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  2020/  2019للفصل الدراسي الثاني  خالل االمتحان النظري النقل  برنامج 

  2020/  08/  15ولغاية يوم السبت  2020/  07/  52يوم السبت  اعتبارا من

 

 استخدام وسائط النقل بالجامعةتعليمات أوال : 

الصادر عن السيد األستاذ الدكتور رئيس  2020/  5/  21/ ص . د تاريخ  91نذكر بالتعميم رقم / 

 والذي ينص على االتي :الجامعة 

لتعاميم الصادرة عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بخصوص اإلجراءات والقرارات استنادا ل -

 : الحكومية المتخذة على صعيد الوقاية من فيروس كورونا

اللذين يستخدمون وسائط  الطالب ( –االداريون  –يطلب من جميع السادة ) أعضاء الهيئة التعليمية  1

المة التقيد باجراءات السالتي وضعتها إدارة الجامعة لتامين المواصالت الالزمة لهم  النقل الجماعي

 للوقاية من وباء كورونا ومنها استخدام الكمامات وأدوات التعقيم .

الطالب ( التقيد باجراءات السالمة  –االداريون  –يطلب من جميع السادة ) أعضاء الهيئة التعليمية  – 2

استخدام الكمامات وأدوات التعقيم داخل القاعات الدراسية وبكل مرافق للوقاية من وباء كورونا ومنها 

 الجامعة .

 :االشتراك بخدمة النقل فاننا نذكر وفيما يخص 

وكل مخالفة تستوجب  2020/  2019حمل بطاقات االشتراك بالنقل للفصل الدراسي الثاني ضرورة  –أ 

 . اإلحالة الى لجنة االنضباط

 تحت طائلة المسائلة القانونية . الخرينمن قبل اوال يجوز استخدامها  ةشخصيبطاقة االشتراك بالنقل  -ب 

 

 للجميعوالنجاح التقيد التام مع كل االمنيات الطيبة والسالمة والعافية التعاون بالتنفيذ واملين 

 

 

 : مسارات الخطوط ومراكز التجمع واالنتظار ومواعيد الوصول  ثانيا

 

حافالت خالل فترة االمتحانات وفق نرفق مسارات الخطوط ومراكز االنتظار والمواعيد المتوقعة لوصول ال

 : البرنامج التالي

  12.45 – 10.15وقات التالية : وفي االكل من مشفى الحياة والبرامكة الى تامين العودة  :مع مالحظة 
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 : قدسيا ، الخط األول : مشروع دمر

دوار الكنيسة ، مساكن ،  ، جسر الوزان ، أزهار الروزا دوار كيلوبترا ، مشروع دمر مسار الخط : 

 .وبالعكس  مقر الجامعة بالتل،  صحارى تقاطعالمتحلق الشمالي ، الحرس ، دوار العلم ، 

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

 مالحظات التوقيت نقطة االنتظار م

 ديباسم السائق : محمد  7.15 دوار كليوبترا 1

 0934181635موبايل : 7.18 قوس المشروع 2

 باص بولمان واسطة النقل : 7.21 موقف أزهار الروزا 3

  7.27 دوارالكنيسة 4

  7.30 موقف مساكن الحرس 5

  7.35 دوار العلم 6

  7.45 تقاطع صحارى 7

  8.00 مقر الجامعة بالتل 8

  : : المزة الخط الثاني

الهدى ، المؤسسة العامة  جامع دوار باتجاه مدارس بنات الشهداء ، ،االسكان  طلعةمسار الخط : 

جامع األكرم ، عقدة األسد الجامعي ، دوار المواساة ، مشفى الشامي ،  مفرق لالتصاالت ، اتستراد المزة

 .مقر الجامعة بالتل. وبالعكس،  الجندي المجهول

 :نقاط االنتظار الى الباص نقاط االنتظار والزمن المتوقع لساعة وصول 

 مالحظات التوقيت نقطة االنتظار م

 شادياسم السائق :  7.15 طلعة االسكان 1

 0958899079موبايل : 7.20 دوار الهدى 2

 مكروباص الجامعةواسطة النقل : 7.25 المؤسسة العامة لالتصاالت 3

  7.32 مشفى الرازي مقابل مابكو 4

  7.35 دوار المواساة مقابل مشفى األطفال 5

  7.40 مشفى الشامي موقف حديقة النيربين 6

  8.00 مقر الجامعة بالتل 7

 بدا النقل من هذه النقطة بالبولماني 7.27 اتستراد المزة مفرق جامع األكرم 8

 اسم السائق : رجب المصري 7.29 مقابل دار البعث 9

 0988751869موبايل : 7.32 مشفى الرازي مقابل مابكو 10

 النقل :باص بولمانواسطة  7.35 دوار المواساة مقابل مشفى األطفال 11

  7.40 مشفى الشامي موقف حديقة النيربين 12

  8.00 مقر الجامعة بالتل 13
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  :تجارة ال ،شارع بغداد  ،: كفرسوسة  الثالثالخط  

