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11دينارصغيرة عموميةالعقبٌ/عمانالعقبٌ/عمان

7دينارصغيرة عموميةالعقبٌ الطريق الشخراوي/الكرك(الطريق الشخراوي )العقبٌ /الكرك

7دينارصغيرة عموميةمعان/عمانمعان/عمان

5دينارصغيرة عموميةالعقبى/الكركالعقبى/الكرك

5دينارصغيرة عموميةجزر الملك خزجن/اربدجزر الملك خزجن/اربد

4دينارصغيرة عموميةجزر الملك خزجن/الزرقاءجزر الملك خزجن/ الزرقاء

4دينارصغيرة عموميةالكرك/عمانالكرك/عمان

4دينارصغيرة عموميةجزر الملك خزجن/ (مجمع السمال)عمان جزر الملك خزجن / (مجمع السمال)عمان

4دينارصغيرة عموميةجزر الملك خزجن/ناعور/(مجمع السمال)عمانجزر الملك خزجن/(مجمع السمال)عمان

4دينارصغيرة عموميةجزر الملك خزجن/ناعور/(مجمع السمال)عمان جزر الملك خزجن/(مجمع السمال)عمان

4دينارصغيرة عموميةجزر الملك خزجن/(مجمع السمال)عمانجزر الملك خزجن/(مجمع السمال)عمان

3دينارصغيرة عموميةعمان/الكركعمان/الكرك

3دينارصغيرة عمومية(مجمع السمال)عمان/اربد(مجمع السمال)عمان/اربد

3دينارصغيرة عمومية(مجمع السمال)عمان/جامعٌ العلوم والتكنولوججا/الرمثا(مجمع السمال)عمان/الرمثا

2دينارصغيرة عموميةجزر الملك خزجن/الرشجفٌجزر الملك خزجن/الرشجفٌ

2دينارصغيرة عموميةالزرقاء/اربدالزرقاء/اربد

1دينارصغيرة عموميةالطريق الجديدة/ المفرق / الزرقاء الطريق الجديدة/ المفرق / الزرقاء 

1دينارصغيرة عموميةالزرقاء طريق االتوزتراد/ المفرق طريق االتوزتراد/ الزرقاء / المفرق 

1دينارصغيرة عموميةاالغوار/اربداالغوار/اربد

1دينارصغيرة عموميةجرش/ المفرق جرش/ المفرق 

1دينارصغيرة عموميةجرش/الزرقاءجرش/الزرقاء

1دينارصغيرة عموميةالطريق الجديدة- الزرقاء /جرشالطريق الجديدة- الزرقاء /جرش

1دينارحافلة عموميةالطريق الجديدة/ المفرق / الزرقاء الطريق الجديدة/ المفرق / الزرقاء 

1دينارحافلة عموميةالزرقاء- الطريق الجديدة - الثػرة -  المفرقالزرقاء/المفرق 

1دينارحافلة عموميةالطريق الجديدة- المفرق /الزرقاءالمفرق/الزرقاء

1دينارحافلة عموميةاربد/جرشاربد/جرش

1دينارحافلة عموميةاربد/النعجمى/بلجال/كفر ذل/جرشاربد/جرش

1دينارحافلة عموميةاربد/النعجمى/بلجال/كفر ذل/قفقفا/جرشاربد/جرش

1دينارحافلة عموميةاربد- الزرقاء اربد- الزرقاء 

1دينارحافلة عموميةجامعٌ العلوم والتكنولوججا/ الزرقاء جامعٌ العلوم والتكنولوججا/ الزرقاء 

زواقى/ الزرقاء

دوار البجبزً مرورا بجمرك القويزمى مركز االشالح / طريق االتوزتراد/ الزرقاء

1دينارحافلة عموميةفً زواقى

1دينارحافلة عموميةالمفرق/جامعٌ ال البجت/عمانالمفرق/عمان

1دينارحافلة عموميةلتشل القطرانى/منطقٌ زواقى/الطريق الشخراوي/الجمجل/ عمانالقطرانى/عمان 

