
 

  

 جدول رحالت شركة طيران الشرق األوسطجزء من تعديل                             

  2022 أيلول  5الى  1من                                                  
 

  –شركة طيران الشرق االوسط   عن2022آب  30بتاريخ   عطفاً على البيان الصادر:  2022ب  آ 31 في بيروت

 . 2022 أيلول  5الى  1من رحالتها تعديل جزء من جدول عن   الخطوط الجوية اللبنانية

 .   2022أيلول  3بتاريخ    ME267/8 بيروت  - اسطنبول -رحلة بيروت  توقيت يلتعدأيضاً  علن الشركة أنه قد تم ت

أدناه، أما  وفق الجدولالمعدل(  موعد االقالعالسابق و   موعد االقالع) الرحالت المعدلة إقالعمواعيد  سيتم عرض 

 بقية الرحالت فستبقى على حالها.

 2022،  أيلول 1خميس  ال

قالع  ال موعد    الرحلة :من بيروت إلى 

 *السابق

  قالعال موعد 

 * المعدل

  قالعال موعد    الرحلة من:  لى بيروتإ

 *السابق

  قالعال موعد 

 * المعدل

 ME431 Ferry Flight Ferry Flight دبي ME430 16:05 22:10 دبي

 ينةجميع الرحالت هي وفق التوقيت المحلي لكل مد*    

 

 2022، أيلول  2الجمعة 

قالع  ال موعد    الرحلة :من بيروت إلى 

 *السابق

موعد القالع  

 * المعدل

قالع  ال موعد    الرحلة من:  لى بيروتإ

 *السابق

قالع  ال موعد 

 * المعدل

 ME431 Ferry Flight Ferry Flight دبي ME430 20:05 21:25 دبي

 ME1419 20:35 01:05 أبو ظبي ME418 15:25 19:55 أبو ظبي

 ينةجميع الرحالت هي وفق التوقيت المحلي لكل مد*    

 

 2022، أيلول  3السبت 

قالع  ال موعد    الرحلة :من بيروت إلى 

 *السابق

موعد القالع  

 * المعدل

قالع  ال موعد    الرحلة من:  لى بيروتإ

 *السابق

قالع  ال موعد 

 * المعدل

 ME403 21:15 23:10 الكويت  ME402 18:00 19:55 الكويت 

 ME268 22:50 01:25 اسطنبول  ME267 19:55 22:30 اسطنبول 

 ينةجميع الرحالت هي وفق التوقيت المحلي لكل مد*    

 

 

 

 

 

 



 
 

 2022، أيلول 4األحد 

قالع  ال موعد    الرحلة :من بيروت إلى 

 *السابق

موعد القالع  

 * المعدل

قالع  ال موعد    الرحلة من:  لى بيروتإ

 *السابق

قالع  ال موعد 

 * المعدل

 ME443 20:55 01:25 الدمام  ME442 17:35 22:05 الدمام 

 ينةجميع الرحالت هي وفق التوقيت المحلي لكل مد*    

 

 2022، أيلول  5الثنين 

قالع  ال موعد    الرحلة :من بيروت إلى 

 *السابق

موعد القالع  

 * المعدل

قالع  ال موعد    الرحلة من:  لى بيروتإ

 *السابق

قالع  ال موعد 

 * المعدل

 ME431 Ferry Flight Ferry Flight دبي ME430 18:30 19:25 دبي

 ينةجميع الرحالت هي وفق التوقيت المحلي لكل مد*    

 

 Ferry Flightرحلة دون ركاب =  *

 

أو   MEA Call Center - callcenter@mea.com.lb-01-629999مركز اإلتصاالت  المعلومات يرجى مراجعةللمزيد من 

    www.mea.com.lb :الموقع االلكتروني   زيارة
 

 .معناشكراً لتفهمكم و تعاونكم 

 

 

  دائرة العالقات العامة

 شركة طيران الشرق األوسط
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