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 الموظفين بالبرامكة والمزرعة   نقل برنامج 

    2020/  7/  25اعتبارا من يوم السبت 

 

 :   مشروع دمر -ضاحية قدسيا الخط األول : 

جسر   – مشروع دمر  –دوار الكنيسة  –مساكن الحرس  -ضاحية قدسيا ) دوار العلم ( مسار الخط :    

.  تنظيم كفرسوسة  –دوار المواساة  –) حديقة النيربين ( المهاجرين  –الجندي المجهول  –الوزان 

                     وبالعكس

 : االنتظار نقاط الى الباص ساعة وصول الزمن المتوقع لنقاط االنتظار و

 مالحظات  التوقيت  نقطة االنتظار  م

 مؤيد بدوي  : اسم السائق 7.45 دوار العلم 1

 0930799085 موبايل :  7.51 موقف مساكن الحرس  2

 باص وسط واسطة النقل :  7.54 دوار الكنيسة  3

  8.58 موقف ازهار الروزا  4

  8.02 جسر الوزان 5

  8.05 دوار كليوبترا  6

  8.10 حديقة النيربين  7

  8.12 اساة / مشفى االطفال ساحة المو  8

  8.15 شام سيتي سنتر  9

  8.16 دوار الجوزة  10

  8.17 تنظيم كفرسوسة / دوار الفرن 11

  8.20 مقر الجامعة بالبرامكة  12

  8.40 مقر الجامعة بالمزرعة  13
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   : المزة -جديدة عرطوز :  الخط الثاني

اتستراد المزة , جديدة عرطوز / موقف قمرين , اتستراد معضمية الشام , السومرية , مسار الخط : 

, نزلة المؤسسة العامة لالسكان , اتستراد المزة , عقدة طريق المطار القديم لمؤسسة العامة لالتصاالت ، 

 الجامعة بالمزرعة , وبالعكس . مقر الجامعة بالبرامكة , مقر األسد الجامعي , دوار كفرسوسة , 

 : نقاط االنتظار الى الباص نقاط االنتظار والزمن المتوقع لساعة وصول 

 مالحظات  التوقيت  نقطة االنتظار  م

 فادي حفيري: اسم السائق 7.40 موقف قمرين / جديدة  1

)    مفرق جديدة عرطوز وجديدة  الفضل 2
 موقف القوس ( 

7.46 
 0933401421موبايل : 

 باص وسط   واسطة النقل : 7.49 مفرق صحنايا 3

أول مدخل المعضمية من الجهة الغربية)   4
 مفرق داريا ( 

7.52 
 

  7.54 نهاية المعضمية قبل دوار السومرية  5

  7.57 مقابل مدخل كراجات السومرية  6

  8.06 مفرق جامع األكرم / المزة 7

  8.08 مقابل المؤسسة العامة لالتصاالت  8

  8.10 كوين سنتر   مقابل مول 9

  8.12 اول نزلة المؤسسة العامة لالسكان 10

  8.15 مشفى الرازي مقابل مابكو 11

  8.18 /موقف جامع الرفاعي دوار كفرسوسة 12

  8.20 مقر الجامعة بالبرامكة  13

  8.40 مقر الجامعة بالمزرعة  14
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 الميدان :  –: الدحاديل    الخط الثالث

افران التضامن , الزاهرة ساحة االشمر , دوار البطيخة , الدحاديل مقابل سوق الخضرة , مسار الخط : 

مقر الجامعة    ,مقر الجامعة بالبرامكة , موقف المرابط , مشفى المجتهد , تحت المتحلق الجنوبي  الجديدة , 

 بالمزرعة . وبالعكس 

 : نقاط االنتظار الى الباص وصول نقاط االنتظار والزمن المتوقع لساعة 

 مالحظات  التوقيت  نقطة االنتظار  م

 احمد خولي : اسم السائق 7.55 ية ئ سوق الخضرة بالدحاديل بعد اإلشارة الضو  1

 0994062512 موبايل :  8.00 ساحة االشمر  2

 مكروباص  واسطة النقل : 8.02 اول مخيم فلسطين دوار البطيخة 3

  8.03 التضامنافران  4

  8.05 تحت جسر المشاة بالزاهرة الجديدة 5

  8.10 فل الجسر الحلق الجنوبي / فت الطريق تحت الم  6

  8.12 جريدة تشرين دواركورنيش الميدان / تقاطع  7

  8.20 مقر الجامعة بالبرامكة  8

  8.40 مقر الجامعة بالمزرعة  9
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 ابن عساكر :  -جرمانا  الخط الرابع : – 4

