي حلوهمحمدجامع 4213

 0 صومالي أنثي مجهول حبيبه حسن عمر 4214

 0 صومالي كرذ مجهول ألف ومائتان وخمسة وخمسون 4215

 0 صومالي أنثي مجهول ألفان ومائة وخمسة عشر 4216

 0 صومالي أنثي هنددمحمودعلمي 4217

 71 صومالي أنثي امنه شيخ عبدي 4218

 50 صومالي أنثي ملجوجمعه 4219

 75 صومالي أنثي فاطمه حسين علي 4220

 0 صومالي أنثي طفلة زلفا بدر محمد 4221

 0 صومالي كرذ طفل امنه شريف احمد 4222

 3 صومالي كرذ خالد عبدالرشيد ابراهيم 4223

 72 صومالي كرذ طاهرعبدي 4224

 50 صومالي أنثي حواءفارح 4225

 40 صومالي كرذ ه اسحاقحليم 4226

 30 صومالي كرذ محمدعمرحسين 4227

 75 صومالي كرذ محمود بلي محمد 4228

 51 صينــي أنثي زانج زغير 4229

 70 صينــي كرذ ماتسي بيان 4230

 80 صينــي كرذ روزي توردي 4231

 60 صينــي كرذ هانوبن بن ماي 4232

 60 صينــي أنثي تي خوا 4233

 73 صينــي كرذ نجيمماءديل 4234

 51 صينــي أنثي جمالي ايبي بيهان 4235

 52 صينــي كرذ جين بين 4236

 73 صينــي كرذ ماخوني 4237
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 40 صينــي كرذ ماشي سونج 4238

 63 صينــي أنثي مافاجي 4239

 50 صينــي كرذ هيورمابنيكي باييجي 4240

 90 صينــي كرذ رب 4241

 65 ــيصين كرذ يانج ديشنج 4242

 72 صينــي كرذ ما جيف 4243

 70 صينــي كرذ كيو يان 4244

 80 صينــي كرذ عبيدهللا تودي 4245

 30 صينــي أنثي مايوبوهن مايوثين 4246

 59 صينــي أنثي ما ايما 4247

 65 صينــي كرذ ميكويين ما 4248

 60 صينــي كرذ ماتش زيني 4249

 76 صينــي أنثي ماهابر ماهابر 4250

 55 صينــي كرذ فافير تويوتي 4251

 70 صينــي أنثي ما فنشجانغ 4252

 64 عراقي كرذ زيدحسن علوان 4253

 70 عراقي كرذ مجهول عبدالزهره كريدي محسن المالكي 4254

 63 عراقي أنثي كظيمه جواد 4255

 63 عراقي كرذ محمدعلي جبريل 4256

 83 عراقي أنثي ملكيه كريم ياسين 4257

 53 عراقي كرذ اسماعيل حميدزايرالساعدي 4258

 80 عراقي كرذ نشات نفورسعيد 4259

 66 عراقي أنثي قيسيه عبدالرضاالشناوه 4260

 64 عراقي أنثي فائزه جهاد جاسم 4261

 61 عراقي أنثي رمانه فرحان سوادي 4262

 60 عراقي أنثي ربيعه حنيش مطير 4263
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 50 عراقي أنثي امال صالح 4264

 70 عراقي أنثي فاطمه اسماعيل 4265

 50 عراقي كرذ عقيل سلمان حسن 4266

 70 عراقي كرذ صاحب كاظم مطلق 4267

 64 عراقي كرذ خالدجاسم 4268

 60 عراقي أنثي قنديه داودكاظم 4269

 50 عراقي أنثي ماجده بنت حسن 4270

 66 عراقي كرذ تركيه حسين مطلك 4271

 70 عراقي كرذ احمدابراهيم 4272

 65 عراقي أنثي رسميه عوفي 4273

 64 عراقي كرذ لطيف رسول عزيز 4274

 52 عراقي كرذ صالح يحي حسين 4275

 55 عراقي أنثي نجاه عوضه ابراهيم 4276

 27 عماني كرذ انورسالم حديد 4277

 67 عماني كرذ سالم سلطان العامري 4278

 49 عماني أنثي جوخه علي سالم 4279

 56 غامبي كرذ رميوماني 4280

 0 غاني كرذ مجهول زيدكمارا 4281

 0 غاني أنثي مجهول ألف وستمائة وواحد وأربعون 4282

 0 غاني أنثي مجهول رقيه يوسف 4283

 60 غاني كرذ عمرايانا 4284

 0 غاني أنثي مجهول نفسيه محمد 4285

 50 غاني كرذ مجهول كريم مهاما 4286

 50 غاني أنثي ثمانية وتسعونمجهول ستمائة و 4287

 50 غاني أنثي اواابوكاري 4288

 53 غاني أنثي مجهوله 4289
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 30 غاني أنثي خديجه موسى 4290

 80 غاني كرذ عبدالرحمن يحى 4291

 0 غير معروف كرذ مجهول الف وسبع مائه وخمس وستون 4292

 0 غير معروف أنثي مجهول ألف وسبعمائة وثمانية وستون 4293

 0 غير معروف كرذ مجهول ألف وسبعمائة وتسعة وستون 4294

 0 غير معروف كرذ مجهول ألف وسبعمائة وإثنان وسبعون 4295

 0 غير معروف أنثي مجهول الف وسبعمائه وتسعه وسبعون 4296

 0 غير معروف كرذ مجهول ألف وسبعمائة وثمانون 4297

 0 ر معروفغي كرذ مجهول ألف وسبعمائة واربعة وثمانون 4298

 0 غير معروف كرذ مجهول ألف وسبعمائة وسبعة وثمانون 4299

 0 غير معروف أنثي مجهول ألف وسبعمائة وتسعون 4300

 0 غير معروف كرذ مجهول ألف وسبعمائة وواحد وتسعون 4301

 0 غير معروف كرذ مجهول ألف وسبعمائة واربعة وتسعون 4302

 0 غير معروف أنثي عونمجهول ألف وسبعمائة وستة وتس 4303

 0 غير معروف أنثي مجهول ألف وسبعمائة وسبعة وتسعون 4304

 0 غير معروف كرذ مجهول ألف وثمانمائة 4305

 0 غير معروف كرذ مجهول ألف وثمانمائة وواحد 4306

 0 غير معروف كرذ مجهول ألف وثمانمائة وإثنان 4307

 0 معروفغير  كرذ مجهول ألف وثمانمائة وثالثة 4308

 0 غير معروف كرذ مجهول ألف وثمانمائة واربعة 4309

 60 غير معروف كرذ مجهول ابراهيم عبدهللا 4310

 60 غير معروف كرذ مجهول ألف وتسعمائة وستة 4311

 0 غير معروف أنثي مجهول حفصه محسن 4312

 0 غير معروف أنثي مجهول فطوماتازارا 4313

 50 غير معروف كرذ سعة عشرمجهول ألف وتسعمائة وت 4314

 50 غير معروف كرذ مجهول ألف وتسعمائة وواحد وعشرون 4315



 

 احصاءات موسم حج
 في مني 402كشف بأسماء الوفيات حادثة تدافع شارع 

 6241/64/60 

 
 80 غير معروف كرذ مجهول ألف وسبعمائة وإثنان وعشرون 4316

 0 غير معروف كرذ مجهول ألف وسبعمائة وثالثة وعشرون 4317

 50 غير معروف كرذ مجهول ألف وسبعمائة واربعة وعشرون 4318

 50 غير معروف كرذ ول ألف وسبعمائة وخمسة وعشرونمجه 4319

 0 غير معروف أنثي مجهول ألف وسبعمائة وخمسة وثالثون 4320

 0 غير معروف كرذ مجهول ألف وسبعمائة وستة وثالثون 4321

 0 غير معروف كرذ مجهول ألف وسبعمائة وسبعة وثالثون 4322

 0 غير معروف أنثي مجهول ألف وسبعمائة وثمانية وثالثون 4323

 0 غير معروف كرذ مجهول ألف وسبعمائة وتسعة وثالثون 4324

 0 غير معروف أنثي مجهول ألف وسبعمائة وثالثة وأربعون 4325

 0 غير معروف أنثي مجهول ألف وسبعمائة واربعة وأربعون 4326

 0 غير معروف كرذ مجهول ألف وسبعمائة وستة وأربعون 4327

 0 غير معروف كرذ مائة وسبعة وأربعونمجهول ألف وسبع 4328

 0 غير معروف كرذ مجهول ألف وسبعمائة وتسعة وأربعون 4329

 0 غير معروف كرذ مجهول ألف وسبعمائة وخمسون 4330

 0 غير معروف أنثي مجهول ألف وسبعمائة وواحد وخمسون 4331

 0 غير معروف كرذ مجهول ألف وسبعمائة وإثنان وخمسون 4332

 0 غير معروف كرذ هول ألف وسبعمائة وثالثة وخمسونمج 4333

 0 غير معروف كرذ مجهول ألف وسبعمائة وخمسة وخمسون 4334

 0 غير معروف كرذ مجهول ألف وسبعمائة وواحد وستون 4335

 0 غير معروف كرذ مجهول ألف وستمائة وواحد وسبعون 4336

 0 روفغير مع أنثي مجهول ألف وستمائة وإثنان وسبعون 4337

 0 غير معروف كرذ مجهول ألف وستمائة وثالثة وسبعون 4338

 0 غير معروف كرذ مجهول ألف وستمائة وخمسة وسبعون 4339

 0 غير معروف كرذ مجهول ألف وستمائة وستة وسبعون 4340

 0 غير معروف كرذ مجهول ألف وستمائة وثمانون 4341



 

 احصاءات موسم حج
 في مني 402كشف بأسماء الوفيات حادثة تدافع شارع 

 6241/64/60 

 
 0 غير معروف أنثي مجهول ألف وستمائة وثالثة وثمانون 4342

 0 غير معروف كرذ مجهول ألف وستمائة واربعة وثمانون 4343

 0 غير معروف كرذ مجهول ألف وستمائة وثمانية وثمانون 4344

 0 غير معروف كرذ مجهول جالل الرحمن 4345

 0 غير معروف أنثي مجهول ألف وستمائة وتسعون 4346

 0 معروف غير كرذ مجهول ألف وستمائة وواحد وتسعون 4347

 0 غير معروف كرذ مجهول ألف وستمائة واربعة وتسعون 4348

 0 غير معروف كرذ مجهول ألف وستمائة وخمسة وتسعون 4349

 0 غير معروف كرذ مجهول ألف وستمائة وثمانية وتسعون 4350

 0 غير معروف كرذ مجهول ألف وستمائة وتسعة وتسعون 4351

 0 فغير معرو كرذ مجهول نوكاتون 4352

 0 غير معروف كرذ مجهول ألف وسبعمائة وواحد 4353

 0 غير معروف أنثي مجهول ألف وسبعمائة واربعة 4354

 0 غير معروف كرذ مجهول ألف وسبعمائة وستة 4355

 0 غير معروف كرذ مجهول ألف وسبعمائة وسبعة 4356

 0 غير معروف كرذ مجهول ألف وسبعمائة وثمانية 4357

 0 غير معروف كرذ ف وسبعمائة وتسعةمجهول أل 4358

 0 غير معروف كرذ مجهول تايباابراهيم شريف 4359

 0 غير معروف كرذ مجهول ألف وسبعمائة وسبعة عشر 4360

 50 غير معروف أنثي مجهول ألف وسبعمائة وثمانية عشر 4361

 70 غير معروف أنثي مجهول ألف وسبعمائة وعشرون 4362

 0 غير معروف أنثي ممجهول بيارابيجو 4363

 0 غير معروف كرذ مجهول ألف وستمائة وخمسة وعشرون 4364

 0 غير معروف كرذ مجهول ألف وستمائة وثالثة وأربعون 4365

 0 غير معروف أنثي مجهول زينب اباكوراداوود 4366

 0 غير معروف كرذ مجهول ألف وستمائة وتسعة وخمسون 4367



 

 احصاءات موسم حج
 في مني 402كشف بأسماء الوفيات حادثة تدافع شارع 

 6241/64/60 

 
 0 غير معروف أنثي مجهول ألف وستمائة وستون 4368

 0 غير معروف أنثي مجهول ألف وستمائة وثالثة وستون 4369

 0 غير معروف أنثي مجهول ألف وستمائة واربعة وستون 4370

 0 غير معروف أنثي مجهول ألف وستمائة وخمسة وستون 4371

 0 غير معروف كرذ مجهول ألف وستمائة وتسعة وستون 4372

 0 غير معروف كرذ سبعونمجهول ألف وستمائة و 4373

 0 غير معروف كرذ مجهول الف واثنان وستون 4374

 0 غير معروف كرذ مجهول ألف وخمسمائة وستة وسبعون 4375

 0 غير معروف أنثي مجهول ألف وخمسمائة وسبعة وسبعون 4376

 0 غير معروف أنثي مجهول ألف وخمسمائة وتسعة وسبعون 4377

 0 غير معروف أنثي ثمانونمجهول ألف وخمسمائة و 4378

 0 غير معروف كرذ مجهول ألف وخمسمائة وإثنان وثمانون 4379

 0 غير معروف كرذ مجهول ألف وخمسمائة وثالثة وثمانون 4380

 0 غير معروف أنثي مجهول ألف وخمسمائة واربعة وثمانون 4381

 0 غير معروف أنثي مجهول ألف وخمسمائة وخمسة وثمانون 4382

 0 غير معروف أنثي جهول ألف وخمسمائة وستة وثمانونم 4383

 60 غير معروف أنثي مجهول ألف وخمسمائة وسبعة وثمانون 4384

 0 غير معروف أنثي مجهول ألف وخمسمائة وثمانية وثمانون 4385

 0 غير معروف أنثي مجهول ألف وخمسمائة وواحد وتسعون 4386

 0 غير معروف كرذ مجهول ألف وخمسمائة وثالثة وتسعون 4387

 0 غير معروف كرذ مجهول ألف وخمسمائة وخمسة وتسعون 4388

 0 غير معروف كرذ مجهول ألف وخمسمائة وستة وتسعون 4389

 0 غير معروف كرذ مجهول ألف وخمسمائة وتسعة وتسعون 4390

 0 غير معروف أنثي مجهول امينه بيش 4391

 0 معروفغير  أنثي مجهول اباني جاريناعثمان 4392

 0 غير معروف أنثي مجهول الف وستمائه وسته 4393



 

 احصاءات موسم حج
 في مني 402كشف بأسماء الوفيات حادثة تدافع شارع 

 6241/64/60 

 
 0 غير معروف كرذ مجهول ألف وستمائة وسبعة 4394

 0 غير معروف كرذ مجهول ألف وستمائة وثمانية 4395

 0 غير معروف كرذ مجهول ألف وستمائة وتسعة 4396

 0 غير معروف أنثي مجهول ألف وستمائة وأحد عشر 4397

 0 غير معروف أنثي ألف وستمائة وثمانية عشرمجهول  4398

 0 غير معروف أنثي مجهول ألف وستمائة وتسعة عشر 4399

 0 غير معروف كرذ مجهول ألفان وخمسمائة وثالثة وأربعون 4400

 0 غير معروف كرذ مجهول ألفان وخمسمائة واربعة وأربعون 4401

 0 معروف غير كرذ مجهول ألفان وخمسمائة وخمسة وأربعون 4402

 0 غير معروف كرذ مجهول ألفان وخمسمائة وستة وأربعون 4403

 0 غير معروف كرذ مجهول ألفان وخمسمائة وسبعة وأربعون 4404

 0 غير معروف كرذ مجهول ألفان وخمسمائة وثمانية وأربعون 4405

 0 غير معروف كرذ مجهول ألفان وخمسمائة وتسعة وأربعون 4406

 0 غير معروف كرذ وخمسمائة وخمسونمجهول ألفان  4407

 0 غير معروف كرذ مجهول ألفان وخمسمائة وواحد وخمسون 4408

 0 غير معروف كرذ مجهول ألفان وخمسمائة وإثنان وخمسون 4409

 0 غير معروف كرذ مجهول ألفان وخمسمائة وثالثة وخمسون 4410

 0 غير معروف كرذ مجهول ألفان وخمسمائة واربعة وخمسون 4411

 0 غير معروف كرذ مجهول ألفان وخمسمائة وخمسة وخمسون 4412

 0 غير معروف كرذ مجهول ألفان وخمسمائة وستة وخمسون 4413

 0 غير معروف كرذ مجهول ألفان وخمسمائة وسبعة وخمسون 4414

 0 غير معروف كرذ مجهول ألفان وخمسمائة وثمانية وخمسون 4415

 0 غير معروف كرذ تسعة وخمسونمجهول ألفان وخمسمائة و 4416

 0 غير معروف كرذ مجهول ألفان وخمسمائة وستون 4417

 0 غير معروف كرذ مجهول ألفان وخمسمائة وواحد وستون 4418

 0 غير معروف كرذ مجهول ألفان وخمسمائة وإثنان وستون 4419



 

 احصاءات موسم حج
 في مني 402كشف بأسماء الوفيات حادثة تدافع شارع 

 6241/64/60 

 
 0 غير معروف كرذ مجهول ألفان وخمسمائة وثالثة وستون 4420

 0 غير معروف كرذ ألفان وخمسمائة واربعة وستونمجهول  4421

 0 غير معروف كرذ مجهول ألفان وخمسمائة وخمسة وستون 4422

 0 غير معروف كرذ مجهول ألفان وخمسمائة وستة وستون 4423

 0 غير معروف كرذ مجهول ألفان وخمسمائة وسبعة وستون 4424

 0 معروف غير كرذ مجهول ألفان وخمسمائة وثمانية وستون 4425

 0 غير معروف كرذ مجهول ألفان وخمسمائة وتسعة وستون 4426

 0 غير معروف كرذ مجهول ألفان وخمسمائة وسبعون 4427

 0 غير معروف كرذ مجهول ألف وتسعمائة 4428

 70 غير معروف كرذ 1203000023مجهول مجهول مجهول  4429

 0 عروفغير م كرذ مجهول ألف وخمسمائة واربعة وثالثون 4430

 0 غير معروف كرذ مجهول ألف وخمسمائة وخمسة وثالثون 4431

 0 غير معروف كرذ مجهول ألف وخمسمائة وتسعة وثالثون 4432

 0 غير معروف كرذ مجهول ألف وخمسمائة وأربعون 4433

 0 غير معروف كرذ مجهول ألف وخمسمائة وواحد وأربعون 4434

 0 غير معروف كرذ بعونمجهول ألف وخمسمائة وإثنان وأر 4435

 0 غير معروف كرذ مجهول ألف وخمسمائة وثالثة وأربعون 4436

 0 غير معروف كرذ مجهول ألف وخمسمائة واربعة وأربعون 4437

 0 غير معروف كرذ مجهول ألف وخمسمائة وخمسة وأربعون 4438

 0 غير معروف كرذ مجهول ألف وخمسمائة وستة وأربعون 4439

 0 غير معروف كرذ ف وخمسمائة وسبعة وأربعونمجهول أل 4440

 0 غير معروف كرذ مجهول ألف وخمسمائة وتسعة وأربعون 4441

 0 غير معروف كرذ مجهول ألف وخمسمائة وخمسون 4442

 0 غير معروف كرذ مجهول ألف وخمسمائة وثالثة وخمسون 4443

 0 غير معروف كرذ مجهول ألف وخمسمائة وسبعة وخمسون 4444

 0 غير معروف كرذ مجهول ألف وخمسمائة وثمانية وخمسون 4445



 

 احصاءات موسم حج
 في مني 402كشف بأسماء الوفيات حادثة تدافع شارع 

 6241/64/60 

 
 0 غير معروف كرذ مجهول ألف وخمسمائة وتسعة وخمسون 4446

 0 غير معروف كرذ مجهول ألف وخمسمائة وستون 4447

 0 غير معروف كرذ مجهول ألف وخمسمائة وواحد وستون 4448

 0 وفغير معر كرذ مجهول ألف وخمسمائة وإثنان وستون 4449

 0 غير معروف أنثي مجهول ألف وخمسمائة وثالثة وستون 4450

 0 غير معروف أنثي مجهول ألف وخمسمائة واربعة وستون 4451

 0 غير معروف كرذ مجهول ألف وخمسمائة وسبعة وستون 4452

 0 غير معروف أنثي مجهول ألف وخمسمائة وثمانية وستون 4453

 60 غير معروف كرذ مجهول ألف وخمسمائة وسبعون 4454

 70 غير معروف أنثي مجهول ألف وخمسمائة وإثنان وسبعون 4455

 0 غير معروف أنثي مجهول ألف وخمسمائة واربعة وسبعون 4456

 0 غير معروف كرذ مجهول ألف وخمسمائة وخمسة وسبعون 4457

 0 غير معروف أنثي مجهول ألف وأربعمائة وواحد وتسعون 4458

 0 غير معروف كرذ علي خلف بطنيه مجهول سامي 4459

 0 غير معروف أنثي مجهول ألف وأربعمائة وخمسة وتسعون 4460

 0 غير معروف كرذ مجهول ألف وخمسمائة وإثنان 4461

 0 غير معروف كرذ مجهول ألف وخمسمائة وثالثة 4462

 0 غير معروف كرذ مجهول ألف وخمسمائة وخمسة 4463

 0 غير معروف كرذ ثمانيةمجهول ألف وخمسمائة و 4464

 0 غير معروف كرذ مجهول ألف وخمسمائة وعشرة 4465

 0 غير معروف أنثي مجهول ألف وخمسمائة وثالثة عشر 4466

 0 غير معروف كرذ مجهول ألف وخمسمائة واربعة عشر 4467

 0 غير معروف كرذ مجهول ألف وخمسمائة وستة عشر 4468

 0 غير معروف كرذ عشرمجهول ألف وخمسمائة وسبعة  4469

 0 غير معروف كرذ مجهول ألف وخمسمائة وثمانية عشر 4470

 0 غير معروف كرذ مجهول ألف وخمسمائة وتسعة عشر 4471



 

 احصاءات موسم حج
 في مني 402كشف بأسماء الوفيات حادثة تدافع شارع 

 6241/64/60 

 
 0 غير معروف كرذ مجهول ألف وخمسمائة وعشرون 4472

 0 غير معروف أنثي مجهول اواد 4473

 0 وفغير معر كرذ مجهول ألف وخمسمائة وثالثة وعشرون 4474

 0 غير معروف كرذ مجهول ألف وخمسمائة واربعة وعشرون 4475

 0 غير معروف كرذ مجهول ألف وخمسمائة وخمسة وعشرون 4476

 0 غير معروف كرذ مجهول ألف وخمسمائة وستة وعشرون 4477

 0 غير معروف كرذ مجهول ألف وخمسمائة وثمانية وعشرون 4478

 0 غير معروف كرذ مجهول ألف وخمسمائة وثالثون 4479

 0 غير معروف كرذ مجهول ألف وخمسمائة وواحد وثالثون 4480

 0 غير معروف كرذ مجهول ألف وخمسمائة وثالثة وثالثون 4481

 0 غير معروف أنثي مجهول ألف وأربعمائة وتسعة وثالثون 4482

 0 غير معروف أنثي مجهول ألف وأربعمائة وواحد وأربعون 4483

 0 غير معروف أنثي وأربعمائة وستة وأربعون مجهول ألف 4484

 0 غير معروف كرذ مجهول ألف وأربعمائة وسبعة وأربعون 4485

 0 غير معروف أنثي مجهول ألف وأربعمائة وثمانية وأربعون 4486

 0 غير معروف أنثي مجهول ألف وأربعمائة وخمسة وخمسون 4487

 0 ير معروفغ أنثي مجهول ألف وأربعمائة وستة وخمسون 4488

 0 غير معروف أنثي مجهول ألف وأربعمائة وسبعة وخمسون 4489

 0 غير معروف أنثي مجهول ايناكلثومي 4490

 0 غير معروف كرذ مجهول ألف وأربعمائة وستون 4491

 0 غير معروف كرذ مجهول ألف وأربعمائة وواحد وستون 4492

 0 معروفغير  كرذ مجهول ألف وأربعمائة وثالثة وستون 4493

 0 غير معروف أنثي مجهول ألف وأربعمائة واربعة وستون 4494

 0 غير معروف أنثي مجهول ألف وأربعمائة وخمسة وستون 4495

 0 غير معروف أنثي مجهول ألف وأربعمائة وستة وستون 4496

 0 غير معروف أنثي مجهول ألف وأربعمائة وثمانية وستون 4497



 

 احصاءات موسم حج
 في مني 402كشف بأسماء الوفيات حادثة تدافع شارع 

 6241/64/60 

 
 0 غير معروف كرذ وتسعة وستونمجهول ألف وأربعمائة  4498

 0 غير معروف كرذ مجهول ألف وأربعمائة وواحد وسبعون 4499

 0 غير معروف كرذ مجهول ألف وأربعمائة وثالثة وسبعون 4500

 0 غير معروف كرذ مجهول ألف وأربعمائة وخمسة وسبعون 4501

 0 غير معروف أنثي مجهول ألف وأربعمائة وسبعة وسبعون 4502

 0 غير معروف أنثي مجهول ألف وأربعمائة وتسعة وسبعون 4503

 0 غير معروف كرذ مجهول ألف وأربعمائة وثمانون 4504

 0 غير معروف أنثي مجهول ألف وأربعمائة وإثنان وثمانون 4505

 0 غير معروف كرذ مجهول ألف وأربعمائة وثالثة وثمانون 4506

 0 معروفغير  كرذ مجهول ألف وأربعمائة واربعة 4507

 0 غير معروف كرذ مجهول ألف وأربعمائة وخمسة 4508

 0 غير معروف كرذ مجهول ألف وأربعمائة وستة 4509

 0 غير معروف كرذ مجهول ألف وأربعمائة وسبعة 4510

 0 غير معروف كرذ مجهول ألف وأربعمائة وثمانية 4511

 0 غير معروف كرذ مجهول ألف وأربعمائة وتسعة 4512

 0 غير معروف كرذ جهول ألف وأربعمائة وعشرةم 4513

 0 غير معروف أنثي مجهول ألف وأربعمائة وأحد عشر 4514

 0 غير معروف كرذ مجهول ألف وأربعمائة وخمسة عشر 4515

 40 غير معروف أنثي مجهول ألف وأربعمائة وسبعة عشر 4516

 40 غير معروف أنثي مجهول ألف وأربعمائة وتسعة عشر 4517

 30 غير معروف أنثي مجهول ألف وأربعمائة وعشرون 4518

 0 غير معروف كرذ مجهول ألف وأربعمائة واربعة وعشرون 4519

 0 غير معروف كرذ مجهول ألف وأربعمائة وستة وعشرون 4520

 80 غير معروف كرذ مجهول ألف وأربعمائة وثمانية وعشرون 4521

 50 غير معروف أنثي مجهول ألف وأربعمائة وواحد وثالثون 4522

 60 غير معروف كرذ مجهول ألف وأربعمائة وثالثة وثالثون 4523



 

 احصاءات موسم حج
 في مني 402كشف بأسماء الوفيات حادثة تدافع شارع 

 6241/64/60 

 
 0 غير معروف كرذ مجهول ألف وأربعمائة واربعة وثالثون 4524

 0 غير معروف كرذ مجهول ألف وأربعمائة وستة وثالثون 4525

 70 غير معروف كرذ مجهول ألف وأربعمائة وسبعة وثالثون 4526

 0 غير معروف كرذ ألف وأربعمائة وثمانية وثالثون مجهول 4527

 0 غير معروف كرذ مجهول ألف وثالثمائة وتسعة وخمسون 4528

 0 غير معروف كرذ مجهول ألف وثالثمائة وستون 4529

 0 غير معروف كرذ مجهول ألف وثالثمائة وواحد وستون 4530

 0 غير معروف كرذ مجهول ألف وثالثمائة وإثنان وستون 4531

 0 غير معروف كرذ مجهول ألف وثالثمائة وثالثة وستون 4532

 0 غير معروف كرذ مجهول ألف وثالثمائة واربعة وستون 4533

 0 غير معروف كرذ مجهول ألف وثالثمائة وستة وستون 4534

 0 غير معروف كرذ مجهول ألف وثالثمائة وثمانية وستون 4535

 0 غير معروف كرذ تونمجهول ألف وثالثمائة وتسعة وس 4536

 0 غير معروف كرذ مجهول ألف وثالثمائة وسبعون 4537

 0 غير معروف كرذ مجهول ألف وثالثمائة وواحد وسبعون 4538

 0 غير معروف كرذ مجهول ألف وثالثمائة وإثنان وسبعون 4539

 0 غير معروف كرذ مجهول ألف وثالثمائة وثالثة وسبعون 4540

 0 غير معروف كرذ ثمائة واربعة وسبعونمجهول ألف وثال 4541

 0 غير معروف كرذ مجهول ألف وثالثمائة وخمسة وسبعون 4542

 0 غير معروف كرذ مجهول ألف وثالثمائة وستة وسبعون 4543

 0 غير معروف كرذ مجهول ألف وثالثمائة وسبعة وسبعون 4544

 0 غير معروف كرذ مجهول ألف وثالثمائة وثمانية وسبعون 4545

 0 غير معروف كرذ مجهول ألف وثالثمائة وتسعة وسبعون 4546

 0 غير معروف كرذ مجهول ألف وثالثمائة وثمانون 4547

 0 غير معروف كرذ مجهول ألف وثالثمائة وواحد وثمانون 4548

 0 غير معروف كرذ مجهول ألف وثالثمائة وإثنان وثمانون 4549



 

 احصاءات موسم حج
 في مني 402كشف بأسماء الوفيات حادثة تدافع شارع 

 6241/64/60 

 
 0 غير معروف كرذ نونمجهول ألف وثالثمائة وثالثة وثما 4550

 0 غير معروف كرذ مجهول ألف وثالثمائة واربعة وثمانون 4551

 0 غير معروف كرذ مجهول ألف وثالثمائة وخمسة وثمانون 4552

 0 غير معروف كرذ مجهول ألف وثالثمائة وستة وثمانون 4553

 0 غير معروف كرذ مجهول ياياقسم 4554

 0 غير معروف كرذ ة وثمانونمجهول ألف وثالثمائة وثماني 4555

 0 غير معروف كرذ مجهول ألف وثالثمائة وتسعة وثمانون 4556

 0 غير معروف كرذ مجهول ألف وثالثمائة وتسعون 4557

 0 غير معروف كرذ مجهول ألف وثالثمائة وواحد وتسعون 4558

 0 غير معروف كرذ مجهول ألف وثالثمائة وإثنان وتسعون 4559

 0 غير معروف كرذ ف وثالثمائة وثالثة وتسعونمجهول أل 4560

 0 غير معروف كرذ مجهول ألف وثالثمائة واربعة وتسعون 4561

 0 غير معروف كرذ مجهول ألف وثالثمائة وخمسة وتسعون 4562

 0 غير معروف كرذ مجهول ألف وثالثمائة وستة وتسعون 4563

 0 روفغير مع كرذ مجهول ألف وثالثمائة وسبعة وتسعون 4564

 0 غير معروف كرذ مجهول ألف وثالثمائة وثمانية وخمسون 4565

 0 غير معروف كرذ مجهول ألف وثالثمائة وثمانية وتسعون 4566

 0 غير معروف كرذ مجهول ألف وثالثمائة وتسعة وتسعون 4567

 0 غير معروف كرذ مجهول ألف وأربعمائة 4568

 0 معروف غير كرذ مجهول ألف وأربعمائة وواحد 4569

 0 غير معروف كرذ مجهول ألف وأربعمائة وإثنان 4570

 0 غير معروف كرذ مجهول ألف وأربعمائة وثالثة 4571

 0 غير معروف كرذ مجهول ألف وثالثمائة وثالثة عشر 4572

 0 غير معروف أنثي مجهول ألف وثالثمائة واربعة عشر 4573

 0 ر معروفغي كرذ مجهول ألف وثالثمائة وخمسة عشر 4574

 0 غير معروف أنثي مجهول ألف وثالثمائة وستة عشر 4575



 

