
  
  

تقدیرا للرسالة السامیة التي یؤدیھا منتسبوا وزارة التربیة والتعلیم الموقرة لمجتمع سلطنة عمان الحبیب ،  
  .وإستشعارا من ناقلكم الوطني الطیران العماني ألھمیة ھذا الدور المتعاظم 

  

  :ین الوزارة المحترم یتشرف الطیران العماني بعرض المزایا التالیة لكافة موظفي ومتقاعدي
Ø  ١٨خصم بواقع% : 

o الزوجة وأربعة من الزوج(وأفراد عائلتھ المباشرین  للموظف ،
  .)سنة  ٢٣أطفالھم من سن سنتین وحتى 

o  الخصم ال یشمل: 
 . في الدرجة السیاحیة) O,U(األسعار الترویجیة  §
§ )D (الدرجة األولى و في درجة رجال األعمال. 
 .دبي و الرحالت الداخلیة  §

 

Ø ٢٥خصم یصل حتى  : عروض الطلبة%. 
o  الطلبة العمانیون الذین أكملوا سن الثاني عشر ولم یبلغوا سن

السادسة والعشرون عند موعد السفر ولجھة الدراسة والذین تم 
 .قبولھم كطلبة بمؤسسة تعلیمیة تعمل بدوام كامل 

o  اخاصة للرحالت الداخلیةكما یوفر الطیران العماني أسعار. 
o  نسخة من بطاقة الطالب ساریة المفعول أو : المستندات المطلوبة

رسالة رسمیة صادرة من رئیس الھیئة التعلیمیة حیث یجب إبرازھا 
 .عند إصدار التذكرة 

o  ال یسري الخصم الخاص لوزارة التربیة على عروض الطلبة. 
  

 .الهض أعویجب إصدار التذاكر من مكاتب الطیران العماني للعر    : مالحظة 
 

Ø  توفر خدمات ممیزة للمسافرین على الطیران العماني كاآلتيتكما: 
o  برنامج المسافر المتمیز. 
o  عطالت الطیران العماني. 
o  خدمة التوصیل المجاني من وإلى المطار للدرجة األولى ودرجة

 :رجال األعمال ما عدا 
 .في درجة رجال األعمال ) D(درجة  §
 .ي من وإلى دول مجلس التعاون الخلیج §
 .الرحالت الداخلیة  §

o  خدمة التوصیل من القاعة إلى الطائرة والعكس لركاب الدرجة
 .األولى في سیارات خاصة فارھة 

 
 

  
  

 
   

  



 

 

 
 

 عروض الطلبة
 

عة السفر بتقديم حيث يضيف الطيران العماني مت الدراسة بالخارج تجربة سعيدة ومثيرة بالنسبة للطلبة تعتبر
  .إلسعادكم في تحقيق أحالمكم العروض العالمية أفضل 

 

%٢٥خصم یصل إلى   

 
 

التصدق عبر شبكة تخفيضات نسبة  سافر إلى أنحاء العالم وتمتع بالمزايا التي نوفرها للطلبة للحصول على
 .خطوطنا وذلك عند سفركم لإللتحاق بجامعاتكم وكلياتكم 

 
Q  * قبولهم كطلبة  تم  الثاني عشر ولم يبلغوا سن السادسة والعشرون عند موعد السفر والذين  سن العمانيون الذين أكملواالطلبة : اإلستحقاق

 .تعمل بدوام كامل بمؤسسة تعليمية 
Q  * حيث يجب إبرازها عند رئيس الهيئة التعليمية نسخة من بطاقة الطالب سارية المفعول أو رسالة رسمية صادرة من : المستندات المطلوبة

 .إصدار التذكرة 
Q  * يتم إصدار التذاكر فقط من مكاتب مبيعات الطيران العماني في سلطنة عمان. 
Q  * م ٣١/١٢/٢٠١١مدة الخصم حتى. 
Q  *اضعة للشروط واألحكام خ. 
Q  * كما نوفر أيضا أسعارا خاصة للطلبة على الخطوط الداخلية. 

 
 ٢٤٥٣١١١١العماني أو اإلتصال بمركز الحجوزات المركزیة على  مكاتب مبیعات الطیران زوروا : للحجز
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