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 مديرية النقل واالليات

 جدول بأسماء السائقين المكلفين بتنفيذ برنامج النقل

 2020/  5/  31اعتبارا من يوم األحد الموافق 

 
 رقم الخط

 
 سم الخطا

 
 واسطة النقل 

 
 اسم السائق

 
 رقم الموبايل 

ساعة 
الوصول 

 لتلالى ا

ساعة 
المغادرة 
 من التل

 16.00 9.20 0969576028 سليم تمام باص بولمان قدسيا ضاحية  –مشروع دمر  األول  

 16.00 9.20 0988751869 رجب المصري  باص بولمان المزة الثاني

 16.00 9.20 0958899079 شادي لصوالح  مكروباص الجامعة

  –شارع بغداد  –كفرسوسة  الثالث
 التجارة

 16.00 9.20 0988088269 بسام حاجي باص بولمان

 16.00 9.20 0958899084 محمد المحمد مكروباص للجامعة

 16.00 9.20 0992415410 حمزة ميالد باص بولمان ركن الدين  -الشهبندر –امكة رالب الرابع 

 16.00 9.20 0958899081 الفي عيسى مكروباص الجامعة

 16.00 9.20 0934181635 ديبمحمد شيخ  باص بولمان الزاهرة – القدم  الخامس

 16.00 9.20 0958899142 خالد القاسم  باص للجامعة

 16.00 9.20 0930174266 محمد بحر باص بولمان العباسيين –جرمانا  السادس 

 16.00 9.20 0958899078 سليمان بكر مكروباص للجامعة

 16.00 9.20 0958899143 حالوةمحمد  مكروباص للجامعة العباسيين ضاحية األسد السابع

 16.00 9.20 0958899135 حسام السعدي  مكروباص للجامعة السومرية –جديدة عرطوز  الثامن

 13.30 11.20 0988751869 رجب المصري  باص بولمان ضاحية قدسيا – دمر  –المزة  التاسع

 13.30 11.20 0958899085 محمد غسان عمار   للجامعة مكروباص عدوي –الثورة كفرسوسة شارع  العاشر

 13.30 11.20 0992415410 حمزة ميالد باص بولمان ركن الدين –الشهبندر  –البرامكة  الحادي عشر 

 13.30 11.20 0958899078 سليمان بكر مكروباص للجامعة العباسيين –باب توما  الثاني عشر 

فان / أعضاء هيئة   عدوي –شارع الثورة  –البرامكة  الثالث عشر 
 تدريسية

 16.00 9.20 0958899144 محمد حسن

فان / أعضاء هيئة   المزة الرابع عشر 
 تدريسية

 16.00 9.20 0958899080 صالح جمالو

   

 مالحظة :

لتامين راحة    2020/   3/   14قبل تعليق الدوام بتاريخ  بين الباصات والمكروباصات مساراتهاوفصل  هاتم تعديلالخطوط التي  – 1

دوار الجوزة بتنظيم كفرسوسة ,   هو :لخط الثالث مسار المكروباص لللتذكير فان , و تبقى على حالها  الطالب وسرعة الوصول 

   , مقر الجامع بالتل . المواساة , دمر , قدسيا

   ., والتواصل مع السائق في حال الضرورة القصوى   بخمس دقائققل ببرنامج النالرجاء الحضور قبل الموعد المحدد  – 2

المعلمة باللون  باصات المتعهد / من ن بباصين اخرييوميا والحادي عشر  عالمخصصين للنقل للخطين التاساستبدال الباصين يتم  – 3

 األحمر وبنفس المواعيد / 

  من ومريح بنقل اللجميع نا تمنياتتحياتنا ومع 

  النقل وااللياتمدير 

 م . كمال حميد                                                                                                             