 احصاءات موسم حج
 في مني 402كشف بأسماء الوفيات حادثة تدافع شارع 

 6241/64/60 

 
 0 غير معروف كرذ مجهول ألف وثالثمائة وثمانية عشر 4576

 0 غير معروف كرذ مجهول ألف وثالثمائة وواحد وعشرون 4577

 0 غير معروف كرذ مجهول ألف وثالثمائة وإثنان وعشرون 4578

 0 غير معروف أنثي ثة وعشرونمجهول ألف وثالثمائة وثال 4579

 0 غير معروف كرذ مجهول ألف وثالثمائة واربعة وعشرون 4580

 0 غير معروف كرذ مجهول ألف وثالثمائة وخمسة وعشرون 4581

 0 غير معروف كرذ مجهول ألف وثالثمائة وستة وعشرون 4582

 0 غير معروف كرذ مجهول ألف وثالثمائة وسبعة وعشرون 4583

 0 غير معروف كرذ هول ألف وثالثمائة وثمانية وعشرونمج 4584

 0 غير معروف كرذ مجهول ألف وثالثمائة وتسعة وعشرون 4585

 0 غير معروف كرذ مجهول ألف وثالثمائة وثالثون 4586

 0 غير معروف كرذ مجهول ألف وثالثمائة وواحد وثالثون 4587

 0 ير معروفغ كرذ مجهول ألف وثالثمائة وإثنان وثالثون 4588

 0 غير معروف كرذ مجهول ألف وثالثمائة وثالثة وثالثون 4589

 0 غير معروف أنثي مجهول ألف وثالثمائة واربعة وثالثون 4590

 0 غير معروف أنثي مجهول ألف وثالثمائة وستة وثالثون 4591

 0 غير معروف أنثي مجهول ألف وثالثمائة وسبعة وثالثون 4592

 0 غير معروف كرذ ثالثمائة وثمانية وثالثونمجهول ألف و 4593

 0 غير معروف كرذ مجهول ألف وثالثمائة وتسعة وثالثون 4594

 0 غير معروف كرذ مجهول ألف وثالثمائة وواحد وأربعون 4595

 0 غير معروف كرذ مجهول ألف وثالثمائة وإثنان وأربعون 4596

 0 ير معروفغ كرذ مجهول ألف وثالثمائة وثالثة وأربعون 4597

 0 غير معروف كرذ مجهول ألف وثالثمائة واربعة وأربعون 4598

 0 غير معروف كرذ مجهول ألف وثالثمائة وخمسة وأربعون 4599

 0 غير معروف كرذ مجهول ألف وثالثمائة وستة وأربعون 4600

 0 غير معروف كرذ مجهول ألف وثالثمائة وسبعة وأربعون 4601



 

 احصاءات موسم حج
 في مني 402كشف بأسماء الوفيات حادثة تدافع شارع 

 6241/64/60 

 
 0 غير معروف كرذ مائة وثمانية وأربعونمجهول ألف وثالث 4602

 0 غير معروف كرذ مجهول ألف وثالثمائة وتسعة وأربعون 4603

 0 غير معروف كرذ مجهول ألف وثالثمائة وخمسون 4604

 0 غير معروف كرذ مجهول ألف وثالثمائة وواحد وخمسون 4605

 0 غير معروف كرذ مجهول ألف وثالثمائة وإثنان وخمسون 4606

 0 غير معروف كرذ مجهول ألف وثالثمائة وثالثة وخمسون 4607

 0 غير معروف كرذ مجهول ألف وثالثمائة واربعة وخمسون 4608

 0 غير معروف كرذ مجهول ألف وثالثمائة وستة وخمسون 4609

 0 غير معروف كرذ مجهول ألف وثالثمائة وسبعة وخمسون 4610

 0 غير معروف ركذ مجهول ألف ومائتان وخمسة وستون 4611

 70 غير معروف أنثي مجهول ألف ومائتان وستة وستون 4612

 70 غير معروف كرذ مجهول ألف ومائتان وسبعة وستون 4613

 60 غير معروف أنثي مجهول ألف ومائتان وثمانية وستون 4614

 0 غير معروف كرذ مجهول ألف ومائتان وتسعة وستون 4615

 0 غير معروف كرذ ونمجهول ألف ومائتان وسبع 4616

 0 غير معروف كرذ مجهول ألف ومائتان وواحد وسبعون 4617

 70 غير معروف كرذ مجهول ألف ومائتان وإثنان وسبعون 4618

 70 غير معروف كرذ مجهول ألف ومائتان وثالثة وسبعون 4619

 70 غير معروف كرذ مجهول ألف ومائتان وخمسة وسبعون 4620

 0 غير معروف كرذ تان وستة وسبعونمجهول ألف ومائ 4621

 40 غير معروف كرذ مجهول اميناتاديارمحمود 4622

 70 غير معروف كرذ مجهول ألف ومائتان وثمانون 4623

 70 غير معروف أنثي مجهول ألف ومائتان وإثنان وثمانون 4624

 60 غير معروف كرذ مجهول ألف ومائتان وستة وثمانون 4625

 70 غير معروف كرذ ائتان وتسعونمجهول ألف وم 4626

 0 غير معروف كرذ مجهول ألف ومائتان واربعة وتسعون 4627



 

 احصاءات موسم حج
 في مني 402كشف بأسماء الوفيات حادثة تدافع شارع 

 6241/64/60 

 
 70 غير معروف كرذ مجهول ألف ومائتان وخمسة وتسعون 4628

 50 غير معروف أنثي مجهول ألف ومائتان وستة وتسعون 4629

 0 غير معروف أنثي مجهول ألف ومائتان وسبعة وتسعون 4630

 70 غير معروف كرذ ل ألف ومائتان وثمانية وتسعونمجهو 4631

 0 غير معروف كرذ مجهول ألف وثالثمائة وواحد 4632

 0 غير معروف أنثي مجهول ألف وثالثمائة وإثنان 4633

 0 غير معروف أنثي مجهول ألف وثالثمائة وثالثة 4634

 0 غير معروف كرذ مجهول ألف وثالثمائة وخمسة 4635

 0 غير معروف كرذ ف وثالثمائة وستةمجهول أل 4636

 0 غير معروف كرذ مجهول ألف وثالثمائة وسبعة 4637

 0 غير معروف كرذ مجهول ألف وثالثمائة وثمانية 4638

 0 غير معروف أنثي مجهول ميكاتوعيدوسيو 4639

 0 غير معروف أنثي مجهول ألف ومائتان وخمسة عشر 4640

 0 غير معروف كرذ رمجهول ألف ومائتان وستة عش 4641

 0 غير معروف كرذ مجهول ألف ومائتان وسبعة عشر 4642

 50 غير معروف أنثي مجهول ألف ومائتان وثمانية عشر 4643

 60 غير معروف كرذ مجهول ألف ومائتان وواحد وعشرون 4644

 50 غير معروف كرذ مجهول ألف ومائتان وإثنان وعشرون 4645

 0 غير معروف كرذ اربعة وعشرونمجهول ألف ومائتان و 4646

 0 غير معروف كرذ مجهول ألف ومائتان وستة وعشرون 4647

 60 غير معروف كرذ مجهول ألف ومائتان وثمانية وعشرون 4648

 60 غير معروف أنثي مجهول ألف ومائتان وثالثون 4649

 0 غير معروف كرذ مجهول ألف ومائتان واربعة وثالثون 4650

 0 غير معروف أنثي ف ومائتان وستة وثالثونمجهول أل 4651

 0 غير معروف كرذ مجهول ألف ومائتان وسبعة وثالثون 4652

 0 غير معروف كرذ مجهول ألف ومائتان وتسعة وثالثون 4653



 

 احصاءات موسم حج
 في مني 402كشف بأسماء الوفيات حادثة تدافع شارع 

 6241/64/60 

 
 0 غير معروف كرذ مجهول ألف ومائتان وأربعون 4654

 0 غير معروف كرذ مجهول ألف ومائتان وواحد وأربعون 4655

 0 غير معروف كرذ مجهول ألف ومائتان وثالثة وأربعون 4656

 0 غير معروف أنثي مجهول ألف ومائتان وخمسة وأربعون 4657

 0 غير معروف كرذ مجهول ألف ومائتان وثمانية وأربعون 4658

 0 غير معروف أنثي مجهول ألف ومائتان وتسعة وخمسون 4659

 0 معروف غير كرذ مجهول ألف ومائة وخمسة وسبعون 4660

 0 غير معروف كرذ مجهول ألف ومائة وسبعة وسبعون 4661

 0 غير معروف أنثي مجهول ألف ومائة وثمانية وسبعون 4662

 0 غير معروف كرذ مجهول ألف ومائة وثمانون 4663

 0 غير معروف أنثي مجهول ألف ومائة وواحد وثمانون 4664

 0 غير معروف أنثي مجهول فاطمه ادم سليمان 4665

 0 غير معروف كرذ مجهول ألف ومائة وتسعون 4666

 0 غير معروف أنثي مجهول ألف ومائة وثالثة وتسعون 4667

 0 غير معروف كرذ مجهول ألف ومائة واربعة وتسعون 4668

 0 غير معروف كرذ مجهول ألف ومائة وخمسة وتسعون 4669

 0 غير معروف كرذ مجهول ألف ومائة وسبعة وتسعون 4670

 0 غير معروف أنثي مجهول ألف ومائتان وثالثة 4671

 0 غير معروف كرذ مجهول ألف ومائتان واربعة 4672

 0 غير معروف أنثي مجهول ألف ومائتان وخمسة 4673

 0 غير معروف أنثي مجهول ألف ومائتان وسبعة 4674

 0 غير معروف كرذ مجهول ألف ومائتان وثمانية 4675

 0 غير معروف كرذ تان وتسعةمجهول ألف ومائ 4676

 0 غير معروف كرذ مجهول ألف ومائتان وعشرة 4677

 0 غير معروف أنثي مجهول ألف ومائة وثالثة وستون 4678

 0 غير معروف كرذ مجهول ألف ومائة واربعة وستون 4679



 

 احصاءات موسم حج
 في مني 402كشف بأسماء الوفيات حادثة تدافع شارع 

 6241/64/60 

 
 0 غير معروف أنثي مجهول ألف ومائة وخمسة وستون 4680

 0 غير معروف أنثي ونمجهول ألف ومائة وستة وست 4681

 0 غير معروف كرذ مجهول اسماعيل موزر 4682

 0 غير معروف كرذ مجهول ألف ومائة وثمانية وستون 4683

 0 غير معروف أنثي مجهول ألف ومائة وواحد وسبعون 4684

 0 غير معروف كرذ مجهول ألفان وثالثمائة وستة وتسعون 4685

 0 غير معروف كرذ وتسعون مجهول ألفان وثالثمائة وثمانية 4686

 0 غير معروف كرذ مجهول ألفان وثالثمائة وتسعة وتسعون 4687

 0 غير معروف كرذ مجهول ألفان وأربعمائة 4688

 40 غير معروف كرذ مجهول ألفان وثالثمائة وثمانية وعشرون 4689

 0 غير معروف كرذ مجهول ألفان وثالثمائة وواحد وثالثون 4690

 0 غير معروف كرذ لفان وثالثمائة واربعة وثالثونمجهول أ 4691

 30 غير معروف كرذ مجهول ألفان وثالثمائة وخمسة وثالثون 4692

 0 غير معروف كرذ مجهول ألفان ومائتان وثمانية عشر 4693

 0 غير معروف كرذ مجهول ألفان ومائتان وتسعة عشر 4694

 0 ر معروفغي كرذ مجهول ألفان ومائتان وواحد وعشرون 4695

 0 غير معروف أنثي مجهول ألفان ومائتان وخمسة وعشرون 4696

 0 غير معروف كرذ مجهول ألفان ومائتان وثالثون 4697

 0 غير معروف أنثي مجهول ألفان ومائتان وإثنان وثالثون 4698

 0 غير معروف أنثي مجهول ألفان ومائتان وثالثة وثالثون 4699

 0 غير معروف كرذ ن واربعة وثالثونمجهول ألفان ومائتا 4700

 0 غير معروف أنثي مجهول ألفان ومائتان وستة وثالثون 4701

 0 غير معروف كرذ مجهول ألفان ومائتان وثمانية وثالثون 4702

 0 غير معروف كرذ مجهول ألفان ومائتان وتسعة وثالثون 4703

 0 غير معروف كرذ مجهول ألفان ومائتان وأربعون 4704

 0 غير معروف كرذ مجهول ألفان ومائتان وواحد وأربعون 4705



 

 احصاءات موسم حج
 في مني 402كشف بأسماء الوفيات حادثة تدافع شارع 

 6241/64/60 

 
 0 غير معروف كرذ مجهول ألفان ومائتان وإثنان وأربعون 4706

 0 غير معروف كرذ مجهول ألفان ومائتان وثالثة وأربعون 4707

 0 غير معروف كرذ مجهول ألفان ومائتان واربعة وأربعون 4708

 0 غير معروف كرذ وأربعونمجهول ألفان ومائتان وخمسة  4709

 0 غير معروف كرذ مجهول ألفان ومائتان وستة وأربعون 4710

 0 غير معروف كرذ مجهول ألفان ومائتان وسبعة وأربعون 4711

 0 غير معروف كرذ مجهول ألفان ومائتان وثمانية وأربعون 4712

 0 غير معروف أنثي مجهول ألفان ومائتان وخمسون 4713

 0 غير معروف كرذ لفان ومائتان واربعة وخمسونمجهول أ 4714

 0 غير معروف كرذ مجهول ألفان ومائتان وستة وخمسون 4715

 50 غير معروف كرذ مجهول ألفان ومائتان وواحد وستون 4716

 70 غير معروف كرذ مجهول ألفان ومائتان وإثنان وستون 4717

 70 عروفغير م كرذ مجهول ألفان ومائتان وثالثة وستون 4718

 0 غير معروف كرذ مجهول ألفان ومائة وسبعة وستون 4719

 0 غير معروف أنثي مجهول ألفان ومائة وثمانية وستون 4720

 0 غير معروف أنثي مجهول ألفان ومائة وإثنان وسبعون 4721

 0 غير معروف أنثي مجهول ألفان ومائة وثالثة وسبعون 4722

 0 غير معروف كرذ وسبعونمجهول ألفان ومائة واربعة  4723

 0 غير معروف أنثي مجهول ألفان ومائة وخمسة وسبعون 4724

 60 غير معروف كرذ مجهول ألفان ومائة وسبعة وسبعون 4725

 0 غير معروف كرذ مجهول ألفان ومائة وإثنان وثمانون 4726

 70 غير معروف كرذ مجهول بحري سوبرمان 4727

 60 غير معروف أنثي ة وثمانونمجهول ألفان ومائة وخمس 4728

 50 غير معروف كرذ مجهول ألفان ومائة وثمانية وثمانون 4729

 35 غير معروف كرذ مجهول ألفان ومائة وتسعون 4730

 0 غير معروف كرذ مجهول ألفان ومائة وإثنان وتسعون 4731



 

 احصاءات موسم حج
 في مني 402كشف بأسماء الوفيات حادثة تدافع شارع 

 6241/64/60 

 
 0 غير معروف أنثي مجهول ألفان ومائة وثالثة وتسعون 4732

 0 غير معروف أنثي فان ومائة واربعة وتسعونمجهول أل 4733

 0 غير معروف أنثي مجهول ألفان ومائة وخمسة وتسعون 4734

 0 غير معروف كرذ مجهول ألفان ومائة وسبعة وتسعون 4735

 0 غير معروف أنثي مجهول ألفان ومائة وتسعة وتسعون 4736

 0 غير معروف أنثي مجهول ألفان ومائتان 4737

 0 غير معروف كرذ ألفان ومائتان وواحد مجهول 4738

 0 غير معروف أنثي مجهول ألفان ومائتان واربعة 4739

 0 غير معروف أنثي مجهول ألفان ومائتان وسبعة 4740

 0 غير معروف كرذ مجهول ألفان ومائتان وثمانية 4741

 0 غير معروف كرذ مجهول ألفان ومائتان وعشرة 4742

 0 غير معروف أنثي تان وأحد عشرمجهول ألفان ومائ 4743

 0 غير معروف كرذ مجهول ألفان ومائتان وإثني عشر 4744

 0 غير معروف كرذ مجهول ألفان ومائتان وثالثة عشر 4745

 0 غير معروف كرذ مجهول ألفان ومائتان وستة عشر 4746

 0 غير معروف أنثي مجهول ألفان ومائة وعشرون 4747

 0 غير معروف كرذ ة وإثنان وعشرونمجهول ألفان ومائ 4748

 0 غير معروف كرذ مجهول ألفان ومائة وثالثة وعشرون 4749

 70 غير معروف كرذ مجهول ألفان ومائة واربعة وعشرون 4750

 70 غير معروف أنثي مجهول ألفان ومائة وخمسة وعشرون 4751

 50 غير معروف أنثي مجهول ألفان ومائة وتسعة وعشرون 4752

 60 غير معروف كرذ مجهول ألفان ومائة وثالثة وثالثون 4753

 70 غير معروف أنثي مجهول ألفان ومائة وخمسة وثالثون 4754

 70 غير معروف كرذ مجهول ألفان ومائة وسبعة وثالثون 4755

 0 غير معروف كرذ مجهول ألفان ومائة وثمانية وثالثون 4756

 70 غير معروف كرذ مجهول مونمي جاج 4757



 

 احصاءات موسم حج
 في مني 402كشف بأسماء الوفيات حادثة تدافع شارع 

 6241/64/60 

 
 48 غير معروف كرذ مجهول ألفان ومائة وثالثة وأربعون 4758

 0 غير معروف كرذ مجهول ألفان ومائة واربعة وأربعون 4759

 0 غير معروف أنثي مجهول ألفان ومائة وخمسة وأربعون 4760

 70 غير معروف كرذ مجهول ألفان ومائة وستة وأربعون 4761

 0 غير معروف أنثي ونمجهول ألفان ومائة وتسعة وأربع 4762

 0 غير معروف كرذ مجهول يوسوبيو 4763

 0 غير معروف أنثي مجهول اوبيدايوسف 4764

 0 غير معروف كرذ مجهول جاتاوماكر 4765

 0 غير معروف كرذ مجهول فاطمه المريدي 4766

 0 غير معروف كرذ مجهول ألفان ومائة وثالثة وستون 4767

 0 غير معروف كرذ سة وستونمجهول ألفان ومائة وخم 4768

 0 غير معروف أنثي مجهول ألفان ومائة وستة وستون 4769

 0 غير معروف أنثي مجهول ألفان وثمانية وستون 4770

 40 غير معروف كرذ مجهول ألفان وتسعة وستون 4771

 0 غير معروف كرذ مجهول ألفان وسبعون 4772

 0 عروفغير م أنثي مجهول ألفان وإثنان وسبعون 4773

 0 غير معروف كرذ مجهول ألفان وثالثة وسبعون 4774

 0 غير معروف كرذ مجهول ألفان وستة وسبعون 4775

 0 غير معروف كرذ مجهول ألفان وثمانية وسبعون 4776

 0 غير معروف كرذ مجهول ألفان وواحد وثمانون 4777

 0 غير معروف كرذ مجهول ألفان وثمانية وثمانون 4778

 60 غير معروف كرذ هول ألفان وتسعة وثمانونمج 4779

 0 غير معروف كرذ مجهول ألفان وإثنان وتسعون 4780

 0 غير معروف كرذ مجهول ألفان واربعة وتسعون 4781

 80 غير معروف كرذ مجهول ألفان وخمسة وتسعون 4782

 0 غير معروف أنثي مجهول ألفان وتسعة وتسعون 4783



 

 احصاءات موسم حج
 في مني 402كشف بأسماء الوفيات حادثة تدافع شارع 

 6241/64/60 

 
 0 غير معروف كرذ مجهول ألفان ومائة 4784

 0 غير معروف كرذ مجهول ألفان ومائة وإثنان 4785

 0 غير معروف أنثي مجهول ألفان ومائة واربعة 4786

 0 غير معروف أنثي مجهول ألفان ومائة وتسعة 4787

 0 غير معروف كرذ مجهول ألفان ومائة وأحد عشر 4788

 0 غير معروف أنثي مجهول ألفان ومائة وإثني عشر 4789

 0 غير معروف أنثي مجهول ألفان ومائة وثالثة عشر 4790

 0 غير معروف أنثي مجهول ألفان ومائة واربعة عشر 4791

 0 غير معروف أنثي مجهول ألفان ومائة وستة عشر 4792

 0 غير معروف كرذ مجهول ألفان ومائة وثمانية عشر 4793

 80 معروفغير  أنثي مجهول ألفان ومائتان وتسعة وستون 4794

 60 غير معروف كرذ مجهول ألفان ومائتان وإثنان وسبعون 4795

 50 غير معروف أنثي مجهول ألفان ومائتان وستة وسبعون 4796

 60 غير معروف أنثي مجهول ألفان ومائتان وواحد وثمانون 4797

 0 غير معروف كرذ مجهول ألفان ومائتان وإثنان وثمانون 4798

 60 غير معروف أنثي مائتان واربعة وثمانونمجهول ألفان و 4799

 0 غير معروف كرذ مجهول ألفان ومائتان وخمسة وثمانون 4800

 0 غير معروف كرذ مجهول ألفان ومائتان وستة وثمانون 4801

 70 غير معروف أنثي مجهول ألفان ومائتان وسبعة وثمانون 4802

 0 ير معروفغ كرذ مجهول ألفان ومائتان وثمانية وثمانون 4803

 50 غير معروف أنثي مجهول ألفان ومائتان وتسعون 4804

 70 غير معروف أنثي مجهول ألفان ومائتان وإثنان وتسعون 4805

 50 غير معروف أنثي مجهول ألفان ومائتان وثالثة وتسعون 4806

 70 غير معروف كرذ مجهول ألفان ومائتان واربعة وتسعون 4807

 0 غير معروف كرذ ئتان وخمسة وتسعونمجهول ألفان وما 4808

 80 غير معروف أنثي مجهول ألفان ومائتان وسبعة وتسعون 4809



 

 احصاءات موسم حج
 في مني 402كشف بأسماء الوفيات حادثة تدافع شارع 

 6241/64/60 

 
 0 غير معروف كرذ مجهول ألفان ومائتان وثمانية وتسعون 4810

 64 غير معروف أنثي مجهول مهرونينساقدوزاحمد 4811

 70 غير معروف أنثي مجهول ألفان وثالثمائة 4812

 0 غير معروف كرذ فان وثالثمائة واربعةمجهول أل 4813

 0 غير معروف كرذ مجهول ألفان وثالثمائة وستة 4814

 0 غير معروف أنثي مجهول ألفان وثالثمائة وتسعة 4815

 0 غير معروف أنثي مجهول ألفان وثالثمائة وعشرة 4816

 0 غير معروف أنثي مجهول ألفان وثالثمائة وثالثة عشر 4817

 0 غير معروف أنثي ألفان وثالثمائة واربعة عشرمجهول  4818

 50 غير معروف كرذ مجهول ألف وثمانمائة وثالثة وخمسون 4819

 0 غير معروف كرذ مجهول ألف وثمانمائة وخمسة وخمسون 4820

 25 غير معروف أنثي مجهول ألف وثمانمائة وتسعة وخمسون 4821

 35 وفغير معر كرذ مجهول ألف وثمانمائة وستون 4822

 50 غير معروف كرذ مجهول ألف وثمانمائة وخمسة وستون 4823

 50 غير معروف أنثي مجهول ألف وثمانمائة وستة وستون 4824

 50 غير معروف أنثي مجهول ألف وثمانمائة وسبعون 4825

 60 غير معروف كرذ مجهول ألف وثمانمائة وإثنان وسبعون 4826

 45 غير معروف كرذ وثمانونمجهول ألف وثمانمائة وواحد  4827

 60 غير معروف كرذ مجهول ألف وثمانمائة واربعة وثمانون 4828

 45 غير معروف كرذ مجهول ألف وثمانمائة وخمسة وثمانون 4829

 0 غير معروف أنثي مجهول ألف وثمانمائة وثمانية وثمانون 4830

 60 غير معروف كرذ مجهول ألف وثمانمائة وخمسون 4831

 0 غير معروف أنثي جهول ألف وثمانمائة وتسعة وثمانونم 4832

 0 غير معروف أنثي مجهول ألف وثمانمائة وواحد وتسعون 4833

 0 غير معروف أنثي مجهول ألف وثمانمائة واربعة وتسعون 4834

 0 غير معروف كرذ مجهول ألف وثمانمائة وخمسة 4835



 

 احصاءات موسم حج
 في مني 402كشف بأسماء الوفيات حادثة تدافع شارع 

 6241/64/60 

 
 0 غير معروف كرذ مجهول 4836

 0 غير معروف كرذ ثمانمائة وسبعةمجهول ألف و 4837

 0 غير معروف كرذ مجهول ألف وثمانمائة وثمانية 4838

 0 غير معروف كرذ مجهول ألف وثمانمائة وتسعة 4839

 0 غير معروف كرذ مجهول ألف وثمانمائة وأحد عشر 4840

 0 غير معروف كرذ مجهول ألف وثمانمائة وإثني عشر 4841

 0 غير معروف كرذ ة وثالثة عشرمجهول ألف وثمانمائ 4842

 0 غير معروف كرذ مجهول ألف وثمانمائة واربعة عشر 4843

 0 غير معروف كرذ مجهول ألف وثمانمائة وخمسة عشر 4844

 0 غير معروف كرذ مجهول ألف وثمانمائة وستة عشر 4845

 0 غير معروف كرذ مجهول ألف وثمانمائة وسبعة عشر 4846

 0 غير معروف كرذ انمائة وواحد وعشرونمجهول ألف وثم 4847

 0 غير معروف كرذ مجهول ألف وثمانمائة وثالثة وعشرون 4848

 0 غير معروف كرذ مجهول ألف وثمانمائة واربعة وعشرون 4849

 0 غير معروف كرذ مجهول ألف وثمانمائة وثمانية وعشرون 4850

 0 غير معروف أنثي مجهول ألف وثمانمائة وثالثون 4851

 0 غير معروف أنثي مجهول ريماتوني ابا 4852

 0 غير معروف كرذ مجهول ألف وثمانمائة وثالثة وثالثون 4853

 0 غير معروف كرذ مجهول ألف وثمانمائة وخمسة وثالثون 4854

 0 غير معروف كرذ مجهول ألف وثمانمائة وثمانية وثالثون 4855

 0 غير معروف كرذ مجهول ألف وثمانمائة وتسعة وثالثون 4856

 0 غير معروف أنثي مجهول ألف وثمانمائة وإثنان وأربعون 4857

 60 غير معروف أنثي مجهول ألف وثمانمائة وسبعة وأربعون 4858

 0 غير معروف كرذ مجهول ألف وثمانمائة وثمانية وأربعون 4859

 0 غير معروف أنثي مجهول خديجه الحنين 4860

 0 غير معروف كرذ وواحد وسبعونمجهول ألفان وخمسمائة  4861



 

 احصاءات موسم حج
 في مني 402كشف بأسماء الوفيات حادثة تدافع شارع 

 6241/64/60 

 
 0 غير معروف كرذ مجهول ألفان وخمسمائة وإثنان وسبعون 4862

 0 غير معروف كرذ مجهول ألفان وخمسمائة وثالثة وسبعون 4863

 0 غير معروف كرذ مجهول ألفان وخمسمائة واربعة وسبعون 4864

 0 غير معروف كرذ مجهول ألفان وخمسمائة وخمسة وسبعون 4865

 0 غير معروف كرذ مجهول ألفان وخمسمائة وستة وسبعون 4866

 0 غير معروف كرذ مجهول ألفان وخمسمائة وسبعة وسبعون 4867

 0 غير معروف كرذ مجهول ألفان وخمسمائة وثمانية وسبعون 4868

 0 غير معروف كرذ مجهول ألفان وخمسمائة وتسعة وسبعون 4869

 0 غير معروف كرذ نونمجهول ألفان وخمسمائة وثما 4870

 0 غير معروف كرذ مجهول ألفان وخمسمائة وواحد وثمانون 4871

 0 غير معروف كرذ مجهول ألفان وخمسمائة وإثنان وثمانون 4872

 0 غير معروف كرذ مجهول ألفان وخمسمائة وثالثة وثمانون 4873

 0 غير معروف كرذ مجهول ألفان وخمسمائة واربعة وثمانون 4874

 0 غير معروف كرذ مجهول ألفان وخمسمائة وخمسة وثمانون 4875

 0 غير معروف كرذ مجهول ألفان وخمسمائة وستة وثمانون 4876

 0 غير معروف كرذ مجهول ألفان وخمسمائة وسبعة وثمانون 4877

 0 غير معروف كرذ مجهول ألفان وخمسمائة وثمانية وثمانون 4878

 0 غير معروف كرذ وثمانون مجهول ألفان وخمسمائة وتسعة 4879

 0 غير معروف كرذ مجهول ألفان وخمسمائة وتسعون 4880

 0 غير معروف كرذ مجهول ألفان وخمسمائة وواحد وتسعون 4881

 0 غير معروف كرذ مجهول ألفان وخمسمائة وإثنان وتسعون 4882

 0 غير معروف كرذ مجهول ألفان وخمسمائة وثالثة وتسعون 4883

 0 غير معروف كرذ ألفان وخمسمائة واربعة وتسعون مجهول 4884

 0 غير معروف كرذ مجهول ألفان وخمسمائة وخمسة وتسعون 4885

 0 غير معروف أنثي مجهول ألفان وثالثمائة وخمسة عشر 4886

 60 غير معروف أنثي مجهول ألفان وثالثمائة وسبعة عشر 4887



 

