
إن مواقع المحطات تقريبية؛ سيتم ن�ش 
ي صيف 2021.

الجدول الكامل للحافالت �ف

ي — طريق جديد  
خدمة النقل العام بمدينة أيوا سي�ت

1  South Iowa City

معدل تكرار خدمة النقل بالحافالت

صباًحا وقت 
الذروة ي منتصف اليوم

�ف مساًء وقت 
الذروة

ي عطلة 
 و�ف

ً
ليل

نهاية األسبوع

30 دقيقة 30 دقيقة 30 دقيقة 60 دقيقة

ساعات الخدمة

ف - الجمعة االثن�ي عطلة نهاية األسبوع

06:30 صباًحا - 10:30 مساًء 07:00 صباًحا - 07:00 مساًء

 Iowa City Transit أو االتصال بـ ،www.icgov.org/transit : ي
و�ف لمزيد من المعلومات، ُير�ج زيارة الموقع اإللك�ت

.ICTransit@iowa-city.org ي إىل
و�ف يد اإللك�ت عىل الرقم 5151-356-319، أو إرسال رسالة ع�ج ال�ج

سنخدم ركاب هذه الطرق ي تتل�ت الخدمة
الوجهات ال�ت

Lakeside
Cross Park
Broadway

Gilbert Street
Waterfront Hy-Vee

Lakeside Drive
Fareway

Heinz Road

إلقاء الضوء عىل الخدمات 
ي أيام األسبوع واللياىلي وعطالت 

نفس الطريق �ف
نهاية األسبوع

ي منتصف 
توف�ي الخدمة اآلن لمدة 30 دقيقة �ف

اليوم  
ي أيام السبت

توف�ي خدمة كل ساعة �ف

ي 
مقرر إجراؤها �ف

أغسطس 2021



إن مواقع المحطات تقريبية؛ سيتم ن�ش 
ي صيف 2021.

الجدول الكامل للحافالت �ف

ي — طريق جديد  
خدمة النقل العام بمدينة أيوا سي�ت

2  Court Street

معدل تكرار خدمة النقل بالحافالت

صباًحا وقت 
الذروة ي منتصف اليوم

�ف مساًء وقت 
الذروة

ي عطلة 
 و�ف

ً
ليل

نهاية األسبوع

30 دقيقة 30 دقيقة 30 دقيقة 60 دقيقة

ساعات الخدمة

ف - الجمعة االثن�ي عطلة نهاية األسبوع

6:00 صباًحا - 9:00 مساًء 07:00 صباًحا - 07:00 مساًء

سنخدم ركاب هذه الطرق ي تتل�ت الخدمة
الوجهات ال�ت

Eastside Express
Court Hill

7th Avenue

Burlington Street
Court Street
Scott Park

Fraunholz-Miller Park
City High School

إلقاء الضوء عىل الخدمات 
ي أيام األسبوع واللياىلي وعطالت 

نفس الطريق �ف
نهاية األسبوع 

ي منتصف 
توف�ي الخدمة اآلن لمدة 30 دقيقة �ف

اليوم 
ي منطقة القيادة ب ـ

توف�ي الخدمة �ف
ي كورت Court و Camden؛ 

Huntington �ف
الس�ي عىل األقدام لمدة 6-9 دقائق للوصول 

إىل خدمة النقل.
ي أيام السبت

توف�ي خدمة كل ساعة �ف

ي 
مقرر إجراؤها �ف

أغسطس 2021

 Iowa City Transit أو االتصال بـ ،www.icgov.org/transit : ي
و�ف لمزيد من المعلومات، ُير�ج زيارة الموقع اإللك�ت

.ICTransit@iowa-city.org ي إىل
و�ف يد اإللك�ت عىل الرقم 5151-356-319، أو إرسال رسالة ع�ج ال�ج



ي — نفس الطريق  
خدمة النقل العام بمدينة أيوا سي�ت

3  Eastside Loop

معدل تكرار خدمة النقل بالحافالت

صباًحا وقت 
الذروة ي منتصف اليوم

�ف مساًء وقت 
الذروة

ي عطلة 
 و�ف

ً
ليل

نهاية األسبوع

رحلة واحدة رحلة واحدة غ�ي متوفر غ�ي متوفر

ساعات الخدمة

ف - الجمعة االثن�ي عطلة نهاية األسبوع

ف إىل الجمعة( 07:35 صباًحا - 08:45 صباًحا )االثن�ي
، الثالثاء،  ف 4:05 مساًء - 04:55 مساًء )االثن�ي