, المنطقة الصناعية , إشارة الزاهرة الجديدة , تحت   جرمانا ) ساحة السيوف( , الدويلعةمسار الخط : 

المتحلق الجنوبي وعودة باتجاه كراجات درعا , دوار باب مصلى , الفحامة , مقر الجامعة بالبرامكة , مقر  

 الجامعة بالمزرعة . وبالعكس 

 : نقاط االنتظار الى الباص نقاط االنتظار والزمن المتوقع لساعة وصول 

 مالحظات  التوقيت  نقطة االنتظار  م

 شادي غانم: اسم السائق 7.40 ساحة السيوف 1

 0930799085موبايل :  7.45 ساحة الرئيس  2

 باص وسط   واسطة النقل : 7.50 مول جرمانا  3

  8.00 الكنيسة  لدويلعة مقابلا 4

  8.02 مفرق المليحة  5

مفرق باب توما / مقابل جامع الشيخ   6
 رسالن

8.04 
 

  8.07 المطار دوار  7

  8.10 موقف كراجات السيدة زينب  8

  8.12 قبل دوار باب مصلى  9

  8.15 مشفى المجتهد  10

  8.20 مقر الجامعة بالبرامكة  11

  8.40 مقر الجامعة بالمزرعة  12
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 برزة :  –عباسيين  -الخط الخامس : شارع بغداد  - 5

المصالح العقارية بشارع الثورة , شارع بغداد مقابل كازية االزبكية , ساحة التحرير ,  موقف مسار الخط : 

ساحة العباسيين , كراجات العباسيين , تقاطع إشارة برزة , اتستراد حاميش , ركن الدين ساحة شمدين , ,  

 مقر الجامعة بالمزرعة , مقر الجامعة بالبرامكة . وبالعكس 

 : نقاط االنتظار الى الباص توقع لساعة وصول نقاط االنتظار والزمن الم

 مالحظات  التوقيت  نقطة االنتظار  م

 زكريا محو: اسم السائق 7.45 شارع الثورة موقف المصالح العقارية 1

 0998380784 موبايل :  7.47 مقابل كازية االزبكية  شارع بغداد  2

 باص كبير  واسطة النقل : 7.50 موقف الهاتف االلي  3

  7.52 ساحة التحرير  4

  7.54 موقف الغسانة  5

  7.55 موقف ضاحية األسد   /ساحة العباسيين  6

  7.56 كراج العباسيين  7

  7.58 تقاطع إشارة مساكن برزة 8

  8.00 تقاطع إشارة برزة 9

  8.02 مشفى حاميش  10

  8.03 قاسيون مول  11

  8.05 مقابل مشفى المنار  12

  8.06 الدين موقف صالح  13

  8.07 موقف جسر النحاس  14

  8.09 ساحة شمدين  15

  8.11 ساحة الميسات 16

  8.13 الجسر األبيض  17

  8.14 مقابل نبيل نفيسة 18

  8.20 مزرعة مقر الجامعة بال 19

  8.40 برامكة مقر الجامعة بال 20
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 :  الوصول والمغادرة مواعيد – 12

  :صباحا الى مقر الجامعة في  ساعة الوصول - أ

 8.40البرامكة الساعة  ----- 8.20المزرعة الساعة 

   8.40الى المزرعة الساعة -----8.20البرامكة الساعة 

 :  الدوام من مقر الجامعة في  نهايةساعة المغادرة  - ب

   16.10 مزرعةمن ال ------- 15.50الساعة  برامكةال

 16.10من البرامكة   ------- 15.50المزرعة الساعة من 

 :  من مقر الجامعة في ) خالل فترة االمتحانات ( نهاية الدوام ساعة المغادرة  -ج 

 16.55 مزرعةمن ال ------- 16.35ة الساع برامكةال

 16.55من البرامكة   ------- 16.35من المزرعة الساعة 

 

 

  