1دينارحافلة عمومية(مجمع المخطٌ)عمان /المفرق(مجمع المخطٌ)عمان /المفرق

1دينارحافلة عموميةالمفرق/(مجمع المخطٌ)عمان المفرق/(مجمع المخطٌ)عمان 

1دينارحافلة عموميةطريق االتوزتراد/ عمان/المفرقعمان/المفرق

1دينارحافلة عموميةالزرقاء/الظلجل/الذالديٌ/المفرق/الرمثاالزرقاء/الرمثا

1دينارحافلة عمومية(مجمع السمال)عمان/جامعٌ العلوم والتكنولوججا/الرمثا(مجمع السمال)عمان/الرمثا

1دينارحافلة عموميةالمفرق/الزرقاء/عمانالمفرق/عمان
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(العبدلً)المفرق/عمان

دوار المدينٌ /المساغل.ش/اتوزتراد الزرقاء/المفرق طريق ثػرة الجب/عمان

1دينارحافلة عموميةمجمع العبدلً/دوار الداذلجٌ/الرياضجٌ

1دينارحافلة عموميةسريطٌ زلوك طريق المفرق ثػرة الجب- المفرق - عمان المفرق/ عمان 

1دينارحافلة عموميةاربد/ بلعما / الزرقاء اربد/ بلعما / الزرقاء 

1دينارحافلة عموميةاربد/بلعما/الزرقاء(طريق بلعما)اربد /الزرقاء

1دينارحافلة عموميةمرورا بالخشن- اربد /بلعما/الزرقاءاربد/بلعما/الزرقاء

1دينارحافلة عموميةاربد سريطٌ عدم المرور فً مدينٌ جرش/(مجمع السمال)عماناربد/(مجمع السمال)عمان

1دينارحافلة عموميةاربد/الزرقاءاربد/الزرقاء

1دينارحافلة عموميةجزر الملك خزجن/الكرامى/السونٌ الجنوبجٌ/وادي سعجب/شويلد/(مجمع السمال)عمانجزر الملك خزجن/(مجمع السمال)عمان

1دينارحافلة عموميةجزر الملك خزجن/ناعور/(مجمع السمال)عمان جزر الملك خزجن/(مجمع السمال)عمان

1دينارحافلة عموميةاربد/مرورا جامعٌ العلوم والتكنولوججا/مثلث ارخاب/بلعما/الزرقاءاربد/الزرقاء

1دينارحافلة عموميةجزر الملك خزجن-السونٌ الجنوبجٌ-الزلط-(مجمع السمال)عمانجزر الملك خزجن-السونٌ الجنوبجٌ-الزلط -(مجمع السمال)عمان

1دينارحافلة عموميةاربد/جرش/(مجمع السمال)عماناربد/(مجمع السمال)عمان

1دينارحافلة عمومية(مجمع السمال)عمان/اربد(مجمع السمال)عمان/اربد

2دينارحافلة عموميةجامعٌ العلوم والتكنولوججا/(مجمع السمال)عمانجامعٌ العلوم والتكنولوججا/(مجمع السمال)عمان