الخميس، الجمعة(
03:05 مساًء - 03:55 مساًء )األربعاء(

غ�ي متوفر

 Iowa City Transit أو االتصال بـ ،www.icgov.org/transit : ي
و�ف لمزيد من المعلومات، ُير�ج زيارة الموقع اإللك�ت

.ICTransit@iowa-city.org ي إىل
و�ف يد اإللك�ت عىل الرقم 5151-356-319، أو إرسال رسالة ع�ج ال�ج

سنخدم ركاب هذه الطرق ي تتل�ت الخدمة
الوجهات ال�ت

Eastside Loop

City High School
Southeast Junior High

Regina Education Center
Grantwood Elementary
Systems Unlimited, Inc
Iowa City Marketplace

إلقاء الضوء عىل الخدمات 
فَرض رسوم عىل الخدمة

ُ
ال ت

ف يومًيا  ستستمر خدمة النقل عىل الطرق مرت�ي
لدعم وسائل النقل الخاصة بالمدارس.

متاحة للجمهور

ي 
مقرر إجراؤها �ف

أغسطس 2021

الطريق صباًحا

الطريق مساًء

إن مواقع المحطات تقريبية؛ سيتم ن�ش 
ي صيف 2021.

الجدول الكامل للحافالت �ف



إن مواقع المحطات تقريبية؛ سيتم ن�ش 
ي صيف 2021.

الجدول الكامل للحافالت �ف

 )Iowa City Transit( ي
خدمة النقل العام بمدينة أيوا سي�ت

4  Downtown Shuttle

معدل تكرار خدمة النقل بالحافالت

صباًحا وقت 
الذروة ي منتصف اليوم

�ف مساًء وقت 
الذروة

ي عطلة 
 و�ف

ً
ليل

نهاية األسبوع

15 دقيقة 15 دقيقة 15 دقيقة غ�ي متوفر

ساعات الخدمة

ف - الجمعة االثن�ي عطلة نهاية األسبوع

07:30 صباًحا - 06:30 مساًء غ�ي متوفر

 Iowa City Transit أو االتصال بـ ،www.icgov.org/transit : ي
و�ف لمزيد من المعلومات، ُير�ج زيارة الموقع اإللك�ت

.ICTransit@iowa-city.org ي إىل
و�ف يد اإللك�ت عىل الرقم 5151-356-319، أو إرسال رسالة ع�ج ال�ج

سنخدم ركاب هذه الطرق ي تتل�ت الخدمة
الوجهات ال�ت

Downtown Shuttle
لألحياء القريبة من وسط المدينة

UI East Campus
Campus Rec. and Wellness Center

إلقاء الضوء عىل الخدمات 
 South اتباع طريق النقل المكوكي

  Downtown
 North Downtown تقليل النقل المكوكي

ي عدد ركاب 
نظًرا لالنخفاض الشديد �ف

المواصالت العامة

ي 
مقرر إجراؤها �ف

أغسطس 2021



إن مواقع المحطات 
تقريبية؛ سيتم ن�ش 

الجدول الكامل للحافالت 
ي صيف 2021.

�ف

ي — طريق جديد  
خدمة النقل العام بمدينة أيوا سي�ت      

5  Lower Muscatine/Kirkwood

معدل تكرار خدمة النقل بالحافالت

صباًحا وقت 
الذروة ي منتصف اليوم

�ف مساًء وقت 
الذروة

ي عطلة 
 و�ف

ً
ليل

نهاية األسبوع

20 دقيقة 20 دقيقة 20 دقيقة 40 دقيقة

ساعات الخدمة

ف - الجمعة االثن�ي عطلة نهاية األسبوع

6:00 صباًحا - 10:40 مساًء 07:00 صباًحا - 07:00 مساًء

 Iowa City Transit أو االتصال بـ ،www.icgov.org/transit : ي
و�ف لمزيد من المعلومات، ُير�ج زيارة الموقع اإللك�ت

