
قطاع العمليات

اإلدارة العامة للتنسيق واإلعالم

TOC- مركز تشغيل المبنى 

تشغيل مطار القاهرة

٢٠٢٠ أغسطس ٢األحد 

رحالت السفررحالت الوصول

ان كة الطير (عير)المطار رقم الرحلةشر
الموعد 

الجدولي
انالنوعداخلي/دوليالمبنىعدد الركاب كة الطير (عير)المطار رقم الرحلةشر

الموعد 

الجدولي
النوعداخلي/دوليالمبنىعدد الركاب

ان انركابدولي٠٠:١٠١٦٤١الشارقةG9 620العربية للطير ركابدولي٠١:١٠١٦٠١الشارقةG9 621العربية للطير

ان مرص ان مرصركابدولي٠٨:٥٠١٦٤١الرياضE5 338العربية للطير ركابدولي٠٦:٢٠٥٠١جدةE5 323العربية للطير

ول الجويةركابدولي١٠:٠٠١٢٠١عدنIY 602اليمنية ركابداخلي٠٩:٣٠٤٠١مرىس علمUF 991خدمات البير

ان ركابداخلي١٠:٠٠٥٠١مرىس علمCF 1سيافركابدولي١١:٣٠١٠٠١الخرطوم3T 112تاركو للطير

ان مرص ركابدولي١١:٠٠١٥٠١عدنIY 603اليمنيةركابدولي١١:٤٠٥٠١جدةE5 324العربية للطير

انركابداخلي١٣:٥٠٦٠١مرىس علمCF 2سياف ركابدولي١١:٥٠١٢٠١صبيحةNP 191النيل للطير

ان انركابدولي١٤:٥٠١٦٤١الشارقةG9 627العربية للطير ركابدولي١٢:٣٠١٥٠١الخرطوم3T 113تاركو للطير

ان ان مرصركابدولي١٧:١٠١٦٠١صبيحةNP 192النيل للطير جاموE5 542العربية للطير ركابدولي١٣:٠٠١٦٤١بير

ول الجوية انركابداخلي١٩:٠٠٥٠١مرىس علمUF 994خدمات البير ركابدولي١٥:٤٠١٢٠١الشارقةG9 628العربية للطير

ركابدولي٢١:١٥١٦٠١جدةXY 568فالي ناسركابدولي٢٠:١٥١٦٤١جدةXY 567فالي ناس

ان ركابدولي٢٢:١٥١٥٠١الرياضXY 266فالي ناسركابدولي٢١:٠٠١٠٠١الخرطومJ4 684بدر للطير

ركابدولي٢٢:٠٠١٦٠١الرياضXY 265فالي ناس

ان الخليجركابدولي٢٣:١٥١٢٠١ميالنوSM 804إير كايرو ركابدولي٠٨:٠٠١٧٧٢البحرينGF 70طير

ق األوسط ان الشر وتME 305طير ركابدولي٠٩:٠٠٦٠٢بير

ان الخليج انركابدولي٠٧:٠٠١٨٢٢البحرينGF 71طير ركابدولي٠٩:٣٥٨٤٢ميالنوMS 703مرص للطير

ق األوسط ان الشر وتME 304طير انركابدولي٠٨:٠٠١٢٥٢بير ركابدولي٠٩:٤٠٧٣٢روماMS 791مرص للطير

ان اإلمارات يEK 927طير انركابدولي١٠:٠٥١٤٥٢دبر دامMS 757مرص للطير ركابدولي٠٩:٥٠١٠٢٢أمسير

ان كة اإلتحاد للطير يEY 653شر انركابدولي١٠:٢٠٥٠٢أبو ظنر ركابدولي٠٩:٥٠٩٣٢فرانكفورتMS 785مرص للطير

ان الجزيرة انركابدولي١١:٣٠١٥٠٢الكويتJ9 733طير ىMS 731مرص للطير ركابدولي١٠:٤٠٩٥٢برلير

انركابدولي١٣:٠٠٢٠٠٢الكويتKU 545الخطوط الجوية الكويتية ركابدولي١١:٠٥٦٤٢ميونخMS 787مرص للطير

ان كة اإلتحاد للطير يEY 655شر ان اإلماراتركابدولي١٥:٣٠٥٠٢أبو ظنر يEK 928طير ركابدولي١٢:٠٥٨٤٢دبر

ان اإلمارات يEK 923طير ان الجزيرةركابدولي١٦:٥٠٩٩٢دبر ركابدولي١٢:٢٠٠٢الكويتJ9 734طير

انركابدولي١٨:٣٠١٥٠٢جدةSV 303الخطوط الجوية السعودية ركابدولي١٢:٥٥٨٣٢ميالنوMS 705مرص للطير

ان انركابدولي١٩:٢٠١٢٠٢فرانكفورتMS 786مرص للطير كة اإلتحاد للطير يEY 654شر ركابدولي١٣:١٥٠٢أبو ظنر

ركابدولي١٥:١٥٢٠٠٢الكويتKU 546الخطوط الجوية الكويتيةركابدولي١٩:٣٠١٢٠٢الرياضSV 313الخطوط الجوية السعودية

ان انركابدولي١٩:٣٠١٠٨٢ميونخMS 788مرص للطير كة اإلتحاد للطير يEY 656شر ركابدولي١٧:٣٠٠٢أبو ظنر

ان ىMS 732مرص للطير ان اإلماراتركابدولي١٩:٤٠٩٧٢برلير يEK 924طير ركابدولي١٨:٥٠١١٠٢دبر
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ق األوسط ان الشر وتME 306طير ركابدولي١٩:٤٥٠٢جدةSV 302الخطوط الجوية السعوديةركابدولي٢٠:٠٠٢٤٥٢بير