2دينارحافلة عموميةوادي سعجب/الزلط/الكرامٌ عن طريق شويلد/الزرقاءوادي سعجب/الزرقاء

2دينارحافلة عموميةعمان/طريق الموجب/الكركعمان/الكرك

2دينارحافلة عموميةالعقبى/معانالعقبى/معان

2دينارحافلة عموميةعمان/جامعٌ مؤتىعمان/جامعٌ مؤتى

2دينارحافلة عموميةاربد/ الزرقاء اربد/الزرقاء

2دينارحافلة عموميةاربد- جرش  - (مجمع السمال)عماناربد - (مجمع السمال)عمان

2دينارحافلة عموميةالزرقاء عن طريق الخزام الدائري/الكركالزرقاء/الكرك

2دينارحافلة عموميةجامعٌ مؤتى/مثلث الثنجى /مادباجامعٌ مؤتى/مثلث الثنجى/مادبا

2دينارحافلة عموميةالطريق الشخراوي/ عمان/ الكرك الكرك/ عمان 

2دينارحافلة عموميةالطريق الشخراوي- الكرك / عمانالطريق الشخراوي- الكرك /عمان 

2دينارحافلة عموميةالكرك/عمانالكرك/عمان

2دينارحافلة عموميةالكرك/عمانالكرك/عمان

2دينارحافلة عموميةجامعٌ مؤتٌ/ عمان جامعٌ مؤتٌ/ عمان 

2دينارحافلة عموميةاربد - (مجمع السمال)عمان اربد - (مجمع السمال)عمان

2دينارحافلة عموميةمؤتى- جامعٌ مؤتى - عمان مؤتى- جامعٌ مؤتى - عمان 

2دينارحافلة عموميةاربد - (مجمع السمال)عمان اربد - (مجمع السمال)عمان

2دينارحافلة عموميةاربد- جرش  - (مجمع السمال)عمان اربد - (مجمع السمال)عمان

2دينارحافلة عموميةالزرقاء/عمان/الكركالزرقاء/الكرك

2دينارحافلة عموميةالزرقاء/الكركالزرقاء/الكرك

2دينارحافلة عموميةالكرك/القطرانى/الطريق الشخراوي/الزرقاءالكرك/الزرقاء

2دينارحافلة عموميةالزرقاء سريطٌ زلوكى الطريق الشخراوي وعدم دذولى عمان/ الكركالزرقاء/الكرك

2دينارحافلة عموميةسريطٌ عدم دذول مدينٌ عمان/الزرقاء/طريق الخزام الدائري/الكركالزرقاء/الكرك

2دينارحافلة عموميةالكرك/الزرقاءالكرك/الزرقاء

3دينارحافلة عموميةعمان/ الطريق الشخراوي / الطفجلٌ عمان/ الطفجلٌ 
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3دينارحافلة عموميةالقرى الجنوبجٌ/الطفجلٌ/عمانالطفجلٌ/عمان

3دينارحافلة عموميةمعان/عمانمعان/عمان

3دينارحافلة عمومية(سريطٌ المرور بمدينٌ معان)عمان / معان/الطجبٌ عمان/ الطجبٌ 

4دينارحافلة عموميةالزرقاء/معانالزرقاء/معان

4دينارحافلة عموميةالعقبى/االغوار/الكركالعقبى/االغوار/الكرك

4دينارحافلة عموميةالعقبٌ/معان/الكركالعقبٌ/الكرك 

5دينارحافلة عموميةالعقبى/الزرقاءالعقبى/الزرقاء

6دينارحافلة عموميةالعقبى/معان/عمانالعقبى/عمان

6دينارحافلة عموميةالعقبٌ/عمانالعقبٌ/عمان

8دينارحافلة عموميةالعقبٌ/ عمان العقبٌ/ عمان 

8دينارحافلة عموميةالعقبٌ- مجمع الجنوب الجديد العقبٌ-عمان

8دينارحافلة عموميةالعقبى- عمان العقبى- عمان 

8دينارحافلة عموميةالعقبى- عمان العقبى- عمان 

8دينارحافلة عموميةالعقبى- عمان العقبى- عمان 

9دينارحافلة عموميةالعقبٌ/الزرقاءالعقبٌ/الزرقاء

10دينارحافلة عموميةالعقبٌ/ اربد العقبٌ/ اربد 

1دينارحافلة متوسطةالزرقاء مرورا بشويلد طريق ياجوز/دير عالالزرقاء/دير عال

1دينارحافلة متوسطةاربد/ بلعما / الزرقاء اربد/ بلعما / الزرقاء 

1دينارحافلة متوسطة(مجمع السمال)عمان/جرش/كفرنجى(مجمع السمال)عمان/كفرنجى

1دينارحافلة متوسطةالكرك/الطفجلٌالكرك/الطفجلٌ

1دينارحافلة متوسطةالطفجلى/الكركالطفجلى/الكرك

1دينارحافلة متوسطةالطفجلى/البربجطى/الكركالطفجلى/الكرك

1دينارحافلة متوسطةالطريق الجديدة/ المفرق / الزرقاء الطريق الجديدة/ المفرق / الزرقاء 

1دينارحافلة متوسطةاربد/جامعٌ الجرموك/شويلد/الزلطاربد/جامعٌ الجرموك/الزلط

1دينارحافلة متوسطةلجشل الٍ مجمع عمان الجديد/جامعٌ الجرموك/جرش/شويلد/الزلطاربد/الزلط

