الجامعة البريطانية فى مصر
التاريخ :

الحركة
/

2016/

كشف بخطوط سير واتجاهات الباصات 2017 / 2016
م

رقم الخط

إسم السائق

إتجاه الخـــط

المحطـــــات والمواعيد

1

159

أحمد طه
01011687211

مدينة نصر/ستي ستارز

شارع ستي ستارز  7.50االمداد والتموين  7.55النادي االهلي 8.00كوستا كافيه 8.05

2

203

3

164

4

179

رضا محمد غنيم
01009220971

5

181

عصام عبد الحميد
01065899110

6

202

عصام بيومى
01065779226

7

177

8

149

9

147

10

117

11

114

12

134

13

111

14

152

15

171

16

170

17

105

18

183

عصام عزت

01025911958
حسن ابو سريع حسن
01099039799

عادل ابراهيم حسن

01019446919
سمير عزت عبد

العظيم
01008857785

مدينة نصر /الطيران

 -7.35:كنتاكى  – 7.40:التامين الصحى  -7.40:مسجد نورى خطاب -7.45 :

مدينة نصر  /الزاويه

الزاويه  6.45سكه الوايلي  7.05يوسف عباس  7.40مصطفي النحاس 8.05

مدينة نصر /احمد فخري

عمارات العبور – 7:20أحمد فخرى – 7.50:محالت أبا 7.50:حديقة الطفل 7.50

مدينة نصر  /عباس العقاد

01202333088
احمد محمد احمد

01000457624
محمود احمد كامل

01011072556
سالمه عبده درويش
01009109186
سمير علي

01021056214
عاطف عارف
01006611209
جالل ابراهيم صقر

01008831884

– مطاعم جاد  – 8:00أنبى – 8.05:

وزاره التعليم العالي  7.55شركه الببسي  7.55كالتكس  8.00عماير زاهر 8.05

مدينة نصر /السراج مول

محسن عبدالفتاح

عماد عباس

ش عباس العقاد –العقاد مول -7.50:كنتاكى  +شيخ البلد  – 7:55يونيون إير 7:55

مدينة نصر  /حى السفارات

مدينة نصر  /ا بو

01067112330

اتصاالت فودافون  8.05اوالد رجب  8.10كارمن 8.10

النحاس

محمد بيومى سالم
01000373820

علي عادل علي

مطعم البرج7.45:

مدينة نصر  /مصطفي

مدينة نصر  /مكرم عبيد

01006611039

فندق سونستا  – 7:35مصلحة الضرائب  – 7.30وزارة الدفاع – 7.35:رابعة العدوية

التوحيد والنور  – 7:50السراج مول – 7:55
اول مكرم عبيد  7:50ميفكو حلوان-7.50:فريش مكرم عبيد  -7.50صيدلة أفريقيا
 -7.55السالب  7.55أبو داوود الظاهرى 8.00

اول ابو داوود الظاهري  – 8:00الكينية االنجيلية  – 8:05نهاية ابو داوود الظاهري

داودالظاهري

 – 8:10حسن المأمون 8:10

مدينه نصر /ذااكر حسين

أنبي  7.30االشاره 7.30الوفاءواالمل 7.40المثلث

مدينة نصر –ذاكر حسين
الدائري

عز العرب  -7:35مسجد السالم  – 7:45سوق السيارات  – 7:50سنترال العاشر 7:55
– الشرطه العسكرية  – 8:00آخر زاكر حسين 8:05

بسوس  7.30الخصوص 7.50المرج  8.00اللوادر 8.00محمد
نجيب  8.00مؤسسة الذكاه 8.05سلم السالم 8.10

مدينه نصر  /مصطفي

محطه الغاز  7.50الشجره  7.55اوالد رجب 8.00

النحاس

مدينه نصر  /الطيران
حدائق القبة

مسجد نوري خطاب 4.75مطعم البرج  7.45الحي السابع
م الحدائق  7.25مساكن السعودية  7.35سورالقصر  7.40سنترال القبة  7.45البلما
 7.45أبوحيضر  7.50الكربة  7.50البنك االهلي  7.55سفارة االما ارت 8.00