جسر فكتوريا  ،جسر السيد الرئيس  ،ساحة األمويين  ،دوار الجمارك  ،مسار الخط : دوار كفرسوسة 

األزبكية ، القزازين ، ساحة التحرير ، ساحة العباسيين ، كورنيش التجارة ،  ،شارع بغداد  ،،شارع الثورة 

 طريق وزارة النفط ، اتستراد العدوي ، مفرق كلية الزراعة ، عقدة القابون ، برزة ، مقر الجامعة بالتل .

 :نقاط االنتظار الى الباص نقاط االنتظار والزمن المتوقع لساعة وصول 

 مالحظات التوقيت نقطة االنتظار م

 محمد بحرياسم السائق :  7.10 دوار كفرسوسة مقابل جامع الرفاعي 1

 0964715697موبايل : 7.15 قبل إشارة ساحة االمويين 2

 باص بولمانواسطة النقل : 7.17 قبل جسر السيد الرئيس 3

  7.19 مجمع يلبغا 4

  7.21 شارع الثورة موقف الباص بعد المصالح العقارية 6

  7.25 شارع بغداد بعد موقف كازية عوض 7

  7.27 موقف السادات 8

  7.33 ساحة العباسيين اول كورنيش التجارة 9

  7.40 موقف وزارة النفط 10

  7.43 مفرق كلية الزراعة 11

  8.00 مقر الجامعة بالتل 12

 

 قدسيا : –دمر  –فرع ثاني / كفرسوسة 

 مالحظات التوقيت نقطة االنتظار م

 اسم السائق : محمد المحمد 7.10 دوار الفرن 1

 0958899084موبايل : 7.15 دوار الجوزة 2

 واسطة النقل : مكروباص الجامعة 7.17 شام سيتي سنتر 3

  7.26 دوار كليوبترا 4

  7.35 ساحة العمري بقدسيا 6

  7.45 مفرق صحارى 7

  8.00 مقر الجامعة بالتل 8
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  : ركن الدين ،الشهبندر  ،: البرامكة  الرابعالخط 

حديقة  ،حديقة المدفع ، ، أبو رمانة   السيد الرئيسجسر  ،البرامكة مقابل مجمع األمويين مسار الخط : 

ركن  ، طريق ساحة شمدينساحة الميسات ،  ، وزارة التربية ،ساحة الشهبندر  ، ساحة عرنوس السبكي ،

التل . مقر الجامعة ب ،معربا  ،تقاطع برزة إشارة ، مساكن برزة اتستراد ثاني  ،مشفى المنار   ،الدين 

 . وبالعكس

 :نقاط االنتظار الى الباص نقاط االنتظار والزمن المتوقع لساعة وصول 

 مالحظات التوقيت نقطة االنتظار م

 محمد قدورةاسم السائق :  7.10 مقابل مجمع األمويين 1

 0935572607موبايل : 7.18 حديقة المدفع 2

 باص بولمان واسطة النقل : 7.21 ساحة عرنوس مقابل حلويات نفيسة 3

 نقل مشترك باص ومكروباص 7.25 مدرسة التطبيقات المسلكية 4

 اسم السائق : الفي عيسى 7.27 ساحة الميسات 8

 0958899081موبايل :  7.31 ساحة شمدين 9

 مكروباص الجامعةواسطة النقل :  7.33 جسر النحاس 10

  7.35 موقف صالح الدين 11

  7.38 مشفى المنار 12

  7.41 مقابل قاسيون مول 13

  7.45 مشفى احمد حاميش 14

  8.00 مقر الجامعة بالتل 15
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  الزاهرة : ،القدم صحنايا ، الخط الخامس : 

سوق الخضرة بالدحاديل )بعد اإلشارة الضوئية ، الرئيسي بصحنايا واشرفية صحنايا  الشارعمسار الخط : 

 ،الزاهرة القديمة ، المركز الثقافي  ،دوار البطيخة أول مخيم فلسطين  ،ساحة االشمر  ،باتجاه دمشق( 