 احصاءات موسم حج
 في مني 402كشف بأسماء الوفيات حادثة تدافع شارع 

 6241/64/60 

 
 50 غير معروف يأنث مجهول ألفان وثالثمائة وثمانية عشر 4888

 0 غير معروف كرذ مجهول ألفان وثالثمائة وتسعة عشر 4889

 70 غير معروف كرذ مجهول ألفان وثالثمائة وعشرون 4890

 60 غير معروف كرذ مجهول ألفان وثالثمائة وواحد وعشرون 4891

 40 غير معروف أنثي مجهول ألفان وثالثمائة وخمسة وعشرون 4892

 0 غير معروف كرذ وثالثمائة وثالثونمجهول ألفان  4893

 40 غير معروف كرذ مجهول ألفان وثالثمائة وإثنان وثالثون 4894

 0 غير معروف كرذ مجهول ألفان وثالثمائة وسبعة وثالثون 4895

 70 غير معروف أنثي مجهول ألفان وثالثمائة وثمانية وثالثون 4896

 50 غير معروف كرذ مجهول ألفان وثالثمائة وتسعة وثالثون 4897

 70 غير معروف كرذ مجهول ألفان وثالثمائة وأربعون 4898

 0 غير معروف كرذ مجهول ألفان وثالثمائة وواحد وأربعون 4899

 0 غير معروف كرذ مجهول ألفان وثالثمائة واربعة وأربعون 4900

 30 غير معروف كرذ مجهول ألفان وثالثمائة وستة وأربعون 4901

 40 غير معروف أنثي ألفان وثالثمائة وخمسون مجهول 4902

 0 غير معروف كرذ مجهول ألفان وثالثمائة وواحد وخمسون 4903

 0 غير معروف كرذ مجهول ألفان وثالثمائة وإثنان وخمسون 4904

 40 غير معروف أنثي مجهول ألفان وثالثمائة وثالثة وخمسون 4905

 0 غير معروف كرذ نمجهول ألفان وثالثمائة وخمسة وخمسو 4906

 0 غير معروف كرذ مجهول ألفان وثالثمائة وستة وخمسون 4907

 40 غير معروف أنثي مجهول ألفان وثالثمائة وثمانية وخمسون 4908

 50 غير معروف كرذ مجهول ألفان وثالثمائة وتسعة وخمسون 4909

 50 غير معروف أنثي مجهول ألفان وثالثمائة وثمانية وستون 4910

 0 غير معروف كرذ مجهول ألفان وثالثمائة وسبعون 4911

 80 غير معروف أنثي مجهول ألفان وثالثمائة وإثنان وسبعون 4912

 0 غير معروف كرذ مجهول ألفان وثالثمائة واربعة وسبعون 4913



 

 احصاءات موسم حج
 في مني 402كشف بأسماء الوفيات حادثة تدافع شارع 

 6241/64/60 

 
 0 غير معروف كرذ مجهول ألفان وثالثمائة وستة وسبعون 4914

 0 غير معروف أنثي وسبعونمجهول ألفان وثالثمائة وسبعة  4915

 0 غير معروف كرذ مجهول ألفان وثالثمائة وثمانية وسبعون 4916

 0 غير معروف كرذ مجهول ألفان وثالثمائة وثمانون 4917

 0 غير معروف كرذ مجهول ألفان وثالثمائة وواحد وثمانون 4918

 0 غير معروف كرذ مجهول ألفان وثالثمائة وثالثة وثمانون 4919

 0 غير معروف أنثي مجهول ألفان وثالثمائة واربعة وثمانون 4920

 0 غير معروف كرذ مجهول ألفان وثالثمائة وتسعة وثمانون 4921

 0 غير معروف كرذ مجهول ألفان وثالثمائة وتسعون 4922

 0 غير معروف كرذ مجهول ألفان وثالثمائة وواحد وتسعون 4923

 0 غير معروف كرذ وتسعون مجهول ألفان وثالثمائة وإثنان 4924

 0 غير معروف كرذ مجهول ألفان وثالثمائة وثالثة وتسعون 4925

 0 غير معروف كرذ مجهول ألفان وثالثمائة واربعة وتسعون 4926

 0 غير معروف كرذ مجهول ألفان وثالثمائة وخمسة وتسعون 4927

 0 غير معروف كرذ مجهول ألفان وخمسمائة وعشرة 4928

 0 غير معروف كرذ ل ألفان وخمسمائة وأحد عشرمجهو 4929

 0 غير معروف كرذ مجهول ألفان وخمسمائة وإثني عشر 4930

 0 غير معروف كرذ مجهول ألفان وخمسمائة وثالثة عشر 4931

 0 غير معروف كرذ مجهول ألفان وخمسمائة واربعة عشر 4932

 0 غير معروف كرذ مجهول ألفان وخمسمائة وخمسة عشر 4933

 0 غير معروف كرذ مجهول ألفان وخمسمائة وستة عشر 4934

 0 غير معروف كرذ مجهول ألفان وخمسمائة وسبعة عشر 4935

 0 غير معروف كرذ مجهول ألفان وخمسمائة وثمانية عشر 4936

 0 غير معروف كرذ مجهول ألفان وخمسمائة وتسعة عشر 4937

 0 عروفغير م كرذ مجهول ألفان وخمسمائة وعشرون 4938

 0 غير معروف كرذ مجهول ألفان وخمسمائة وواحد وعشرون 4939



 

 احصاءات موسم حج
 في مني 402كشف بأسماء الوفيات حادثة تدافع شارع 

 6241/64/60 

 
 0 غير معروف كرذ مجهول ألفان وخمسمائة وإثنان وعشرون 4940

 0 غير معروف كرذ مجهول ألفان وخمسمائة وثالثة وعشرون 4941

 0 غير معروف كرذ مجهول ألفان وخمسمائة واربعة وعشرون 4942

 0 غير معروف كرذ مائة وخمسة وعشرونمجهول ألفان وخمس 4943

 0 غير معروف كرذ مجهول ألفان وخمسمائة وستة وعشرون 4944

 0 غير معروف كرذ مجهول ألفان وخمسمائة وسبعة وعشرون 4945

 0 غير معروف كرذ مجهول ألفان وخمسمائة وثمانية وعشرون 4946

 0 غير معروف كرذ مجهول ألفان وخمسمائة وتسعة وعشرون 4947

 0 غير معروف كرذ مجهول ألفان وخمسمائة وثالثون 4948

 0 غير معروف كرذ مجهول ألفان وخمسمائة وواحد وثالثون 4949

 0 غير معروف كرذ مجهول ألفان وخمسمائة وإثنان وثالثون 4950

 0 غير معروف كرذ مجهول ألفان وخمسمائة وثالثة وثالثون 4951

 0 غير معروف كرذ ربعة وثالثونمجهول ألفان وخمسمائة وا 4952

 0 غير معروف كرذ مجهول ألفان وخمسمائة وخمسة وثالثون 4953

 0 غير معروف كرذ مجهول ألفان وخمسمائة وستة وثالثون 4954

 0 غير معروف كرذ مجهول ألفان وخمسمائة وسبعة وثالثون 4955

 0 غير معروف كرذ مجهول ألفان وخمسمائة وثمانية وثالثون 4956

 0 غير معروف كرذ مجهول ألفان وخمسمائة وتسعة وثالثون 4957

 0 غير معروف كرذ مجهول ألفان وخمسمائة وأربعون 4958

 0 غير معروف كرذ مجهول ألفان وخمسمائة وواحد وأربعون 4959

 0 غير معروف كرذ مجهول ألفان وخمسمائة وإثنان وأربعون 4960

 0 غير معروف كرذ عة وسبعونمجهول ألفان وأربعمائة وتس 4961

 0 غير معروف كرذ مجهول ألفان وأربعمائة وثمانون 4962

 0 غير معروف كرذ مجهول ألفان وأربعمائة وواحد وثمانون 4963

 0 غير معروف كرذ مجهول ألفان وأربعمائة وإثنان وثمانون 4964

 0 غير معروف كرذ مجهول ألفان وأربعمائة وثالثة وثمانون 4965



 

 احصاءات موسم حج
 في مني 402كشف بأسماء الوفيات حادثة تدافع شارع 

 6241/64/60 

 
 0 غير معروف كرذ مجهول ألفان وأربعمائة واربعة وثمانون 4966

 0 غير معروف كرذ مجهول ألفان وأربعمائة وخمسة وثمانون 4967

 0 غير معروف كرذ مجهول ألفان وأربعمائة وستة وثمانون 4968

 0 غير معروف كرذ مجهول ألفان وأربعمائة وسبعة وثمانون 4969

 0 غير معروف كرذ ة وثمانية وثمانونمجهول ألفان وأربعمائ 4970

 0 غير معروف كرذ مجهول ألفان وأربعمائة وتسعة وثمانون 4971

 0 غير معروف كرذ مجهول ألفان وأربعمائة وتسعون 4972

 0 غير معروف كرذ مجهول ألفان وأربعمائة وواحد وتسعون 4973

 0 غير معروف كرذ مجهول ألفان وأربعمائة وإثنان وتسعون 4974

 0 غير معروف كرذ مجهول ألفان وأربعمائة وثالثة وتسعون 4975

 0 غير معروف كرذ مجهول ألفان وأربعمائة واربعة وتسعون 4976

 0 غير معروف كرذ مجهول ألفان وأربعمائة وخمسة وتسعون 4977

 0 غير معروف كرذ مجهول ألفان وأربعمائة وستة وتسعون 4978

 0 غير معروف كرذ ئة وسبعة وتسعونمجهول ألفان وأربعما 4979

 0 غير معروف كرذ مجهول ألفان وأربعمائة وثمانية وتسعون 4980

 0 غير معروف كرذ مجهول ألفان وأربعمائة وتسعة وتسعون 4981

 0 غير معروف كرذ مجهول ألفان وخمسمائة 4982

 0 غير معروف كرذ مجهول ألفان وخمسمائة وواحد 4983

 0 غير معروف كرذ ن وخمسمائة وإثنانمجهول ألفا 4984

 0 غير معروف كرذ مجهول ألفان وخمسمائة وثالثة 4985

 0 غير معروف كرذ مجهول ألفان وخمسمائة واربعة 4986

 0 غير معروف كرذ مجهول ألفان وخمسمائة وخمسة 4987

 0 غير معروف كرذ مجهول ألفان وخمسمائة وستة 4988

 0 غير معروف كرذ ة وسبعةمجهول ألفان وخمسمائ 4989

 0 غير معروف كرذ مجهول ألفان وخمسمائة وثمانية 4990

 0 غير معروف كرذ مجهول ألفان وخمسمائة وتسعة 4991



 

 احصاءات موسم حج
 في مني 402كشف بأسماء الوفيات حادثة تدافع شارع 

 6241/64/60 

 
 0 غير معروف كرذ مجهول ألفان وأربعمائة وواحد وسبعون 4992

 0 غير معروف كرذ مجهول ألفان وأربعمائة وإثنان وسبعون 4993

 0 غير معروف كرذ وأربعمائة وثالثة وسبعون مجهول ألفان 4994

 0 غير معروف كرذ مجهول ألفان وأربعمائة واربعة وسبعون 4995

 0 غير معروف كرذ مجهول ألفان وأربعمائة وخمسة وسبعون 4996

 0 غير معروف كرذ مجهول ألفان وأربعمائة وثمانية وسبعون 4997

 0 غير معروف كرذ مجهول ألفان وأربعمائة وستة وسبعون 4998

 0 غير معروف كرذ مجهول ألفان وأربعمائة وسبعة وسبعون 4999

 0 غير معروف كرذ ألف ومائة وخمسة وخمسون 5000

 40 غير معروف كرذ مجهول ألف وتسعمائة وخمسة وعشرون 5001

 30 غير معروف كرذ مجهول ألف وتسعمائة وستة وعشرون 5002

 20 غير معروف كرذ وعشرون مجهول ألف وتسعمائة وتسعة 5003

 60 غير معروف كرذ مجهول ألف وتسعمائة وثالثون 5004

 0 غير معروف كرذ مجهول ألف وتسعمائة وثالثة وثالثون 5005

 30 غير معروف أنثي مجهول ألف وتسعمائة وستة وثالثون 5006

 0 غير معروف أنثي مجهول ألف وتسعمائة وسبعة وثالثون 5007

 0 غير معروف كرذ لف وتسعمائة وثمانية وثالثونمجهول أ 5008

 60 غير معروف كرذ مجهول ألف وتسعمائة وواحد وأربعون 5009

 60 غير معروف أنثي مجهول ألف وتسعمائة وثالثة وأربعون 5010

 60 غير معروف كرذ مجهول ألف وتسعمائة واربعة وأربعون 5011

 0 غير معروف ثيأن مجهول ألف وتسعمائة وخمسة وأربعون 5012

 0 غير معروف أنثي مجهول ألف وتسعمائة وستة وأربعون 5013

 0 غير معروف كرذ مجهول ألفان وأربعمائة وواحد 5014

 0 غير معروف كرذ مجهول ألفان وأربعمائة وإثنان 5015

 0 غير معروف كرذ مجهول ألفان وأربعمائة واربعة 5016

 0 غير معروف كرذ مجهول ألفان وأربعمائة وسبعة 5017



 

 احصاءات موسم حج
 في مني 402كشف بأسماء الوفيات حادثة تدافع شارع 

 6241/64/60 

 
 50 غير معروف كرذ مجهول ألفان وأربعمائة وإثني عشر 5018

 70 غير معروف كرذ مجهول ألفان وأربعمائة وثالثة عشر 5019

 0 غير معروف كرذ مجهول ألفان وأربعمائة واربعة عشر 5020

 0 غير معروف كرذ مجهول ألفان وأربعمائة وخمسة عشر 5021

 0 غير معروف كرذ ربعمائة وستة عشرمجهول ألفان وأ 5022

 0 غير معروف كرذ مجهول ألفان وأربعمائة وسبعة عشر 5023

 0 غير معروف كرذ مجهول ألفان وأربعمائة وثمانية عشر 5024

 0 غير معروف كرذ مجهول ألفان وأربعمائة وتسعة عشر 5025

 0 غير معروف كرذ مجهول ألفان وأربعمائة وعشرون 5026

 0 غير معروف كرذ هول ألفان وأربعمائة وواحد وعشرونمج 5027

 0 غير معروف كرذ مجهول ألفان وأربعمائة وإثنان وعشرون 5028

 45 غير معروف أنثي مجهول ألفان وأربعمائة وثالثة وعشرون 5029

 0 غير معروف كرذ مجهول ألفان وأربعمائة واربعة وعشرون 5030

 45 غير معروف أنثي سة وعشرونمجهول ألفان وأربعمائة وخم 5031

 0 غير معروف أنثي مجهول ألفان وأربعمائة وستة وعشرون 5032

 0 غير معروف كرذ مجهول ألفان وأربعمائة وثمانية وعشرون 5033

 0 غير معروف كرذ مجهول ألفان وأربعمائة وتسعة وعشرون 5034

 50 فغير معرو أنثي مجهول ألفان وأربعمائة وواحد وثالثون 5035

 0 غير معروف أنثي مجهول ألفان وأربعمائة وإثنان وثالثون 5036

 33 غير معروف كرذ غيرمعروف 5037

 59 غير معروف كرذ مجهووووووووول 5038

 0 غير معروف أنثي مجهول الف ومائه واربعه وخمسون 5039

 0 غير معروف كرذ مجهول ألفان وأربعمائة وخمسة وثالثون 5040

 0 غير معروف كرذ ألفان وأربعمائة وستة وثالثون مجهول 5041

 0 غير معروف أنثي مجهول ألفان وأربعمائة وسبعة وثالثون 5042

 0 غير معروف أنثي مجهول ألفان وأربعمائة وثمانية وثالثون 5043



 

 احصاءات موسم حج
 في مني 402كشف بأسماء الوفيات حادثة تدافع شارع 

 6241/64/60 

 
 0 غير معروف كرذ مجهول ألفان وأربعمائة وأربعون 5044

 70 غير معروف كرذ عونمجهول ألفان وأربعمائة وواحد وأرب 5045

 0 غير معروف كرذ مجهول ألفان وأربعمائة وإثنان وأربعون 5046

 60 غير معروف كرذ مجهول جابرعلي محمدسعيد 5047

 0 غير معروف كرذ مجهول ألفان وأربعمائة وستة وأربعون 5048

 0 غير معروف كرذ مجهول ألفان وأربعمائة وسبعة وأربعون 5049

 0 غير معروف أنثي ان وأربعمائة وثمانية وأربعونمجهول ألف 5050

 0 غير معروف كرذ مجهول ألفان وأربعمائة وتسعة وأربعون 5051

 0 غير معروف كرذ مجهول ألفان وأربعمائة وخمسون 5052

 0 غير معروف أنثي مجهول ألفان وأربعمائة وواحد وخمسون 5053

 0 غير معروف كرذ مجهول ألفان وأربعمائة وإثنان وخمسون 5054

 0 غير معروف كرذ مجهول ألفان وأربعمائة وثالثة وخمسون 5055

 0 غير معروف أنثي مجهول ألفان وأربعمائة واربعة وخمسون 5056

 0 غير معروف كرذ مجهول ألفان وأربعمائة وخمسة وخمسون 5057

 0 غير معروف أنثي مجهول ألفان وأربعمائة وستة وخمسون 5058

 0 غير معروف كرذ ل ألفان وأربعمائة وسبعة وخمسونمجهو 5059

 0 غير معروف أنثي مجهول ألفان وأربعمائة وثمانية وخمسون 5060

 0 غير معروف أنثي مجهول ألفان وأربعمائة وتسعة وخمسون 5061

 0 غير معروف كرذ مجهول ألفان وأربعمائة وستون 5062

 0 غير معروف كرذ مجهول ألفان وأربعمائة وواحد وستون 5063

 0 غير معروف كرذ مجهول ألفان وأربعمائة وإثنان وستون 5064

 0 غير معروف كرذ مجهول ألفان وأربعمائة وثالثة وستون 5065

 0 غير معروف أنثي مجهول ألفان وأربعمائة واربعة وستون 5066

 0 غير معروف كرذ مجهول ألفان وأربعمائة وتسعة وستون 5067

 66 غير معروف كرذ م م م 5068

 63 غير معروف كرذ غيرمعروف 5069



 

 احصاءات موسم حج
 في مني 402كشف بأسماء الوفيات حادثة تدافع شارع 

 6241/64/60 

 
 55 غير معروف كرذ مجهول 5070

 0 غير معروف أنثي مجهول الف ومائه وخمسه وخمسون 5071

 0 غير معروف أنثي مجهول الف ومائه وسته وخمسون 5072

 0 غير معروف كرذ مجهول الف ومائه وتسعه وخمسون 5073

 0 غير معروف كرذ ونمجهول الف ومائه وست 5074

 0 غير معروف كرذ مجهول الف ومائه واثنان وستون 5075

 0 غير معروف كرذ مجهول ألف وتسعمائة وتسعون 5076

 0 غير معروف أنثي مجهول ألف وتسعمائة وثالثة وتسعون 5077

 0 غير معروف كرذ مجهول ألف وتسعمائة وسبعة وتسعون 5078

 0 غير معروف كرذ عة وتسعونمجهول ألف وتسعمائة وتس 5079

 50 غير معروف أنثي مجهول ألفان 5080

 0 غير معروف كرذ مجهول ألفان واربعة 5081

 50 غير معروف أنثي مجهول ألفان وخمسة 5082

 50 غير معروف أنثي مجهول ألفان وستة 5083

 0 غير معروف كرذ مجهول ألفان وتسعة 5084

 60 غير معروف ثيأن مجهول ألفان وإحدى عشر 5085

 60 غير معروف أنثي مجهول شاهين بانوحميدبهاي 5086

 0 غير معروف أنثي مجهول ألفان وثالثة عشر 5087

 0 غير معروف أنثي مجهول ألفان وسبعة عشر 5088

 0 غير معروف كرذ مجهول ألفان وثمانية عشر 5089

 0 غير معروف أنثي مجهول ألفان وتسعة عشر 5090

 0 غير معروف كرذ ول ألفان وعشرونمجه 5091

 0 غير معروف كرذ مجهول ألفان وواحد وعشرون 5092

 0 غير معروف كرذ مجهول ألفان وثالثة وعشرون 5093

 0 غير معروف كرذ مجهول ألفان واربعة وعشرون 5094

 0 غير معروف كرذ مجهول ألفان وخمسة وعشرون 5095



 

 احصاءات موسم حج
 في مني 402كشف بأسماء الوفيات حادثة تدافع شارع 

 6241/64/60 

 
 0 غير معروف كرذ مسونمجهول ألف وتسعمائة وثالثة وخ 5096

 0 غير معروف أنثي مجهول ألف وتسعمائة وخمسة وخمسون 5097

 0 غير معروف أنثي مجهول ألف وتسعمائة وستة وخمسون 5098

 0 غير معروف كرذ مجهول ألف وتسعمائة وتسعة وخمسون 5099

 0 غير معروف أنثي مجهول ألف وتسعمائة وواحد وستون 5100

 0 غير معروف أنثي سعمائة وإثنان وستونمجهول ألف وت 5101

 0 غير معروف أنثي مجهول ألف وتسعمائة واربعة وستون 5102

 0 غير معروف أنثي مجهول ألف وتسعمائة وخمسة وستون 5103

 40 غير معروف كرذ مجهول ألف وتسعمائة وستة وستون 5104

 20 غير معروف أنثي مجهول ألف وتسعمائة وثمانية وستون 5105

 70 غير معروف كرذ مجهول ألف وتسعمائة وتسعة وستون 5106

 40 غير معروف كرذ مجهول ألف وتسعمائة وثالثة وسبعون 5107

 40 غير معروف أنثي مجهول ألف وتسعمائة وستة وسبعون 5108

 60 غير معروف أنثي مجهول ألف وتسعمائة وثمانون 5109

 0 غير معروف كرذ مجهول ألف وتسعمائة وثالثة وثمانون 5110

 36 غير معروف كرذ زين العابدين ابوالقاسم عزيز 5111

 51 غير معروف كرذ مجهول مجهول 5112

 0 غير معروف كرذ مجهول ألفان وسبعة وعشرون 5113

 0 غير معروف كرذ مجهول ألفان وثمانية وعشرون 5114

 0 غير معروف كرذ مجهول ألفان وواحد وثالثون 5115

 0 غير معروف كرذ ل ألفان وثالثة وثالثونمجهو 5116

 0 غير معروف كرذ مجهول ألفان واربعة وثالثون 5117

 0 غير معروف كرذ مجهول ألفان وخمسة وثالثون 5118

 0 غير معروف كرذ مجهول ألفان وثمانية وثالثون 5119

 0 غير معروف كرذ مجهول ألفان وواحد وأربعون 5120

 0 غير معروف كرذ ثة وأربعونمجهول ألفان وثال 5121



 

 احصاءات موسم حج
 في مني 402كشف بأسماء الوفيات حادثة تدافع شارع 

 6241/64/60 

 
 0 غير معروف كرذ مجهول ألفان واربعة وأربعون 5122

 0 غير معروف كرذ مجهول ألفان وخمسة وأربعون 5123

 0 غير معروف كرذ مجهول ألفان وسبعة وأربعون 5124

 0 غير معروف كرذ مجهول ألفان وثمانية وأربعون 5125

 0 غير معروف ركذ مجهول ألفان وتسعة وأربعون 5126

 0 غير معروف كرذ مجهول ألفان وخمسون 5127

 0 غير معروف كرذ مجهول ألفان وواحد وخمسون 5128

 0 غير معروف كرذ مجهول ألفان وإثنان وخمسون 5129

 0 غير معروف كرذ مجهول ألفان وخمسة وخمسون 5130

 0 غير معروف كرذ مجهول قاره عبدو 5131

 0 غير معروف أنثي نان وستونمجهول ألفان وإث 5132

 0 غير معروف كرذ مجهول ألفان وثالثة وستون 5133

 0 غير معروف كرذ مجهول ألفان واربعة وستون 5134

 0 غير معروف أنثي مجهول ألفان وخمسة وستون 5135

 40 غير معروف كرذ مجهول ألفان وستة وستون 5136

 0 فغير معرو كرذ مجهول ألفان وسبعة وستون 5137

 65 غير معروف كرذ مجهول اول 5138

 55 غير معروف كرذ مجهول ثالث 5139

 0 غير معروف أنثي مجهول ثاني 5140

 75 غير معروف كرذ مجهول سادس 5141

 66 غير معروف كرذ مجهول سابع 5142

 50 غير معروف كرذ مجهول رابع 5143

 50 غير معروف أنثي مجهول الخامس 5144

 65 غير معروف كرذ مائه وعشرونمجهول  5145

 70 غير معروف كرذ مجهول اثنان وعشرون 5146

 45 غير معروف كرذ مجهول واحدوعشرون 5147



 

 احصاءات موسم حج
 في مني 402كشف بأسماء الوفيات حادثة تدافع شارع 

 6241/64/60 

 
 0 غير معروف كرذ مجهوال 5148

 0 غير معروف كرذ غيرمعروف 5149

 0 غير معروف كرذ مجهول 5150

 0 غير معروف كرذ مجهول مجهول 5151

 2 غير معروف كرذ مجهول مجهول مجهول 5152

 0 غير معروف كرذ محهول 5153

 0 غير معروف كرذ عحهدك 5154

 0 غير معروف كرذ عهدك 5155

5156 DB PATIENT 0 غير معروف كرذ 

 0 غير معروف كرذ عهسول 5157

 0 غير معروف أنثي مجهدل 5158

 0 غير معروف كرذ عجهعك 5159

 75 غير معروف كرذ مجهول التاسع 5160

 75 غير معروف كرذ مجهول العاشر 5161

 75 غير معروف كرذ مجهول الحادي عشر 5162

 70 غير معروف أنثي مجهول الثاني عشر 5163

 70 غير معروف أنثي مجهول الثالث عشر 5164

 70 غير معروف كرذ مجهول الرابع عشر 5165

 70 غير معروف كرذ مجهول الخامس عشر 5166

 70 غير معروف أنثي شرمجهول السادس ع 5167

 70 غير معروف أنثي مجدهول السابع عشر 5168

 70 غير معروف كرذ مجهول الثامن عشر 5169

 70 غير معروف كرذ مجهول التاسع عشر 5170

 70 غير معروف كرذ مجهول العشرون 5171

 70 غير معروف كرذ مجهول الواحدالعشرون 5172

 0 غير معروف كرذ مجهول واحد 5173



 

 احصاءات موسم حج
 في مني 402كشف بأسماء الوفيات حادثة تدافع شارع 

 6241/64/60 

 
 62 غير معروف كرذ مجهول اثنين 5174

 70 غير معروف كرذ مجهول ثالثه 5175

 44 غير معروف كرذ مجهول 5176

 67 غير معروف كرذ مجهول اربعه 5177

 73 غير معروف كرذ مجهول خمسه 5178

 72 غير معروف كرذ مجهول سته 5179

 66 غير معروف كرذ مجهول سبعه 5180

 74 غير معروف ركذ مجهول ثمانيه 5181

 71 غير معروف كرذ مجهول تسعه 5182

 66 غير معروف كرذ مجهول عشره 5183

 69 غير معروف كرذ مجهول احدعشر 5184

 69 غير معروف كرذ مجهول اثنىعشر 5185

 50 غير معروف أنثي مجهوله ثالثه عشر 5186

 55 غير معروف كرذ مجهول 5187

 70 وفغير معر كرذ مجهول الثاني 5188

 70 غير معروف أنثي زرينه بين كاشريف 5189

 80 غير معروف أنثي مجهول االول 5190

 70 غير معروف أنثي مجهول الثالث 5191

 70 غير معروف كرذ مجهول الرابع 5192

 50 غير معروف كرذ م 5193

 70 غير معروف أنثي مجهول الخامس 5194

 70 غير معروف كرذ مجهول السابع 5195

 70 غير معروف كرذ مجهول الثامن 5196

 60 غير معروف كرذ مجهول 5197

 30 غير معروف كرذ 1201003033مجهول مجهول مجهول  5198

 60 غير معروف كرذ مجهول 5199



 

 احصاءات موسم حج
 في مني 402كشف بأسماء الوفيات حادثة تدافع شارع 

 6241/64/60 

 
 35 غير معروف كرذ مجهول 5200

 80 غير معروف كرذ أدميايا 5201

 38 غير معروف كرذ قاملم ابا 5202

 68 غير معروف كرذ ثالثونمجهول اربعه و 5203

 60 غير معروف كرذ 1203000022مجهول مجهول مجهول  5204

 25 غير معروف كرذ مجهول مجهول 5205

 50 غير معروف كرذ م 5206

 25 غير معروف كرذ مجهووول 5207

 60 غير معروف كرذ مجهول مجهول مجهول 5208

 0 غير معروف كرذ مجهول 5209

 50 ر معروفغي أنثي مجهوله 5210

 80 غير معروف أنثي 9مجهول  5211

 45 غير معروف كرذ مجهول 5212

 60 غير معروف كرذ مجهول 5213

 50 غير معروف أنثي موتافاطمه بيجم 5214

 0 غير معروف كرذ مجهول ألف ومائة وثالثة وعشرون 5215

 0 غير معروف كرذ مجهول ألف ومائة واربعة وعشرون 5216

 0 غير معروف أنثي ألف ومائة وخمسة وعشرونمجهول  5217

 0 غير معروف أنثي مجهول ألف ومائة وسبعة وعشرون 5218

 60 غير معروف كرذ مجهول حليمه ابوبكر 5219

 0 غير معروف كرذ مجهول ألف ومائة وواحد وثالثون 5220

 40 غير معروف أنثي مجهول ألف ومائة وإثنان وثالثون 5221

 0 غير معروف كرذ ومائة وثالثة وثالثون مجهول ألف 5222

 50 غير معروف كرذ مجهول ألف ومائة وستة وثالثون 5223

 0 غير معروف أنثي مجهول ألف ومائة وأربعون 5224

 50 غير معروف أنثي مجهول ألف ومائة وواحد وأربعون 5225



 

 احصاءات موسم حج
 في مني 402كشف بأسماء الوفيات حادثة تدافع شارع 

 6241/64/60 

 
 50 غير معروف كرذ مجهول ألف ومائة وخمسون 5226

 35 معروف غير كرذ مجهول 5227

 55 غير معروف كرذ هحبّهى 5228

 70 غير معروف أنثي مجهول 5229

 0 غير معروف أنثي مجهول ألف وتسعون 5230

 50 غير معروف كرذ مجهول ألف وواحد وتسعون 5231

 50 غير معروف كرذ مجهول ألف وإثنان وتسعون 5232

 0 غير معروف أنثي مجهول ألف وثالثة وتسعون 5233

 0 غير معروف كرذ مجهول ألف واربعة وتسعون 5234

 0 غير معروف أنثي مجهول ألف وخمسة وتسعون 5235

 0 غير معروف أنثي مجهول ألف وستة وتسعون 5236

 0 غير معروف أنثي مجهول ألف وسبعة وتسعون 5237

 0 غير معروف أنثي مجهول ألف وثمانية وتسعون 5238

 50 غير معروف ثيأن مجهول ألف وتسعة وتسعون 5239

 50 غير معروف كرذ مجهول ألف ومائة 5240

 0 غير معروف أنثي مجهول ألف ومائة وواحد 5241

 0 غير معروف أنثي مجهول ألف ومائة واربعة 5242

 0 غير معروف كرذ مجهول ألف ومائة وثمانية 5243

 50 غير معروف كرذ مجهول ألف ومائة وأحد عشر 5244

 0 غير معروف كرذ وتسعة وثمانونمجهول ألف  5245

 0 غير معروف أنثي مجهول ألف ومائة واربعة عشر 5246

 0 غير معروف أنثي مجهول ألف ومائة وخمسة عشر 5247

 0 غير معروف كرذ مجهول ألف ومائة وثمانية عشر 5248

 50 غير معروف كرذ مجهول ألف ومائة وتسعة عشر 5249

 50 غير معروف كرذ مجهول ألف ومائة وعشرون 5250

 0 غير معروف أنثي مجهول ألف وسبعة وأربعون 5251



 

