
 ي                                 لوم و التكنولوجيا و النقل البحركاديمية العربية للعاأل

 الشئون المادية و اللوجستيات           

 إدارة وسائل النقل                

 توبيسات إلحضار الطلبةألبيان خطوط ا: أوال

 دور أول 

 نقطة البداية الخط
 توقيت

 بداية الخط 

 وصول  

 أبى قير
 مسار الخطوط

 الكورنيش
 محطة الرمل 

 امام سعد زغلول
07:00 08:15 

ش محمد نجيب الكورنيش   –ش بور سعيد  -محطة الرمل 

 الى ابو قير ميامى -

 08:15 07:00 سيدى جابر الكورنيش
 -ش محمد نجيب  الكورنيش  - ش سوريا   -سيدى جابر  

 الى ابو قير ميامى

 08:15 07:00 أميرسينما  طريق الحرية 
الى ابو  ميامى طريق الحرية الى   -االستاد  -ا امير سينم

 قير

 كليوبترا 

محطة سيدى 

 جابر

أمام مشلتت 

 البحيرة

07:10 08:15 
سيدى  -كوبرى كليوباترا  –مستشفى الطلبة  –صيدلية سمر 

 طريق الحرية الى ابو قير -جابر 

 سيدى جابر
فلمنج ش 

 السخاوى
 الى ابو قير ميامى طريق الحرية الى  -سيدى جابر  08:15 07:15

 الى ابو قير ميامى الى طريق الحرية   -فلمنج ش السخاوى  08:15 07:15 عمارات الدلتا فلمنج

 سموحة

 سموحة 

أمام مديرية 

 األمن

07:00 08:15 
 -ش محمد نجيب الكورنيش   +كوبرى كليوباترا + سموحة 

 الى ابو قير ميامى

 سموحة

 سموحة 

أمام مديرية 

 األمن

07:00 08:15 
 -ش محمد نجيب الكورنيش   +كوبرى كليوباترا + سموحة 

 الى ابو قير ميامى

 ميامى 
 ميامى 

 أمام األكاديمية
 ميامى الى ابو قير 08:15 07:30

 ميامى 
 ميامى 

 أمام األكاديمية
 ميامى الى ابو قير 08:15 07:45

 

 دور ثانى

 نقطة البداية الخط
 توقيت

 بداية الخط 

 وصول  

 أبى قير
 مسار الخطوط

 الكورنيش
 محطة الرمل 

 امام سعد زغلول
09:00 10:15 

الكورنيش   + - ش سوريا -ش بور سعيد  -طة الرمل مح

 الى ابو قير ميامى -ش محمد نجيب 

 سموحة
 سموحة 

 مام مديرية األمن
09:00 10:15 

 -محمد نجيب ش الكورنيش   +كوبرى كليوباترا + سموحة 

 الى ابو قير ميامى

 سيدى جابر

محطة سيدى 

 جابر

أمام مشلتت 

 البحيرة

 طريق الحرية الى ابو قير -سيدى جابر  10:15 09:15

 الى ابو قير طريق الحرية -االستاد  -ا امير سينم 10:15 09:00 سينما أمير الحرية 

 ميامى
 ميامى 

 أمام األكاديمية
 ابو قيرميامى الى  10:15 09:30



 بيان خطوط االتوبيسات لعودة الطلبة: ثانيا

 ظهرا   2::0دور أول الساعة 

 نقطة البداية الخط
 توقيت

 بداية الخط 
 مسار الخطوط

 الكرنيش الى محطة الرمل  - 54ش  -طريق المالحة -ابو قير  02:30 ابو قير لكورنيشا

 طريق الحرية الى سينما امير  - 54ش  -طريق المالحة -ابو قير  02:30 ابو قير الحرية 

 الحرية

  رشدى
 طريق الحرية الى سيدى جابر  - 54ش  -طريق المالحة -ابو قير  02:30 ابو قير

 سموحة -كوبرى كليوباترا  -ش ابو قير  - 54ش  -طريق المالحة -ابو قير  02:30 ابو قير سموحة

 سموحة -كوبرى كليوباترا  -ش ابو قير  - 54ش  -طريق المالحة -ابو قير  02:30 ابو قير سموحة

 ميامى-ابو قير   02:30 ابو قير ميامى

 

 مساء   2::0دور ثانى الساعة  

 نقطة البداية الخط
 توقيت

 بداية الخط 
 مسار الخطوط

 الكرنيش الى محطة الرمل  - 54ش  -طريق المالحة -ابو قير  04:30 ابو قير لكورنيشا

 طريق الحرية الى سينما امير  - 54ش  -طريق المالحة -ابو قير  04:30 ابو قير الحرية 

 الحرية

  رشدى
 طريق الحرية الى سيدى جابر  - 54ش  -طريق المالحة -ابو قير  04:30 ابو قير

 04:30 ابو قير سموحة
 -كوبرى كليوباترا  -ش ابو قير  - 54ش  -طريق المالحة -ابو قير 

 سموحة

 04:30 ابو قير سموحة
 -كوبرى كليوباترا  -ش ابو قير  - 54ش  -طريق المالحة -ابو قير 

 سموحة

 ميامى-ابو قير   04:30 ابو قير ميامى

 

 مساء   26::الساعة   ثالثدور 

 نقطة البداية الخط
 توقيت

 بداية الخط 
 مسار الخطوط

 الكرنيش الى محطة الرمل - 54ش  -طريق المالحة -قير ابو  06:30 ابو قير الكورنيش

 طريق الحرية - 54ش  -طريق المالحة -ابو قير  06:30 ابو قير الحرية 

 

 

 