 ،شارع الثورة  ،شارع النصر  ،شارع خالد بن الوليد  ،مشفى المجتهد  ،دوار باب مصلى  ،كراجات درعا 

 مقر الجامعة بالتل . وبالعكس ،معربا  ،مفرق مساكن برزة  ،عقدة القابون  ،دوي اتستراد الع ،مشفى الحياة 

 :نقاط االنتظار الى الباص نقاط االنتظار والزمن المتوقع لساعة وصول 

 مالحظات التوقيت نقطة االنتظار م

 خالد قاسم اسم السائق :  6.45 موقف البريد 1

 0958899142موبايل : 6.50 موقف الكازية 2

 باص الجامعة واسطة النقل : 6.55 موقف الطيارة 3

  7.10 سوق الخضرة بالدحاديل بعد اإلشارة الضوئية 4

  7.17 ساحة االشمر 5

  7.20 كورنيش الميدان 6

  7.21 دار االيتام 7

  7.22 جسر الميدان / جريدة تشرين 8

  7.27 إشارة المجتهد 9

  7.32 مفرق سوق باب السريجة 10

  7.40 موقف الحياة 11

  8.00 مقر الجامعة بالتل 12

يبدا النقل من هذه النقطة  7.21 دوار البطيخة أول مخيم فلسطين 13
  الباص بولمانب

 اسم السائق : نبيل البارودي 7.25 الزاهرة القديمة امام المركز الثقافي 14

 0932856411:موبايل  7.30 مفرق قبر عاتكة ، زاوية مشفى المجتهد 15

 واسطة النقل :باص بولمان 7.32 موقف كازية المجتهد ) شارع خالد بن الوليد ( 16

  7.34 مدخل باب السريجة قبل قيادة الشرطة 17

  7.40 مشفى الحياة 18

  7.45 بعد تقاطع إشارة مساكن برزة 19

  8.00 مقر الجامعة بالتل 20
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 :  عباسيين ،: جرمانا  السادسلخط ا 

طريق  ،دوار المطار   ،ابن عساكر  كازية ، ر مقابل شركة النقل الداخليشارع ابن عساكمسار الخط : 

 ،مقابل الكنيسة دويلعة    ، ، ساحة الرئيس ، مول جرمانا ساحة السيوف، جرمانا  ، مفرق القزاز المطار

 ، العباسيين  كراج ،العباسيين  ساحة ، كراجات صيدنايا الزبلطاني ، مقابل مدرسة الفاروق باب شرقي

 مقر الجامعة بالتل . وبالعكس برزة ، معربا ،

 :نقاط االنتظار الى الباص نقاط االنتظار والزمن المتوقع لساعة وصول 

 مالحظات التوقيت نقطة االنتظار م

 محمد غسان عماراسم السائق :  7.05 مقابل شركة النقل الداخلي 1

 0958899085موبايل : 7.07 كازية ابن عساكر 2

 مكروباص الجامعة واسطة النقل : 7.10 دوار المطار ، جامع بالل 3

  7.15 مفرق القزاز 4

  7.30 دويلعة مقابل الكنيسة 5

  7.32 باب شرقي مفرق المليحة 6

  7.36 موقف كراجات صيدنايا 7

  7.38 ساحة العباسيين 8

  7.40 كراج العباسيين 9

  8.00 مقر الجامعة بالتل  10

 يبدا النقل من هذه النقطة بالبولمان  7.14 ساحة السيوف 11
 اسم السائق : شمسو بحر

 0934643421موبايل :  7.19 ساحة الرئيس 12

 واسطة النقل : باص بولمان 7.24 مول جرمانا 13

  7.36 موقف كراجات صيدنايا 14

  7.38 ساحة العباسيين 15

  7.40 العباسيينكراج  16

  8.00 مقر الجامعة بالتل  17
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  برزة : - الخط السابع : ضاحية األسد

دوار المؤسسة ، مشفى تشرين ، مفرق الشرطة العسكرية ، إشارة تقاطع  ساحة العباسيين ، مسار الخط :

 . مقر الجامعة بالتل أول مدينة التل ، حرنة ،برزة أول طريق التل ، عش الورور ، معربا ،