.ICTransit@iowa-city.org ي إىل
و�ف يد اإللك�ت عىل الرقم 5151-356-319، أو إرسال رسالة ع�ج ال�ج

سنخدم ركاب هذه الطرق ي تتل�ت الخدمة
الوجهات ال�ت

Mall
7th Avenue

Kirkwood
Iowa City Marketplace

Eastdale Plaza
The Quarters

Bon Aire

إلقاء الضوء عىل الخدمات 
ي أيام األسبوع واللياىلي وعطالت 

نفس الطريق �ف
نهاية األسبوع 

ف لتوف�ي الخدمة لمدة 20 دقيقة  إجراء التحس�ي
خالل النهار

ف لتوف�ي الخدمة لمدة 40 دقيقة  إجراء التحس�ي
خالل اللياىلي وعطالت نهاية األسبوع

 Highland توف�ي الخدمة اآلن لسكان منطقة
ي Lower Muscatine، الس�ي عىل 

Ave �ف
األقدام لمدة 5 إىل 8 دقائق للوصول إىل 

خدمة النقل العام

ي 
مقرر إجراؤها �ف

أغسطس 2021



إن مواقع المحطات تقريبية؛ سيتم ن�ش 
ي صيف 2021.

الجدول الكامل للحافالت �ف

ي — طريق جديد  
خدمة النقل العام بمدينة أيوا سي�ت

6  Peninsula

معدل تكرار خدمة النقل بالحافالت

صباًحا وقت 
الذروة ي منتصف اليوم

�ف مساًء وقت 
الذروة

ي عطلة 
 و�ف

ً
ليل

نهاية األسبوع

30 دقيقة 60 دقيقة 30 دقيقة 60 دقيقة

ساعات الخدمة

ف - الجمعة االثن�ي عطلة نهاية األسبوع

06:45 صباًحا - 07:45 مساًء 07:15 صباًحا - 07:00 مساًء

 Iowa City Transit أو االتصال بـ ،www.icgov.org/transit : ي
و�ف لمزيد من المعلومات، ُير�ج زيارة الموقع اإللك�ت

.ICTransit@iowa-city.org ي إىل
و�ف يد اإللك�ت عىل الرقم 5151-356-319، أو إرسال رسالة ع�ج ال�ج

سنخدم ركاب هذه الطرق ي تتل�ت الخدمة
الوجهات ال�ت

Manville Heights
North Downtown Shuttle

North Dubuque Street
Peninsula Neighborhood

City Park
Laura Drive

إلقاء الضوء عىل الخدمات 
ي أيام األسبوع واللياىلي وعطالت 

نفس الطريق �ف
نهاية األسبوع 

  Iowa City طريق مبا�ش أك�ث إىل وسط مدينة
ة إىل �  م مبا�ش قدَّ

ُ
لم تعد الخدمة ت

Manville Heights نظًرا لالنخفاض الشديد 
ي عدد ركاب المواصالت العامة والمناطق 

�ف
شديدة االحتياج؛ الس�ي عىل األقدام لمدة 

+10-5 دقائق للوصول إىل خدمة النقل العام

ي 
مقرر إجراؤها �ف

أغسطس 2021



إن مواقع المحطات تقريبية؛ سيتم ن�ش 
ي صيف 2021.

الجدول الكامل للحافالت �ف

ي — طريق معّدل  
خدمة النقل العام بمدينة أيوا سي�ت

7  North Dodge

معدل تكرار خدمة النقل بالحافالت

صباًحا وقت 
الذروة ي منتصف اليوم

�ف مساًء وقت 
الذروة

ي عطلة 
 و�ف

ً
ليل

نهاية األسبوع

30 دقيقة 60 دقيقة 30 دقيقة 60 دقيقة

ساعات الخدمة

ف - الجمعة االثن�ي عطلة نهاية األسبوع

07:00 صباًحا - 08:30 مساًء 07:30 صباًحا - 07:00 مساًء 

 Iowa City Transit أو االتصال بـ ،www.icgov.org/transit : ي
و�ف لمزيد من المعلومات، ُير�ج زيارة الموقع اإللك�ت

