بيان خطوط أتوبيسات الطلبة
أتوبيسات إحضار الطلبة (دور أول)
الخط

رقم
السيارة

اسم السائق
رقم الموبيل

نقطة البداية
الساعة

خط سير و محطاط االتوبيسات

الكورنيش

251

ابراهيم شرف

امام سعد زغلول
الساعة  7ص

محطة الرمل (امام سعد زغلول)  /بنزينة سوتر  /امام قاعة المؤتمرات /امام نادى المحافظة ( ش بورسعيد)  /مدرسة سان مارك  /كامب شيزار (عند الدوران)
 /طريق البحر حتى ابو قير

الكورنيش

221

مصطفى احمد

دوران االبراهيمية
ش بور سعيد
الساعة  7ص

االبراهيمية (عند الدوران )  /سبورتنج (بعد اشارة المرور ) /سبورتنج (قبل الدوران )  /كليوباترا(قبل الدوران )  /سيدى جابر (امام بنزيون)  /عمارات
الضباط (امام محطة الترام)  /منتصف شارع سوريا (بعد التقاطع ) طريق البحر حتى ابو قير

الكورنيش

211

محفوظ محمد

سيدى جابر
الساعة  7ص

مسرح السالم على البحر  /امام سراى سان جوفانى (الكورنيش)  /فندق بولمان (ساباباشا) /امام مرور جليم  /امام محل أيفون للتجميل /فندق بالزا  /ثروت
(فندق  62يوليو)  /امام كوكى مان  /امام فندق المحروسة  /ناصية شارع محمد نجيب فندق هيلتون رامادا  /جيالتى لبنان  /طريق البحر حتى ابو قير

منى باص
الكورنيش
خاص فرع
ميامى

مينى باص مؤجر

محطة الرمل امام
سعد زغلول
الساعة  7ص

محطة الرمل (امام سعد زغلول)  /بنزينة سوتر /امام قاعة المؤتمرات /امام نادى المحافظة ( ش بورسعيد) /كوبرى الجامعة /كامب شيزار (عند الدوران)
/االبراهيمية (عند الدوران ) /سبورتنج (بعد اشارة المرور ) /سبورتنج(قبل الدوران ) /كليوباترا(قبل الدوران )  /سيدى جابر (امام بنزيون) /عمارات الضباط
(امام محطة الترام)  /منتصف شارع سوريا (قبل التقاطع )  /امام سراى سان جوفانى (الكورنيش) /فندق بولمان (ساباباشا)  /امام مرور جليم  /امام محل
أيفون للتجميل /فندق بالزا /ثروت (فندق  62يوليو)/امام كوكى مان  /امام فندق المحروسة /شارع محمد نجيب /ميامى فقط

طريق الحرية

251

سامى محمود

سينما أمير
الساعة  7ص

محطة الرمل (سينما امير )  /امام االستاد /امام قسم باب شرقى  /المنارة  /طريق البحر ابو قير

طريق الحرية
االبراهيمية

211

هانى غمرى

خروب سامى
الساعة  7ص

خروب سامى /محطة موبيل االبراهيمية  /صيدلية سمر االبراهيمية  /كوبرى  /شارع سوريا بعد التقاطع  /طريق البحر ابو قير

سينما أمير
الساعة  7ص

محطة الرمل (سينما امير )  /امام االستاد /امام قسم باب شرقى  /المنارة  /خروب سامى /محطة موبيل االبراهيمية  /صيدلية سمر االبراهيمية  /كوبرى
كليوباترا /سيدى جابر ( مشلتت البحيرة ) /مصطفى كامل (صيدلية خليل ) /رشدى (محطة البنزين) /رشدى(بوتيك لندن) /محطة الوزارة (عمارة العبور)
/محطة فلمنج /جليم (امام اشارة جليم) /جامع يحيى  /جناكليس (قبل الترام) /جناكليس (امام بيتى أم) /فيكتوريا(امام البنك) /قبل نفق سيدى بشر ( جزارة
اللؤلؤة )  /ميامى فقط

منى باص
طريق الحرية
خاص فرع
ميامى

مينى باص مؤجر

1

تابع أتوبيسات إحضار الطلبة (دور أول)
أمام مشلتت البحيرة

سيدى جابر (المشلتت) /مصطفى كامل (امام صيدلية خليل) /رشدى (محطة بنزين التعاون) /رشدى(بوتيك لندن) /محطة الوزارة (عمارة العبور) /محطة فلمنج
امام شركة المياه  /طريق الحرية حتى ابو قير
مصر للطيران جليم  /مترو  /جامع يحيى  /جناكليس (قبل الترام) /جناكليس (امام بيتى أم) /فيكتوريا(امام البنك) /فيكتوريا امام بسكو مصر /قبل نفق سيدى بشر
( جزارة اللؤلؤة )  /ميامى  /ابو قير

سيدى جابر

281

محمد سليمان

دلتا

252

وسام بلبل

فلمنج مترو
الساعة  7ص

سموحة

217

هشام منير

أمام مديرية األمن
الساعة  7ص

جرين بالزاامام ش النصر  /امام مديرية االمن( شركة فيستيا )  /عند ميدان فيكتور عمانوئيل ( البوار )  /ابو قير

سموحة

211

ايمن بسيونى

زهران
الساعة  7ص

امام زهران مول  /خير زمان  /مركز االسكندرية للعيون  /الكورنيش من سيدي جابر الى ابو قير .