ان مرص جاموE5 543العربية للطير ركابدولي٢٠:٤٥٠٢الرياضSV 312الخطوط الجوية السعوديةركابدولي٢١:١٠١٦٤٢بير

ق األوسط ان الشر وتME 307طير ركابدولي٢١:٠٠٦٠٢بير

ى الجوية ركابدولي٠٠:٥٠١٩٢٣أثيناA3 930خطوط إيجير

انركابدولي٠١:٢٠١٧٤٣أديس أباباET 452الخطوط الجوية اإلثيوبية ركابدولي٠١:٢٥٠٣المدينةMS 2693مرص للطير

انركابدولي٠١:٤٠١٢٧٣فييناOS 865الخطوط الجوية النمساوية ركابدولي٠١:٥٥٢٩٧٣تورونتوMS 995مرص للطير

كية ركابدولي٠٢:٢٠٤٧٣أديس أباباET 453الخطوط الجوية اإلثيوبيةركابدولي٠١:٤٠١٨٥٣إسطنبولTK 692الخطوط الجوية الير

ان ركابدولي٠٢:٢٥١١٦٣فييناOS 866الخطوط الجوية النمساويةركابدولي٠٤:٣٥١١٧٣الشارقةMS 967مرص للطير

ان كيةركابدولي٠٦:٠٥٨٢٣المدينةMS 2694مرص للطير ركابدولي٠٢:٣٥١٨٥٣إسطنبولTK 693الخطوط الجوية الير

ان يMS 917مرص للطير ى الجويةركابدولي٠٦:٣٥١٠٥٣أبو ظنر ركابدولي٠٣:١٠١٦٨٣أثيناA3 931خطوط إيجير

ان انركابدولي٠٦:٤٠٤٢٣أديس أباباMS 852مرص للطير ركابدولي٠٨:٠٥١٨٠٣إنجميناMS 885مرص للطير

ان يMS 911مرص للطير انركابدولي٠٦:٥٠١٠٥٣دبر ركابدولي٠٩:١٠٢٢٧٣لندنMS 777مرص للطير

ان انركابدولي١١:٠٠٣٤٠٣نيويوركMS 986مرص للطير ركابدولي٠٩:٣٥٨٩٣باريسMS 799مرص للطير

ان ي)دار السالم MS 841مرص للطير وبر انركابدولي١١:٢٥٩٣٣(نير ركابدولي٠٩:٤٠١٢٢٣إسطنبولMS 737مرص للطير

ان انركابدولي١٥:١٥١٢٥٣إسطنبولMS 738مرص للطير يMS 914مرص للطير ركابدولي١٠:٤٠٣٧٣أبو ظنر

ان م الشيخMS 25مرص للطير انركابداخلي١٦:٢٥٨٢٣شر يMS 905مرص للطير ركابدولي١٢:٤٠٧٦٣دبر

ان انركابداخلي١٦:٤٠٧٠٣الغردقةMS 41مرص للطير م الشيخMS 24مرص للطير ركابداخلي١٣:٤٥١٢٩٣شر

ان انركابدولي١٧:٠٥١٢٤٣روماMS 792مرص للطير ركابدولي١٣:٥٠٢٣جدةMS 2671مرص للطير

ان انركابدولي١٧:٣٠١٢٨٣إنجميناMS 886مرص للطير ركابداخلي١٤:٠٠١٢٩٣الغردقةMS 40مرص للطير

ان انركابدولي١٨:١٠١٢١٣ميالنوMS 704مرص للطير ركابدولي١٥:٠٠٢٤٤٣الكويتMS 620مرص للطير

ان يMS 915مرص للطير انركابدولي١٨:٢٥٨٧٣أبو ظنر ركابدولي١٦:٠٥٦٦٣الخرطومMS 855مرص للطير

ان انركابدولي١٩:١٠١١٣٣جدةMS 2672مرص للطير وتMS 711مرص للطير ركابدولي١٦:٥٥٣٨٣بير

ان دامMS 758مرص للطير انركابدولي٢٠:٠٥١٣١٣أمسير م الشيخ)الغردقة MS 26مرص للطير ركابداخلي١٩:٥٠٩٥٣(شر

ان انركابدولي٢٠:٢٠١٨٠٣باريسMS 800مرص للطير ركابدولي٢٠:٣٥٢٨٣الشارقةMS 966مرص للطير

ان يMS 906مرص للطير انركابدولي٢٠:٣٠٩٥٣دبر يMS 910مرص للطير ركابدولي٢٢:٤٥٨١٣دبر

ان انركابدولي٢٠:٤٠٢٨٨٣لندنMS 778مرص للطير يMS 916مرص للطير ركابدولي٢٢:٥٠٣٣٣أبو ظنر

ان وتMS 712مرص للطير انركابدولي٢٠:٤٠١٣٣٣بير ركابدولي٢٣:٢٠٢٤٣٣واشنطنMS 981مرص للطير
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ان ركابدولي٢١:٣٠١١٧٣ميالنوMS 706مرص للطير

ان ٥,٢٣١إجمالي الركاب٥٢إجمالي الرحالتركابدولي٢١:٥٥٨٥٣الخرطومMS 856مرص للطير

ان م الشيخ MS 26مرص للطير ركابداخلي٢٣:٤٥٧١٣(الغردقة)شر

ان ركابدوليالموسمية٢١:١٠٣٠٥الكويتMS 621مرص للطير

٧,٣٩٨إجمالي الركاب٥٦إجمالي الرحالت
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