عباس العقاد

البنزينة  7.45كنتاكي  7.50أنبي 8.00

مدينه نصر

اول مكرم  7.55فريش  8.00مساكن الشروق 8.10

1

الجامعة البريطانية فى مصر
م

رقم الخط
الحركة

إسم السائق

إتجاه الخـــط

المحطـــــات والمواعيد

19

122

ابراهيم محمد
01019446952

مصر الجديدة  /الحلميه

ميدان الحلميه  /ميدان ابن الحكم

20

161

التاريخ :

/

2016/

احمد حلمى صادق

01007107866

مصر الجديده  /كليه البنات

21

180

إيهاب فاروق حسن
01019446927

مصر الجديدة – سراي القبه

22

185

مسعد رفاعى
01019446917

مصر الجديدة

23

148

24

166

25

107

26

163

27

167

28

108

29

158

30

145

31

146

32

131

33

106

34

118

35

178

36

128

37

184

جمال عبدالسالم

01019446930
عادل محمد عفيفى

01000375604
عرفه حسين

01094419332
عبد العزيز على
حسن

01008837882
طه حامد طه

01019446933
عبدالواحد أبراهيم
01000463094
هاني محمد ابراهيم

01019446916
محمود احمد بيومي

01099054405
محمد ابراهيم محرز

01025923219
مر د
سليمان ا

01099289882
طارق علي

01066841366
محمد حجازي

01011088196
محمد سيد
عبدالحميد

01009109755
توفيق رشدي

01009088449
هيثم سالمه

01000374858

مصر الجديده

روكسى  – 8:00قبل نفق الثورة  – 8:05كوبرى الميرغنى – 8.10:مستشفى فلسطين :
 – 8.10كوبرى النزهة  8.14:شارع نبيل الوقاد  – 8:15كلية البنات 8:20

سنترال سرايه القبه الجنزوري البلما ابو حيضر الكوربه كشري هند سفاره االمارات
ش الكابالت  7.05المطريه التجنيد  7.35اول نخله المطيعي 7.45م تريمف  7.50السوبر
جت 8.00
اشاره جسر السويس المشتل اول ش سبأ الشرطه العسكريه بوابه الميريالند المغربي الشرطه
العسكريه

مصر الجديدة – النزهة
الجديدة

كوبرى الهايكستب -7.15:بتروجيت -7.20:ش طه حسين  – 7.25:كنتاكى -7.25:
 -7.30: ABBمصلحة الجمارك – 7.35نقطة النزهة  -7.35:خلف السندباد7.40:

النزهه الجديده

توكيل هيونداي 7.55شارع طه حسين  8.00بي تك 8.05

مصر الجديدة – مساكن

باور صالح سالم  – 7:30شارع صقر قريش (النساجون)  +كوداك (شارع الشهيد سيد زكريا)

الشيراتون

 +– 7:35شارع النصر  – 7:40أرض البنك  – 7:45جامع مصر للتعمير 7:50

مصر الجديدة  /عمار ابن

أول عمار بن ياسر  -7.50سوبر ماركت مترو  -7.50أخر عمار بن ياسر  -7.55نادى

ياسر

النصر  -8.00ميدان الكلية الحربية  -8.00مسرح التلفزيون  -8.05باور8.05

مصر الجديده

ميدان سانت فاتيما  /عمار أبن ياسر

مصر الجديده  /القبه

مصر الجديده  /القبه
مصر الجديده  /جسر
السويس

مطعم السالم  7.10االدويه  /بسكو مصر  7.20روماني  7.30اخر القصر  7.40الكوربه
7.55

الشيخ غراب  7.20الشرطه العسكريه  7.25ولي العهد  7.30قصر القبه  7.35مستشفي
القبه العسكري  7.40الخليفه المأمون 7.50