سموحة

212

محمد كمال

على ابن ابى طالب
الساعة  7ص

على بن ابى طالب  /بعد سوبر ماركت مترو /شارع سوريا بعد التقاطع  /طريق الكورنيش الى ابو قير

مينى باص مؤجر

سموحة
مديرية االمن
الساعة  7ص

جرين بالزا ناصية ش النصر  /امام مديرية االمن( شركة فيستيا )  /ميدان فيكتور عمانوئيل ( البوار )  /امام زهران مول  /قبل اسواق خير زمان  /مركز
اسكندرية للعيون  /مسجد على بن ابى طالب (كليوباترا)  /بعد سوبر ماركت مترو (كليوباترا) /ميامى

ميامى

212

ناصر عبد الحميد

أمام األكاديمية
الساعة  7.15ص

ميامى  /اسواق الشريف  /مدرسة عزيز اباظة  /مسجد عبد الحليم محمود  /مطعم حستى  /المندرة ( الجامع )  /امام فتح هللا (المنتزة )  /المعمورة امام
المالهى  /ابو قير

ميامى

225

اسامة سرور

أمام األكاديمية
الساعة  7.15ص

ميامى  /اسواق الشريف  /مدرسة عزيز اباظة  /مسجد عبد الحليم محمود /مطعم حستى  /المندرة ( الجامع )  /امام فتح هللا (المنتزة )  /المعمورة امام المالهى
 /ابو قير

منى باص
سموحة
فرع ميامى
فقط

الساعة  7ص

2

أتوبيسات إحضار الطلبة (دور ثانى)
الخط

رقم
السيارة

اسم السائق
رقم الموبيل

نقطة البداية

خط سير و محطاط االتوبيسات

الكورنيش

255

شريف خليل

امام سعد زغلول
الساعة  9ص

محطة الرمل (امام سعد زغلول) /بنزينة سوتر /امام قاعة المؤتمرات /امام نادى المحافظة ( ش بورسعيد) /كوبرى الجامعة /كامب شيزار (عند الدوران)
/االبراهيمية (عند الدوران ) /سبورتنج (بعد اشارة المرور ) /سبورتنج (قبل الدوران ) /كليوباترا(قبل الدوران )  /سيدى جابر (امام بنزيون) /عمارات ميامى
 /ابو قير

الكورنيش

175

السيد بخيت

سيدى جابر
الساعة  9ص

سيدى جابر (امام بنزيون) /عمارات الضباط (امام محطة الترام)  /منتصف شارع سوريا (قبل التقاطع )  /امام سراى سان جوفانى (الكورنيش) /فندق
بولمان (ساباباشا) /امام مرور جليم  /امام محل أيفون للتجميل /فندق بالزا /ثروت (فندق  62يوليو)/امام كوكى مان  /امام فندق المحروسة /شارع محمد
نجيب /ميامى  /ابو قير

الحرية

271

حسن ابو زيد

سينما أمير
الساعة  9ص

محطة الرمل (سينما امير )  /امام االستاد /امام قسم باب شرقى  /المنارة  /خروب سامى /محطة موبيل االبراهيمية  /صيدلية سمر االبراهيمية  /كوبرى
كليوباترا  /طريق الحرية حتى ابو قير مروراً بميامى

سيدى جابر

211

على خميس

مشلتت البحيرة
الساعة  9ص

سيدى جابر (المشلتت) /مصطفى كامل (بعد االشارة ) /رشدى (محطة البنزين) /رشدى(بوتيك لندن) /محطة الوزارة (عمارة العبور) /محطة فلمنج /جليم (امام
مكتب مصر للطيران) /جامع يحيى  /جناكليس (قبل الترام) /جناكليس (امام بيتى أم) /فيكتوريا(امام البنك) /فيكتوريا امام بسكو مصر  /ميامى  /ابو قير

سموحة

182

محمد شرف

أمام مديرية األمن
الساعة  9ص

جرين بالزا /امام مديرية االمن /عند دوران عمانويل  /شارع سوريا بعد التقاطع  /ميامى  /ابو قير

سموحة

179

احمد رافت

زهران
الساعة  9ص

سموحة /امام زهران مول  /خير زمان  /مركز اسكندربة للعيون  /مسجد على بن ابى طالب (كليوباترا)  /بعد سوبر ماركت مترو (كليوباترا) /ميامى  /ابو قير

ميامى

212
225

ناصر محمود
اسامة سرور

ميامى األكاديمية
الساعة  9.19ص

ميامى  /اسواق الشريف  /مدرسة عزيز اباظة  /مسجد عبد الحليم محمود  /مطعم حستى  /المندرة ( الجامع )  /امام فتح هللا (المنتزة )  /المعمورة امام
المالهى  /ابو قير

3

