إعالن حملة حج  1439هـ
بسم هللا الرحمن الرحيم
ِ ِ
الن ِ
{وأ َِِّذن ِفي َّ
ين ِمن ُك ِِّل َف ٍِّج َع ِم ٍ
يق} سورة الحج (آية )27
ضام ٍر َيأْت َ
وك ِر َجاالً َو َعَلى ُك ِِّل َ
اس ِباْل َح ِِّج َيأْتُ َ
َ
يسر لجنة ارتباط المهندسين األردنيين في المنطقة الغربية وبالتنسيق مع شركة نور حراء لحجاج الداخل تصريح رقم10136/
دعوة الزمالء والزميالت وعائالتهم من الراغبين في أداء فريضة الحج لهذا العام 1439هـ للتسجيل المبدئي وادخال البيانات بقائمة
المفضلة من خالل موقع و ازرة الحج اإللكتروني حيث يمكنكم االطالع على تفاصيل حملة الحج العام وحملة الحج المخفض على
ان يتم إتمام تأكيد التسجيل في اليوم االول من شهر ذو القعدة القادم ،وهي على النحو التالي:
أوال :برنامج الحج العام
مخيمات قريبة من محطة القطار ،تكييف فريون ،ضمن الشريحة الثالثة للخدمة ،موقع فئة (ه)
ملف تعريفي لحج هذا العام بكامل الخدمات مع الصور والموقعhttps://goo.gl/yUSh3X :
ويمكنك اآلن اضافة الشركة للمفضلة لديك لتكون جاهز وقت التسجيل 👇👇👇
https://bit.ly/2JbAUJ1
شرح فيديو لتسجيل المسار االلكتروني
https://youtu.be/S7pW_lWoUcs
لالستفسار :اتصال أو واتساب0539281000 :
ثانيا :برنامج الحج منخفض التكلفة
موقع فئة (د  )1تحت محطة قطار (منى  )2تكييف فريون
تفاصيل الخدمات المقدمةhttps://bit.ly/2JaRWqO :
موقعنا في منىN 39°53'36.7"E"11.5'24°21 :
خرائط جوجلhttps://goo.gl/maps/wPxdw41yS732 :
ويمكنك اآلن اضافة الشركة للمفضلة لديك لتكون جاهز وقت التسجيل 👇👇👇
https://bit.ly/2JbAUJ1
شرح فيديو لتسجيل المسار االلكتروني
https://youtu.be/S7pW_lWoUcs
لالستفسار :اتصال أو واتساب0557754546 :

تنبيهات:
•

يبدأ التسجيل الساعة  8من صباح يوم السبت  2018/07/14م –  1ذو القعدة  1439هـ إلكترونيا ،ويتم إقفال
التسجيل عند انتهاء األعداد المتاحة ولذا وجب التنويه بسرعة التسجيل والسداد ضمانا للحجز المبكر

•

يتم التسجيل الفردي عبر موقع الو ازرة localhaj.haj.gov.sa

•

تحميل الوثائق المطلوبة على جهاز الكمبيوتر مسبق ًا

•

اختيار سرعة انترنت مناسبة

•

االستعداد قبل الساعة  8صباحاً

•

تكرار الطلب في حالة عدم تجاوب النظام

•

إرسال إيميل للجنة االجتماعية  social@jeajeddah.orgبعد إكمال التسجيل مع ذكر البيانات وأرقام الهواتف
للتواصل

للتواصل مع شركة نور حراء:
حسابات التواصل @Nourhiraa
فيسبوكhttps://goo.gl/E8DrZq :
تويترhttps://goo.gl/2Dym9Y :
انستقرامhttps://goo.gl/cQLWmk :
يوتيوبhttps://goo.gl/Sw2mPw :
الموقع االلكترونيwww.noorhera.sa :

حجا مبرو ار ..وسعيا مشكو ار ..وذنبا مغفو ار