 :نقاط االنتظار الى الباص نقاط االنتظار والزمن المتوقع لساعة وصول 

 مالحظات التوقيت نقطة االنتظار م

 محمد حالوةاسم السائق :  7.00 ساحة العباسيين 1

 0958899143 موبايل : 7.15 بالضاحية دوار المؤسسة 2

 لجامعةامكروباص  النقل: واسطة 7.23 بعد مفرق الشرطة العسكرية باتجاه برزة 3

  7.26 تقاطع إشارة برزة 4

  7.29 موقف سرفيس عش الورور 5

  7.35 دوار معربا 6

  7.40 مفرق حرنة موقف المجلي 7

  7.43 اول طريق منين 8

  8.00 مقر الجامعة بالتل 9

 

 السومرية : –عرطوز  جديدة :  الثامنالخط 

 طريق االتستراد خارج المعضمية ، السومرية ، المزة .مسار الخط : جديدة عرطوز موقف قمرين ، 

 مالحظات التوقيت نقطة االنتظار م

 حسام السعدياسم السائق :  7.00 موقف قمرين / جديدة 1

2 
) موقف   مفرق جديدة عرطوز وجديدة  الفضل

 القوس (
7.05 

 0958899135موبايل :

 مكروباص الجامعةواسطة النقل : 7.08 مفرق صحنايا 3

4 
أول مدخل المعضمية من الجهة الغربية) مفرق 

 داريا (
7.11 

 

  7.13 نهاية المعضمية قبل دوار السومرية 5

  7.16 مقابل مدخل كراجات السومرية 6

  7.25 مفرق جامع األكرم / المزة 7
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 ضاحية قدسيا : - دمر - : المزة تاسعالخط ال

، عقدة االسد الجامعي ، دوار المواساة ، مشفى الشامي ، مفرق جامع االكرم اتستراد المزة : مسار الخط 

 الجندي المجهول ، دوار كليوبترا ، قوس المشروع ، دوار الكنيسة ، مفرق مساكن الحرس ، دوار العلم ،

 مفرق صحارى ، مقر الجامعة بالتل ، وبالعكس  البجاع ،

 :نقاط االنتظار الى الباص صول نقاط االنتظار والزمن المتوقع لساعة و     

 مالحظات التوقيت نقطة االنتظار م

 شادياسم السائق :  8.35 األكرممفرق جامع  1

 0958899079موبايل : 8.38 دار البعثمقابل  2

 وباص او باصكرمواسطة النقل : 8.40 إشارة اإلسكانقبل  3

  8.42 مقابل مابكو الرازيمشفى  4

  8.47 المواساةدوار  5

  8.50 ساحة النيربين 6

  8.55 دوار كليوبترا 7

  8.57 قوس المشروع 8

  9.00 أزهار الروزا 9

  9.05 دوار الكنيسة 10

  9.08 مساكن الحرس بعد مفلرق 11

  9.10 دوار العلم 12

  9.15 مفرق صحارى 13

  9.30 مقر الجامعة التل 14
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 اتستراد العدوي : –شارع الثورة  –: كفرسوسة  رشعاالالخط 

شارع  ،جسر الرئيس ، جسر فكتوريا  ،ساحة األمويين  ،دوار الجمارك  ،مسار الخط : دوار كفرسوسة 

 اتستراد العدوي ، مفرق كلية الزراعة ، عقدة القابون ، برزة ، معربا ، مقر الجامعة بالتل . ،الثورة 

 :اط االنتظار نقالى الباص نقاط االنتظار والزمن المتوقع لساعة وصول 

 

 

  

 مالحظات التوقيت نقطة االنتظار م

 محمد المحمداسم السائق :  8.35 دوار كفرسوسة مقابل جامع الرفاعي 1

 0958899084موبايل : 8.45 قبل إشارة ساحة االمويين 2

 مكروباص او باصواسطة النقل : 8.48 قبل جسر السيد الرئيس 3

  8.57 مجمع يلبغا 4

  9.02 عد المصالح العقاريةب /شارع الثورة  5

  9.04 الحياة مشفى جسر 6

  9.06 مشفى دار الشفاءمفرق  7

  9.08 وزارة النفطمفرق  8

  9.10 مفرق كلية الزراعة 9

  9.13 إشارة مساكن برزة 10

  9.15 إشارة برزة البلد 11

  9.20 دوار معربا 12

  9.30 مقر الجامعة بالتل 13
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 : الدين نرك –الشهبندر  –البرامكة  : عشرلحادي االخط 

 ،حديقة المدفع شارع أبو رمانة ، مسار الخط : البرامكة مقابل مجمع األمويين ، جسر السيد الرئيس  ، 

 ،وزارة التربية، ساحة الميسات ، ساحة شمدين ، طريق ركن الدين  ،ساحة الشهبندر  ،ساحة عرنوس 