الجراج  7.50االربعين  7.55برتي  8.05سوق القنال  8.05الفاروقيه/التعليميه 8.10

مصر الجديده  /جسرالسويس
جسر السويس

منشيه التحرير  7.45الف مسكن  7.50الشرطه العسكريه 8.00
اشاره جسر السويس  7.20العزيز باهلل  7.30اول كوبري التجنيد  7.35ابو غزاله وصبحي
الحاتي 7.40

مصر الجديده  /الحلميه
مصر الجديده  /الخليفه
المأمون

م المطريه م الحلميه التجنيد م سفير

المستشفي القبطي  7.15العباسيه  7.30الخليفه المأمون  7.40نادي هليوبلس 7.50

مصر الجديده
مصرالجديده  /شيراتون

العباسيه  7.30الخليفه المأمون 7.40
ش المشير احمد اسماعيل  7.30اخر صور قاعده الماظه الجويه  3.30شالملتقي
العربي 7.30السنترال  7.40بنزينه موبيل  7.45فندق راديسون  7.45نقطه الشرطه 7.50

2

الجامعة البريطانية فى مصر
التاريخ :

الحركة
/

38

120

39

115

40

124

41

160

42

110

43

139

44

144

45

155

46

169

47

142

48

201

49

130

50

168

51

140

52

143

53

150

54

127

55

141

56

186

2016/
محمود ابوالقاسم

01066826820
اسامه منير
01099033877
محمد عبدالحميد

01000967118
محمد سعد السيد

01019446944
محمد صالح

01066814662
محمد مجدي

مصر الجديده  /القبه
العباسيه
مصر الجديده  /م الحجاز

عزمي توبه عبداهلل

01065822449
عادل حمدي المهدي
01000376075
رأفت ابو اليزيد

01094422624
سيد رضوان

01020093977
جمعه عيد جمعه

01099011633
محسن فتحي

01099041166
اشرف عبدالفتاح

01099005884
هاني فاروق

01009922073
01000372841
اشرف عبدالسالم

01096616110
يوسف شعبان

01000968331
مسعد هالل

01019446931

م الحجاز  7.45االمن اصناعي 7.50مستشفي الوطني للعيون  7.50معرض نيسان7.55
االسكواش 7.55بوابه2نادي الشمس 7.55كنتاكي 8.00

مصر الجديده

اشرف السعيد

01093997977

العباسيه  7.45الخليفه المأمون  8.05اول الميرغني 8.05

ميدان أبن سندر  7.30مستشفي منشية البكري  7.35ميدان روكسي 7.40

مصر الجديده  /م

سالم محمد بشير

كوبري الزاويه  7.10كوبري غمره  7.15التوحيدوالنور  7.25المستشفي الجوي  7.35م

مصر الجديده  /مسطرد

01018510643

01065833811

 7.15مصبع الببسي  7.20الجراج 7.25

مسترد  6.45جامع الفتح  7.40فريد سميكه 7.45نادي الشمس 7.50

مصرالجديده  /نادي الشمس

01025923218

ش قسم الحدائق 6.55سرليل مول  7.00بنزينه توتال  7.05كنتاكي  7.10دير المالك

اول فريد سميكه  7.40جامع الفتح  7.45نادي الشمس  7.50اول عمار 7.55

ميدان المطريه  7.30ميدان الحلميه ميدان االسماعليه ميدان سفير

االسماعليه

زهراء المعادي

ش وادي دجله  7.40المسجد الكويتي  7.45طلعه الزهراء  7.45مساكن تيشو 7.50

زهراء المعادي

نيركو  7.30خير زمان  7.35فودافون 7.40خير زمان 7.50 2

زهراء المعادي

خير زمان  7.40 2كنتاكي 7.40البنزينة 7.45كارفور  7.45دارنا 7.45طلعة الدائري7.50
سلم سسما 7.55

المعادي
المعادي
حلوان كورنيش

ميدان الجزائر 7.40
م ساويرس  7.20شارع  7.20 9ش  7.25 16م دجاه  7.30م فيكتوريا  7.30ش 233
7.30

