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مع انخطوط انمغزبيت--- انعمزة مباشزة   
 رحهت مباشزة انى انمذيىت

انمكزمت بمكت نياني   09* ----  انمىورة بانمذيىت نياني   04*        مارص22 يوو االياب و مارص 09 يوو  انذهاب–   

         ابزيم04 يوو االياب و مارص 22 يوو  انذهاب– -

 

مع انخطوط انتزكيت--- انعمزة مباشزة   
انمكزمت بمكت نياني   10* ----  انمىورة بانمذيىت نياني   04*        مارص 21 يوو االياب و مارص 07 يوو  انذهاب–   

مارص 28 يوو االياب و مارص 14 يوو  انذهاب–   

 انبزوامج انظكه بانمذيىت انمىورة انظكه بمكت انمكزمت

*5    طويض او رويال دار االيمانفىذق  4  *5سمشو بونمان فىذق  

*4فىذق دار االيمان جزاوــــــــذ   5  *4  طيبت االيمان دارفىذق 

انظذ االيمان دار فىذق  6  ما يعادنهدار االيمان احذ او 

مع انخطوط انتزكيت--- انعمزة غيز مباشزة   
   نياني بمكت انمكزمت 08 * ---- انمىورة بانمذيىت نياني   04* ----    نياني باططىبول *4    مارص 19 يوو االياب و مارص 03 يوو  انذهاب– 

   مارص   26 يوو االياب و مارص 10 يوو  انذهاب– 

 انبزوامج انظكه باططىبول انظكه بانمذيىت انمىورة انظكه بمكت انمكزمت

*5    طويض او رويال دار االيمانفىذق  Président 7  *5سمشو بونمان فىذق  

*4فىذق دار االيمان جزاوــــــــذ   Président 8  *4  طيبت االيمان دارفىذق 

انظذ االيمان دار فىذق  Président 9  ما يعادنهدار االيمان احذ او 

: االسعار اعاله شاملة لما يلي    

 تذكرة الطيران ذهابا و ايابا 

 اجراءات منح التأشيرة و ملف التسجيل 

 السكن بالفنادق المذكورة اعاله او ما يعادلها 

 التاطير و المساعدة 

 االستمبال و التوديع بالمطار 

 االسعار شاملة لإلفطار ما عدا الفنادق االلتصادية 

 مزارات المدينة المنورة 

 وثائك التسجيل:

  اشهر8جواز سفر رلمي ال تمل صالحيته عن  

 2 4 / 6 صور فوتوغرافية بخلفية بيضاء بمماس 

 بالنسبة للنساء المتزوجات المرافمات ازواجهن: 

 شهادة الرفيك زائد صورة من عمد الزواج باللغة العربية مصادق عليهما 

 ازواجهنتبالنسبة للنساء المتزوجات الغير مرافما : 

 شهادة موافمة الزوج زائد صورة من عمد الزواج باللغة العربية مصادق عليهما 

  او العزوبة (شهادة عدم الزواج)  شهادة االرملة او الطالق  سنة45لغير المتزوجات و سنهم اكثر من 

 نسختين من البطالة الوطنية مصادق عليهما 

 دفتر التلميح 

 انبزوامج انظكه بانمذيىت انمىورة انظكه بمكت انمكزمت

*5فىذق طويض او رويال دار االيمان *5فىذق بونمان سمشو    1 

*4فىذق دار االيمان جزاوــــــــذ   2  *4  طيبت االيمان دارفىذق 

انظذفىذق دار االيمان   3  احذ او ما يعادنه االيمان دارفىذق 


