
جدول انطالق رحالت النقل الجامعي
وذلك اعتبارا من 2020/7/18

جدول دمشق
دمشق - العدوي  )الموقف المعتاد قبل مفرق التجارة( )من السبت الى الخميس(7:30 ص

دمشق - المواساة )الخط القديم - طريق التل ( 7:15 ص

دمشق إلى الجامعة )العدوي - المواساة(  )طالب فقط( )الجمعة(6:00 م
من الجامعة إلى دمشق ) المواساة(  )من السبت الى االربعاء(3:15 م

من الجامعة إلى دمشق )العدوي - المواساة(  )من السبت الى الخميس(4:15 م

جدول حمص
من  حمص - )الموقف المعتاد - موقف الجامعة(7:45 ص
حمص إلى الجامعة  )طالب( )الجمعة(6:00 م
من الجامعة إلى حمص )من السبت الى االربعاء(4:15 م

جدول ديرعطية قارة وبالعكس
من ديرعطية الى الجامعةمن قارة الى ديرعطيةمن ديرعطية الى قارةمن الجامعة الى ديرعطية

5:30 صمن ديرعطية فقطموظفو الخدمات-----
8:30 ص8:15 ص----------

9:45 ص9:30 ص9:15 ص9:00 ص
12:45 م12:30 م12:15 م12:00 م
2:30 مديرعطية فقطموظفو الخدمات2:00 م
4:00 م3:45 م3:30 م3:15 م
5:00 م4:45 م4:30 م4:15 م
6:45 م6:30 م6:15 م6:00 م
المبيت في قارة8:30 م8:15 م

موظفي المطعم10:15 م10:00 م

جدول النبك يبرود وبالعكس
من النبك الى المولمن يبرود الى النبكمن النبك الى يبرودمن المول الى النبك

8:30 ص8:15 ص----------
9:45 ص9:30 ص9:15 ص9:00 ص

11:15 ص11:00 ص10:45 ص10:30 ص
1:15 م1:00 م12:45 م12:30 م
4:00 م3:45 م3:30 م3:15 م
5:00 م4:45 م4:30 م4:15 م
6:45 م6:30 م6:15 م6:00 م
المبيت في يبرود8:30 م8:15 م

جدول الرحالت من المول الى النبك ويبرود يوم الجمعة فقط
من النبك الى المولمن يبرود الى النبكمن النبك الى يبرودمن المول الى النبك

7:45 ص7:30 ص----------
12:30 م12:15 م12:00 م11:45 ص

5:00 م4:45 م4:30 م4:15 م
المبيت في يبرود6:15 م6:00 م

جدول الرحالت من المول الى ديرعطية وقارة يوم الجمعة فقط
من ديرعطية الى المولمن قارة الى ديرعطيةمن ديرعطية الى قارةمن المول الى ديرعطية

7:30 ص7:30 ص----------
12:45 ص12:30 ص12:15 ص12:00 ص

4:45 م4:30 م4:15 م4:00 م
6:45 م6:30 م6:15 م6:00 م
مبيت قارة8:30 م8:15 م

خالل فترة االمتحانات 
الممتدة من 2020/7/20 ولغاية 2020/7/26 
تعدل مواعيد الرحالت المنطلقة من الجامعة الى كافة 
المناطق من الساعة 4:15 مساًء لتصبح 4:50 مساًء

تـنــويـه هــام