عزبة الوالدة  7.10الدواجن  7.13منتصر  7.15المعصرة  7.15مساكن الشرطه 7.20
كوبري طرة  7.25بنزينة توتال 7.40

حلوان

وادي حوف  7.00االوتوستراد

حلوان

البنك االهلي  7.00مساكن الضباط طريق االتوستراد 7.15

 15مايو

المقطم
شب ار
شب ار

مركز الشباب  6045مجاوره  6.50 11مجاوره  216.55مجاوره  7.00 15امتداد
مايو 7.05كوزيكا  7.20صقر قريش

النافوره  7.05كشري التحرير  7.20الشرق للتامين  7.25المعهد العالي  7.30كوكدور
 7.35جامع النصر  7.45بنزينه توتال 7.50

سينما دولي  7.00ش شيكوالني  7.05خلوصي  7.08قسم الساحل  7.10سانت تري از
 7.15الخلفاوي  7.25المظالت 7.27

سوق روض الفرج  7.00جراج الصحافه  7.05اخر كوبري الساحل  7.10معهد ناصر
 7.15ش سنجر  7.20عبود 7.30مستعمره الكهرباء  7.35اول الكابالت 7.40

3

الجامعة البريطانية فى مصر
التاريخ :

الحركة
/

57

173

58

165

59

109

60

151

61

133

62

172

63

174

64

132

65

175

66

156

67

119

68

123

69

116

70

154

71

112

72

126

73

176

74

153

2016/
محيى عبد الواجد فرج
01008896188
شريف زهدي

01019446962
وائل محمد

01012886100

فرج محمد شاكر

01000413598
محمد رمضان

01096654496
هاني عطا

01009939973
اشرف سيد علي

01019446934
عبدالمنعم رمضان

01099049953
مصطفي طه

01009136911
ايهاب سامي

01019443615

العجوزة – الجيزة

كلية الهندسة  -7.50البحر األعظم  -8.00:محجوب  – 8.05دائري المنيب 8:10

الهرم
الدقي  /البحوث

الدقي  /المهندسين

شارع الهرم
مدينه البحوث 7.10مكتبه سمير وعلي  7.25جامعه القاهره7.30ش المحطه 7.35
المنيب7.40

جامعه الدول(جاد) 7.10محي الدين ابوالعز  7.15ش التحرير  7.20سمير وعلي 7.25
دائري حي الهرم  6.50سلم المنشيه  6.50سلم ناهيه  6.55احمد عرابي  7.05م لبنان

المهندسين

 7.10اطلس الذمالك  7.15ش البطل احمد عبدالعزيز 7.15وزاره ا لزراعه  7.20جامعه

المنيل

كنتاكي طب اسنلن  7.30ميدان الباشا 7.35موبينيل  7.40الزهراء  7.45الدائري 7.50

وسط البلد  /الذمالك

التجمع
التجمع
التجمع

احمد محمد عبداهلل

01000476921

المطبعة األميرية بامبابه -7.20الكيت كات  -7.25:المعهد البريطانى  -7.30:فندق

شه ارزاد –7.30مستشفى الشرطة-7.35:مجلس الدولة -7.40مديرية أمن الجيزة 7.45:

التجمع

القاهره 7.25

اول البرازيل  7.15هيلتون الذمالك  7.20ابو الفدا  7.20بنك بيريوس  7.30اول

الجزيره 7.35التحرير  7.40باب اللوق 7.45ش الشيخ ريحان  7.45احمد ماهر7.50
الحسين  7.55اول صالح سالم 8.00

مسجد المصطفي  7.45سور المخابرات  7.55المصراويه  8.00ش الجزيره  8.00اخر ش
الجزيره 8.55زيزينيا  8.10الجامعه االمريكيه بوابه  8.10 4روضه االزهر  8.20خارج
بوابه  1الرحاب  8.20مكتب النائب العام 8.30
ميجا مول  7.30االلمانيه  7.30المصريه للغات  7.40مساكن التطوير  7.45بنزينه شل
 7.50نادي سبورت  7.55طريق الرحاب القديم 8.15