 احصاءات موسم حج
 في مني 402كشف بأسماء الوفيات حادثة تدافع شارع 

 6241/64/60 

 
 0 غير معروف أنثي مجهول ألف وثمانية وأربعون 5252

 0 غير معروف أنثي مجهول ألف وخمسون 5253

 0 غير معروف أنثي مجهول ألف وواحد وخمسون 5254

 0 غير معروف أنثي مجهول ألف واربعة وخمسون 5255

 50 غير معروف كرذ ول ألف وخمسة وخمسونمجه 5256

 50 غير معروف كرذ مجهول ألف وثمانية وخمسون 5257

 0 غير معروف أنثي مجهول ألف وتسعة وخمسون 5258

 50 غير معروف كرذ مجهول ألف وثالثة وستون 5259

 50 غير معروف كرذ مجهول ألف وستة وستون 5260

 0 ر معروفغي أنثي مجهول ألف وسبعة وستون 5261

 0 غير معروف أنثي مجهول ألف وثمانية وستون 5262

 0 غير معروف أنثي مجهول ألف وسبعون 5263

 50 غير معروف كرذ مجهول ألف وواحد وسبعون 5264

 50 غير معروف كرذ مجهول ألف واربعة وسبعون 5265

 0 غير معروف أنثي مجهول ألف وستة وسبعون 5266

 0 غير معروف أنثي وسبعون مجهول ألف وسبعة 5267

 50 غير معروف كرذ مجهول ألف وثمانية وسبعون 5268

 50 غير معروف كرذ مجهول ألف وستة وأربعون 5269

 0 غير معروف أنثي مجهول ألف وتسعة وسبعون 5270

 50 غير معروف كرذ مجهول ألف وواحد وثمانون 5271

 0 فغير معرو أنثي مجهول ألف وثالثة وثمانون 5272

 0 غير معروف أنثي مجهول ألف واربعة وثمانون 5273

 0 غير معروف أنثي مجهول ألف وخمسة وثمانون 5274

 0 غير معروف أنثي مجهول ألف وستة وثمانون 5275

 0 غير معروف كرذ مجهول ألف وسبعة وثمانون 5276

 50 غير معروف كرذ مجهول ألف وثمانية وثمانون 5277



 

 احصاءات موسم حج
 في مني 402كشف بأسماء الوفيات حادثة تدافع شارع 

 6241/64/60 

 
 0 غير معروف كرذ وخمسةمجهول ألف  5278

 0 غير معروف كرذ مجهول ألف وثمانية 5279

 0 غير معروف كرذ مجهول ألف وعشرة 5280

 0 غير معروف كرذ مجهول ألف وإثنى عشر 5281

 0 غير معروف كرذ مجهول ألف وثالثة عشر 5282

 0 غير معروف كرذ مجهول ألف وخمسة عشر 5283

 0 غير معروف كرذ مجهول ألف وستة عشر 5284

 0 غير معروف كرذ مجهول ألف وسبعة عشر 5285

 0 غير معروف كرذ مجهول ألف وعشرون 5286

 50 غير معروف كرذ مجهول ألف وواحد وعشرون 5287

 0 غير معروف كرذ مجهول ألف وثالثة وعشرون 5288

 0 غير معروف كرذ مجهول ألف واربعة وعشرون 5289

 0 غير معروف كرذ رونمجهول ألف وخمسة وعش 5290

 0 غير معروف كرذ مجهول ألف وستة وعشرون 5291

 0 غير معروف أنثي مجهول ألف وسبعة وعشرون 5292

 50 غير معروف كرذ مجهول ألف وثمانية وعشرون 5293

 50 غير معروف كرذ مجهول ألف وتسعة وعشرون 5294

 0 غير معروف أنثي مجهول ألف وإثنان وثالثون 5295

 0 غير معروف أنثي مجهول ألف وثالثة وثالثون 5296

 0 غير معروف أنثي مجهول ألف واربعة وثالثون 5297

 0 غير معروف أنثي مجهول ألف وستة وثالثون 5298

 0 غير معروف أنثي مجهول ألف وثمانية وثالثون 5299

 0 غير معروف أنثي مجهول ألف وتسعة وثالثون 5300

 50 غير معروف كرذ وأربعونمجهول ألف وواحد  5301

 0 غير معروف أنثي مجهول ألف وثالثة وأربعون 5302

 49 غير معروف أنثي زمرداغاني 5303



 

 احصاءات موسم حج
 في مني 402كشف بأسماء الوفيات حادثة تدافع شارع 

 6241/64/60 

 
 0 غير معروف أنثي مجهول ألف وخمسة وأربعون 5304

 50 غير معروف كرذ مجهول تسعمائة وواحد وخمسون 5305

 50 غير معروف كرذ مجهول تسعمائة وإثنان وخمسون 5306

 50 غير معروف كرذ مجهول تسعمائة وثالثة وخمسون 5307

 0 غير معروف كرذ مجهول عثمان سماو 5308

 50 غير معروف كرذ مجهول تسعمائة وسبعة وخمسون 5309

 0 غير معروف كرذ مجهول تسعمائة وإثنان وستون 5310

 0 غير معروف كرذ مجهول تسعمائة وثالثة وستون 5311

 0 غير معروف أنثي واربعة وستون مجهول تسعمائة 5312

 0 غير معروف كرذ مجهول تسعمائة وستة وستون 5313

 0 غير معروف أنثي مجهول تسعمائة وسبعة وستون 5314

 50 غير معروف أنثي مجهول تسعمائة وتسعة وستون 5315

 50 غير معروف أنثي مجهول تسعمائة وسبعون 5316

 50 غير معروف نثيأ مجهول تسعمائة وواحد وسبعون 5317

 0 غير معروف أنثي مجهول تسعمائه واربعه وسبعون 5318

 50 غير معروف كرذ مجهول تسعمائة وخمسة وسبعون 5319

 60 غير معروف أنثي مجهول تسعمائة وستة وسبعون 5320

 50 غير معروف أنثي مجهول تسعمائة وسبعة وسبعون 5321

 50 روفغير مع أنثي مجهول تاسمدمحمداولو 5322

 50 غير معروف كرذ مجهول تسعمائة وواحد وثمانون 5323

 0 غير معروف كرذ مجهول تسعمائة واربعة وثمانون 5324

 0 غير معروف كرذ مجهول تسعمائة وثمانية وثمانون 5325

 0 غير معروف أنثي مجهول تسعمائة وتسعة وثمانون 5326

 0 غير معروف أنثي مجهول تسعمائة وتسعون 5327

 0 غير معروف أنثي مجهول تسعمائة وواحد وتسعون 5328

 0 غير معروف كرذ مجهول تسعمائة وإثنان وتسعون 5329



 

 احصاءات موسم حج
 في مني 402كشف بأسماء الوفيات حادثة تدافع شارع 

 6241/64/60 

 
 0 غير معروف أنثي مجهول تسعمائة وخمسة وتسعون 5330

 0 غير معروف كرذ مجهول تسعمائة وسبعة وتسعون 5331

 0 غير معروف كرذ مجهول تسعمائة وثمانية وتسعون 5332

 0 غير معروف كرذ مجهول ممادي كابا 5333

 0 غير معروف أنثي مجهول تسعمائة وخمسة عشر 5334

 0 غير معروف أنثي مجهول تسعمائة وثمانية عشر 5335

 0 غير معروف كرذ مجهول تسعمائة وواحد وعشرون 5336

 0 غير معروف أنثي مجهول تسعمائة وثالثة وعشرون 5337

 50 غير معروف أنثي عشرونمجهول تسعمائة وخمسة و 5338

 0 غير معروف أنثي مجهول تسعمائة وستة وعشرون 5339

 50 غير معروف أنثي مجهول تسعمائة وإثنان وثالثون 5340

 0 غير معروف أنثي مجهول تسعمائة وثالثة وثالثون 5341

 50 غير معروف أنثي مجهول تسعمائة واربعة وثالثون 5342

 50 غير معروف كرذ وثالثون مجهول تسعمائة وخمسة 5343

 0 غير معروف أنثي مجهول تسعمائة وتسعة وثالثون 5344

 0 غير معروف كرذ مجهول تسعمائة وإثنان وأربعون 5345

 50 غير معروف كرذ مجهول تسعمائة وثالثة وأربعون 5346

 0 غير معروف أنثي مجهول تسعمائة واربعة وأربعون 5347

 0 غير معروف كرذ ة وأربعونمجهول تسعمائة وخمس 5348

 0 غير معروف كرذ مجهول تسعمائة وستة وأربعون 5349

 0 غير معروف كرذ مجهول تسعمائة وسبعة وأربعون 5350

 0 غير معروف كرذ مجهول ساودوجو 5351

 50 غير معروف كرذ مجهول ثمانمائة وإثنان وثمانون 5352

 0 ير معروفغ أنثي مجهول ثمانمائة وثالثة وثمانون 5353

 50 غير معروف كرذ مجهول ثمانمائة واربعة وثمانون 5354

 50 غير معروف أنثي مجهول ثمانمائة وثمانية وثمانون 5355



 

 احصاءات موسم حج
 في مني 402كشف بأسماء الوفيات حادثة تدافع شارع 

 6241/64/60 

 
 50 غير معروف كرذ مجهول ثمانمائة وتسعة وثمانون 5356

 0 غير معروف أنثي مجهول ثمانمائة وتسعون 5357

 0 وفغير معر أنثي مجهول تسعمائة وثمانية 5358

 0 غير معروف أنثي مجهول ثمانمائة وواحد وثالثون 5359

 50 غير معروف كرذ مجهول ثمانمائة وإثنان وثالثون 5360

 0 غير معروف أنثي مجهول ثمانمائة وثالثة وثالثون 5361

 50 غير معروف كرذ مجهول ثمانمائة وخمسة وثالثون 5362

 0 ر معروفغي أنثي مجهول ثمانمائة وستة وثالثون 5363

 0 غير معروف أنثي مجهول ثمانمائة وسبعة وثالثون 5364

 0 غير معروف أنثي مجهول ثمانمائة وتسعة وثالثون 5365

 50 غير معروف كرذ مجهول ثمانمائة وواحد وأربعون 5366

 50 غير معروف كرذ مجهول ثمانمائة وثالثة وأربعون 5367

 50 غير معروف كرذ مجهول ثمانمائة واربعة وأربعون 5368

 0 غير معروف أنثي مجهول ثمانمائة وخمسة وأربعون 5369

 50 غير معروف كرذ مجهول ثمانمائة وستة وأربعون 5370

 50 غير معروف كرذ مجهول ثمانمائة وسبعة وأربعون 5371

 50 غير معروف كرذ مجهول ثمانمائة وثمانية وأربعون 5372

 0 غير معروف أنثي عونمجهول ثمانمائة وتسعة وأرب 5373

 50 غير معروف كرذ مجهول ثمانمائة وواحد وخمسون 5374

 50 غير معروف أنثي مجهول ثمانمائة وإثنان وخمسون 5375

 50 غير معروف كرذ مجهول ثمانمائة وثالثة وخمسون 5376

 0 غير معروف كرذ مجهول ثمانمائة واربعة وخمسون 5377

 50 غير معروف كرذ مسونمجهول ثمانمائة وستة وخ 5378

 0 غير معروف أنثي مجهول ثمانمائة وسبعة وخمسون 5379

 50 غير معروف كرذ مجهول ثمانمائة وثمانية وخمسون 5380

 50 غير معروف كرذ مجهول ثمانمائة وتسعة وخمسون 5381



 

 احصاءات موسم حج
 في مني 402كشف بأسماء الوفيات حادثة تدافع شارع 

 6241/64/60 

 
 0 غير معروف أنثي مجهول ثمانمائة وستون 5382

 50 غير معروف نثيأ مجهول ثمانمائة وإثنان وستون 5383

 50 غير معروف أنثي مجهول ثمانمائة واربعة وستون 5384

 0 غير معروف أنثي مجهول ثمانمائة وخمسة وستون 5385

 0 غير معروف كرذ مجهول ثمانمائه وسبعه وستون 5386

 0 غير معروف أنثي مجهول ثمانمائة وسبعون 5387

 50 عروفغير م كرذ مجهول ثمانمائة وواحد وسبعون 5388

 50 غير معروف كرذ مجهول ثمانمائة وإثنان وسبعون 5389

 50 غير معروف أنثي مجهول ثمانمائة وثالثة وسبعون 5390

 0 غير معروف أنثي مجهول ثمانمائة واربعة وسبعون 5391

 50 غير معروف كرذ مجهول ثمانمائة وخمسة وسبعون 5392

 0 ر معروفغي أنثي مجهول ثمانمائة وستة وسبعون 5393

 0 غير معروف أنثي مجهول ثمانمائة وسبعة وسبعون 5394

 0 غير معروف أنثي مجهول ثمانمائة وثمانية وسبعون 5395

 50 غير معروف كرذ مجهول ثمانمائة وتسعة وسبعون 5396

 50 غير معروف كرذ مجهول ثمانمائة وثمانون 5397

 0 عروفغير م أنثي مجهول ثمانمائة وواحد وثمانون 5398

 0 غير معروف أنثي مجهول سبعمائة وإثنان وثمانون 5399

 0 غير معروف كرذ مجهول سبعمائة واربعة وثمانون 5400

 40 غير معروف كرذ مجهول سبعمائة وستة وثمانون 5401

 0 غير معروف كرذ مجهول سبعمائة وسبعة وثمانون 5402

 0 غير معروف كرذ مجهول ساني محمد 5403

 0 غير معروف كرذ هول سبعمائة وثالثة وتسعونمج 5404

 0 غير معروف أنثي مجهول سبعمائة وخمسة وتسعون 5405

 0 غير معروف أنثي مجهول سبعمائة وستة وتسعون 5406

 50 غير معروف أنثي مجهول ثمانمائة وواحد 5407



 

 احصاءات موسم حج
 في مني 402كشف بأسماء الوفيات حادثة تدافع شارع 

 6241/64/60 

 
 50 غير معروف كرذ مجهول ثمانمائة وإثنان 5408

 0 غير معروف أنثي عةمجهول ثمانمائة وارب 5409

 50 غير معروف كرذ مجهول ثمانمائة وخمسة 5410

 50 غير معروف كرذ مجهول ثمانمائة وسبعة 5411

 50 غير معروف كرذ مجهول ثمانمائة وثمانية 5412

 50 غير معروف كرذ مجهول ثمانمائة وتسعة 5413

 50 غير معروف كرذ مجهول ثمانمائة وعشرة 5414

 50 غير معروف أنثي انمائة وأحد عشرمجهول ثم 5415

 50 غير معروف كرذ مجهول ثمانمائة وإثني عشر 5416

 50 غير معروف كرذ مجهول ثمانمائة وخمسة عشر 5417

 50 غير معروف كرذ مجهول ثمانمائة وستة عشر 5418

 0 غير معروف أنثي مجهول ثمانمائة وعشرون 5419

 50 غير معروف كرذ مجهول ثمانمائة وواحد وعشرون 5420

 50 غير معروف كرذ مجهول ثمانمائة وإثنان وعشرون 5421

 50 غير معروف كرذ مجهول ثمانمائة وثالثة وعشرون 5422

 0 غير معروف أنثي مجهول ثمانمائة واربعة وعشرون 5423

 50 غير معروف أنثي سيتان منيقارا 5424

 0 روفغير مع أنثي مجهول ثمانمائة وتسعة وعشرون 5425

 50 غير معروف أنثي مجهول سبعمائة وخمسة وثالثون 5426

 50 غير معروف كرذ مجهول سبعمائة وستة وثالثون 5427

 50 غير معروف أنثي مجهول سبعمائة وتسعة وثالثون 5428

 50 غير معروف أنثي مجهول سبعمائة وأربعون 5429

 50 غير معروف كرذ مجهول سبعمائة وواحد وأربعون 5430

 50 غير معروف أنثي مجهول سبعمائة وإثنان وأربعون 5431

 50 غير معروف كرذ مجهول سبعمائة واربعة وأربعون 5432

 50 غير معروف كرذ مجهول سبعمائة وستة وأربعون 5433



 

 احصاءات موسم حج
 في مني 402كشف بأسماء الوفيات حادثة تدافع شارع 

 6241/64/60 

 
 50 غير معروف أنثي مجهول سبعمائة وسبعة وأربعون 5434

 50 فغير معرو كرذ مجهول سبعمائة وثمانية وأربعون 5435

 0 غير معروف أنثي مجهول سبعمائة وتسعة وأربعون 5436

 50 غير معروف كرذ مجهول سبعمائة وواحد وخمسون 5437

 50 غير معروف أنثي مجهول سبعمائة وثالثة وخمسون 5438

 50 غير معروف أنثي مجهول سبعمائة واربعة وخمسون 5439

 50 فغير معرو أنثي مجهول سبعمائة وخمسة وخمسون 5440

 50 غير معروف أنثي مجهول سبعمائة وتسعة وخمسون 5441

 0 غير معروف كرذ مجهول سبعمائة وستون 5442

 0 غير معروف كرذ مجهول سبعمائة وإثنان وستون 5443

 0 غير معروف أنثي مجهول سبعمائة واربعة وستون 5444

 0 غير معروف أنثي مجهول سبعمائة وخمسة وستون 5445

 50 غير معروف أنثي ل سبعمائة وسبعة وستونمجهو 5446

 0 غير معروف أنثي مجهول سبعمائة وثالثة وسبعون 5447

 0 غير معروف كرذ مجهول سبعمائة وخمسة وسبعون 5448

 50 غير معروف كرذ مجهول سبعمائة وستة وسبعون 5449

 0 غير معروف كرذ مجهول سبعمائة وتسعة وسبعون 5450

 0 غير معروف كرذ ة وثمانونمجهول سبعمائ 5451

 50 غير معروف أنثي مجهول ستمائة وسبعة وسبعون 5452

 50 غير معروف أنثي مجهول ستمائة وإثنان وثمانون 5453

 50 غير معروف أنثي مجهول ستمائة وخمسة وثمانون 5454

 50 غير معروف أنثي مجهول ستمائة وسبعة وثمانون 5455

 50 غير معروف كرذ مجهول سبعمائة وواحد 5456

 50 غير معروف كرذ مجهول سبعمائة واربعة 5457

 50 غير معروف أنثي مجهول سبعمائة وخمسة 5458

 50 غير معروف أنثي مجهول سبعمائة وسبعة 5459



 

 احصاءات موسم حج
 في مني 402كشف بأسماء الوفيات حادثة تدافع شارع 

 6241/64/60 

 
 50 غير معروف أنثي مجهول سبعمائة وعشرة 5460

 50 غير معروف أنثي مجهول سبعمائة وإثني عشر 5461

 50 غير معروف كرذ مائة وثالثة عشرمجهول سبع 5462

 68 غير معروف كرذ يوسف محمدكاكوئي 5463

 50 غير معروف أنثي مجهول سبعمائة وإثنان وعشرون 5464

 50 غير معروف أنثي مجهول سبعمائة واربعة وعشرون 5465

 50 غير معروف أنثي مجهول سبعمائة وخمسة وعشرون 5466

 50 غير معروف أنثي ونمجهول سبعمائة وستة وعشر 5467

 50 غير معروف أنثي مجهول سبعمائة وسبعة وعشرون 5468

 50 غير معروف أنثي مجهول سبعمائة وثمانية وعشرون 5469

 0 غير معروف أنثي مجهول سبعمائة وتسعة وعشرون 5470

 50 غير معروف كرذ مجهول سبعمائة وثالثون 5471

 50 غير معروف ركذ مجهول ستمائة واربعة وثالثون 5472

 50 غير معروف أنثي مجهول ستمائة وستة وثالثون 5473

 50 غير معروف كرذ مجهول ستمائة وسبعة وثالثون 5474

 50 غير معروف أنثي مجهول ستمائة وتسعة وثالثون 5475

 50 غير معروف أنثي مجهول ستمائة واربعة وأربعون 5476

 50 ير معروفغ كرذ مجهول ستمائة وخمسة وأربعون 5477

 50 غير معروف كرذ مجهول ستمائة وتسعة وأربعون 5478

 50 غير معروف كرذ مجهول ستمائة واربعة وستون 5479

 34 غير معروف أنثي مجهوله 5480

 50 غير معروف أنثي مجهول ستمائة وثالثة 5481

 50 غير معروف كرذ مجهول ستمائة وخمسة 5482

 50 غير معروف كرذ مجهول ستمائة وعشرة 5483

 0 غير معروف أنثي ناهدكسارعلي 5484

 50 غير معروف أنثي مجهول ستمائة وواحد وعشرون 5485



 

 احصاءات موسم حج
 في مني 402كشف بأسماء الوفيات حادثة تدافع شارع 

 6241/64/60 

 
 50 غير معروف كرذ مجهول ستمائة وإثنان وعشرون 5486

 50 غير معروف أنثي مجهول ستمائة واربعة وعشرون 5487

 50 غير معروف كرذ مجهول ستمائة وإثنان وثالثون 5488

 0 غير معروف كرذ مجهول خمسمائه وثالثه وثمانون 5489

 0 غير معروف كرذ ادماكوني 5490

 0 غير معروف أنثي مجهول خمسمائه وسبعه وثمانون 5491

 0 غير معروف كرذ مجهول خمسمائه وواحدوتسعين 5492

 0 غير معروف كرذ مجهول خمسمائه وثالثه وتسعين 5493

 0 غير معروف أنثي نمجهول خمسمائه وسته وتسعي 5494

 0 غير معروف أنثي مجهول خمسمائه وثمانيه وتسعين 5495

 0 غير معروف أنثي مجهول اربعمائه وتسعه وتسعون 5496

 0 غير معروف كرذ مجهول خمسمائه وتسعه وتسعين 5497

 0 غير معروف أنثي مجهول اربعمائه واثنان وسبعون 5498

 0 غير معروف أنثي مجهول خمسمائه وثمانيه وستين 5499

 0 غير معروف كرذ سليمان كونان 5500

 0 غير معروف كرذ مجهول اربعمائه وخمسه وسبعون 5501

 0 غير معروف أنثي اربعمائه وسته وسبعون 5502

 0 غير معروف كرذ مجهول خمسمائه واربعه وسبعين 5503

 0 غير معروف كرذ مجهول خمسمائه وخمسه وسبعين 5504

 0 غير معروف أنثي ل خمسمائه وثمانيه وسبعينمجهو 5505

 0 غير معروف أنثي مجهول خمسمائه وثمانون 5506

 0 غير معروف أنثي مجهول اربعمائه وخمسه وثمانون 5507

 0 غير معروف كرذ مجهول خمسمائه وواحدوثمانون 5508

 50 غير معروف كرذ مجهول مجهول مجهول 5509

 0 غير معروف أنثي اربعينمجهول حمسمائه وتسعه و 5510

 0 غير معروف كرذ مجهول اربعمائه واربعه وخمسون 5511



 

 احصاءات موسم حج
 في مني 402كشف بأسماء الوفيات حادثة تدافع شارع 

 6241/64/60 

 
 0 غير معروف أنثي مجهول خمسمائه واربعه وخمسين 5512

 0 غير معروف أنثي اربعمائه وستون 5513

 0 غير معروف كرذ مجهول خمسمائه وسته وخمسين 5514

 0 غير معروف أنثي ديبي بنت مبرناني 5515

 0 غير معروف أنثي مجهول وواحدوستين 5516

 0 غير معروف كرذ مجهول خمسمائه وثالثه وستين 5517

 0 غير معروف كرذ مجهول اربعمائه واربعه وعشرون 5518

 0 غير معروف كرذ مجهول خمسمائه وثمانيه وعشرون 5519

 0 غير معروف كرذ مجهول اربعمائه وخمسه وعشرون 5520

 0 غير معروف كرذ وثالثين مجهول خمسمائه 5521

 0 غير معروف كرذ مجهول خمسمائه وثالثه ثالثين 5522

 0 غير معروف أنثي مجهول خمسمائه واربعه وثالثين 5523

 0 غير معروف أنثي مجهول خمسمائه واربعين 5524

 0 غير معروف أنثي مجهول اربعمائه واربعون 5525

 0 غير معروف أنثي مجهول خمسمائه وسته واربعين 5526

 0 غير معروف أنثي مجهول اربعمائه وتسعه واربعون 5527

 0 غير معروف كرذ اربعمائه وعشره 5528

 0 غير معروف كرذ مجهول خمسمائه واحدىعشر 5529

 0 غير معروف كرذ مجهول ثالثمائه وواحدوتسعون 5530

 0 غير معروف أنثي مجهول ثالثمائه وثالثه وتسعون 5531

 0 غير معروف كرذ ول خمسمائه وسبعه عشرمجه 5532

 0 غير معروف أنثي مجهول ثالثمائه وسبعه وتسعون 5533

 0 غير معروف كرذ مجهول خمسمائه وعشرون 5534

 0 غير معروف كرذ مجهول اربعمائه وعشرون 5535

 0 غير معروف كرذ مجهول اربعمائه وواحدوعشرون 5536

 0 غير معروف أنثي نمجهول وخمسمائه وسبعه وعشرو 5537



 

 احصاءات موسم حج
 في مني 402كشف بأسماء الوفيات حادثة تدافع شارع 

 6241/64/60 

 
 0 غير معروف أنثي مجهول ثالثمائه وسبعون 5538

 0 غير معروف أنثي مجهول ثالثمائه واثنان وسبعون 5539

 0 غير معروف أنثي مجهول ثالثمائه وخمسه وسبعون 5540

 0 غير معروف كرذ مجهول ثالثمائه وسته وسبعون 5541

 0 ير معروفغ أنثي مجهول ثالثمائه وسبعه وسبعون 5542

 0 غير معروف أنثي مجهول خمسمائه وخمسه 5543

 0 غير معروف كرذ مجهول ثالثمائه وثمانون 5544

 0 غير معروف كرذ مجهول اربعمائه وثمانيه 5545

 0 غير معروف أنثي مجهول ثالثمائه وتسعه عشر 5546

 0 غير معروف كرذ مجهول ثالثمائه واثنان وعشرون 5547

 0 غير معروف أنثي الثمائه وخمسه وعشرونمجهول ث 5548

 0 غير معروف كرذ مجهول ثالثمائه وتسعه وعشرون 5549

 0 غير معروف كرذ مجهول ثالثمائه وثالثون 5550

 0 غير معروف كرذ مجهول ثالثمائه وسبعه وثالثون 5551

 0 غير معروف أنثي مجهول ثالثمائه واثنان واربعون 5552

 0 غير معروف أنثي ه واثنان وخمسونمجهول ثالثمائ 5553

 0 غير معروف أنثي مجهول ثالثمائه وسبعه وخمسون 5554

 0 غير معروف كرذ مجهول ثالثمائه وتسعه وخمسون 5555

 0 غير معروف كرذ مجهول ثالثمائه واثنان وستون 5556

 0 غير معروف أنثي مجهول ثالثمائه وخمسه وستون 5557

 0 غير معروف كرذ مجهول اربعمائه 5558

 0 غير معروف أنثي مجهول مائتين وتسعه وثمانون 5559

 0 غير معروف كرذ مجهول مائتين وواحدوتسعون 5560

 0 غير معروف أنثي مجهول مائتين وثمانيه وتسعون 5561

 0 غير معروف كرذ مجهول ثالثمائه واربعه 5562

 0 غير معروف أنثي مجهول ثالثمائه وخمسه 5563



 

 احصاءات موسم حج
 في مني 402كشف بأسماء الوفيات حادثة تدافع شارع 

 6241/64/60 

 
 50 غير معروف كرذ مجهول 5564

 60 غير معروف أنثي مجهوله 5565

 0 غير معروف كرذ مجهول سبعه 5566

 0 غير معروف كرذ مجهول مائتين واثنان 5567

 0 غير معروف أنثي مجهول مائتين وواحدوخمسون 5568

 0 غير معروف كرذ مجهول مائتين واربعه وخمسون 5569

 0 غير معروف أنثي ونمجهول مائتين وسبعه وخمس 5570

 0 غير معروف كرذ مجهول مائتين وثمانيه وخمسون 5571

 0 غير معروف كرذ مرادعلي اصغر 5572

 68 غير معروف أنثي بي بي حسينه خاتون 5573

 0 غير معروف كرذ مجهول مائتين وتسعه وستون 5574

 0 غير معروف كرذ مجهول مائتين واثنان وسبعون 5575

 0 غير معروف أنثي ائتين واثني عشرمجهول م 5576

 0 غير معروف كرذ مجهول مائتين وسبعه عشر 5577

 38 غير معروف كرذ مجهول 5578

 0 غير معروف أنثي مجهول مائتين وسبعه وعشرون 5579

 0 غير معروف كرذ مجهول مائتين واثنان وثالثون 5580

 0 غير معروف أنثي مجهول مائتين وسبعه وثالثون 5581

 0 غير معروف أنثي مجهول المائه وثالثه وسبعون 5582

 0 غير معروف كرذ مجهول المائه وخمسه وسبعون 5583

 0 غير معروف أنثي مجهول المائه وسته وسبعون 5584

 0 غير معروف كرذ مجهول المائه وواحدوثمانون 5585

 0 غير معروف كرذ مجهول المائه وثالثه وثمانون 5586

 0 غير معروف كرذ المائه وتسعه وثمانونمجهول  5587

 0 غير معروف أنثي مجهول المائه وتسعون 5588

 0 غير معروف أنثي مجهول المائتين 5589



 

