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مواقف المركز 
الترفيهي

Recreation 
Centre Parking

أكاديمية
 العوسج
Awsaj

Academy

Awsaj 
Recreation 

Qatar Academy Doha 
(Senior School) 

أكاديمية قطر – الدوحة 
(المدرسة االبتدائية)

Qatar Academy Doha 
(Primary School)

المركز 
الترفيهي

المركز الترفيهي 
بأكاديمية العوسج

بنروزهاوس
Penrose House

جماليات
جامعة فرجينيا كومنولث كلية فنون 

التصميم في قطر

Canvus 
VCUarts Qatar

HBKU HQ

نورثنست
سكن الطالبات

NorthNest 
Female Student

Housing
تلفزيون ج
Jeem TV

استاد المدينة التعليمية
Education City Stadium

أكاديمية قطر - جنوب
Qatar Academy – South

نورثنست
NorthNest

أكاديمية قطر - شرق
Qatar Academy - East

أكاديمية قطر - شمال
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Khalifa Avenue Khalifa Avenueشارع خليفة
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شارع خليفة

Recreation 
Centre

اإلدارة العامة - 
جامعة حمد بن خليفة

استاد المدينة التعليمية - شرق
Education City Stadium - East

استاد المدينة التعليمية - شمال
Education City Stadium - North

Qatar Academy - North

أكاديمية قطر – الدوحة 
(المدرسة الثانوية)
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المدخل الرئيسي
CEREMONIAL ENTRANCE

فندق بريمير إن
Premier Inn Hotel

إسكان المدينة التعليمية (مجمع ٢)
 Education City Community

Housing (Lot 2)

بحثي
Researchery

مركز قطر الوطني للمؤتمرات

Qatar National 
Convention Centre

سدرة للطب

دراسات
ThinkBay

 ٢٠١٥
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Parking entrance

Pick up and drop off only

Exit

Pedestrian walk

Underpass

Tram stop

مدخل المواقف

تحميل وإنزال الركاب فقط

مخرج

ممر المشاة

ممر سفلي

محطة توقف

Map legend
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مفتاح الخريطة

المسار األزرق
Blue Line

المسار األزرق
Blue Line



المسار األزرق
Blue Line

المسار األزرق
Blue Line

ساعات العمل
 خالل أيام العمل األسبوعية

ً
6 صباًحا - 10 ليال

6 صباًحا - 8 مساًء خالل عطلة نهاية األسبوع

ساعات الذروة
6:30 – 8 صباًحا

12:30 – 2 ظهًرا
5 عصًرا – 8 مساًء

مدة انتظار وصول الترام 5 دقائق في 
ساعات الذروة و10 دقائق في غير 

ساعات الذروة
  

19 عربة ترام
3 عربات ترام تعمل في المسار الدائري 

األكاديمي في المرحلة األولى

24 إجمالي عدد محطات التوقف 
والمحطات الرئيسية

الطول اإلجمالي للمسارات

64 مقعًدا في كل عربة ترام 
مساحة للوقوف تستوعب نحو 106 

ركاب إضافيين 

خدمة اإلنترنت
خدمة اإلنترنت المجانية متوفرة لجميع ركاب الترام 
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Education City 
Tram Rules

Children under the age of 10
should be accompanied by an 
adult for their own safety.

Smoking aboard the tram or 
while waiting for the tram is 
completely prohibited. 

For your comfort and safety, we 
recommend holding on to the straps 
while standing in the tram. 

Do not distract the driver while 
the tram is moving. 

Wait until the passengers exit the tram 
before boarding. 

Please respect other passengers and 
enjoy your ride aboard the Education 
City Tram. 

قواعد استخدام ترام 
المدينة التعليمية

يجب أن يكون برفقة األطفال تحت 
ا 

ً
سن العاشرة شخص بالغ، حفاظ

على سالمتهم.

التدخين داخل الترام أو خالل فترة 
ا.

ً
انتظار وصوله ممنوع منًعا بات

في حال الوقوف داخل الترام، ننصح 
باإلمساك باألشرطة المعلقة الداعمة 

ا على راحتكم وسالمتكم.
ً

حفاظ

ت انتباة السائق أثناء 
ّ
ال تشت

تحّرك الترام. 

قبل ركوب الترام، انتظر حتى يخرج 
اب منه.

ّ
الرك

نرجو مراعاة الركاب اآلخرين، ونتمنى 
 على متن ترام 

ً
 ممتعة

ً
لكم رحلة

المدينة التعليمية.

ALLOWED ON TRAM

مسموح على متن الترام

PRIORITY SEATING

أولوية الجلوس

Working hours
6am–10pm on weekdays 
6am–8pm on weekends

Peak hours
6:30am–8am
12:30pm–2pm
5pm–8pm

The waiting time for tram arrival is 
5 minutes during peak hours and 
10 minutes during non-peak hours 

19 trams 
3 trams are operating in the 
Blue Line during the first phase 

24 stops and stations 

The length of the routes

64 seats in each tram 
Standing space for 106 
additional passengers 

WiFi
Free WiFi service is provided on tram