.ICTransit@iowa-city.org ي إىل
و�ف يد اإللك�ت عىل الرقم 5151-356-319، أو إرسال رسالة ع�ج ال�ج

سنخدم ركاب هذه الطرق ي تتل�ت الخدمة
الوجهات ال�ت

North Dodge

ACT (peak hours only)
North Dodge Hy-Vee

Northgate Corporate Park
Pearson

إلقاء الضوء عىل الخدمات 
ي أيام األسبوع واللياىلي وعطالت 

نفس الطريق �ف
نهاية األسبوع 

 Caroline توف�ي الخدمة اآلن لسكان منطقة
ي Dodge Street ؛ الس�ي عىل األقدام 

Ave �ف
لمدة 5 إىل 8 دقائق للوصول إىل خدمة النقل 

العام
ة إىل ACT خالل  يتم توف�ي الخدمة مبا�ش

ساعات الذروة فقط
ي أيام السبت

توف�ي خدمة كل ساعة �ف

ي 
مقرر إجراؤها �ف

أغسطس 2021



إن مواقع المحطات تقريبية؛ سيتم ن�ش 
ي صيف 2021.

الجدول الكامل للحافالت �ف

ي — نفس الطريق  
خدمة النقل العام بمدينة أيوا سي�ت

8  Oakcrest

معدل تكرار خدمة النقل بالحافالت

صباًحا وقت 
الذروة ي منتصف اليوم

�ف مساًء وقت 
الذروة

ي عطلة 
 و�ف

ً
ليل

نهاية األسبوع

15 دقيقة 30 دقيقة 15 دقيقة 60 دقيقة

ساعات الخدمة

ف - الجمعة االثن�ي عطلة نهاية األسبوع

06:30 صباًحا - 10:30 مساًء 7:30 AM - 7:30 PM

 Iowa City Transit أو االتصال بـ ،www.icgov.org/transit : ي
و�ف لمزيد من المعلومات، ُير�ج زيارة الموقع اإللك�ت

.ICTransit@iowa-city.org ي إىل
و�ف يد اإللك�ت عىل الرقم 5151-356-319، أو إرسال رسالة ع�ج ال�ج

سنخدم ركاب هذه الطرق ي تتل�ت الخدمة
الوجهات ال�ت

Oakcrest

UIHC
Oaknoll

Oakcrest neighborhood
Sunset Street

إلقاء الضوء عىل الخدمات 
ي أيام األسبوع واللياىلي وعطالت 

نفس الطريق �ف
نهاية األسبوع 

ف لتوف�ي الخدمة لمدة 15 دقيقة  إجراء التحس�ي
ات الذروة من أجل خدمة المناطق  خالل ف�ت
ي بها عدد كب�ي من ركاب المواصالت العامة  ال�ت

عىل نحو أفضل
لم يتغ�ي الطريق

ي أيام السبت
توف�ي خدمة كل ساعة �ف

ي 
مقرر إجراؤها �ف

أغسطس 2021



إن مواقع المحطات تقريبية؛ سيتم ن�ش 
ي صيف 2021.

الجدول الكامل للحافالت �ف

ي — نفس الطريق  
خدمة النقل العام بمدينة أيوا سي�ت

9  Towncrest

معدل تكرار خدمة النقل بالحافالت

صباًحا وقت 
الذروة ي منتصف اليوم

�ف مساًء وقت 
الذروة

ي عطلة 
 و�ف

ً
ليل

نهاية األسبوع

30 دقيقة 30 دقيقة 30 دقيقة 60 دقيقة

ساعات الخدمة

ف - الجمعة االثن�ي عطلة نهاية األسبوع

6:30 AM - 10:00 PM 07:00 صباًحا - 07:00 مساًء

 Iowa City Transit أو االتصال بـ ،www.icgov.org/transit : ي
و�ف لمزيد من المعلومات، ُير�ج زيارة الموقع اإللك�ت

.ICTransit@iowa-city.org ي إىل
و�ف يد اإللك�ت عىل الرقم 5151-356-319، أو إرسال رسالة ع�ج ال�ج