 احصاءات موسم حج
 في مني 402كشف بأسماء الوفيات حادثة تدافع شارع 

 6241/64/60 

 
 0 غير معروف كرذ مجهول اثنين 5590

 0 غير معروف كرذ مجهول اربعه 5591

 0 غير معروف كرذ مجهول خمسه 5592

 0 غير معروف كرذ مجهول سته 5593

 0 غير معروف كرذ مجهول ثمانيه 5594

 0 غير معروف كرذ مجهول تسعه 5595

 0 غير معروف كرذ مجهول المئه والواحدوالخمسون 5596

 0 غير معروف كرذ مجهول عشره 5597

 0 غير معروف كرذ مجهول احدىعشر 5598

 0 غير معروف كرذ مجهول اثنا عشر 5599

 0 غير معروف كرذ مجهول ثالثه عشر 5600

 0 غير معروف كرذ مجهول اربعه عشر 5601

 0 غير معروف كرذ مجهول خمسه عشر 5602

 0 غير معروف كرذ مجهول سته عشر 5603

 58 غير معروف كرذ جوادنامزي حسن 5604

 0 غير معروف كرذ مجهول المائه واثنان وستون 5605

 0 غير معروف كرذ مجهول المائه وثالثه وستون 5606

 0 غير معروف كرذ سبعه عشر مجهول 5607

 0 غير معروف أنثي مجهول المائه واثنان وسبعون 5608

 0 غير معروف كرذ مجهول المائه وخمسه عشر 5609

 0 غير معروف أنثي ساراكل 5610

 0 غير معروف أنثي مجهول المائه وعشرون 5611

 0 غير معروف كرذ مجهول المائه وسبعه وعشرون 5612

 60 غير معروف ركذ مجهول 5613

 0 غير معروف كرذ مجهول 5614

 50 غير معروف كرذ م 5615



 

 احصاءات موسم حج
 في مني 402كشف بأسماء الوفيات حادثة تدافع شارع 

 6241/64/60 

 
 0 غير معروف كرذ مجهول المائه وثالثه وثالثون 5616

 0 غير معروف كرذ مجهول ثالثه 5617

 0 غير معروف كرذ مجهول المائه وسبعه وثالثون 5618

 0 غير معروف أنثي مجهول المائه واربعه واربعون 5619

 0 غير معروف أنثي مجهول الخامس والسبعون 5620

 0 غير معروف كرذ بخش محمدفقير 5621

 0 غير معروف أنثي مجهول الرابع والثمانون 5622

 0 غير معروف كرذ مجهول السادس والثمانون 5623

 0 غير معروف كرذ مجهول السابع والثمانون 5624

 0 غير معروف كرذ راسااموسى 5625

 0 غير معروف أنثي الواحدوالتسعونمجهول  5626

 0 غير معروف أنثي مجهول الثالث والتسعون 5627

 0 غير معروف كرذ مجهول السادس والتسعون 5628

 0 غير معروف كرذ مجهول السابع والتسعون 5629

 0 غير معروف أنثي مجهول التاسع والتسعون 5630

 60 غير معروف أنثي مجهول 5631

 0 غير معروف كرذ دس واالربعونمجهول السا 5632

 0 غير معروف كرذ مجهول الواحدوالخمسون 5633

 0 غير معروف كرذ مجهول السابع والخمسون 5634

 0 غير معروف كرذ مجهول الستون 5635

 0 غير معروف أنثي تيفاباهام 5636

 0 غير معروف كرذ مجهول الرابع والستون 5637

 0 عروفغير م كرذ مجهول السبعون 5638

 0 غير معروف كرذ مجهول الواحدوالسبعون 5639

 0 غير معروف كرذ مجهول الثاني والسبعون 5640

 0 غير معروف كرذ مجهول اربعه 5641



 

 احصاءات موسم حج
 في مني 402كشف بأسماء الوفيات حادثة تدافع شارع 

 6241/64/60 

 
 0 غير معروف أنثي مجهول الحادي عشر 5642

 0 غير معروف أنثي مجهول الثالث عشر 5643

 0 غير معروف كرذ مجهول الثامن عشر 5644

 0 غير معروف كرذ ول التاسع عشرمجه 5645

 0 غير معروف كرذ مجهول ثالثه 5646

 70 غير معروف أنثي مجهوله رقم 5647

 60 غير معروف كرذ مجهول سبعه ذات البشره السوداء 5648

 70 غير معروف كرذ مجهول 5649

 52 غير معروف أنثي طاهر سامر 5650

 25 غير معروف أنثي مجهوله 5651

 75 غير معروف أنثي عايشه نور احمد نوره 5652

 50 غير معروف كرذ مجهول 5653

 50 غير معروف كرذ مجهول 5654

 25 غير معروف كرذ مجهول 5655

 50 غير معروف كرذ مجهول 5656

 60 غير معروف كرذ حامد احمد حامد 5657

 50 غير معروف كرذ مجهول 5658

 50 غير معروف كرذ مجهول 5659

 0 غير معروف كرذ 1203002200ل مجهول مجهول مجهو 5660

 50 غير معروف كرذ مجهول مائه وسته وثمانون 5661

 40 غير معروف كرذ مجهول مائه وثمانيه وثمانون 5662

 65 غير معروف كرذ مجهول 5663

 30 غير معروف كرذ مجهول االسم والهويه 5664

 65 غير معروف كرذ مجهول 5665

 60 ير معروفغ كرذ مجهول 5666

 40 غير معروف أنثي مجهوله ثالثه وثالثون 5667



 

 احصاءات موسم حج
 في مني 402كشف بأسماء الوفيات حادثة تدافع شارع 

 6241/64/60 

 
 30 غير معروف أنثي مجهوله 5668

 0 غير معروف كرذ مجهول 5669

 30 غير معروف أنثي 1203002292مجهول مجهول مجهول  5670

 40 غير معروف أنثي مجهوله 5671

 40 غير معروف كرذ مجهول 5672

 50 غير معروف كرذ مجهول 5673

 65 غير معروف كرذ 1203002013مجهول مجهول مجهول  5674

 50 غير معروف كرذ مجهول 5675

 45 غير معروف أنثي مجهوله رقم سته وعشرون 5676

 40 غير معروف كرذ مجهول رقم خمسه وعشرون 5677

 35 غير معروف كرذ مجهول 5678

 50 غير معروف كرذ مجهول 5679

 30 غير معروف كرذ عه وخمسونمجهول اربعمائه وتس 5680

 80 غير معروف أنثي قول شونا عبدالحق 5681

 0 غير معروف كرذ ميغا زكريا 5682

 40 غير معروف كرذ مجهول 5683

 60 غير معروف كرذ 1203002232مجهول مجهول مجهول  5684

 60 غير معروف أنثي قدسيه طاهر 5685

 50 ير معروفغ كرذ مجهول ثالثمائه وخمسه وتسعون 5686

 50 غير معروف كرذ مجهول ثالثمائه وثمانيه وتسعون 5687

 50 غير معروف كرذ مجهول 5688

 45 غير معروف كرذ مجهول 5689

 40 غير معروف كرذ محهول 5690

 0 غير معروف كرذ مجهول رقمر 5691

 75 غير معروف أنثي مجهوله 5692

 0 غير معروف أنثي مجوله الهويه 5693



 

 احصاءات موسم حج
 في مني 402كشف بأسماء الوفيات حادثة تدافع شارع 

 6241/64/60 

 
 14 غير معروف كرذ 1203002063مجهول مجهول مجهول  5694

 5 غير معروف كرذ مجهول الهويه 5695

 28 غير معروف كرذ مجهول 5696

 50 غير معروف أنثي مجهوله 5697

 40 غير معروف كرذ مجهول سته وستون 5698

 0 غير معروف كرذ مجهول سته وثمانون 5699

 35 عروفغير م كرذ مجهول خمسه وثمانون 5700

 31 غير معروف أنثي مجهول واحدواربعون 5701

 26 غير معروف كرذ 1603002330مجهول مجهول مجهول  5702

 50 غير معروف كرذ مجهول 5703

 40 غير معروف كرذ مجهول 5704

 35 غير معروف كرذ ياسراحمدطميحي 5705

 40 غير معروف أنثي مجهوله 5706

 50 روفغير مع كرذ مجموعه عظام 5707

 55 غير معروف أنثي مجهوله 5708

 66 غير معروف كرذ مجهول 5709

 50 غير معروف كرذ مجهول 5710

 50 غير معروف كرذ مجهول 5711

 40 غير معروف كرذ مجهول 5712

 0 غير معروف كرذ 1203002233مجهول مجهول مجهول  5713

 20 غير معروف كرذ مجهول 5714

 50 عروفغير م كرذ مجهوله 5715

 0 غير معروف أنثي مجهول 5716

 50 غير معروف أنثي مجهوله 5717

 25 غير معروف كرذ مجهول رقم اربعمائه وثالثون 5718

 50 غير معروف أنثي مجهوله 5719



 

 احصاءات موسم حج
 في مني 402كشف بأسماء الوفيات حادثة تدافع شارع 

 6241/64/60 

 
 50 غير معروف كرذ مجهول 5720

 54 غير معروف كرذ شوقي عمر راشد العدواني 5721

 48 معروفغير  كرذ مجهول مجهول مجهول 5722

 80 غير معروف كرذ مجهول مجهول مجهول 5723

 71 غير معروف أنثي فاطمه احمد سرير 5724

 51 غير معروف أنثي صفاء عبدالمحسن النحاس 5725

 70 غير معروف كرذ حسين عباس حسين 5726

 60 غير معروف كرذ مجهول مجهول مجهول 5727

 0 غير معروف كرذ مجهول الهويه 5728

 30 غير معروف كرذ محمد نعيم فضل حسين 5729

 60 غير معروف كرذ مجهول 5730

 48 غير معروف كرذ مجهول مجهول 5731

 55 غير معروف كرذ مجهول مجهول مجهول 5732

 0 غير معروف كرذ مجهول اشالء 5733

 0 غير معروف كرذ مجهول مجموعه اشالء 5734

 0 غير معروف كرذ مجهول اعضاءبشريه 5735

 60 غير معروف كرذ مجهول مجهول مجهول 5736

 0 غير معروف كرذ مجهول مجهول مجهول 5737

 0 غير معروف كرذ مجموعه اشالء 5738

 0 غير معروف أنثي مجهول رقم ثالثه 5739

 0 غير معروف كرذ مجهول 5740

 0 غير معروف كرذ مجهول ثمانيه 5741

 0 غير معروف كرذ مجموعه اشالءثالثه 5742

 0 غير معروف أنثي مجهول الثاني عشر 5743

 0 غير معروف كرذ مجموعه اشالءرقم اربعه 5744

 0 غير معروف كرذ مجموعه اشالءرقم خمسه 5745



 

 احصاءات موسم حج
 في مني 402كشف بأسماء الوفيات حادثة تدافع شارع 

 6241/64/60 

 
 0 غير معروف كرذ مجهول رقم التاسع عشر 5746

 0 غير معروف أنثي مجهول رقم السادس عشر 5747

 0 غير معروف كرذ مجموعه اشالءسته 5748

 40 غير معروف كرذ مجهول رقم ثمانون 5749

 40 غير معروف كرذ مجهول 5750

 50 غير معروف كرذ مجهول مجهول مجهول 5751

 41 غير معروف كرذ مجهول مجهول مجهول 5752

 0 غيني أنثي مجهول زيالتواور 5753

 50 غيني كرذ سيبري 5754

 28 غيني أنثي حواءشعيب 5755

 74 ينيغ كرذ يوب ابوبكر 5756

 59 فرنسي كرذ زيتونه نيباري 5757

 70 فرنسي كرذ باتشامياه 5758

 74 فرنسي كرذ يفس ادرين جورجاتي 5759

 36 فلبيني كرذ جهاني اي ارتول 5760

 65 فلبيني كرذ محمديوسف 5761

 35 فلبيني كرذ شروين زاموديو 5762

 61 فلبيني كرذ بيفيل فلورتنيو 5763

 53 فلبيني كرذ هاشم صقور 5764

 35 فلبيني كرذ الفين فيالمور 5765

 35 فلبيني كرذ الن فالمورياابوغان 5766

 37 فلبيني كرذ سامي كاميردونا 5767

 80 فلسطيني كرذ محمدسامي صالح ماجداسعد 5768

 69 فلسطيني أنثي صفاسالم زخروف 5769

 55 فلسطيني أنثي فاطمةمحمودشلبي 5770

 49 فلسطيني كرذ بدوائل علي الع 5771



 

 احصاءات موسم حج
 في مني 402كشف بأسماء الوفيات حادثة تدافع شارع 

 6241/64/60 

 
 59 فلسطيني أنثي فاطمه شلبي محمود 5772

 59 فلسطيني كرذ عبدالرحيم عوده فالوحي 5773

 66 فلسطيني كرذ مصطفىسليمان 5774

 77 فلسطيني كرذ محمود احمد مليطات 5775

 63 فلسطيني كرذ محمديوسف محمدالجرجاوي 5776

 81 سطينيفل أنثي سنيوره رمضان عرابي الدكروري 5777

 77 فلسطيني أنثي عزيزه اديب ابوحجر 5778

 6 فلسطيني كرذ احمد حسن احمد حواس 5779

 75 فلسطيني كرذ سعدي رباح عدس 5780

 23 فلسطيني أنثي جمانه نبيل 5781

 60 فلسطيني كرذ عبدالماجد طاهر حسن الجمل 5782

 68 فلسطيني كرذ محمودمحمدالبشيتي 5783

 77 فلسطيني كرذ اسمصالح احمدق 5784

 0 كمروني كرذ مجهول عثمانوزومراكو 5785

 0 كمروني كرذ مجهول ايدي اومارسانت 5786

 0 كمروني أنثي مجهول دين حاتوديدي 5787

 0 كمروني أنثي مجهول داداجي هابيرجاتو 5788

 70 كمروني كرذ مجهول ألف وسبعمائة واربعة عشر 5789

 0 مرونيك كرذ مجهول فادي ابا 5790

 0 كمروني أنثي مجهول الف وستمائه وثمانيه وخمسون 5791

 0 كمروني كرذ مجهول مروه سيدي 5792

 0 كمروني كرذ مجهول جاجانابوبكري 5793

 0 كمروني أنثي مجهول داهيوراستجوليد 5794

 0 كمروني كرذ مجهول زكرياادمو 5795

 0 كمروني كرذ مجهول ألف وخمسمائة وستة 5796

 0 كمروني كرذ مجهول هاروناالوا 5797



 

 احصاءات موسم حج
 في مني 402كشف بأسماء الوفيات حادثة تدافع شارع 

 6241/64/60 

 
 0 كمروني أنثي مجهول هامادوايريما 5798

 0 كمروني أنثي مجهول فاطيماتوحمادو 5799

 0 كمروني أنثي مجهول دينىرقيه انو 5800

 70 كمروني أنثي مجهول فاطمه توديدي 5801

 50 كمروني كرذ مجهول ألفان وإثنان وثمانون 5802

 30 كمروني كرذ وستة وثمانونمجهول ألفان  5803

 50 كمروني أنثي مجهول اسياءتويبسي 5804

 0 كمروني كرذ مجهول عبدوابا 5805

 0 كمروني أنثي مجهول ندجيداداود 5806

 30 كمروني كرذ مجهول عمروبوبا 5807

 0 كمروني أنثي مجهول استااس ادم 5808

 60 كمروني أنثي مجهول ادريواسيانو 5809

 60 كمروني أنثي ول ادم هادجارانومجه 5810

 0 كمروني كرذ مجهول سايهوعبدهللا 5811

 0 كمروني أنثي مجهول ساتبداني دجارا 5812

 50 كمروني أنثي دادارجي 5813

 56 كمروني أنثي يوهاستوعيسىميكانو 5814

 65 كمروني كرذ عمروندزي 5815

 35 كمروني أنثي عباسوديدجا 5816

 50 كمروني أنثي جيبامجهول عمرو 5817

 0 كمروني أنثي مجهول رقيه ثولي مابي 5818

 50 كمروني أنثي فاطمه يوكا 5819

 0 كمروني أنثي ايمنوانيس 5820

 50 كمروني أنثي مجهول سبعمائة وثالثة 5821

 50 كمروني أنثي رمله ادمو 5822

 0 كمروني كرذ عبدهللا يوسف 5823



 

 احصاءات موسم حج
 في مني 402كشف بأسماء الوفيات حادثة تدافع شارع 

 6241/64/60 

 
 50 كمروني أنثي ونمجهول ستمائة وخمسة وست 5824

 63 كمروني كرذ موسىبوندي 5825

 50 كمروني أنثي مجهول ستمائة وعشرون 5826

 0 كمروني كرذ حامدوابوبكر 5827

 0 كمروني أنثي نيني مرياما 5828

 0 كمروني كرذ ديوامحمد 5829

 0 كمروني كرذ عثمان علي 5830

 0 كمروني أنثي مريم بنت عمر 5831

 0 كمروني كرذ سمائه وخمسه وستنينمجهول خم 5832

 0 كمروني كرذ بوبوعبدالكريم 5833

 0 كمروني كرذ بيبومحمودريجباتي 5834

 0 كمروني كرذ عمرويرو 5835

 0 كمروني أنثي واواناني سانو 5836

 65 كمروني كرذ عثمانونانا 5837

 0 كمروني أنثي فاطمه كوباياعبدالرحمن 5838

 0 مرونيك أنثي باباماما 5839

 0 كمروني أنثي الدىعيسىتو 5840

 58 كمروني أنثي فاطمه توابيسي 5841

 64 كويتي كرذ هوران عائدعوض المطرفي 5842

 50 كيني كرذ مجهول ألفان وثالثة وثمانون 5843

 60 كيني كرذ ايغواوالشيخ 5844

 46 كيني أنثي مجهول حليمه وارسام جوليد 5845

 0 كيني ثيأن زينب حاجي عمر 5846

 31 كيني كرذ عبدالناصرعلي معو 5847

 60 كيني كرذ مهان حاجي شيخ 5848

 53 كيني كرذ ادن حسن عليو 5849



 

 احصاءات موسم حج
 في مني 402كشف بأسماء الوفيات حادثة تدافع شارع 

 6241/64/60 

 
 63 لبناني كرذ شريف عبدالغني 5850

 60 لبناني كرذ عقل احمدحسين 5851

 60 لبناني أنثي صباح قاسم زين 5852

 65 لبناني كرذ علي محمدايوب 5853

 60 لبناني كرذ دعواداحمدمحم 5854

 57 لبناني كرذ وجيه ابراهيم مصطفى 5855

 76 لبناني كرذ محمدالشيخ علي العسيلي 5856

 69 ليبي أنثي فاطمه فنتورعبدالسالم 5857

 0 ليبي أنثي مجهول مبروكه حمدعبدالسالم 5858

 74 ليبي أنثي عزيزه سعدموسىالعالم 5859

 66 ليبي أنثي رفاديمجهول قسامي الجبالي علي ال 5860

 41 ليبي كرذ يوسف الهادي يوسف 5861

 56 ليبي أنثي فاطمه عبدالحميدمحمد 5862

 53 ليبي أنثي عائشه محمدمحمد 5863

 64 ليبي كرذ نورالدين محمدحسين 5864

 0 ليبي أنثي مجهول ساله محمدالفقي 5865

 0 ليبي كرذ محمدالطيب الطاهرطالب 5866

 0 ليبي كرذ عمران ابشر 5867

 80 ليبي كرذ حسن محمودمحجوب موسى 5868

 75 ليبي أنثي امنه محمدالكرزاب 5869

 57 ليبي أنثي الزهرهالبسطامي محمدالشعراني 5870

 70 ليبي أنثي فاطمه محمدالدوراني 5871

 66 ليبي كرذ جمعه الالفي فرج االفي 5872

 60 ليبي كرذ احمدعطاهللا عبدالحفيظ ابراهيم 5873

 60 ليبي أنثي فاطمه عبدالجليل 5874

 0 مالي كرذ مجهول ابراهيم سينجار 5875



 

 احصاءات موسم حج
 في مني 402كشف بأسماء الوفيات حادثة تدافع شارع 

 6241/64/60 

 
 0 مالي أنثي مجهول ممي توري ني 5876

 0 مالي أنثي مجهول الماتاسيديب 5877

 0 مالي كرذ مجهول كوناتي داودا 5878

 0 مالي كرذ مجهول ناطوماطاسان 5879

 0 مالي كرذ مجهول ألف وسبعمائة وثالثة وستون 5880

 0 مالي كرذ مجهول رومناتراوري 5881

 0 مالي كرذ مجهول قوتنسيراكمار 5882

 0 مالي أنثي مجهول وادياكيتا 5883

 0 مالي أنثي مجهول ماميناتاكوني تراوري 5884

 0 مالي أنثي مجهول ماتوماتاكوما 5885

 0 مالي أنثي مجهول كدنيوصيدري 5886

 0 مالي كرذ مجهول مان دياحسين 5887

 0 مالي كرذ مجهول عبدهللا ليبروس 5888

 74 مالي أنثي فاطمه عبدهللا سمبو 5889

 70 مالي كرذ مجهول دايوسورو 5890

 0 مالي كرذ مجهول شكانا 5891

 58 مالي أنثي مجهول سبوري سوه 5892

 0 مالي أنثي مجهول سيداباقواياكو 5893

 0 مالي كرذ مجهول دابوبيوداه ي 5894

 0 مالي أنثي مجهول ألف وأربعمائة وستة وثمانون 5895

 0 مالي أنثي مجهول ألف ومائتان وثالثة وعشرون 5896

 0 مالي أنثي مجهول ألف ومائتان وخمسة وثالثون 5897

 0 مالي كرذ مجهول حيارويعقوبا 5898

 0 مالي أنثي مجهول مانتين كان 5899

 0 مالي أنثي مجهول موكوكيتا 5900

 0 مالي أنثي مجهول استان كاميوكو 5901



 

 احصاءات موسم حج
 في مني 402كشف بأسماء الوفيات حادثة تدافع شارع 

 6241/64/60 

 
 0 مالي أنثي مجهول كاني ممادو 5902

 0 مالي أنثي مجهول سليمان بالو 5903

 0 مالي كرذ مجهول عبدالرحمن سيديبي 5904

 0 مالي كرذ مجهول مريم سوكو 5905

 60 مالي كرذ مجهول عيسىكوني 5906

 0 مالي كرذ مجهول تراوري مامادو 5907

 60 مالي كرذ مجهول بونغلي فود 5908

 50 مالي كرذ مجهول ابراهيماسيدلي 5909

 0 مالي أنثي مجهول دجنبوسما 5910

 0 مالي كرذ مجهول ماهامدوسيال 5911

 50 مالي كرذ مجهول يوباكراوري 5912

 60 مالي كرذ مجهول داوداسماكي 5913

 55 مالي أنثي سامي مائه زياره 5914

 14 مالي أنثي لويتاني اينازومامينة ا 5915

 86 مالي كرذ حماحمادالخير 5916

 40 مالي كرذ مجهول عثمان داو 5917

 0 مالي أنثي مجهول زينب كارمبي 5918

 60 مالي أنثي مجهول دجوماساكابليا 5919

 71 مالي كرذ عربي سعداد 5920

 70 مالي كرذ مجهول 5921

 55 مالي كرذ بوركاي صوت 5922

 22 مالي أنثي بنت سيال 5923

 55 مالي أنثي هاوابنت مارادومي 5924

 0 مالي أنثي مجهوالحمدىسماهاتو 5925

 50 مالي كرذ مجهول مهادوبنيكو 5926

 0 مالي أنثي مجهول امنتاهديه 5927



 

 احصاءات موسم حج
 في مني 402كشف بأسماء الوفيات حادثة تدافع شارع 

 6241/64/60 

 
 0 مالي كرذ مجهول اومرنوهوم يولي 5928

 0 مالي كرذ مجهول حيتونادى 5929

 50 اليم كرذ علي سيدبان 5930

 0 مالي أنثي مجهول كوثراوجنيب 5931

 0 مالي أنثي مجهول مايساتوكوني 5932

 81 مالي أنثي سنجاركوموسو 5933

 46 مالي كرذ كوماعمركاراموكج 5934

 0 مالي أنثي تاناديقاتا 5935

 24 مالي كرذ المامي تراوري 5936

 68 مالي كرذ ابوبكرمحمودو 5937

 0 مالي ركذ سيدي قلوبالي 5938

 0 مالي كرذ بالكوي سامبا 5939

 0 مالي كرذ امادوبالل 5940

 28 مالي كرذ باسوم شيخ اماموم 5941

 0 مالي أنثي ديباتومينو 5942

 0 مالي كرذ امادوديالو 5943

 69 مالي أنثي دياراامنياتا 5944

 52 مالي أنثي ساليماتاسي سوقو 5945

 0 مالي أنثي اليماوامي 5946

 0 مالي كرذ ابيسابرايل 5947

 51 مالي كرذ عيسىكيتا 5948

 56 مالي أنثي كياتوتمبلي 5949

 49 مالي أنثي مريم كوركاما 5950

 0 مالي أنثي اوهوتداورى 5951

 0 مالي أنثي كادياتوكولي بالي 5952

 0 مالي كرذ اليمن جولي وي 5953



 

 احصاءات موسم حج
 في مني 402كشف بأسماء الوفيات حادثة تدافع شارع 

 6241/64/60 

 
 35 مالي أنثي حاتمه دوكوري 5954

 0 مالي كرذ يالتشيروسوما 5955

 0 مالي أنثي حبيب دياسي 5956

 65 مالي كرذ درايراامادو 5957

 0 مالي كرذ مريان بيالو 5958

 0 مالي أنثي فاطمه نبليي 5959

 71 مالي كرذ ادم ديالو 5960

 69 مالي كرذ سليمان توري 5961

 0 مالي كرذ بان جيوقوثاهي 5962

 39 مالي كرذ عبدالرحمن سيدي 5963

 60 مالي أنثي فاطمتديباتي 5964

 50 مالي كرذ امادودرام 5965

 46 مالي كرذ امادوحانوفر 5966

 0 مالي كرذ زامان كاتي 5967

 0 مالي كرذ ديكوحامادو 5968

 62 مالي كرذ كيتاحمادو 5969

 60 مالي كرذ لدكه الياس 5970

 70 مالي كرذ الفاسيدوتتبيم 5971

 19 مالي كرذ رقيه احمدصالح 5972

 55 مالي كرذ ابوبكر عثمان 5973

 94 مالي كرذ جاالي مهاجر 5974

 75 مالي أنثي واشيماعمر 5975

 7 مالي كرذ عيسىعلي 5976

 70 مالي كرذ يعقوب ماتري 5977

 51 مالي كرذ موسى محمد علي 5978

 25 مالي كرذ علي علي 5979



 

 احصاءات موسم حج
 في مني 402كشف بأسماء الوفيات حادثة تدافع شارع 

 6241/64/60 

 
 75 مالي أنثي رحمه ابوبكرادريس 5980

 40 مالي كرذ دهللا عيسىعب 5981

 82 مالي كرذ عثمان كناني 5982

 79 مالي أنثي تلميت حسين 5983

 84 مالي أنثي تماماني اياندا 5984

 60 مالي كرذ تجيمي منير 5985

 49 مالي كرذ محمدزروت االنصاري 5986

 37 مالي أنثي عائشه سليمان عبدو 5987

 85 مالي كرذ باه سيبال 5988

 50 مالي أنثي ه الطيبزهر 5989

 60 مالي أنثي خديجه اغليت 5990

 49 مالي أنثي عايشه ابى 5991

 50 مالي كرذ محمد امين االنصاري 5992

 57 مالي كرذ نوح الطاهرسامبا 5993

 13 مالي أنثي مريم بتجاني انغويا 5994

 65 مالي كرذ اسلم محمد بكر 5995

 73 مالي كرذ داود ادم فانزيرا 5996

 29 مالي كرذ عبدالمجيد ابراهيم اوفين 5997

 13 مالي أنثي سميره يحي 5998

 55 مالي كرذ اغلس ادرازالغاوي 5999

 94 مالي أنثي جده البشيرجادا 6000

 80 مالي أنثي واراب اليناالمحمود 6001

 52 مالي كرذ تعاليف موسى 6002

 57 مالي أنثي رقيه محمداالمين 6003

 80 مالي أنثي دريسلمىكن 6004

 60 مالي كرذ سعيدوعلي كارمبي 6005



 

 احصاءات موسم حج
 في مني 402كشف بأسماء الوفيات حادثة تدافع شارع 

 6241/64/60 

 
 50 مالي أنثي عائشه محمداالنصاري 6006

 7 مالي أنثي فاطمه الياس 6007

 3 مالي كرذ محمدوبراالهدى 6008

 38 مالي أنثي فاطمه سيدي محمد 6009

 50 مالي كرذ علي مهاساني 6010

 62 مالي كرذ عبدالعزيزعبدالحي مايجا 6011

 50 مالي كرذ بكرمحمدمحمدهاني 6012

 43 مالي أنثي حواءمحمد 6013

 80 مالي كرذ مهوده وليت 6014

 89 مالي أنثي مونتورابتني 6015

 24 مالي كرذ احمدموسى 6016

 87 مالي كرذ سيد المختار محمد 6017

 92 مالي كرذ فاطمه محمداالنصاري 6018

 62 مالي كرذ مصطفىمحمدحسن 6019

 72 مالي كرذ عفر سعيد حيدرا 6020

 58 مالي أنثي فاشيماسيسي 6021

 79 مالي كرذ احمدالغازي 6022

 29 مالي كرذ بوكاري ابراهيم نورصالح 6023

 24 مالي كرذ عثمان هامادون 6024

 49 مالي أنثي فاطمه علي محمد 6025

 63 مالي أنثي نانامحمدعثمان 6026

 6 اليم أنثي رانيا محمد موها 6027

 64 مالي كرذ فاطمه احمد 6028

 73 مالي كرذ القاسم محمدسعيد 6029

 82 مالي أنثي عائشه بسي 6030

 78 مالي كرذ النسيناكولىبالي 6031



 

 احصاءات موسم حج
 في مني 402كشف بأسماء الوفيات حادثة تدافع شارع 

 6241/64/60 

 
 80 مالي أنثي حواءودرزعان 6032

 24 مالي أنثي اسماء محمد الهاشمي 6033

 86 مالي كرذ محمدمختارمحمد 6034

 43 مالي كرذ ساكوعيسى 6035

 74 مالي كرذ يعقوب سيد كرامي 6036

 15 مالي كرذ زيدان محمد ياتارا 6037

 69 مالي كرذ احمدمحمداحمداالنصاري 6038

 65 ماليزي كرذ يوسف بن عبدهللا 6039

 60 ماليزي كرذ محمدعلي جان 6040

 73 ماليزي كرذ نوردين بوين 6041

 80 ماليزي كرذ بكن بن سالب 6042

 56 ماليزي أنثي ه بنت عمرميمون 6043

 86 ماليزي كرذ دين كيتام 6044

 50 ماليزي كرذ حريري خميس 6045

 56 ماليزي أنثي حليماتون بنتي حسين 6046

 68 ماليزي أنثي زيتيونه شمس الدين 6047

 60 ماليزي كرذ السيدعيسي طاهر 6048

 50 ماليزي كرذ ذوالكفلي بن حمد 6049

 42 ماليزي أنثي نت شيخ عليسيتي هارياقي ب 6050

 65 ماليزي كرذ محمدصبري محمدنور 6051

 70 ماليزي كرذ عزيزبن يويا 6052

 66 ماليزي كرذ اسماعيل يعقوب 6053

 43 ماليزي كرذ عثمان سعد 6054

 50 ماليزي كرذ احمد زكي بن صالح 6055

 60 ماليزي كرذ محمود عبدهللا 6056

 90 ماليزي كرذ داود محمد 6057



 