1دينارحافلة متوسطةجامعٌ الجرموك لجشل الٍ مجمع اربد الجديد/شويلد/الزلطجامعٌ الجرموك/الزلط

1دينارحافلة متوسطةعمان/زاكب/عنجره/عجلون/شذرةعمان/شذره

1دينارحافلة متوسطةالزرقاء/الرمثا/الطرةالزرقاء/الطرة

1دينارحافلة متوسطةدير عال/ االغوار / اربد دير عال/االغوار/ اربد 

1دينارحافلة متوسطةالزرقاء/عجلونالزرقاء/عجلون

1دينارحافلة متوسطةعجلون/جرش/الزرقاءعجلون/الزرقاء

1دينارحافلة متوسطة(مخمع السمال)عمان/جرش/زاكب/عنجره/كفرنجى/عجلون(مجمع السمال)عمان/عجلون

1دينارحافلة متوسطة(مجمع السمال)عمان/جرش/عجلون(مجمع السمال)عمان/عجلون

االزرق/زخاب 

مركز تاهجل /المركز الدولً لتدريب السرطى/منسجٌ القضاه/الموقر/زخاب

1دينارحافلة متوسطةاالزرق/الذرانى/الموقر

1دينارحافلة متوسطةخدود الكرامى/ازكان موظفً ابار الػاز/شالخجى النعجم/الرويسدخدود الكرامى/الرويسد

1دينارحافلة متوسطةجامعٌ مؤتى/الطفجلٌ/القادزجٌجامعٌ مؤتى/القادزجٌ

1دينارحافلة متوسطةالشوالخى/دير عال/االغوار/اربدالشوالخٌ/اربد

1دينارحافلة متوسطةالشوالخى/االغوار / اربد الشوالخى/ االغوار /اربد 

1دينارحافلة متوسطةالشوالخى/دير عال/اربدالشوالخى/دير عال/اربد
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1دينارحافلة متوسطةدامجا/ كريمى/السونٌ السمالجٌ/اربددامجا/اربد

زواقى/ الزرقاء

دوار البجبزً مرورا بجمرك القويزمى مركز االشالح / طريق االتوزتراد/ الزرقاء

1دينارحافلة متوسطةفً زواقى

1دينارحافلة متوسطةالقطرانى/الزواقى/الجمجل/مثلث ذيبان/عمانالقطرانى/عمان

1دينارحافلة متوسطةالعقبى/معان/ايل/بزطىالعقبى/بزطى

1دينارحافلة متوسطة(مجمع السمال)عمان/جامعٌ العلوم والتكنولوججا/الرمثا(مجمع السمال)عمان/الرمثا

1دينارحافلة متوسطةالقشر- قرى الموجب - عمان القشر- قرى الموجب - عمان 

1دينارحافلة متوسطةبشجرا- سريف الجنوبً - الجرف - معان بشجرا- معان 

1دينارحافلة متوسطة(مجمع المخطٌ)عمان /المفرق(مجمع المخطٌ)عمان /المفرق

1دينارحافلة متوسطةمعزكرات السويعر- االزرق / المفرقاالزرق/المفرق

1دينارحافلة متوسطةاالزرق/مثلث االزرق/المفرقاالزرق/المفرق

1دينارحافلة متوسطةاربد/مرورا جامعٌ العلوم والتكنولوججا/مثلث ارخاب/بلعما/الزرقاءاربد/الزرقاء

1دينارحافلة متوسطةاربد/بلعما/الزرقاء(طريق بلعما)اربد /الزرقاء

1دينارحافلة متوسطةالزرقاء/بلعما/اربدالزرقاء/اربد

1دينارحافلة متوسطةالسونٌ السمالجٌ/ابوعبجده/ديرعال/معدي/عمانالسونٌ السمالجٌ/عمان

1دينارحافلة متوسطةمعان/العقبٌ/الديزٌمعان/العقبٌ/الديزٌ

1دينارحافلة متوسطةجزر الملك خزجن/الكرامى/السونٌ الجنوبجٌ/وادي سعجب/شويلد/(مجمع السمال)عمانجزر الملك خزجن/(مجمع السمال)عمان