سنخدم ركاب هذه الطرق ي تتل�ت الخدمة
الوجهات ال�ت

Towncrest
7th Avenue

Walgreens/CVS
First Ave Hy-Vee

Towncrest Commercial Area

إلقاء الضوء عىل الخدمات 
ي أيام األسبوع واللياىلي وعطالت 

نفس الطريق �ف
نهاية األسبوع 

لم يتغ�ي الطريق ومعدل تواتر الحافالت
 Sheridan تقديم الخدمة لسكان منطقة
ي Burlington/Muscatine أو 

Ave �ف
Kirkwood/Lower Muscatine، الس�ي 

عىل األقدام لمدة 5 إىل 8 دقائق للوصول إىل 
خدمة النقل العام

ي أيام السبت
توف�ي خدمة كل ساعة �ف

ي 
مقرر إجراؤها �ف

أغسطس 2021



إن مواقع المحطات تقريبية؛ سيتم ن�ش 
ي صيف 2021.

الجدول الكامل للحافالت �ف

ي — طريق جديد  
خدمة النقل العام بمدينة أيوا سي�ت

10 West Iowa City

معدل تكرار خدمة النقل بالحافالت

صباًحا وقت 
الذروة ي منتصف اليوم

�ف مساًء وقت 
الذروة

ي عطلة 
 و�ف

ً
ليل

نهاية األسبوع

30 دقيقة 30 دقيقة 30 دقيقة 60 دقيقة

ساعات الخدمة

ف - الجمعة االثن�ي عطلة نهاية األسبوع

06:45 صباًحا - 10:45 مساًء 07:45 صباًحا - 07:45 مساًء

 Iowa City Transit أو االتصال بـ ،www.icgov.org/transit : ي
و�ف لمزيد من المعلومات، ُير�ج زيارة الموقع اإللك�ت

.ICTransit@iowa-city.org ي إىل
و�ف يد اإللك�ت عىل الرقم 5151-356-319، أو إرسال رسالة ع�ج ال�ج

سنخدم ركاب هذه الطرق ي تتل�ت الخدمة
الوجهات ال�ت

Melrose Express
Plaen View
Westwinds

Westside Hospital

UIHC
North Hospital/Newton Road

Pheasant Ridge
Fareway

Westside Drive
Rohret Road

إلقاء الضوء عىل الخدمات 
ي أيام األسبوع واللياىلي وعطالت 

نفس الطريق �ف
نهاية األسبوع 

ًة خدمة UIHC مبا�ش
 Melrose ة إىل م مبا�ش قدَّ

ُ
لم تعد الخدمة ت

Ave، غرب Westwinds Drive؛ الس�ي 
عىل األقدام لمدة +10-7 دقيقة للوصول إىل 

خدمة النقل العام
ي أيام السبت

توف�ي خدمة كل ساعة �ف

ي 
مقرر إجراؤها �ف

أغسطس 2021



ي — طريق معّدل  
خدمة النقل العام بمدينة أيوا سي�ت

11 Rochester

معدل تكرار خدمة النقل بالحافالت

صباًحا وقت 
الذروة ي منتصف اليوم

�ف مساًء وقت 
الذروة

ي عطلة 
 و�ف

ً
ليل

نهاية األسبوع

30 دقيقة 60 دقيقة 30 دقيقة 60 دقيقة

ساعات الخدمة

ف - الجمعة االثن�ي عطلة نهاية األسبوع

06:30 صباًحا - 07:30 مساًء 07:00 صباًحا - 07:30 مساًء

 Iowa City Transit أو االتصال بـ ،www.icgov.org/transit : ي
و�ف لمزيد من المعلومات، ُير�ج زيارة الموقع اإللك�ت

.ICTransit@iowa-city.org ي إىل
و�ف يد اإللك�ت عىل الرقم 5151-356-319، أو إرسال رسالة ع�ج ال�ج

سنخدم ركاب هذه الطرق ي تتل�ت الخدمة
الوجهات ال�ت

Rochester

Mercy Hospital
Regina Education Center

Hy-Vee Drug Town
Olde Towne Village  
Commercial Area

إلقاء الضوء عىل الخدمات 
ي أيام األسبوع واللياىلي وعطالت 

نفس الطريق �ف
نهاية األسبوع 

 N Scott Boulevard تمديد الخدمة إىل
 Olde Towne ي

لخدمة المنطقة التجارية �ف
ة إىل  م مبا�ش قدَّ

ُ
Village، لم تعد الخدمة ت

Amhurst Street
ي أيام السبت

 توف�ي خدمة كل ساعة �ف

ي 
مقرر إجراؤها �ف

أغسطس 2021

إن مواقع المحطات تقريبية؛ سيتم ن�ش 
ي صيف 2021.