 احصاءات موسم حج
 في مني 402كشف بأسماء الوفيات حادثة تدافع شارع 

 6241/64/60 

 
 60 ماليزي أنثي نطيفه بينتي جوسوه 6058

 52 ماليزي كرذ شهيدان بن سعد 6059

 82 ماليزي كرذ اكساه بن تارمين 6060

 68 ماليزي كرذ عبدالحبيب بن لحمان 6061

 83 ماليزي كرذ عبداللطيف محمد زين 6062

 83 ماليزي كرذ بحرالدين محمدامين 6063

 66 ماليزي كرذ سعدجراحمد 6064

 34 ماليزي أنثي اسمهان جي عبدالغني 6065

 65 ماليزي كرذ طالب بن احمد 6066

 52 ماليزي كرذ رودزه بن مات 6067

 62 ماليزي أنثي زبيده بنت سعد 6068

 73 ماليزي أنثي ريبايابنت عمرباكي 6069

 66 ماليزي كرذ عثمان بن محمد 6070

 60 ماليزي كرذ محمودعبدهللا 6071

 64 ماليزي أنثي صفحه صالح 6072

 50 ماليزي أنثي عزيزه بنت هارون 6073

 49 ماليزي كرذ اظهر بن احمد 6074

 40 ماليزي كرذ اروسلي محمدعيسى 6075

 62 ماليزي أنثي زاليخه ياسين 6076

 52 ماليزي كرذ عبدهللا عباس 6077

 30 ماليزي أنثي روحاني بنت احمد 6078

 67 ماليزي كرذ مت عارف بن علي 6079

 61 ماليزي كرذ احمدزكي بن صالح 6080

 75 ماليزي كرذ سورتمان بين توبين 6081

 62 ماليزي أنثي رقيه عثمان 6082

 75 ماليزي كرذ يوسف هارون 6083



 

 احصاءات موسم حج
 في مني 402كشف بأسماء الوفيات حادثة تدافع شارع 

 6241/64/60 

 
 56 ماليزي أنثي جميله هاتون بنتي سعد 6084

 69 ماليزي أنثي سالمه بنتي اشعري 6085

 75 ماليزي كرذ عبدالعزيزعبدالقدير 6086

 50 ماليزي كرذ عترنزبن احمد 6087

 76 ماليزي أنثي اسماءبنت جوسه 6088

 74 ماليزي أنثي مريم بنتي داود 6089

 56 ماليزي أنثي فاطمه عبدالحميد 6090

 64 ماليزي أنثي حميده بنتي عبدالغني 6091

 43 ماليزي كرذ ازمان ماد 6092

 56 زيمالي أنثي روسيه بنت سوار 6093

 37 ماليزي أنثي سيتي نورالشيلزان بنت الكفلي 6094

 69 ماليزي أنثي زينون بنت طه 6095

 56 ماليزي أنثي روحانابنت اسماعيل 6096

 73 ماليزي أنثي مني بنت يوسف 6097

 85 ماليزي كرذ صحه ابو بكر 6098

 50 ماليزي كرذ سوهى ابنق 6099

 0 صريم كرذ مجهول شعبان محمداحمد 6100

 0 مصري كرذ مجهول كمال احمدجاد 6101

 36 مصري كرذ محمدكماالحمدجاد 6102

 65 مصري كرذ عوض احمداحمد 6103

 0 مصري كرذ مجهول ألف وتسعمائة وإثني عشر 6104

 0 مصري كرذ مجهول محمداحمدعبدالعال 6105

 0 مصري كرذ مجهول شعبان محمد 6106

 69 مصري كرذ مجهول محمدمحموداحمدصقر 6107

 0 مصري كرذ مجهول محمدايهاب يوسف خليل 6108

 0 مصري كرذ مجهول سميحه سيدمبروك 6109



 

 احصاءات موسم حج
 في مني 402كشف بأسماء الوفيات حادثة تدافع شارع 
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 63 مصري كرذ مجهول عيدعبدالتواب عبدالحميد 6110

 0 مصري أنثي مجهول منه ابوالفضل 6111

 0 مصري كرذ مجهول خليفه محمدعمرعبدالجواد 6112

 0 مصري كرذ مجهول رضامحمدرزق 6113

 70 مصري كرذ وجيه عبدالفتاح سالم 6114

 72 مصري أنثي فاطمه محمدوهبه نعمان 6115

 61 مصري أنثي سعديعه مصطفى 6116

 60 مصري أنثي هانم علي حسن 6117

 82 مصري أنثي فاطمه عبداللطيف قاسم 6118

 50 مصري أنثي ايمان ابراهيم عبدالحميد 6119

 0 مصري كرذ مجهول كمال عبدالفتاح 6120

 44 مصري كرذ مجهول احمدعبدالوهاب الشيخ 6121

 0 مصري كرذ مجهول اسامه انورعلي رافع 6122

 0 مصري كرذ مجهول ألف وستمائة وواحد وعشرون 6123

 0 مصري أنثي مجهول امال محمدعبدالرحمن مش 6124

 65 مصري كرذ عبدالقوي عبدالغني سعفان 6125

 72 مصري كرذ احمدعبدالحميدابراهيم 6126

 70 مصري كرذ حسن حسن حضير 6127

 49 مصري كرذ محمدعلي غانم نعينع 6128

 0 مصري كرذ مجهول مصطفىاحمدعشماوي 6129

 43 مصري كرذ صابرمحمدالسيدسليمه 6130

 0 مصري كرذ مجهول خالدعبدالهادي عبدالحافظ 6131

 0 ريمص أنثي مجهول ايمان ابراهيم عبدالحميدعبدالسالم 6132

 70 مصري أنثي مجهول سماح محمدمحمودعثمان 6133

 0 مصري أنثي مجهول ألف ومائتان وإثنان وخمسون 6134

 0 مصري أنثي مجهول ألف ومائتان وثمانية وخمسون 6135



 

 احصاءات موسم حج
 في مني 402كشف بأسماء الوفيات حادثة تدافع شارع 

 6241/64/60 

 
 0 مصري كرذ مجهول ابوزيدصبحي ابوزيدالسيد 6136

 78 مصري أنثي هيبت ابراهيم محمدمنصور 6137

 61 مصري كرذ ينالمنهاوي ام 6138

 39 مصري كرذ ابراهيم عوض شوشه 6139

 0 مصري أنثي مجهول ألفان ومائتان وعشرون 6140

 60 مصري أنثي مجهول سهيرالسيد 6141

 40 مصري كرذ مجهول باسم محمدالسعيد 6142

 50 مصري كرذ مجهول محمدجمعت محمد 6143

 70 مصري كرذ مجهول محمدخليل 6144

 42 مصري كرذ علي محمدعلي سيد مجهول علي 6145

 47 مصري كرذ فتحي محمداحمدعطاهللا 6146

 50 مصري كرذ مجهول محمدعبدالعزيزاحمددياب 6147

 26 مصري أنثي سهام عبدهللا انورعبدالعاطي 6148

 48 مصري كرذ عاطف عبدهللا 6149

 65 مصري أنثي مجهول هدىمحمدغانم 6150

 0 مصري كرذ عي محمودمجهول عطيه ابراهيم رفا 6151

 60 مصري كرذ مجهول نصارعبدالمحسن مكي 6152

 0 مصري أنثي مجهول سعيده عبدالعاطي عثمان 6153

 70 مصري أنثي بخيته محمدمحمود 6154

 60 مصري كرذ مصطفى ابراهيم شليل 6155

 59 مصري كرذ مصطفي علي همام 6156

 62 مصري كرذ ضاحي محمدرضوان 6157

 60 مصري كرذ لستارابراهيم عبيدعبدا 6158

 53 مصري كرذ شحاته جادجادالوكيل 6159

 42 مصري أنثي وفاءحسني محمداحمدبدرالدين 6160

 65 مصري كرذ عاطف معوض بيسوني 6161



 

 احصاءات موسم حج
 في مني 402كشف بأسماء الوفيات حادثة تدافع شارع 
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 56 مصري كرذ احمدلطفي محمد 6162

 60 مصري أنثي مجهول وهيبه محمدزلهف 6163

 38 ريمص كرذ مجهول احمدمحمدهريدي محمد 6164

 67 مصري أنثي امال علي 6165

 72 مصري أنثي فاطمه ابراهيم عزو 6166

 73 مصري أنثي نفيسه محمدعبدالفضيل 6167

 60 مصري كرذ فوزي محمدابراهيم 6168

 70 مصري كرذ علي عبدالقوي 6169

 65 مصري كرذ محمداسماعيل خليفه عويض 6170

 58 مصري كرذ عبدهللا حسنين 6171

 0 مصري كرذ جهول ألفان وتسعة وعشرونم 6172

 55 مصري كرذ حسن عبده عبدالسالم عفيفي 6173

 82 مصري كرذ سميحهسعيدمبروك 6174

 63 مصري أنثي ضحىاحمدجمعه 6175

 65 مصري كرذ عبدالحميدمحمدالسيد 6176

 49 مصري كرذ محمدعبدالشافي عبدالعزيزصقر 6177

 60 مصري كرذ محمد السيد جاد 6178

 63 مصري كرذ صبري حمزه عمر 6179

 65 مصري كرذ اكرم شعبان غانم 6180

 66 مصري أنثي وهيبه علي 6181

 47 مصري كرذ جمال محمد الليثي 6182

 40 مصري كرذ عاطف طه السيد 6183

 50 مصري أنثي سميره عبدالسالم ضيف 6184

 56 مصري كرذ عبدهللا حامدابوزينه 6185

 26 مصري أنثي احمدساره بكري  6186

 45 مصري كرذ محمدعبدالفتاح محمدمحمد 6187
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 6241/64/60 

 
 45 مصري كرذ سعيدعلي خضير 6188

 60 مصري كرذ محمدزكي عرابي 6189

 60 مصري كرذ مصطفىناجىحسن مرمى 6190

 59 مصري كرذ حسن محمد 6191

 69 مصري كرذ حسن عبدالفضل محمد 6192

 50 مصري كرذ احمدسليمان 6193

 57 مصري أنثي فاطمه عطيه 6194

 67 مصري كرذ احمدرضااحمدرضوان 6195

 70 مصري أنثي الارامحمدمحمدعبدالغادر 6196

 58 مصري أنثي عطيات السيدعبدالفتاح 6197

 50 مصري كرذ سليمان محمدحسين 6198

 45 مصري كرذ نجيه محمداحمد 6199

 65 مصري كرذ محمدمصطفىالسواحلي 6200

 2 مصري كرذ مدحسينحسين اح 6201

 65 مصري كرذ منال مصطفىاحمد 6202

 65 مصري أنثي نعمات عبدالستارمطر 6203

 67 مصري كرذ السيدابراهيم عطيه علي 6204

 22 مصري كرذ اسماعيل محمداسماعيل 6205

 45 مصري كرذ خالد السيدأهمد 6206

 66 مصري أنثي ناديه سالم 6207

 65 مصري كرذ حسن محمدعلي 6208

 26 مصري كرذ محمدعاشوركمال 6209

 61 مصري أنثي جميله عبدالعزيززكى 6210

 76 مصري أنثي فوزيه علي الشيخ 6211

 47 مصري كرذ محمدعبدالرحمن محمدعبدالهادي 6212

 55 مصري كرذ جابر 6213
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 في مني 402كشف بأسماء الوفيات حادثة تدافع شارع 

 6241/64/60 

 
 36 مصري كرذ عمرمغاوركي 6214

 60 مصري أنثي مديحه عبدالوهاب محمدالقاضي 6215

 64 مصري كرذ محمدمحمدعبدالمعطي 6216

 67 مصري كرذ عبدهللا عبدالمعبودمحمدعبدالقوي 6217

 0 مصري أنثي هدىمصطفىمحمدمراد 6218

 40 مصري كرذ السيدعبده عوضين السيد 6219

 68 مصري كرذ يسن يسن فارس خليل 6220

 56 مصري أنثي سناءشحاته حسان 6221

 43 مصري أنثي شرجاءحسن حسين محمدابوحشي 6222

 54 مصري أنثي فكيهه السيداحمدالعشماوي 6223

 0 مصري أنثي نوراعمرعلي النور 6224

 47 مصري كرذ طارق عوض عبدالغني 6225

 0 مصري أنثي مجهول نجالجاسر 6226

 0 مصري أنثي مجهول عفت حسين محمديوسف 6227

 61 مصري كرذ ابراهيم محمدحارس مسعود 6228

 61 مصري كرذ حليم السيدعبدالحليمعبدال 6229

 77 مصري كرذ محمدفتحي شاكراسماعيل 6230

 50 مصري أنثي مجهول سبعمائة وستة عشر 6231

 50 مصري كرذ سامي عبدالغفاراسماعيل ضيف 6232

 59 مصري أنثي ايمان علي امين القاضي 6233

 41 مصري كرذ محمداحمدعبدالعال محمود 6234

 50 مصري كرذ مداحمداشرف علي اح 6235

 65 مصري أنثي سعديه عبدالحميدحسين 6236

 64 مصري أنثي امينه عبدالقوي عزام 6237

 87 مصري كرذ شيتوي حسونه محسن محسن 6238

 66 مصري كرذ زنيب مصطفىمصطفى 6239
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 في مني 402كشف بأسماء الوفيات حادثة تدافع شارع 

 6241/64/60 

 
 65 مصري كرذ بسيوني عبدالمجيدابراهيم 6240

 43 مصري كرذ شريف محمدجبر 6241

 0 مصري كرذ نبوي عبدالواحدصبح ال 6242

 54 مصري كرذ احمدمحمدنادي 6243

 65 مصري أنثي امنه حمدان احمدناصر 6244

 60 مصري كرذ سميرالسيدمحمدالحجر 6245

 60 مصري كرذ محمدمحمداحمدالمصري 6246

 80 مصري كرذ فتحيه محمدمنسي 6247

 48 مصري أنثي منال عبدالعزيزالهم خالد 6248

 60 مصري كرذ عبدالحليم الحديدي جمال 6249

 0 مصري كرذ سعيدعبدالغني احمدعثمان 6250

 60 مصري كرذ صابراحمدمحمدالبربري 6251

 9 مصري أنثي منارجمال سيدحسن 6252

 60 مصري كرذ احمدطه احمدنصر 6253

 0 مصري كرذ محمدعبدهللا السعيد 6254

 48 مصري أنثي مهاالنبوي عبدالواحدكاعوه 6255

 0 مصري أنثي نجالءفوزي احمدشافي 6256

 50 مصري أنثي احمدفاروق علي 6257

 58 مصري كرذ محمدلطفىالسيدفياض 6258

 0 مصري كرذ يوسف عبدالحميد 6259

 7 مصري كرذ ملك السيدعبده عوضين السيد 6260

 55 مصري كرذ عبدالرحمن نبتيتي سالم هلول 6261

 54 مصري أنثي عزه محمودالسيدعزيز 6262

 51 مصري أنثي وفاءكمال عبدالعال الجاكي 6263

 30 مصري أنثي ناديه سميرمصطفىعبدالعال 6264

 59 مصري كرذ عادل عبدالغفوريوسف 6265
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 55 مصري كرذ محمدعبدالقادرعبدالهادي 6266

 55 مصري كرذ فرج محمدابراهيم البطحيثى 6267

 37 مصري كرذ احمدمحمداحمدفايد 6268

 45 مصري كرذ عبدالنبي محمديوسف رحيم 6269

 50 مصري كرذ جمال سيدحسن سيد 6270

 60 مصري كرذ شريف عبدالحليم عبدالسالم 6271

 55 مصري أنثي الفت شهوان احمدعبدالمنعم 6272

 66 مصري كرذ جميل احمدمحمدالساكت 6273

 63 مصري كرذ عثمان محمدعبدالغني مرسي 6274

 28 مصري كرذ خفاجهاحمدفوزي محمد 6275

 86 مصري كرذ امبارك مصطفىاحمدعبدالكريم 6276

 63 مصري كرذ احمدعبدالمجيدابراهيم 6277

 52 مصري أنثي حنان عبدالعظيم حسن عبدالرازق 6278

 50 مصري كرذ عاطف محمدمحمدالبنهاوي 6279

 0 مصري كرذ يسري محمدمحمودعبدالسالم 6280

 60 مصري نثيأ امال كمال ابوحماده 6281

 33 مصري كرذ محمودعبدالحي محمدمصطفى 6282

 65 مصري كرذ السيدمحمدعبدهللا ابراهيم 6283

 0 مصري أنثي فاطمه محموداحمدنبيل 6284

 54 مصري كرذ مجدي بهنساوي 6285

 26 مصري أنثي عزيزه مصطفىاحمدمحمود 6286

 59 مصري كرذ جمال حسن سالم الرصاصي 6287

 0 مصري كرذ بدالتواب عبدالمنعمجابرع 6288

 70 مصري أنثي ساره السيدجوده احمد 6289

 65 مصري كرذ محمدفوزي 6290

 65 مصري أنثي امال محمداحمدعوض هللا 6291
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 في مني 402كشف بأسماء الوفيات حادثة تدافع شارع 

 6241/64/60 

 
 60 مصري أنثي بدريه ابراهيم عبدالحليم 6292

 56 مصري كرذ نايله حمدي متولي 6293

 73 مصري كرذ عبدالعظيم احمدالمتولي 6294

 89 مصري كرذ علي احمدعبدالوهاب 6295

 71 مصري كرذ محمدمحمدابوالحديد 6296

 45 مصري كرذ اشرف نوادعبدالرزاق جادهللا 6297

 55 مصري أنثي ثرياحافظ محمد 6298

 56 مصري أنثي الست احمدمجدي مصلحي 6299

 60 مصري كرذ محمداحمدعلي رشوان 6300

 58 مصري أنثي فاطمه مصطفى 6301

 52 مصري كرذ عبدالناصر صالح يونس 6302

 50 مصري كرذ ممدوح متولي عبدالعزيز 6303

 67 مصري كرذ رجب عبداللطيف ابوالعبد 6304

 67 مصري كرذ احمدمحمدمصباح 6305

 71 مصري أنثي شهيرعلي عثمان ماهر 6306

 24 مصري كرذ اسلم السيدنافع 6307

 27 مصري كرذ محمدعبدالجوادبدوي 6308

 75 مصري أنثي محاسن محمدمرسي 6309

 60 مصري أنثي فاطمه عبدالعال 6310

 50 مصري كرذ محمودغازي 6311

 85 مصري أنثي حميده عبدهللا ابوالفضل 6312

 65 مصري كرذ صالح عبدالنبي 6313

 60 مصري أنثي سهيرعبدالحميدمعوض 6314

 45 مصري كرذ جميل خيري زكي احمد 6315

 55 مصري كرذ عبدالصادق محمد الجارحيمحمد  6316

 74 مصري كرذ احمد يوسف محمد علي 6317
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 في مني 402كشف بأسماء الوفيات حادثة تدافع شارع 

 6241/64/60 

 
 65 مصري كرذ حسن محمد سليمان عطيه 6318

 67 مصري كرذ محمود محمد علي الطنيخي 6319

 61 مصري أنثي رسميه علي محمدحسن 6320

 58 مصري كرذ شداد ثابت شبشوب 6321

 60 مصري أنثي سوزي السيد 6322

 90 مصري أنثي فاطمه ابراهيم موسى 6323

 60 مصري أنثي زكيه محمدعبدالعزيز 6324

 29 مصري كرذ عمرمحمدعبدالحميداحمد 6325

 55 مصري كرذ محمدعبده محمد 6326

 35 مصري كرذ السيد محمد عزالدين 6327

 61 مصري كرذ عادل علي االنه 6328

 57 مصري كرذ حسن علي ماضي 6329

 45 مصري كرذ حمد احمدعلي م 6330

 71 مصري أنثي نجاة محمد حبيب 6331

 60 مصري أنثي كلثوم علي احمد 6332

 70 مصري كرذ محمد احمد غانم 6333

 58 مصري أنثي نعمه ابراهيم السيد 6334

 70 مصري كرذ مصطفىمحمدعبدالجواد 6335

 74 مصري أنثي نهله صادق محمد 6336

 75 صريم كرذ مصطفىمحمداحمد 6337

 50 مصري كرذ عبدالمجيدمحمد 6338

 70 مصري كرذ حسن يوسف حسن القاضي 6339

 75 مصري أنثي قدريه احمدابوالعينين 6340

 50 مصري كرذ رجب النبداري ابراهيم ابوسعده 6341

 68 مصري كرذ منصورعبدالعزيزعبدالسيد 6342

 66 مصري أنثي فتحيه سعدمصطفى 6343
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 في مني 402كشف بأسماء الوفيات حادثة تدافع شارع 

 6241/64/60 

 
 60 مصري كرذ امحمدمحمددني 6344

 28 مصري كرذ السيد محمد 6345

 66 مصري أنثي سميره سيد على 6346

 10 مصري أنثي خديحه خالد قدوس 6347

 74 مصري أنثي نظله صادق محمد 6348

 50 مصري أنثي ست ابوهاعلي عبدالخالق 6349

 62 مصري كرذ عبدالعزيزدسوقي احمد 6350

 48 مصري كرذ محمدمحمدمسلم علي 6351

 27 مصري كرذ هنداوي حسن هنداوي 6352

 50 مصري كرذ عليجه اكلي بنت احمد 6353

 74 مصري كرذ ابراهيم احمد عزت سليمان 6354

 49 مصري كرذ طارق محمد خاطر 6355

 53 مصري كرذ عبدااله قدري عبدالاله 6356

 3 مصري أنثي ملك محمد محمود 6357

 64 مصري ثيأن كريمه عبدالمنعم هنداوي 6358

 65 مصري أنثي عائشه سيدمصطفى 6359

 60 مصري كرذ جمعه فرح بن جوده 6360

 64 مصري أنثي عطيات حسن 6361

 50 مصري كرذ عبدالسالم عبدالعبودابوالوفا 6362

 61 مصري أنثي منيره محمدعبدالرحمن 6363

 35 مصري كرذ مصطفىمحمد 6364

 54 مصري كرذ محمدبدوي 6365

 34 مصري كرذ وفق صالحم 6366

 52 مصري كرذ ابراهيم محمد 6367

 70 مصري أنثي عطيات جوده دسوقي 6368

 85 مصري كرذ عبدالرزاق الطوخي حسن 6369



 

 احصاءات موسم حج
 في مني 402كشف بأسماء الوفيات حادثة تدافع شارع 

 6241/64/60 

 
 50 مصري كرذ ممدوح متولي عبدالعزيزعلي 6370

 57 مصري كرذ ابراهيم محمود يوسف 6371

 60 مصري كرذ عبدالكريم السيدمحمد 6372

 67 مصري أنثي حمد احمدحسن م 6373

 67 مصري أنثي ليلىعلي الشرقاوي 6374

 50 مصري كرذ عادل علي احمد 6375

 76 مصري كرذ محمدمحمدمطوعي 6376

 60 مصري كرذ محمدنجيب قناوي 6377

 83 مصري أنثي فتحيه سلمان مرسي داود 6378

 70 مصري كرذ ابراهيم علي بليكع 6379

 71 مصري أنثي فصحيه عفيفي متولي 6380

 66 مصري كرذ رضوان محمد رضوان 6381

 60 مصري كرذ خميس احمد لفعه 6382

 69 مصري كرذ هانم محمدحسن 6383

 70 مصري كرذ محمدالسيدعلي 6384

 23 مصري أنثي ايه عبدالغني عطيه 6385

 58 مصري كرذ عبدالناصرعبدالرحمن 6386

 52 مصري أنثي عشره احمدعبدالخالق 6387

 65 مصري أنثي اعتمادعبدالعال محمد 6388

 69 مصري كرذ محمدعيسىمصطفى 6389

 56 مصري كرذ سمير حسن بركات 6390

 34 مصري كرذ ابراهيم احمدباحطاب 6391

 55 مصري أنثي وفاءزكي حامد 6392

 62 مصري أنثي سهيرعباس علي مطاوع 6393

 43 مصري كرذ احمد محمد ربيع 6394

 50 مصري كرذ يضه عليجمال عو 6395
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 في مني 402كشف بأسماء الوفيات حادثة تدافع شارع 

 6241/64/60 

 
 84 مصري أنثي عزيزه عبدالحليم حنوره 6396

 64 مصري كرذ صحيه إسماعيل العو 6397

 65 مصري أنثي فاطمه الصاوي محمد 6398

 60 مصري كرذ محمدتهامي محمدعبدربه 6399

 68 مصري أنثي فتحيه محمدالبكري 6400

 47 مصري كرذ حمدي حسن سالم 6401

 0 مصري أنثي محمود حمايةطفلة سحر  6402

 60 مصري أنثي اقبال احمدمنصور 6403

 34 مصري كرذ عرفه عوض محمد 6404

 60 مصري أنثي عزيزه فرج 6405

 66 مصري كرذ حمدي جابرمحمد 6406

 3 مصري كرذ عمر عبدالباسط محمود 6407

 70 مصري أنثي فوزية عبدالعزيز السيد 6408

 48 مصري كرذ اويمحمد عبدالخالق الشعر 6409

 51 مصري أنثي ميرفت صالح الدين 6410

 60 مصري كرذ مصريه عبدهللا 6411

 55 مصري كرذ عبدالنبي محمدالفخراني 6412

 57 مصري كرذ سعودي رشوان عبدالخالق 6413

 56 مصري أنثي ناديه عبادي عبيد 6414

 69 مصري كرذ علي حسين علي 6415

 60 ريمص كرذ لطفي محمدقطب 6416

 50 مصري كرذ صالح احمد 6417

 85 مصري كرذ صالح الدين محمد 6418

 71 مصري كرذ فرج موسي محمد 6419

 69 مصري كرذ فتحي علي خطاب السيدشومان 6420

 26 مصري أنثي منال رمضان جابر 6421
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 6241/64/60 

 
 65 مصري كرذ عبدالعظيم امين عبدالرحمن 6422

 75 مصري كرذ رسمي محمدرجب 6423

 50 مصري أنثي فاطمه احمد فايد 6424

 24 مصري كرذ محمودحلمي 6425

 75 مصري أنثي هانم ابراهيم البابلي 6426

 60 مصري أنثي صابرين علي محمد 6427

 71 مصري أنثي زنوبه محمد سبله 6428

 52 مصري كرذ محمدمحمدنصرمصطفى 6429

 52 مصري كرذ عطاعبدالجواد 6430

 60 مصري كرذ اعيلكاميليارياض اسم 6431

 66 مصري كرذ محمودالسعيدمحمددسوقي 6432

 75 مصري أنثي نوال محمودحسن 6433

 43 مصري أنثي عفاف ابراهيم محمد 6434

 35 مصري أنثي اسماء 6435

 2 مصري كرذ ياسرشعبان 6436

 4 مصري كرذ مصطفىشعبان 6437

 6 مصري كرذ يوسف شعبان 6438

 13 مصري أنثي شروق شعبان 6439

 10 مصري كرذ عالءشعبان 6440

 45 مصري كرذ شعبان 6441

 62 مصري كرذ السيد عبداالله غانم 6442

 59 مصري كرذ صبحي احمدعلي باز 6443

 50 مصري كرذ حسين احمدابراهيم 6444

 54 مصري أنثي فرحه محمدالمسعوي 6445

 60 مصري كرذ رشادمحمدالسيد 6446

 40 مصري كرذ دينوحيدمحمدسيف ال 6447
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 75 مصري أنثي فاطمه محمدمحمدسالم 6448

 8 مصري أنثي هاجر محمد مصطفى عبدالرازق 6449

 84 مصري أنثي فوزيه عبدالسالم احمد فهمي 6450

 60 مصري كرذ محسن محمددرويش 6451

 84 مصري أنثي سميره عبدالحكيم حسين 6452

 52 مصري كرذ عبدالناصرصالح يونس 6453

 31 مصري كرذ سرورمحمدابوشبانه 6454

 68 مصري كرذ محمدعبدالغني علي 6455

 64 مصري كرذ الشحات ابراهيم 6456

 45 مصري كرذ ياسرعبدالحميداسماعيل 6457

 45 مصري كرذ حسن حسين 6458

 82 مصري كرذ علي محمودعلي 6459

 54 مصري أنثي احالم عبدالفتاح عبدالغني 6460

 64 مصري كرذ محمدمحمدصدقي  6461

 71 مصري كرذ محمد عبدالسالم ابوطالب 6462

 50 مصري كرذ طاهرمحمدعبدالرب 6463

 55 مصري كرذ احمدزيادعلي ابوالعال 6464

 40 مصري كرذ احمدعشبور 6465

 68 مصري كرذ محروسه محمودشوشه 6466

 60 مصري كرذ عبدالكريم محمدمحمدحسن 6467

 60 مصري أنثي صالحه شخاته 6468

 35 مصري كرذ سيدجبرابوالحسن 6469

 60 مصري أنثي صابرين علي محمد 6470

 66 مصري كرذ اسماعيل حسن 6471

 70 مصري كرذ رمضان رجب العادلي 6472

 71 مصري كرذ لطفي رجب رجب 6473



 

 احصاءات موسم حج
 في مني 402كشف بأسماء الوفيات حادثة تدافع شارع 

 6241/64/60 

 
 23 مصري كرذ سعيد محمد عبدهللا 6474

 65 مصري أنثي فاطمه عيسى عبدالجواد عيسى 6475

 0 مصري كرذ عبدهللا محمد سالمه 6476

 32 مصري كرذ حسني امين احمد 6477

 24 مصري كرذ محمدعبدالحميدمحمد 6478

 28 مصري كرذ محمدحمدي 6479

 61 مصري كرذ عثمان اسماعيل 6480

 53 مصري كرذ مديحه فاروق حسن عماره 6481

 59 مصري أنثي فاطمه ابراهيم محمد 6482

 50 مصري كرذ محمدحسن عبدالبديع 6483

 65 مصري أنثي حياة النفوس عبدالجليل 6484

 70 مصري كرذ محمودعبيدمحمدحسب هللا 6485

 60 مصري أنثي عزيزه عبدالحميدعباس العجمي 6486

 57 مصري كرذ امين محمدحمزه 6487

 75 مصري كرذ ابراهيم محمداحمد 6488

 50 مصري كرذ عبدالرحمن محمدعبدالحليم 6489

 35 مصري كرذ وائل السيدعبدالغفار 6490

 65 مصري أنثي حليمه طه مرادعطا 6491

 61 مصري كرذ صبحي عبدهللا الشناوي 6492

 57 مصري كرذ ابراهيم ابوالمعاطي ابراهيم المرساوي 6493

 60 مصري كرذ رافت محمدشحاته 6494

 60 مصري أنثي عزيزه شرف الدين 6495

 60 مصري كرذ لطفي عبدالوهاب 6496

 80 مصري كرذ فرج سالم فرج 6497

 85 مصري كرذ شفيق محمد احمد 6498

 48 مصري كرذ جمال محمدمصطفى 6499



 