1دينارحافلة متوسطةجزر الملك خزجن/(مجمع السمال)عمانجزر الملك خزجن/(مجمع السمال)عمان

1دينارحافلة متوسطةجزر الملك خزجن/ (مجمع السمال)عمان جزر الملك خزجن / (مجمع السمال)عمان

1دينارحافلة متوسطة(مجمع السمال)عمان/اربد(مجمع السمال)عمان/اربد

1دينارحافلة متوسطةجزر الملك خزجن/ناعور/(مجمع السمال)عمان جزر الملك خزجن/(مجمع السمال)عمان

1دينارحافلة متوسطةجزر الملك خزجن/اربدجزر الملك خزجن/اربد

2دينارحافلة متوسطةوبالعكس/العقبى/الشدقى/الفرذخ/ايل/بزطى/ابو دنى/القاعالعقبى/القاع

2دينارحافلة متوسطةمعان/القادزجٌ/الطفجلٌمعان/الطفجلٌ

2دينارحافلة متوسطةعن طريق بئر العطاعطى/معان/ الطفجلٌ عن طريق بئر العطاعطى/معان/ الطفجلٌ 

مجمع عمان الجديد/مادبا

- مجمع عمان الجديد /جرش/شويلد/الدوار الثامن / مطار الملكٌ علجاء الدولً/مادبا 

2دينارحافلة متوسطةاربد

2دينارحافلة متوسطةالذط الػربً/ اربد/مادباالذط الػربً/اربد/مادبا

2دينارحافلة متوسطةرم/الرشجف/وادي موزٍرم/الرشجف/وادي موزٍ

2دينارحافلة متوسطةعمان/الطريق الشخراوي/طريق اللجون/ الزماكجٌ عمان/الزماكجٌ

2دينارحافلة متوسطةعمان/ الطريق الشخراوي / طريق اللجون / القشر القشر/عمان

2دينارحافلة متوسطةجزر الملك خزجن/الزرقاءجزر الملك خزجن/ الزرقاء

2دينارحافلة متوسطةجزر الملك خزجن/الزلط/شويلد/ياجوز/الزرقاءجزر الملك خزجن/الزرقاء

2دينارحافلة متوسطةعمان/الكرك/مؤابعمان/مؤاب 

2دينارحافلة متوسطةعمان/الكرك/جامعٌ مؤتٌ/المزارعمان/ المزار 

2دينارحافلة متوسطةالعقبٌ طريق الرشجف/وادي موزٍالعقبٌ/وادي موزٍ 

2دينارحافلة متوسطةالعقبى مرورا بقريٌ ايل/الطجبىمرورا بقريٌ ايل/العقبى/الطجبى

2دينارحافلة متوسطةعمان/ الطريق الشخراوي / طريق اللجون / قرى الخمايدة عمان/قرى الخمايده

2دينارحافلة متوسطةعمان/ الطريق الشخراوي / طريق اللجون / قرى الخمايدة قرى الخمايدة/ عمان 
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2دينارحافلة متوسطةعن طريق الشخراوي- الجاروت - القشر - مثلث الثنجٌ - عمان عن الطريق الشخراوي/الجاروت/مثلث الثنجٌ/عمان

عمان/مؤاب

باتجاه /اسارات الكلجٌ/دوار مرود/اسارة السوجد/باتجاه مثلث زول/دوار الخزجنجٌ

2دينارحافلة متوسطةعمان/الطريق الشخراوي

2دينارحافلة متوسطةعمان/طريق الموجب/الكركعمان/الكرك

2دينارحافلة متوسطةالمناجم/المدينٌ الزكنجٌ/الخزا/عمانمناجم الخزا/عمان

2دينارحافلة متوسطة(الطريق الشخراوي)عمان /الكرك/المزار(الطريق الشخراوي)عمان/الكرك/المزار