الجدول الكامل للحافالت �ف



إن مواقع المحطات تقريبية؛ سيتم ن�ش 
ي صيف 2021.

الجدول الكامل للحافالت �ف

ي — طريق جديد  
خدمة النقل العام بمدينة أيوا سي�ت

12 Highway 1

معدل تكرار خدمة النقل بالحافالت

صباًحا وقت 
الذروة ي منتصف اليوم

�ف مساًء وقت 
الذروة

ي عطلة 
 و�ف

ً
ليل

نهاية األسبوع

30 دقيقة 60 دقيقة 30 دقيقة 60 دقيقة

ساعات الخدمة

ف - الجمعة االثن�ي عطلة نهاية األسبوع

06:30 صباًحا - 10:45 مساًء 07:00 صباًحا - 07:00 مساًء

 Iowa City Transit أو االتصال بـ ،www.icgov.org/transit : ي
و�ف لمزيد من المعلومات، ُير�ج زيارة الموقع اإللك�ت

.ICTransit@iowa-city.org ي إىل
و�ف يد اإللك�ت عىل الرقم 5151-356-319، أو إرسال رسالة ع�ج ال�ج

سنخدم ركاب هذه الطرق ي تتل�ت الخدمة
الوجهات ال�ت

Plaen View
Westwinds

Westport Plaza

Riverside Drive
Highway 1

Walmart/Aldi
Fareway

Pheasant Ridge

إلقاء الضوء عىل الخدمات 
ي أيام األسبوع واللياىلي وعطالت 

نفس الطريق �ف
نهاية األسبوع 

ي 
ف الوصول إىل المنطقة التجارية �ف تحس�ي

 Pheasantمن وسط المدينة و Walmart
Ridge

ي أيام السبت
توف�ي خدمة كل ساعة �ف

ي 
مقرر إجراؤها �ف

أغسطس 2021



ي — طريق جديد  
خدمة النقل العام بمدينة أيوا سي�ت

13 South Gilbert

معدل تكرار خدمة النقل بالحافالت

صباًحا وقت الذروة ي منتصف اليوم
�ف مساًء وقت الذروة ي عطلة نهاية 

 و�ف
ً

ليل
األسبوع

30 دقيقة 60 دقيقة 30 دقيقة 60 دقيقة

ساعات الخدمة

ف - الجمعة االثن�ي عطلة نهاية األسبوع

06:45 صباًحا - 08:15 مساًء 07:15 صباًحا - 06:15 مساًء

سنخدم ركاب هذه الطرق ي تتل�ت الخدمة
الوجهات ال�ت

Westport Plaza

South Gilbert Street
Napoleon Park

Terry Trueblood Rec Area
Cole’s Mobile Home Park

Campus Rec. and Wellness Center 

إلقاء الضوء عىل الخدمات 
ي أيام األسبوع واللياىلي وعطالت 

نفس الطريق �ف
نهاية األسبوع 

فيهية ي تروبلود ال�ت خدمة جديدة إىل منطقة ت�ي
 Terry Trueblood Recreation Area،
Napoleon Park، McCollister Blvd
ي أيام السبت

توف�ي خدمة كل ساعة �ف

ي 
مقرر إجراؤها �ف

أغسطس 2021

 Iowa City Transit أو االتصال بـ ،www.icgov.org/transit : ي
و�ف لمزيد من المعلومات، ُير�ج زيارة الموقع اإللك�ت

.ICTransit@iowa-city.org ي إىل
و�ف يد اإللك�ت عىل الرقم 5151-356-319، أو إرسال رسالة ع�ج ال�ج

إن مواقع المحطات 
تقريبية؛ سيتم ن�ش 

الجدول الكامل للحافالت 
ي صيف 2021.

�ف