 مقر الجامعة بالتل . وبالعكس . ،معربا  ،مساكن برزة اتستراد ثاني ، إشارة تقاطع برزة  ،مشفى المنار 

 :نقاط االنتظار الى الباص نقاط االنتظار والزمن المتوقع لساعة وصول 

 مالحظات التوقيت نقطة االنتظار م

 خالد خولياسم السائق :  8.40 مجمع األمويينمقابل  1

 0958899016موبايل : 8.45 حديقة المدفع 2

 مكروباص او باص واسطة النقل : 8.48 ساحة عرنوس مقابل نبيل نفيسة 3

  8.51 مدرسة التطبيقات المسلكية 4

  8.55 ساحة الميسات 8

  8.58 ساحة شمدين 9

  9.00 جسر النحاس 10

  9.02 موقف صالح الدين 11

  9.06 مشفى المنار 12

  9.09 مقابل قاسيون مول 13

  9.12 حاميشاحمد مشفى  14

  9.30 مقر الجامعة التل 15

 : عباسيين – عشر : باب توما نياثالخط ال

اذار ، ساحة العباسيين ، كراج العباسيين ، مفرق مساكن برزة ، برزة ،  8مسار الخط : باب توما ، مجمع 

 عش الورور ، معربا ، مقر الجامعة بالتل ، وبالعكس 

 :نقاط االنتظار الى الباص نقاط االنتظار والزمن المتوقع لساعة وصول 

 مالحظات التوقيت نقطة االنتظار م

 محمد غسان عماراسم السائق :  8.40 دوار باب توما 1

 0958899085موبايل : 8.46 آذار 8مجمع  2

 مكروباص الجامعة واسطة النقل : 8.48 ساحة العباسيين 3

  9.00 العباسيينكراج  4

  9.02 مفرق القابون 5

  9.04 إشارة مساكن برزة 6

  9.06 إشارة برزة حاميش 7

  9.15 دوار معربا 8

  9.30 مقر الجامعة بالتل 9
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 أعضاء الهيئة التدريسية

 :شارع الثورة  –البرامكة عشر :  الثالثالخط 

شارع الثورة   -جسر فكتوريا   -المتحف الحربي  -جامعة دمشق  -مقر الجامعة في البرامكة مسار الخط : 

 مقر الجامعة في التل . -معربا  -برزة  -عقدة القابون  –أتستراد العدوي  -مشفى الحياة   -

 :نقاط االنتظار الى الباص نقاط االنتظار والزمن المتوقع لساعة وصول 

 مالحظات التوقيت نقاط االنتظار م

 اسم السائق : محمد حسن 7.20 في البرامكةمقر الجامعة  1

 0958899144موبايل : 7.25 قبل مدخل رئاسة جامعة دمشق 2

 واسطة النقل : فان الجامعة 7.28 بعد مدخل المتحف الحربي 3

  7.31 جسر المشاة بعد مجمع يلبغا 4

  7.33 موقف كازية عوض اول شارع بغداد 5

  7.35 الحياةتحت جسر المشاة مقابل مشفى  6

  7.37 مفرق مشفى دار الشفاء 7

  7.38 مفرق وزارة النفط 8

  7.39 كورنيش التجارةمفرق  9

  7.41 مفرق القابون 10

  7.42 تقاطع إشارة برزة  11

  7.50 دوار معربا 12

  8.00 مقر الجامعة في التل  13

 :المزة عشر :  الرابعالخط 

الهدى ، اتستراد المزة مفرق جامع  دوار جامعمسار الخط : طلعة االسكان ، مدارس بنات الشهداء ، باتجاه 

 األكرم ، دوار المواساة ،مشفى الشامي ،دمر دوار كليوبترا ، مقر الجامعة بالتل . و بالعكس

 :نقاط االنتظار الى الباص نقاط االنتظار والزمن المتوقع لساعة وصول 

 مالحظات التوقيت االنتظارنقطة  م

 اسم السائق : وائل القادري 7.20 اإلسكانطلعة  1

 0958899082موبايل : 7.25 دوار الهدى 2

 واسطة النقل : فان الجامعة 7.30 اتستراد المزة مفرق جامع األكرم 3

  7.40 دوار المواساة مقابل مشفى األطفال 4

  7.43 مشفى الشامي موقف حديقة النيربين 5

  .7.45 دوار كليوبترا 6

  8.00 مقر الجامعة بالتل 7
 