الشويفات  7.45اخناتون  7.50سعودي  7.50ش االمارات  800.المحالوي 8.05
غرب الجولف  7.40الشويفات  7.45خلف مستشفي الجوي  7.50بورتو سبورت 7.55

ميدان الشباب  8.00ميدان الخزان  8.05السنترال  8.10االمن العام  8.05النخيل 8.20
المستشفي 8.25

01006612774
ابراهيم سالمه

01096022422
محمد سعيد

01099006955
محمد سليمان أحمد
01019446929
صالح حمزه

01099077255
عبدالسالم محمد

01066718663
عصام الصاوي

01000375407
صبري محمود

التجمع

التجمع
التجمع
التمجع

الفيالت  7.25أول شارع الشربتلي  7.40حسن الشربتلي  7.50cic 7.45أخر الشارع
 7.55صثنية الشباب 8.05
بنزينه التعاون  7.50مسجد الحمد  7.55م المحكمه  7.55بنزينه االمارات 8.00
م المحكمه  7.55توتال  8.00فاطمه الشربتلي 8.00ش مرسي 8.05ش التسعين 8.10
المصراويه8.10

الفيالت  7.25أول حسن الشربتلي  7.30حسن الشربتلي  7.40cic 7.35صنية الشباب
7.45

الرحاب

بوابه  8.00 6المطاعم  8.05كنتاكي  8.07مول  8.10 1ميدان الجامع 8.15

الرحاب

صنية كنتاكي  8.05مول  8.10 2المسجد االحمر  8.15الفرنسية 8.20

الرحاب

صنية بوابة  8.00 1مؤمن وبشار  8.05مسجد عمر أبن الخطاب  8.10صنية المرحله ال
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الحركة

التاريخ :

/

75

103

76

162

2016/
01008835411

8.15 8

01099049699

77

138

78

129

79

102

80

157

م

رقم الخط

81

135

82

136

83

137

محمد قاسم

01023430609
حلمي حسين

0109095611
محمد حسين

01096196996
أحمد بنداري
01005085490
محمد حمزه

01020092991
محمد جالل

01009552998

إسم السائق

الرحاب

خارج الرحاب  8.00بوابة  8.00 6بوابة  8.10guc 8.05 1سنترال والنادي  8.15بيبو
والخطيب 8.15

العبور

الحي الخامس  7.30الحي السادس  /الحي السابع

العبور

السنترال  7.20صنية حليم 7.35

العبور
الشروق
الشروق

نادي بال از  7.20أوالد رجب  7.25سيد زيان  7.35المرور  7.40القديس يوسف 7.45
الجوهري مول  8.10قسم الشروق  8.10حجر االساس  8.15ش الجراج  8.20السنترال 8.25
بنزينة توتال  8.30الشروق 8.35 2000

المستقبل 7.50السبعين  7.55نادي الشروق  8.00النافوره 8.05ميدان النهضه8.10
المرور  8.15كمبوند الربيع  8.20بانوراما الشروق  8.25الضاحيه 8.30

المحطـــــات

إتجاه الخـــط

سيد شحاته

01009110773
وليد محمد عبداهلل

01099044479
يحيي عبدالسالم

01000968558

العاشر من رمضان

سيراميك كليوبات ار  7.55االردنيه  8.00المجاوره 8.05 7المجاوره8.05 5صيدناوي
 8.05المجاوره 8.10 3المجاوره 8.10 1المجاوره 8.30 9

مدينتي
الدائري

بي سكس  7.15الحركه  8.20النادي  8.25مترو  8.30ارابيسك 8.35
الحادثه  6.45قليوب 7.10نزلة قليوب 7.30سلم النادي 7.30أم بيومي 7.35بهتيم
 7.40مسطرد 8.0

الباصالت التي تعمل مع إدارة السكن الجامعي
( ) 182 / 121 / 113 / 104 / 101
الباص  125إحتياطي بدل  141شب ار
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الجامعة البريطانية فى مصر
التاريخ :

الحركة
/

2016/

إجمالي عدد الباصات  89باص
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