2دينارحافلة متوسطةعمان/الكركعمان/الكرك

2دينارحافلة متوسطةعمان/جامعٌ مؤتىعمان/جامعٌ مؤتى

2دينارحافلة متوسطةجامعٌ مؤتٌ/ عمان جامعٌ مؤتٌ/ عمان 

2دينارحافلة متوسطةعن طريق الخزام الدائري/ الزرقاء/ جامعٌ مؤتىالزرقاء/ جامعٌ مؤتى

غور الشافً عن طريق الزارة/ عمان 

- الزاره - غور الشافً عن طريق الزاره سريطٌ عدم الزماح لباشات عمان / عمان 

غور الشافً تخمجل الركاب من غور المزرعى الٍ غور الشافً- غور المزرعى 
2دينارحافلة متوسطة

الزاره- غور الشافً - عمان 

غور - الزاره - الزاره سريطٌ عدم الزماح لباشات عمان - غور الشافً - عمان  

غور الشافً تخمجل الركاب من غور المزرعٌ الٍ غور الشافً- المزرعٌ 
2دينارحافلة متوسطة

2دينارحافلة متوسطةالعقبى/معانالعقبى/معان

2دينارحافلة متوسطةالعقبى/النقب/معانالعقبى/معان

2دينارحافلة متوسطةمعان/العقبىمعان/العقبى

2دينارحافلة متوسطةالعقبى/معان /الواسمجٌالعقبٌ/معان/الواسمجٌ

2دينارحافلة متوسطةمؤتى- جامعٌ مؤتى - عمان مؤتى- جامعٌ مؤتى - عمان 

2دينارحافلة متوسطةالكرك/عمانالكرك/عمان

2دينارحافلة متوسطةالطريق الشخراوي/ عمان/ الكرك الكرك/ عمان 

2دينارحافلة متوسطةالعقبٌ/القويره/الراجف/طجبٌ زمان/عجن امون/منطقٌ براق/وادي موزٍالعقبٌ/وادي موزٍ

2دينارحافلة متوسطةوادي موزٍ- العقبٌ وادي موزٍ- العقبٌ 

2دينارحافلة متوسطةالعقبى/مرورا بقريٌ بزطى/وادي موزٍالعقبٌ/ مرورا بقريٌ بزطى/وادي موزٍ

2دينارحافلة متوسطةالطريق الشخراوي- الكرك / عمانالطريق الشخراوي- الكرك /عمان 

2دينارحافلة متوسطةالزرقاء/عمان/الكركالزرقاء/الكرك

2دينارحافلة متوسطةسريطٌ المرور عن طريق الخزام الدائري-الزرقاء /عمان/الكركالزرقاء/الكرك

2دينارحافلة متوسطةالزرقاء/الكركالزرقاء/الكرك

2دينارحافلة متوسطةالزرقاء عن طريق الخزام الدائري/الكركالزرقاء/الكرك

2دينارحافلة متوسطةمعان/ الكرك معان/ الكرك 

2دينارحافلة متوسطة(الكرك)جامعٌ مؤتى /الخزا/الخزجنجٌ/معانالكرك/معان

2دينارحافلة متوسطةعن الطريق الشخراوي/معان/الكركمعان/الكرك

2دينارحافلة متوسطةجزر القطرانى الكرك/زلوك طريق معان/سريطٌ/الكرك/معانالكرك/معان

2دينارحافلة متوسطةاالزرق/مثلث االزرق/38الكجلو /المفرق/اربداالزرق/اربد

2دينارحافلة متوسطةعمان/ الخزجنجى عمان/ الخزجنجٌ 

2دينارحافلة متوسطةالكرك/الزرقاءالكرك/الزرقاء

2دينارحافلة متوسطةوادي موزٍ/السوبك/جامعٌ مؤتى/الكركوادي موزٍ/الكرك
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العقبى- بئر الدباغات 