 احصاءات موسم حج
 في مني 402كشف بأسماء الوفيات حادثة تدافع شارع 

 6241/64/60 

 
 65 مصري كرذ علي عبدالرحمن احمدهمام 6500

 53 مصري أنثي ياسمين احمدابوزيد 6501

 61 مصري أنثي فاتن علي حسن 6502

 62 مصري كرذ سعيدخضر 6503

 67 مصري أنثي ه بنت احمدفايز 6504

 60 مصري كرذ فهيمه ابراهيم احمد 6505

 63 مصري كرذ جابر عبدالحليم مرسي 6506

 44 مصري كرذ جمعه كمال نصيرابراهيم 6507

 70 مصري كرذ اميمه عبدالصالح 6508

 77 مصري كرذ عبدالمحسن البيومي البنا 6509

 63 مصري كرذ جابرعبدالحليم مرسي 6510

 68 مصري أنثي فاطمه محمدحسين 6511

 41 مصري كرذ عالء جمعه ابو العينين 6512

 27 مصري كرذ احمد محمد احمد 6513

 57 مصري كرذ مصطفىعلي عبدالسالم 6514

 56 مصري كرذ حبيب شعبان محمود 6515

 60 مصري كرذ ياقوت محمدياقوت 6516

 75 مصري كرذ ابراهيم علي حسن خليل 6517

 73 مصري كرذ يرشعبان عبدالرحمنسم 6518

 65 مصري أنثي بخيته نصارمحمد 6519

 18 مصري كرذ محمودرجب رشاد 6520

 47 مصري كرذ حسن عبدالمتعال محمدمحمد 6521

 39 مصري كرذ حسام علي السيدالهلوني 6522

 59 مصري أنثي امينه عبدالعزيزحسين رجب 6523

 62 مصري أنثي السيده فرج محمدفنون 6524

 60 مصري كرذ محمد السيد جاد 6525



 

 احصاءات موسم حج
 في مني 402كشف بأسماء الوفيات حادثة تدافع شارع 

 6241/64/60 

 
 56 مصري أنثي هويدامحمد 6526

 31 مصري كرذ محمدالحبشي احمدمحمد 6527

 38 مصري كرذ حسين ربيع احمدمحمد 6528

 52 مصري كرذ خالدمحمدنصرعلي 6529

 41 مصري كرذ عبدالعاطي ابراهيم يوسف العواد 6530

 27 مصري كرذ حامداحمد 6531

 65 مصري أنثي ينب محمدعبدالعزيزغالمز 6532

 80 مصري أنثي لواحظ عبدالفتاح محمدالديب 6533

 62 مصري كرذ عبدالمحسن عفيفي السبد 6534

 63 مصري كرذ عادل علي السيد 6535

 53 مصري كرذ ياسرحسن 6536

 50 مصري كرذ صالح الطاهر 6537

 79 مصري كرذ ابراهيم زيدان ابراهيم 6538

 85 مصري كرذ بدالمنعم سطوحيع 6539

 62 مصري كرذ بدرالدين عبدالسميعال سيدعلي 6540

 86 مصري كرذ حلمي السيدنصار 6541

 68 مصري أنثي بدرطلبه محمد 6542

 55 مصري كرذ بحيعبد المنجيال دالي 6543

 0 مغربي كرذ مجهول المختاراالكحل 6544

 0 مغربي كرذ مجهول زبيرعتيقه عبدالسالم 6545

 0 مغربي كرذ مجهول الحاج جناح 6546

 65 مغربي أنثي فطيمه االمين 6547

 0 مغربي أنثي مجهول فاطمه موطيب 6548

 65 مغربي أنثي مجهول فاطمه لدرع 6549

 67 مغربي أنثي مجهول السعديه محمدالعربي رياض 6550

 0 مغربي أنثي مجهول مينه دليل 6551



 

 احصاءات موسم حج
 في مني 402كشف بأسماء الوفيات حادثة تدافع شارع 

 6241/64/60 

 
 0 مغربي كرذ مجهول محمداحوير 6552

 0 مغربي كرذ مجهول ألف وثمانمائة وستة وخمسون 6553

 50 مغربي كرذ مجهول الشفقي محمد 6554

 60 مغربي أنثي مجهول مليكه مساري 6555

 50 مغربي كرذ مجهول ألفان وثالثمائة واربعة وستون 6556

 50 مغربي كرذ مجهول خمسه 6557

 0 غربيم كرذ مجهول ألفان وأربعمائة وتسعة 6558

 53 مغربي أنثي السعديه الزاغوط 6559

 67 مغربي أنثي الماحي فاطمه 6560

 50 مغربي أنثي مجهول نجيه بعالوي 6561

 55 مغربي كرذ بركات االنصاري 6562

 55 مغربي أنثي مزولةفظة 6563

 85 مغربي كرذ عالل مريكل 6564

 60 مغربي كرذ رباني صالح الدين الرباني 6565

 67 مغربي كرذ عبدهللا احلحل 6566

 63 مغربي كرذ محمداجوبلل 6567

 48 مغربي أنثي خديجه خميس 6568

 50 مغربي أنثي خديجه خميس 6569

 83 مغربي كرذ ادريس الخسواني 6570

 50 مغربي كرذ ابراهيم عيسى 6571

 50 مغربي كرذ مجهول نورالدين خديوي 6572

 0 مغربي كرذ مجهوعزيز 6573

 0 مغربي أنثي مجهول بنحزيم فاطمه 6574

 50 مغربي كرذ عبدالقادربيريس 6575

 35 مغربي أنثي فاطمه اغدايش 6576

 51 مغربي كرذ محمدعبدوك خليفه 6577



 

 احصاءات موسم حج
 في مني 402كشف بأسماء الوفيات حادثة تدافع شارع 

 6241/64/60 

 
 0 مغربي كرذ يوسكودالمحجوطي 6578

 41 مغربي كرذ ابوبكربفتس 6579

 70 مغربي أنثي طاهري الكبيره 6580

 63 مغربي كرذ اوالغيت النصير 6581

 60 مغربي أنثي فاطمه هياللي 6582

 50 مغربي كرذ محمدالزويير 6583

 50 مغربي كرذ عبدالقادراستغفرو 6584

 60 مغربي أنثي حاجه زياني بنت مبارك 6585

 75 مغربي كرذ بن داودالعاللي 6586

 69 مغربي كرذ بل غزواني 6587

 78 مغربي كرذ اسماعيل مباركي 6588

 80 مغربي أنثي فاطمه ثابت 6589

 64 مغربي كرذ محمدبن مالكي 6590

 48 مغربي أنثي فتحيه بنت بودرباله 6591

 60 مغربي أنثي خديجه الشعل 6592

 36 مغربي كرذ يوسف بناني 6593

 74 مغربي أنثي مريم العجوري 6594

 60 مغربي كرذ اتواو الحسين 6595

 75 مغربي كرذ محمدقنيش 6596

 80 مغربي أنثي عائشه الوهابي 6597

 80 مغربي كرذ محمد الشهبوني 6598

 60 مغربي أنثي زهراءعزيري 6599

 7 مغربي أنثي سلمىعبدهللا 6600

 67 مغربي كرذ ابوبكرالغمراوي 6601

 45 مغربي أنثي كلثوم ام مبارك 6602

 74 مغربي كرذ عزوزالسدات 6603



 

 احصاءات موسم حج
 في مني 402كشف بأسماء الوفيات حادثة تدافع شارع 

 6241/64/60 

 
 22 يمغرب أنثي ايمان حامدالمعاشي 6604

 63 مغربي كرذ علي خير 6605

 66 مغربي كرذ بلقاسم اوزي 6606

 90 موريتاني أنثي تكبيرالخاص 6607

 62 موريتاني كرذ المصطفىولدعمار 6608

 68 موريتاني أنثي زينب محمود 6609

 51 موريتاني كرذ محمدمختارالمصطفى 6610

 80 موريتاني كرذ سيدي المختارمحمدولد 6611

 56 موريتاني كرذ يدي محمدمحمودس 6612

 0 موريتاني كرذ مجهول ابراهيم سيا 6613

 65 موريتاني أنثي منجوربي بي عزيزه 6614

 50 موريتاني كرذ تندوم االمين جدو 6615

 86 موريتاني أنثي مريم محبوبه بنت الصافي 6616

 64 موريتاني أنثي فوزيه مصلح قايد 6617

 53 موريتاني أنثي فاطمه سيدي عبدهللا 6618

 55 موريتاني كرذ زيدنابين الطالب محمد 6619

 65 موريتاني كرذ امنه مينث الشافعي 6620

 0 نيجر كرذ مجهول طاهرو 6621

 70 نيجر كرذ جبريل هارون 6622

 0 نيجر أنثي مجهول خديجه 6623

 0 نيجر أنثي مجهول حوامحمد 6624

 80 نيجر كرذ مجهول ميكرفي محمد 6625

 65 نيجر أنثي مجهول بلقيسوبيلومفاجي 6626

 0 نيجر أنثي مجهول فرحانه يوسف 6627

 0 نيجر كرذ مجهول مامين توكر 6628

 0 نيجر أنثي مجهول جريب هديزه 6629



 

 احصاءات موسم حج
 في مني 402كشف بأسماء الوفيات حادثة تدافع شارع 

 6241/64/60 

 
 0 نيجر أنثي مجهول ألفان وثالثمائة وواحد 6630

 49 نيجر كرذ مجهول وزيري بوري 6631

 0 نيجر أنثي همجهول هنده ساركن عيد 6632

 79 نيجر كرذ عبدهللا صديق 6633

 71 نيجر كرذ ابوبكرادجي 6634

 32 نيجر أنثي محاسن حسين عمر 6635

 60 نيجر كرذ رفيع ابوبكر 6636

 50 نيجر كرذ باهوهلبور 6637

 50 نيجر أنثي فاطمه االن 6638

 81 نيجر أنثي ميمونه ابراعيم 6639

 60 جرني كرذ عثمان طاهرمان 6640

 62 نيجر أنثي مجهول حليمه واتا 6641

 37 نيجر أنثي مجهول نانا 6642

 17 نيجر أنثي فريده عثمان 6643

 0 نيجر كرذ اوسيني زكريا 6644

 65 نيجر كرذ عثمانواحمادومهمان 6645

 0 نيجر أنثي حليمه اومارو 6646

 50 نيجر أنثي خديجه عبدهللا 6647

 50 نيجر كرذ محمداالمين ايوب 6648

 70 نيجر كرذ شنشي برنما 6649

 0 نيجر أنثي طفله مريم ايدي سالي 6650

 90 نيجر أنثي هيداهرفي 6651

 78 نيجر كرذ عثمان جاري 6652

 67 نيجر كرذ ابكرمحمدصالح 6653

 57 نيجر أنثي اسيالول 6654

 55 نيجر أنثي غرباعلي 6655



 

 احصاءات موسم حج
 في مني 402كشف بأسماء الوفيات حادثة تدافع شارع 

 6241/64/60 

 
 74 نيجر أنثي مريم علوي 6656

 74 نيجر كرذ يربي بونتوب 6657

 50 نيجر كرذ سعيدوعبدهللا 6658

 78 نيجر أنثي امينه عاكلي 6659

 36 نيجر أنثي ساراتومحمدعثمان 6660

 59 نيجر أنثي الي هاجي سالي 6661

 71 نيجر كرذ محمدعلي محمد 6662

 9 نيجر كرذ اسحاق ايدال هاشم 6663

 23 نيجر كرذ هارون صالح 6664

 62 نيجر أنثي يه صالح محمدامن 6665

 41 نيجر كرذ رابيوعبده 6666

 36 نيجر كرذ محمدادم عثمان 6667

 80 نيجر أنثي ندكت ونافي 6668

 32 نيجر كرذ ابراهيم عبده عمر 6669

 57 نيجر أنثي خديجه شعيب محمد 6670

 60 نيجر أنثي عصماءعبداللله عثمان 6671

 55 نيجر كرذ عبدهللا سومان 6672

 70 نيجر كرذ بدرين جالل 6673

 80 نيجر كرذ رابيوسليمان 6674

 65 نيجر أنثي حليمه اسالم 6675

 52 نيجر كرذ محمودقنازابو 6676

 87 نيجر أنثي انتاغوتين الخميس 6677

 0 نيجيري كرذ مجهول ألف وسبعمائة وسبعون 6678

 70 نيجيري أنثي مجهول خديجه موسى 6679

 0 نيجيري أنثي ياتوابوبكرمجهول راب 6680

 0 نيجيري أنثي مجهول فطومه 6681



 

 احصاءات موسم حج
 في مني 402كشف بأسماء الوفيات حادثة تدافع شارع 

 6241/64/60 

 
 0 نيجيري أنثي مجهول عيشه شيهوميجورو 6682

 0 نيجيري كرذ مجهول ألف وسبعمائة وستة وخمسون 6683

 0 نيجيري كرذ مجهول بانوهاليروقيميانا 6684

 0 نيجيري كرذ مجهول سالي عمر 6685

 70 نيجيري كرذ اداموشندو 6686

 49 نيجيري كرذ مجهول ابوباكرباكوارابا 6687

 35 نيجيري أنثي هواري صالح كلمولي 6688

 38 نيجيري أنثي مريم محمدبوكار 6689

 53 نيجيري كرذ مجهول معاذيوسف دارهيال 6690

 0 نيجيري كرذ مجهول ساليس ابراهيم 6691

 0 نيجيري أنثي مجهول زوالياهازكريا 6692

 60 نيجيري كرذ كريوسفمجهول ابوب 6693

 70 نيجيري أنثي مجهول ميمونه ادريس 6694

 0 نيجيري أنثي مجهول ساره 6695

 0 نيجيري أنثي مجهول ابيات ارجوكوادي 6696

 0 نيجيري أنثي مجهول بيللو 6697

 0 نيجيري كرذ مجهول ابوبكرسابو 6698

 0 نيجيري أنثي مجهول رينبوكاكا 6699

 0 نيجيري أنثي بومجهول عيسىجو 6700

 0 نيجيري أنثي مجهول سوهانومو 6701

 0 نيجيري أنثي مجهول مريم امادواليلال 6702

 50 نيجيري كرذ مجهول الهجي فرباء 6703

 40 نيجيري أنثي مجهول حفصه بيلو 6704

 0 نيجيري أنثي مجهول عائشه موسى 6705

 0 نيجيري كرذ مجهول عبدهللا موسى 6706

 0 نيجيري أنثي امينه كايا مجهول 6707



 

 احصاءات موسم حج
 في مني 402كشف بأسماء الوفيات حادثة تدافع شارع 

 6241/64/60 

 
 0 نيجيري كرذ مجهول ايدل علي 6708

 0 نيجيري أنثي مجهول تيسم سليات 6709

 0 نيجيري كرذ مجهول ايدوالسوليف دنيا 6710

 50 نيجيري كرذ مجهول ألف ومائتان وتسعة وثمانون 6711

 0 نيجيري كرذ مجهول حيبونوس 6712

 0 نيجيري كرذ مجهول اينواليو 6713

 70 نيجيري أنثي مجهول حفصه كرمينو 6714

 0 نيجيري كرذ ابوعمركوابر 6715

 0 نيجيري أنثي مجهول حليم سيدي سلوب 6716

 0 نيجيري أنثي مجهول ألف ومائتان وثالثة وخمسون 6717

 0 نيجيري كرذ مجهول صلوعبدو 6718

 0 نيجيري أنثي مجهول االبراهين اماراوا 6719

 50 نيجيري كرذ فان وثالثمائة وسبعة وعشرونمجهول أل 6720

 50 نيجيري كرذ مجهول ألفان وثالثمائة وثالثة وثالثون 6721

 0 نيجيري كرذ مجهول امتكول دينولجو 6722

 0 نيجيري كرذ مجهول دانالمي الوان 6723

 0 نيجيري أنثي مجهول ألفان ومائتان وواحد وخمسون 6724

 0 يجيرين كرذ مجهول بيلونوما 6725

 0 نيجيري أنثي مجهول اومجاجري جيدان حماد 6726

 50 نيجيري كرذ مجهول ألفان ومائة وواحد وثمانون 6727

 70 نيجيري كرذ مجهول عبدهللا شهيد 6728

 0 نيجيري أنثي مجهول ازومي منجاجي 6729

 70 نيجيري كرذ مجهول ألفان ومائة واربعة وستون 6730

 0 نيجيري أنثي مجهول زينبوجندي 6731

 50 نيجيري كرذ مجهول ألفان وخمسة وثمانون 6732

 70 نيجيري كرذ مجهول عبدهللا ديني ابيكا 6733



 

 احصاءات موسم حج
 في مني 402كشف بأسماء الوفيات حادثة تدافع شارع 

 6241/64/60 

 
 80 نيجيري أنثي مجهول مريم بللوجوزباي 6734

 70 نيجيري كرذ مجهول محمودشيبراواعمر 6735

 0 نيجيري أنثي مجهول بنيتااماندا 6736

 0 نيجيري أنثي وإثنان مجهول ألفان وثالثمائة 6737

 0 نيجيري كرذ مجهول احمدموسىعثمان 6738

 0 نيجيري كرذ مجهول روفاياسابوسي ماتانم 6739

 0 نيجيري كرذ مجهول عبدالسالم كامينو 6740

 50 نيجيري أنثي مجهول اليسه بابامادو 6741

 60 نيجيري أنثي مجهول ألف وثمانمائة وسبعة وستون 6742

 35 نيجيري كرذ جاجامااحمدمجهول ا 6743

 60 نيجيري كرذ مجهول ابوبكرموموني 6744

 45 نيجيري كرذ مجهول عثمان مالمي 6745

 0 نيجيري كرذ مجهول سليدوماسوين 6746

 0 نيجيري أنثي مجهول مريم موسى 6747

 0 نيجيري أنثي مجهول زوبي مامان 6748

 0 يرينيج أنثي مجهول اميمه مونتاري دانكوبوري 6749

 70 نيجيري أنثي مجهول ألفان وثالثمائة واربعة وعشرون 6750

 30 نيجيري أنثي مجهول حليواوالحاجي صالحو 6751

 30 نيجيري كرذ مجهول وكيني اوشري 6752

 50 نيجيري أنثي مجهول بريمه هانكين جيوه 6753

 40 نيجيري أنثي مجهول مريم علي ارابا 6754

 50 نيجيري نثيأ جمعه ادريت ادو 6755

 0 نيجيري كرذ مجهول لوس حمداحمد 6756

 0 نيجيري أنثي مجهول ماددعمرو 6757

 0 نيجيري كرذ مجهول ألفان وأربعمائة وثالثة 6758

 36 نيجيري كرذ مجهول 6759



 

 احصاءات موسم حج
 في مني 402كشف بأسماء الوفيات حادثة تدافع شارع 

 6241/64/60 

 
 10 نيجيري كرذ عثمان خالدسليمان 6760

 34 نيجيري كرذ ابوبكرعليو 6761

 0 نيجيري أنثي مجهول ميمونه باداررونا 6762

 0 نيجيري كرذ مجهول ألفان وأربعمائة وثالثة وأربعون 6763

 50 نيجيري أنثي مجهول فاطمه عمر 6764

 70 نيجيري أنثي مجهول حواءالحاج 6765

6766 DB PATIENT 55 نيجيري أنثي 

 0 نيجيري كرذ مجهول اديمومالم يوسف 6767

 0 يرينيج كرذ مجهول ألفان وإثنان وعشرون 6768

 0 نيجيري أنثي مجهول اثومحمدبحو 6769

 0 نيجيري أنثي مجهول ألف وتسعمائة وواحد وسبعون 6770

 40 نيجيري أنثي مجهول هاواالحجي عيسى 6771

 29 نيجيري كرذ زين هللا يوسف داوود 6772

 0 نيجيري كرذ مجهول بيدواميروليمان 6773

 60 نيجيري كرذ محمدي القاطيف 6774

 53 نيجيري أنثي حواءمحمدمحمد 6775

 68 نيجيري كرذ بوب االيمان 6776

 57 نيجيري كرذ ميراماماني الحاجي 6777

 52 نيجيري كرذ عمرمحمد 6778

 51 نيجيري أنثي قدرات بوالني لوال 6779

 55 نيجيري كرذ مجهول 6780

 55 نيجيري أنثي ميمونه ساندرا 6781

 1 نيجيري كرذ انيس ثانىمححمدمحمد 6782

 65 نيجيري أنثي باريراشيكوباكو 6783

 80 نيجيري كرذ جوني جورببفاليباال 6784

 0 نيجيري أنثي مجهول هاديزابوبكرامرادا 6785



 

 احصاءات موسم حج
 في مني 402كشف بأسماء الوفيات حادثة تدافع شارع 

 6241/64/60 

 
 0 نيجيري أنثي مجهول سابوادموا 6786

 0 نيجيري كرذ مجهول سودان ابيكي 6787

 50 نيجيري كرذ مجهول احمدادريس 6788

 0 نيجيري أنثي الغدميلوف سالفمجهول فانيات  6789

 0 نيجيري أنثي مجهول كولومحمد 6790

 0 نيجيري أنثي مجهول حفصه مصطفى 6791

 0 نيجيري كرذ مجهول تسعمائة وثالثون 6792

 50 نيجيري كرذ محمدعبسي 6793

 42 نيجيري كرذ كبيروالول 6794

 0 نيجيري أنثي مجهول امين موسى 6795

 50 نيجيري ركذ قربانرييرو 6796

 39 نيجيري أنثي سفريان اديسوال 6797

 42 نيجيري كرذ امودواجاميو 6798

 60 نيجيري كرذ محمدمصطفي 6799

 70 نيجيري أنثي حواءساركين 6800

 0 نيجيري كرذ الوابوبكر 6801

 0 نيجيري أنثي رقيه عيسى 6802

 55 نيجيري كرذ يوساني ابراهيم 6803

 60 نيجيري كرذ سيدحسن شيتواري 6804

 48 نيجيري كرذ مريم بيالسالسو 6805

 0 نيجيري كرذ مجهول ستمائة وتسعة 6806

 0 نيجيري كرذ محمدسامي 6807

 0 نيجيري كرذ ايروتاسو 6808

 47 نيجيري كرذ ميكائيل االوي اوجندرين 6809

 0 نيجيري أنثي دودومالوم 6810

 0 نيجيري كرذ عيسىاحمد 6811



 

 احصاءات موسم حج
 في مني 402كشف بأسماء الوفيات حادثة تدافع شارع 

 6241/64/60 

 
 45 نيجيري كرذ  شيوعبدهللا 6812

 0 نيجيري كرذ مجهول خمسمائه وتسعه وخمسين 6813

 0 نيجيري أنثي ماماتواورو 6814

 0 نيجيري أنثي سالمه ادم 6815

 55 نيجيري أنثي لوان جنان 6816

 55 نيجيري أنثي ابومجاهدو 6817

 0 نيجيري أنثي حسينه ليسوابدير 6818

 47 نيجيري كرذ سابوري ماتافي 6819

 0 نيجيري أنثي زولهاتوابوبكر 6820

 57 نيجيري أنثي لوباادمو 6821

 0 نيجيري كرذ ادريس عثمان 6822

 62 نيجيري أنثي زارانادو 6823

 51 نيجيري أنثي حليمه ابوبكراومو 6824

 62 نيجيري كرذ موسىكاالابراهيم 6825

 58 نيجيري أنثي ساكينه داودعبده 6826

 0 نيجيري نثيأ ثان حسين 6827

 67 نيجيري كرذ عباس ابراهيم سمبو 6828

 60 نيجيري كرذ علي شريف 6829

 0 نيجيري أنثي بوناشاال 6830

 50 نيجيري كرذ وحيداكاني لوجبوسو 6831

 0 نيجيري كرذ مجهول مائتين واثنان وستون 6832

 45 نيجيري كرذ محمودبلو 6833

 0 نيجيري أنثي الياتوشايبو 6834

 45 نيجيري أنثي ساميانورمحمدو 6835

 58 نيجيري أنثي راليناالحسن 6836

 50 نيجيري أنثي فاطمه توبيلو 6837



 

 احصاءات موسم حج
 في مني 402كشف بأسماء الوفيات حادثة تدافع شارع 

 6241/64/60 

 
 0 نيجيري أنثي عايشه ابا 6838

 61 نيجيري كرذ احمدسامبوادوبو 6839

 45 نيجيري أنثي عايشتوالحاجي بيلو 6840

 0 نيجيري كرذ عبدهللا محمد 6841

 26 نيجيري كرذ يورضوان هللا اربك 6842

 65 نيجيري كرذ محمدادم ابوبكر 6843

 70 نيجيري كرذ احمدومياكو 6844

 0 نيجيري أنثي ماجده علي محمد 6845

 30 نيجيري كرذ شالبويوسمان 6846

 0 نيجيري كرذ عامراحمديحمود 6847

 0 نيجيري كرذ ادريس صايوال 6848

 50 نيجيري كرذ عمروعلي 6849

 0 نيجيري كرذ وبكررحمه اب 6850

 0 نيجيري كرذ باكولو 6851

 0 نيجيري أنثي اماني عبدلي 6852

 19 نيجيري كرذ مدثرسالوجامبو 6853

 48 نيجيري أنثي خديجه غربا 6854

 24 نيجيري كرذ جويرىيامن غالديما 6855

 51 نيجيري أنثي حبيبه نورانوا 6856

 69 نيجيري كرذ الحاج سليمان 6857

 71 نيجيري كرذ خ اينم يوكنشي 6858

 52 نيجيري أنثي لورىموسىعيسى 6859

 50 نيجيري كرذ بوالمابوكراحمد 6860

 66 نيجيري أنثي زهره محمد 6861

 57 نيجيري أنثي يهناسوابوبكر 6862

 50 نيجيري كرذ بازابومل 6863



 

 احصاءات موسم حج
 في مني 402كشف بأسماء الوفيات حادثة تدافع شارع 

 6241/64/60 

 
 45 نيجيري أنثي امينه ناتيابابا 6864

 86 رينيجي أنثي اريومحمدهوساوي 6865

 68 نيجيري أنثي اكانوروبيتالوال 6866

 92 نيجيري كرذ يحي محمد هارون 6867

 40 نيجيري أنثي فاطمه هارونه 6868

 16 نيجيري كرذ اسامه محمد محمد 6869

 82 نيجيري كرذ مالم محمدبكر 6870

 16 نيجيري كرذ ابراهيم عبدالكريم ابوبكر 6871

 55 نيجيري كرذ ساسوعبدهللا 6872

 70 نيجيري أنثي داسو احمد احمد 6873

 40 نيجيري أنثي رقيه سالم 6874

 28 نيجيري أنثي مريم بنت يعقوب 6875

 25 نيجيري كرذ موته ابوبكرزكريا 6876

 51 نيجيري أنثي حواء تيكروني 6877

 49 نيجيري أنثي سعديه محمد خالد 6878

 58 نيجيري أنثي سكينه هالو 6879

 15 نيجيري كرذ سعيد عدنان 6880

 4 نيجيري أنثي حبيبه محمد 6881

 39 نيجيري كرذ علي كياري محمد 6882

 0 نيجيري أنثي طفلة ليمونه ابكر الحج 6883

 50 نيجيري أنثي زبيرعبدهللا 6884

 90 نيجيري كرذ احمدبن عبده 6885

 66 نيجيري كرذ ابكر مالم محمد 6886

 77 نيجيري كرذ القاسم ادم عبدهللا 6887

 13 نيجيري أنثي حياه عبده 6888

 35 نيجيري كرذ طارق حسن محمد 6889



 

 احصاءات موسم حج
 في مني 402كشف بأسماء الوفيات حادثة تدافع شارع 

 6241/64/60 

 
 50 نيجيري كرذ فاطمه بنت محمد 6890

 50 نيجيري أنثي عائشه محمدعبده 6891

 51 نيجيري أنثي ادمه قربه محمد 6892

 51 نيجيري أنثي عائشه علي 6893

 0 نيجيري أنثي طفله سميه اسماعيل احمد 6894

 41 نيجيري كرذ عيسىعلي 6895

 70 نيجيري أنثي فاطمه عبدن محمد 6896

 49 نيجيري كرذ محمد جبريل محمد 6897

 29 نيجيري كرذ احمد عمر غني 6898

 65 نيجيري كرذ محمدالبكر 6899

 17 نيجيري أنثي سلمى عمر عبدهللا 6900

 57 نيجيري كرذ بيلو دانقو 6901

 54 نيجيري نثيأ سعديه جيبوعبده 6902

 60 نيجيري أنثي فاطمه احمدابكار 6903

 58 نيجيري أنثي هاجر محمد عثمان 6904

 71 نيجيري كرذ حوامحمدعبده 6905

 14 نيجيري كرذ ايمن عبده سليمان 6906

 22 نيجيري أنثي اروىخليل احمد 6907

 36 نيجيري كرذ عبدهللا ابوبكرمحمد 6908

 15 نيجيري نثيأ ساره ابراهيم شعيب 6909

 8 نيجيري كرذ جميل محمد احمد 6910

 40 نيجيري كرذ ادريس محمدابكر 6911

 74 نيجيري أنثي عائشه سليمان محمد 6912

 50 نيجيري أنثي ميروصالح محمد 6913

 68 نيجيري كرذ معلم خالدموسىالطيب 6914

 30 نيجيري كرذ عبداهللا ادم 6915



 

 احصاءات موسم حج
 في مني 402كشف بأسماء الوفيات حادثة تدافع شارع 

 6241/64/60 

 
 60 ينيجير أنثي حبيبه محمد 6916

 60 نيجيري كرذ مجهول ثالثمائه وسبعه وسبعون 6917

 51 نيجيري أنثي حواء تيكروني 6918

 15 نيجيري كرذ صالح هاشم ادم 6919

 50 نيجيري أنثي هناستو عبدهللا ادمو 6920

 55 نيجيري أنثي ياقنااس باكو 6921

 47 نيجيري كرذ عمرعبدالسالم 6922

 40 نيجيري أنثي فاطمه بكر 6923

 58 نيجيري كرذ الياس ادريس محمد 6924

 17 نيجيري أنثي كريمه زكرياعمر 6925

 40 نيجيري أنثي زينب ادريس عيسى 6926

 18 نيجيري أنثي سميره حامد حسين 6927

 0 نيجيري كرذ طفل احسان عثمان عبدهللا 6928

 32 نيجيري أنثي رقيه محمدعمر 6929

 21 نيجيري أنثي حيويريه محمدقاسم مالك 6930

 40 نيجيري أنثي عائشه مصطفى 6931

 89 نيجيري كرذ ادامو اهاميد محمد 6932

 47 نيجيري أنثي زليهتومنذور 6933

 14 نيجيري كرذ عبدالرحمن عبده هارون 6934

 46 نيجيري كرذ فلمتايوكادمحمد 6935

 56 نيجيري كرذ عمر عثمان محمد ادم 6936

 28 نيجيري كرذ احمد حافظ حسين 6937

 70 نيجيري أنثي عائشه محمدابراهيم 6938

 50 نيجيري أنثي رهيناتكرمحمد 6939

 58 نيجيري أنثي عائشه هارون مزيد 6940

 46 نيجيري أنثي مريم عبده عبده 6941



 

 احصاءات موسم حج
 في مني 402كشف بأسماء الوفيات حادثة تدافع شارع 

 6241/64/60 

 
 60 نيجيري كرذ ميمونه ادم 6942

 61 نيجيري كرذ رزاق عيان سيجياي اواليوال 6943

 47 نيجيري أنثي داما اباشا محم 6944

 59 نيجيري كرذ يونوساماكولو 6945

 70 نيجيري كرذ عبدهللا قاسم ابراهيم 6946

 42 نيجيري أنثي حواء 6947

 35 نيجيري أنثي زهراابوبكرجبريل 6948

 52 نيجيري كرذ صالح موسىمحمد 6949

 59 نيجيري كرذ محمدعثمان علي 6950

 73 نيجيري كرذ محمدبكرمحمد 6951

 65 نيجيري أنثي حواءابراهيم محمد 6952

 55 نيجيري أنثي عائشه إسماعيل 6953

 75 نيجيري أنثي خديجه محمد 6954

 60 نيجيري كرذ سليمان محمدمنزو 6955

 55 نيجيري كرذ سوماناانسي عبدهللا 6956

 50 نيجيري أنثي زينب محمديحي 6957

 61 نيجيري كرذ راساق ايانسيجي اوليولو 6958

 71 نيجيري كرذ محمدابراهيم 6959

 75 نيجيري أنثي حبيبه اينكي عبدالرحيم 6960

 60 نيجيري كرذ سليمان موسى 6961

 55 نيجيري كرذ داودالدان ابوبكر 6962

 86 نيجيري أنثي خديجه يوسف 6963

 66 نيجيري كرذ ديمبومانيه 6964

 36 نيجيري أنثي اداالحاجي بوبا 6965

 35 نيجيري أنثي دي مقاجيعائشه ال 6966

 30 نيجيري كرذ ابراهيم بيلوماتاشي 6967



 

 احصاءات موسم حج
 في مني 402كشف بأسماء الوفيات حادثة تدافع شارع 

 6241/64/60 

 
 70 نيجيري كرذ موسىسالو 6968

 27 نيجيري أنثي فاطمه عثمان 6969

 65 نيجيري كرذ ابراهيم سولي 6970

 48 نيجيري أنثي خديجه كاد 6971

 39 نيجيري كرذ وكيلي اكانواديكونو 6972

 23 يرينيج كرذ خديجه موسىمحمد 6973

 45 نيجيري أنثي داشوالحاجي مالم 6974

 50 نيجيري أنثي اناوروبيري احمد 6975

 60 نيجيري أنثي كوردوماجاشي 6976

 55 نيجيري كرذ احمدمودبو 6977

 31 نيجيري كرذ شعيبوكارجي ادمو 6978

 60 نيجيري أنثي امينه محمان 6979

 56 نيجيري كرذ علي ماجاجي 6980

 83 نيجيري كرذ مان ابكرابكرعث 6981

 51 نيجيري كرذ عبده ادم محمد 6982

 27 نيجيري كرذ حليمه عيسى احمد محمد 6983

 0 هندي كرذ مجهول عالءالدين بابالل 6984

 80 هندي أنثي نجمل اتام 6985

 80 هندي كرذ شاه نور 6986

 71 هندي كرذ غريب خان 6987

 0 هندي ثيأن مجهول بانوبي ابراهيم خورشيه 6988

 0 هندي أنثي مجهول جوهن بي بي محمد 6989

 46 هندي أنثي مجهول سعديه بيقوم ممتازحسين 6990

 61 هندي كرذ عبدالشكورمحمد 6991

 87 هندي أنثي نجماباتو 6992

 0 هندي أنثي مجهول فاطمه رحيم باهمامنصور 6993



 

 احصاءات موسم حج
 في مني 402كشف بأسماء الوفيات حادثة تدافع شارع 

 6241/64/60 

 
 75 هندي أنثي مريومه قادر 6994

 68 هندي كرذ حنيف غالم منوشيا 6995

 0 هندي كرذ مجهول ضيف هللا اسماعيل 6996

 0 هندي كرذ مجهول شريف احمد 6997

 0 هندي أنثي مجهول مهميومحمد 6998

 0 هندي كرذ مجهول فاطمه 6999

 0 هندي أنثي مجهول فاطمه يعقوب 7000

 33 هندي أنثي سيبينس حسين كوياشاليا 7001

 80 هندي كرذ بهجمجهول شيخ بسم هللا ايوب  7002

 40 هندي كرذ مجهول عبدالمنيركولنجارافيتيل 7003

 0 هندي كرذ مجهول محمدنظام الدين حافظ 7004

 0 هندي كرذ مجهول مفيداحمدعبدالحفيظ خان 7005

 0 هندي كرذ مجهول اخترنقاز 7006

 0 هندي أنثي مجهول نجمه بين شكور 7007

 0 هندي أنثي مجهول جينون النسا 7008

 67 هندي كرذ بالي خان 7009

 68 هندي كرذ سيداحمد 7010

 0 هندي أنثي مجهول زينه بين اكاشريف 7011

 0 هندي أنثي مجهول حواي اسحق 7012

 80 هندي كرذ مجهول ارمزعلي انسي علي 7013

 60 هندي أنثي مجهول شيخ مونيه سابي محمد 7014

 50 هندي أنثي مجهول شيتي ساجيب 7015

 43 هندي كرذ سيجاهات حسين مالك 7016

 0 هندي كرذ مجهول نيازالحق منصورالحق 7017

 70 هندي كرذ مجهول كهانون بي بي 7018

 40 هندي أنثي مجهول سالمه محمدرفيقه منصوري 7019



 

 احصاءات موسم حج
 في مني 402كشف بأسماء الوفيات حادثة تدافع شارع 

 6241/64/60 

 
 70 هندي أنثي مجهول عائشه بي بي محمدحنبق 7020

 50 هندي كرذ مجهول محمدابراهيم مودين 7021

 0 هندي كرذ ل شمس الدين حمدابراهيممجهو 7022

 50 هندي أنثي فردوس بيجامي 7023

 75 هندي كرذ مستري بيغم 7024

 81 هندي أنثي عائشه زين العابدين 7025

 60 هندي كرذ دادا جان شيخ 7026

 70 هندي كرذ دستاقير بابوميا 7027

 65 هندي كرذ شيخ شهيدعزيزالرحمن 7028

 69 هندي نثيأ بياثو كونحماد 7029

 120 هندي أنثي بسم هللا خان 7030

 0 هندي أنثي مجهول هانمه انايات 7031

 70 هندي كرذ محمدحمودباري كتيبي 7032

 72 هندي أنثي امنه بايداث احمد 7033

 73 هندي كرذ عايشه قادري 7034

 56 هندي أنثي سايره بانوشيخ 7035

 56 هندي أنثي حبيب بيقم 7036

 74 هندي كرذ جي محمدخليل محمدوان 7037

 70 هندي كرذ اشرف اماله 7038

 56 هندي أنثي سايره بانوشيخ 7039

 65 هندي كرذ محمد مزمل خلف الدين 7040

 0 هندي كرذ مجهول انورعلي 7041

 0 هندي كرذ مجهول ابوبكرعبدالكريم 7042

 0 هندي كرذ مجهولكين رحمن 7043

 54 هندي أنثي جنات بيغوم 7044

 61 هندي كرذ مجهول مهتاب عالم 7045



 

 احصاءات موسم حج
 في مني 402كشف بأسماء الوفيات حادثة تدافع شارع 

 6241/64/60 

 
 65 هندي كرذ نورالحق 7046

 56 هندي كرذ سعيداحتراملك رحمه 7047

 70 هندي كرذ سراج الدين 7048

 55 هندي كرذ محمدحفيظ عبدالغفور 7049

 30 هندي كرذ متين احمدخان 7050

 64 هندي كرذ غازي محمدلطيف 7051

 63 هندي كرذ عبدالحميدابوبكرجيعيد 7052

 63 هندي كرذ مجهول سيدهوعلي صادق 7053

 74 هندي كرذ ارياندابراهيم 7054

 68 هندي أنثي نفيسه علي تاتا 7055

 70 هندي كرذ فخورالدين صافي محمد 7056

 60 هندي كرذ محمدكوشكور 7057

 30 هندي أنثي ديلسا محمد 7058

 33 هندي كرذ محمدرضوان 7059

 85 هندي أنثي براهيمبانوبي ا 7060

 50 هندي كرذ عبدالقادرغالم 7061

 75 هندي كرذ جمال الدين غازي 7062

 70 هندي كرذ ابوبكرمحمد 7063

 70 هندي أنثي مجهول السادس 7064

 65 هندي أنثي اسيايلتر 7065

 0 هندي كرذ ابوبكر بيران كويا 7066

 65 هندي كرذ امامالدينخان 7067

 75 هندي أنثي باتهانمه انا 7068

 50 هندي أنثي اسيابالتي 7069

 38 هندي أنثي رومان بن توفيق باي 7070

 60 هندي كرذ عبدالواحدملك 7071



 

 احصاءات موسم حج
 في مني 402كشف بأسماء الوفيات حادثة تدافع شارع 

 6241/64/60 

 
 30 هندي أنثي فوزانه كابيالت 7072

 70 هندي أنثي خالده قاسم علىقاسم 7073

 111 هندي أنثي باثوبون 7074

 55 هندي أنثي اسماءبي 7075

 70 هندي كرذ ينسراج الد 7076

 50 هندي كرذ نيرالدين واحد 7077

 60 هندي أنثي نزانىخان خلوه 7078

 75 هندي كرذ عالءالدين بالل 7079

 50 هندي أنثي جيتون هارون 7080

 0 هندي أنثي ريميجان محمدامان هللا 7081

 0 هندي كرذ مجهول عبدالسالم 7082

 83 هندي كرذ الراكان حسن شيخ 7083

 72 هندي كرذ منصورالحق 7084

 58 هندي كرذ شيخ نصاراحمد 7085

 49 هندي أنثي سوحاربي صادق 7086

 75 هندي كرذ عبدالغفوركمال 7087

 67 هندي أنثي جابوان نيشا 7088

 0 هندي أنثي مرينه بن رسول 7089

 50 هندي أنثي خيريناحسين 7090

 50 هندي كرذ عبدالكريم خادم 7091

 35 هندي كرذ محمدكوتيبوكيل  7092

 0 هندي كرذ عبدالكريم خادم 7093

 65 هندي كرذ عبدالحق منورخان 7094

 0 هندي أنثي حسين نيوغالم 7095

 0 هندي أنثي ثبرسلطان خان محمد 7096

 2 هندي كرذ فايزعبدالمنيربتيل 7097



 

 احصاءات موسم حج
 في مني 402كشف بأسماء الوفيات حادثة تدافع شارع 

 6241/64/60 

 
 43 هندي كرذ بوتوفيل مون 7098

 0 هندي كرذ شكيل خان 7099

 55 هندي أنثي خاتوننشيما 7100

 0 هندي كرذ اسيروطودي عبدالرحمن 7101

 53 هندي كرذ امرطودي عبدالرحمن 7102

 80 هندي كرذ رسول علي 7103

 85 هندي كرذ اسماعيل احمد 7104

 38 هندي أنثي امينه بيفي موساليار 7105

 60 هندي كرذ عبدالحسين قمرالدين 7106

 0 هندي كرذ اردين يبرهال 7107

 0 هندي كرذ محمديوسف سيف 7108

 0 هندي أنثي فطومه قوبا 7109

 0 هندي أنثي حفيظه باهين ساترشا 7110

 60 هندي كرذ اسرارمحمدجمعه 7111

 61 هندي كرذ محمدحنيف غالم 7112

 0 هندي كرذ مويدين عبدالقادر 7113

 55 هندي كرذ شيخ سليم يوسف 7114

 57 يهند كرذ مهراج الدين غاني 7115

 61 هندي كرذ عبدالواحدمانثيا 7116

 50 هندي أنثي ماهيرونساءحنيف 7117

 0 هندي أنثي بي بي اسماعيل 7118

 65 هندي كرذ سيدرشتون 7119

 32 هندي كرذ سلفكيرعبدالكالم 7120

 61 هندي كرذ محمديوسف منصوري 7121

 60 هندي كرذ شيح مدارقريش 7122

 65 هندي كرذ نورالحق 7123



 

 احصاءات موسم حج
 في مني 402كشف بأسماء الوفيات حادثة تدافع شارع 

 6241/64/60 

 
 70 هندي كرذ محمداحمدخان 7124

 78 هندي أنثي همست النساعبدالحميد 7125

 75 هندي كرذ جمال الدين 7126

 55 هندي أنثي شريفة بيفي عبدالجبار 7127

 50 هندي كرذ سيدمنورسيدحسين 7128

 29 هندي أنثي نفيسه بشير 7129

 71 هندي كرذ موتي كوتي 7130

 64 هندي كرذ فاكيرامجيد 7131

 70 هندي أنثي امينه محمدمنصوري 7132

 73 هندي أنثي احمدي بيقم 7133

 38 هندي كرذ محمد شكيل 7134

 70 هندي كرذ حمزه مال عبدالرحمن 7135

 60 هندي أنثي امينة عبدول 7136

 65 هندي كرذ بادنشير بيورايل عبدالكريم 7137

 54 هندي كرذ محمدعظيم جمال الدين 7138

 78 هندي كرذ ن فقيرهشوت 7139

 80 هندي أنثي تسليم بانو 7140

 62 هندي كرذ نصرهللا خان 7141

 79 هندي كرذ عبدالقيوم خان 7142

 70 هندي كرذ محبوب حسين عباس ملك 7143

 53 هندي أنثي مجيب النسا 7144

 66 هندي كرذ محمد عبدول خليل 7145

 60 هندي أنثي باتوتي كمباكودن 7146

 70 هندي كرذ بدالكريم قادرع 7147

 85 هندي كرذ احمدابراهيم موسى 7148

 62 هندي كرذ اندريشيباهي عبدالغني 7149



 

 احصاءات موسم حج
 في مني 402كشف بأسماء الوفيات حادثة تدافع شارع 

 6241/64/60 

 
 58 هندي كرذ جاني باشاشيخ 7150

 40 هندي أنثي برجانه علي 7151

 66 هندي كرذ اسماعيل كوثىمحمد 7152

 65 هندي كرذ عبدالمحيث كوررى 7153

 60 نديه كرذ محمود محمو علي 7154

 55 هندي أنثي فريده خاتون 7155

 85 هندي أنثي اختربانو 7156

 39 هندي كرذ شعبان جنداحسين 7157

 66 هندي كرذ محمدعلي 7158

 55 هندي كرذ منتوبالل ابوبكر 7159

 40 هندي كرذ محمدكازم منصوري 7160

 27 هندي كرذ السادات معصوم معصوم 7161

 30 هندي كرذ محمد انور محمد 7162

 55 هندي أنثي نفيسه محمد كتيي 7163

 50 هندي كرذ محمدحبيب الدين كريم الدين 7164

 70 هندي كرذ محمدشيكاشليل 7165

 77 هندي كرذ محمدبوزهاكل 7166

 50 هندي كرذ سعيدشمس الدين عمر 7167

 78 هندي كرذ كوباماموكليتاكه 7168

 71 هندي أنثي شاكره بي شكور 7169

 35 هندي أنثي بيبي سامسون 7170

 31 هندي كرذ محمدرشن 7171

 70 هندي كرذ انوربن علي 7172

 73 هندي كرذ صديقه بيقم 7173

 52 هندي أنثي عائيشه بولي مدكل 7174

 61 هندي كرذ مجوربن محمد 7175



 

 احصاءات موسم حج
 في مني 402كشف بأسماء الوفيات حادثة تدافع شارع 

 6241/64/60 

 
 50 هندي كرذ محمدهاشف كماكاتي 7176

 32 هندي كرذ صافيه بي بي 7177

 45 هندي كرذ انيديلباربوت 7178

 68 هندي كرذ محمداسماعيل 7179

 56 هندي أنثي بدشيوي سيدعلوي 7180

 28 هندي كرذ محمدبيج مختار 7181

 60 هندي أنثي باتولي كمباكودن 7182

 35 هندي كرذ عبدالعزيزكودوموندا 7183

 60 هندي كرذ عبدالحميدعبدالغفور 7184

 0 هندي كرذ طفل حسين بي بي 7185

 57 هندي أنثي صالحه سلطان 7186

 58 هندي أنثي فايتون بارميل 7187

 40 هندي كرذ شمسير كتير 7188

 42 هندي كرذ محمدنسيم 7189

 58 هندي كرذ عبدالمجيدغالم 7190

 50 هندي كرذ عبدالمجيد كاالتينغال 7191

 70 هندي كرذ حاجي محمد خان 7192

 80 هندي كرذ عبدالمجيدسيفوشلكار 7193

 54 هندي كرذ كولوبو برميل محمد 7194

 0 هندي كرذ زين الدين انصاري 7195

 75 هندي كرذ ابوبكرعدي 7196

 37 هندي كرذ سافدارصابر 7197

 55 هندي كرذ شاه جهان 7198

 45 هندي كرذ سفدارحسين فضل 7199

 77 هندي كرذ ابوبكركانتودي 7200

 48 هندي أنثي جوب ادي دال شهر 7201



 

 احصاءات موسم حج
 في مني 402كشف بأسماء الوفيات حادثة تدافع شارع 

 6241/64/60 

 
 44 هندي كرذ جان محمدسيات 7202

 43 هندي كرذ جان محمد 7203

 29 هندي كرذ انيم شيع سوجا 7204

 74 هندي أنثي شهربانو 7205

 65 هندي كرذ كوياكوتي منوتودي 7206

 59 هندي كرذ الياس احمدخان 7207

 55 هندي كرذ محمدالئق 7208

 53 هندي كرذ شبير صالح يافعي 7209

 60 هندي كرذ ياحمد عل 7210

 50 هندي كرذ محمدسعيدعبدالغني 7211

 52 هندي كرذ شيخ محمدعرفان 7212

 65 هندي كرذ عالم باي ننوباي 7213

 55 هندي كرذ ممتازمحمد 7214

 70 هندي كرذ موال - -ناصر  7215

 26 هندي كرذ حبيب الرحمن شفيع 7216

 55 هندي أنثي نورجهان تاج محمد 7217

 64 هندي أنثي عمران امنه 7218

 55 هندي كرذ ايكاالتيل محي الدين 7219

 74 هندي كرذ محمديوسف 7220

 78 هندي أنثي نوتاحسين 7221

 75 هندي أنثي خاتون بيقم 7222

 71 هندي كرذ لياقت حسين زيدى 7223

 55 هندي أنثي كوثربرويت 7224

 55 هندي أنثي جهبار ناشيا حاميد 7225

 32 هندي كرذ وق نورمحمدفار 7226

 65 هندي كرذ جنيدمحمدرفيق سجاتوال 7227



 

 احصاءات موسم حج
 في مني 402كشف بأسماء الوفيات حادثة تدافع شارع 

 6241/64/60 

 
 55 هندي كرذ اندروحميد 7228

 78 هندي كرذ رحمه هللا محمديعقوب شيبو 7229

 80 هندي كرذ محمدافضل محمد 7230

 72 هندي كرذ فياض الدين هشام الدين شيخ 7231

 44 هندي كرذ غوري غالم نجم 7232

 75 نديه كرذ علي شير 7233

 65 هندي أنثي رسوالمرتضى 7234

 68 هندي كرذ جاويدحسين 7235

 73 هندي كرذ فايزيودين حسام يودين 7236

 64 هندي كرذ تمجان محجوب 7237

 67 هندي أنثي سوماربيي 7238

 62 هندي كرذ شيخ عبدالرؤوف 7239

 41 هندي كرذ لطفار موندال غوبال 7240

 66 هندي كرذ جبرين خان 7241

 51 هندي كرذ محمدغيث الدين 7242

 85 هندي أنثي رامتين يشا 7243

 66 هندي كرذ سيدمحبوب 7244

 65 هندي كرذ علي محمد 7245

 66 هندي أنثي بهاءالدين السكر 7246

 80 هندي كرذ لقمان الدين مونسي 7247

 77 هندي كرذ احمدمحمدعبدالرحمن 7248

 70 هندي كرذ تاناعبدالرحمن عبدالرحمن 7249

 69 هندي كرذ محمد الياس زاد 7250

 73 هندي كرذ محمداحمدعلي 7251

 32 هندي كرذ محمد رحمان نداف 7252

 123 هندي كرذ جنيدمحمدسجاتوال 7253



 

 احصاءات موسم حج
 في مني 402كشف بأسماء الوفيات حادثة تدافع شارع 

 6241/64/60 

 
 62 هندي كرذ عبدالولي حبيب 7254

 86 هندي كرذ محمدنوراحمد 7255

 36 هندي كرذ عارف حسين محبوب 7256

 73 هندي أنثي لدارغالم نبي ا 7257

 71 هندي كرذ روجدارخان 7258

 77 هندي كرذ بيشي محمد 7259

 50 هندي أنثي مريم شيخ 7260

 72 هندي كرذ محمد اقبال زهرادن 7261

 78 هندي كرذ محبوب علي 7262

 80 هندي كرذ نوشادسعيد 7263

 50 هندي كرذ عبدالنزرنكليل جالد 7264

 64 يهند كرذ شاهينازبيقم 7265

 30 هندي كرذ تاج محمدهاديش علي 7266

 65 هندي أنثي اختربيقم 7267

 75 هندي كرذ اسرارالحق 7268

 64 هندي كرذ شيخ احمدعلي 7269

 50 هندي كرذ فضل خان خان 7270

 55 هندي كرذ محمدحنيف خان 7271

 42 هندي أنثي ذكيره بيقم 7272

 52 هندي أنثي كومروشي قادربي 7273

 64 هندي كرذ جعفرشيخ بنمان شيخ 7274

 42 هندي كرذ عبدالقادرمحمد 7275

 33 هندي أنثي مؤمنه محمداسماعيل 7276

 59 هندي أنثي مونيزااحمد 7277

 33 هندي أنثي فاطمه بيقم محمد 7278

 38 هندي أنثي تبسم جافيد 7279



 

 احصاءات موسم حج
 في مني 402كشف بأسماء الوفيات حادثة تدافع شارع 

 6241/64/60 

 
 87 هندي كرذ محمدمادايتم مراد 7280

 91 هندي كرذ فتاورجمال 7281

 74 هندي كرذ غالم حسن 7282

 41 هندي أنثي شميم بامبو 7283

 63 هندي كرذ عالءالدين شيخ عمراوشيخ 7284

 50 هندي أنثي ساكيرابيقم 7285

 63 هندي كرذ حيدرشرف الدين شيخ 7286

 46 هندي كرذ زهيراحمدظهير 7287

 61 هندي كرذ سوبي كومبودي 7288

 74 هندي كرذ سيدعمر 7289

 62 هندي كرذ فياض صهيب 7290

 52 هندي أنثي صالويعقوب 7291

 78 هندي كرذ محمدعلي 7292

 75 هندي كرذ انورالدين خان 7293

 64 هندي كرذ بابومياه لقمان 7294

 58 هندي كرذ غالم انصاري 7295

 37 هندي أنثي جهيده اقبال 7296

 60 هندي كرذ عبدالعزيز شفيع هللا 7297

 67 هندي كرذ سين سليمعلي ح 7298

 51 هندي كرذ سيدمحمدفاروق 7299

 53 هندي كرذ قيوم قيوم 7300

 85 هولندا كرذ علي بوحكيم 7301

 55 هولندا كرذ خديجه مؤمن 7302

 50 هولندا كرذ محمدابوطالب 7303

 60 هولندا أنثي مريم محمدسعيد 7304

 69 يمني أنثي بركه عسكرعلي جابر 7305



 

 احصاءات موسم حج
 في مني 402كشف بأسماء الوفيات حادثة تدافع شارع 

 6241/64/60 

 
 65 يمني كرذ قحطان فرحان سعيد 7306

 92 يمني أنثي فاطمه عبدهللا منيف 7307

 27 يمني كرذ انس حسن علي 7308

 55 يمني كرذ مفرج قاسم عيضه احمد 7309

 70 يمني كرذ علي محمدعلي باناصر 7310

 29 يمني كرذ سامي عبدالرحمن حبيب 7311

 50 يمني أنثي كاتبه علىمحمد 7312

 55 يمني كرذ وديطاهريحي الز 7313

 63 يمني كرذ مطهرعبدهللا مطهر 7314

 25 يمني كرذ عبدالفتاح اسماعيل بون 7315

 64 يمني كرذ شاكي مسي عمار 7316

 75 يمني كرذ علي احمدالرميح 7317

 23 يمني كرذ شاكرفتيني عمار 7318

 45 يمني كرذ محمدعبدالواحدمحمد 7319

 40 يمني أنثي عفراءابوبكر 7320

 16 يمني أنثي وعدخالداحمد 7321

 11 يمني كرذ يوسف مازن 7322

 32 يمني كرذ سامح احمدالحسين 7323

 43 يمني كرذ محمدعصيبي وهان 7324

 25 يمني كرذ حامدعبده علي عامر 7325

 81 يمني كرذ عبدهللا احمدالعطاس 7326

 65 يمني كرذ محمد عبدهللا ابراهيم 7327

 60 يمني كرذ ممحمودحيدرسال 7328

 51 يمني كرذ فائدعبدالعزيزالصالحي 7329

 64 يمني كرذ سالم جيالني 7330

 53 يمني كرذ سمير عبدربه الرداعي 7331



 

 احصاءات موسم حج
 في مني 402كشف بأسماء الوفيات حادثة تدافع شارع 

 6241/64/60 

 
 74 يمني أنثي رقيه عثمان مطهوش 7332

 16 يمني كرذ احمدناجي المرشوش 7333

 85 يمني أنثي جميله ابراهيم 7334

 33 يمني كرذ عمرعلي 7335

 43 يمني أنثي شفاء بشير بالرباع 7336

 40 يمني كرذ صالح عبيديحي 7337

 40 يمني كرذ عاصم محمودعلي 7338

 55 يمني كرذ عبده محمدصالح 7339

 93 يمني كرذ عبدهللا سعيد بانبيله 7340

 70 يمني أنثي مريم يحي صغير 7341

 69 يمني أنثي حدادة احمد الحداد 7342

 45 يمني أنثي صالحه احمد 7343

 60 يمني كرذ عبدالعزيزمحمدعلي 7344

 65 يمني كرذ نورسعيدباجعفر 7345

 49 يمني كرذ احمد سالم صالح 7346

 74 يمني كرذ احمد محمد عزيز 7347

 40 يمني كرذ كمال محمد العودي 7348

 33 يمني كرذ وحيد سعيد حيدو 7349

 40 يمني كرذ احمد ابوالغيث نهاري 7350

 60 يمني كرذ مد صالح الحاجمح 7351

 20 يمني كرذ مبارك ضيف هللا القبيسي 7352

 72 يمني كرذ علي سالمين بن محفوظ 7353

 84 يمني أنثي عائشه يسلم بامرومه 7354

 84 يمني كرذ احمدعلي محمد 7355

 64 يمني كرذ عبدهللا علوي البيتي 7356

 40 يمني كرذ احمد ابوالغيث نهاري 7357



 

 احصاءات موسم حج
 في مني 402كشف بأسماء الوفيات حادثة تدافع شارع 

 6241/64/60 

 
 65 يمني كرذ محمدسعيدسالم 7358

 91 يمني كرذ يحي ناصريحي 7359

 27 يمني كرذ نبيل ابراهيم حسن 7360

 80 يمني كرذ سالم عمر باكيلي 7361

 75 يمني أنثي سعيده شوعي 7362

 54 يمني كرذ صالح عبدهللا سالم 7363

 36 يمني كرذ خالد سليمان سعيد 7364

 38 نييم أنثي حليمه حسن اليماني 7365

 45 يمني كرذ احمد غانم اسماعيل 7366

 59 يمني كرذ عبدالرحمن احمد العمودي 7367

 75 يمني كرذ حسن محمدعلي 7368

 50 يمني كرذ محمدعبيد 7369

 38 يمني كرذ هشام عبده 7370

 70 يمني أنثي امنه صالح محمدغالب 7371

 35 يمني كرذ صدام محمدالحذيفي 7372

 70 يمني كرذ احمد صالح احمد 7373

 82 يمني كرذ عثمان اسماعيل علي 7374

 24 يمني كرذ مبارك عبدهللا المصعبي 7375

 17 يمني كرذ عبدالحكيم غالب 7376

 25 يمني كرذ كمال علي خير 7377

 20 يمني كرذ محمودزيدمحمد 7378

 67 يمني كرذ علي يحيى الحجوري 7379

 50 يمني كرذ علي ابراهيم يحي 7380

 63 يمني كرذ علي صغيريعقوب 7381

 35 يمني كرذ جوادصالح 7382

 89 يمني أنثي عيشه صالح افلح 7383



 

 احصاءات موسم حج
 في مني 402كشف بأسماء الوفيات حادثة تدافع شارع 

 6241/64/60 

 
 79 يمني كرذ عبدهللا علي عجروم 7384

 32 يمني أنثي عفاف قاسم قاسم 7385

 63 يمني كرذ عبدالنبي محمدالحاج 7386

 66 يمني كرذ اليماني - -حسن  7387

 50 يمني ركذ ابراهيم حسن 7388

 50 يمني كرذ محمدسعيداحمد 7389

 60 يمني أنثي سعيده عبدهللا بن عبدالرحمن 7390

 41 يمني كرذ حسن عبدهللا باسنبل 7391

 66 يمني أنثي فاطمه حمود الفقيه 7392

 78 يمني كرذ سالم حسن عمر العوبثاني 7393

 57 يمني أنثي مريم عبده حسن الحذيفي 7394

 74 يمني كرذ الحبشي حسن هود 7395

 64 يمني أنثي فاطمه احمد علي مطهر 7396

 39 يمني كرذ خالد علي محفوظ 7397

 75 يمني أنثي مريم اسماعيل عبدهللا 7398

 30 يمني كرذ عبدهللا محمدعبدربه 7399

 0 يمني أنثي طفلة صفاء علي دباء 7400

 25 يمني أنثي خلودعبدهللا عبده 7401

 32 يمني كرذ هيم يحيعلي ابرا 7402

 21 يمني أنثي امت السالم يوسف 7403

 82 يمني أنثي نجمه سعد سعد 7404

 75 يمني كرذ ناجي قائدحميد 7405

 55 يمني أنثي فائزه صالح العامري 7406

 32 يمني كرذ وليد امين ديوان 7407

 18 يمني كرذ يزيد عوض 7408

 54 يمني كرذ حزام صالح علي 7409



 

 احصاءات موسم حج
 في مني 402كشف بأسماء الوفيات حادثة تدافع شارع 
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