- معان - أذرح -الجرباء - المنسجى - مثلث السوبك - الزبجريى - نجل - بئر الدباغات 

أذرح- الجرباء - العقبى سريطٌ عدم تخمجل الركاب من قرى المنسجى 
2دينارحافلة متوسطة

الجامعٌ االردنجٌ/الطفجلى

الجامعٌ االردنجٌ سريطٌ /موقف باشات الجنوب/عمان/الذط الشخراوي/الطفجلٌ

3دينارحافلة متوسطةااللتزام بنقل طالب الجامعٌ

3دينارحافلة متوسطةعمان/القادزجٌعمان/القادزجٌ

3دينارحافلة متوسطةلجشل الً بشجرا/القادزجٌ/عمانلجشل الٍ بشجرا/القادزجٌ/عمان

3دينارحافلة متوسطةالطفجلى/الزرقاءالطفجلى/الزرقاء

3دينارحافلة متوسطةعمان مرورا بطريق االغوار الجنوبجٌ زويمى- وادي عربى - فجنان - القريقرهعمان- وادي عربى - فجنان - القريقره

3دينارحافلة متوسطةعمان/ الطريق الشخراوي / الطفجلٌ عمان/ الطفجلٌ 

3دينارحافلة متوسطةالعقبى/االغوار/شنفخى/الطفجلىالعقبى/الطفجلى

3دينارحافلة متوسطةالعقبٌ/معان/الجرف/الطفجلٌالعقبٌ/الطفجلٌ

3دينارحافلة متوسطةالعقبٌ-السوبك - الطفجلٌ العقبٌ- الطفجلٌ 

عمان/ايل

الذط /مثلث مضجبع/مثلث اذرح/القاع/بئر ابو دنى/بزطى/ايل/الفرذخ/الشدقى/ايل

3دينارحافلة متوسطةعمان/الشخراوي

3دينارحافلة متوسطةالسوبك/عمانالسوبك/عمان

3دينارحافلة متوسطةعمان/السوبك/ وادي موزٍعمان/وادي موزٍ

3دينارحافلة متوسطةمرورا بالسوبك/وادي موزٍ/عمانمرورا بالسوبك/وادي موزٍ/عمان

3دينارحافلة متوسطةمعان/عمانمعان/عمان

3دينارحافلة متوسطةالزرقاء/السوبك/وادي موزٍ/ام شجخون/البجضىالزرقاء- البجضى 

3دينارحافلة متوسطةعمان/دوار السوجد/وادي موزٍ/الطجبىعمان/الطجبى

4دينارحافلة متوسطةالزرقاء/معانالزرقاء/معان

4دينارحافلة متوسطةالعقبى/االغوار/الكركالعقبى/االغوار/الكرك

4دينارحافلة متوسطةالعقبٌ الطريق الشخراوي/الكرك(الطريق الشخراوي )العقبٌ /الكرك

4دينارحافلة متوسطةالعقبى/الكركالعقبى/الكرك

4دينارحافلة متوسطةالعقبٌ/معان/الكركالعقبٌ/الكرك 

5دينارحافلة متوسطةالعقبٌ/عمانالعقبٌ/عمان

الجامعٌ الواسمجٌ/شويلد 

- عجن غزال - طبربور - دوار المدينٌ الرياضجٌ - الجامعٌ االردنجٌ - شويلد 

1دينارحافلة عموميةالجامعٌ الواسمجٌ-اتوزتراد الزرقاء 

1دينارحافلة عموميةجامعٌ العلوم والتكنولوججا/عجلونجامعٌ العلوم والتكنولوججا/عجلون

2دينارحافلة عموميةجامعٌ العلوم والتكنولوججا االردنجٌ/ (مجمع السمال)عمان جامعٌالعلوم والتكنولوججااالردنجٌ/(مجمع السمال)عمان

1دينارحافلة عموميةجامعٌ العلوم والتكنولوججا االردنجٌ/ مجمع جرش جامعٌ العلوم والتكنولوججا االردنجٌ/ جرش 

2دينارحافلة عموميةالجامعٌ الواسمجٌ/ مجمع عمان الجديد اربد الجامعٌ الواسمجٌ/ مجمع عمان الجديد اربد 

1دينارحافلة عموميةالجامعٌ الواسمجٌ- مجمع جرش الجامعٌ الواسمجٌ- مجمع جرش 

2دينارحافلة عموميةالجامعٌ الواسمجٌ/ مجمع عجلون الجامعٌ الواسمجٌ/ مجمع عجلون 

1دينارحافلة عموميةالجامعٌ الواسمجٌ/ مجمع الزلط الجامعٌ الواسمجٌ/ مجمع الزلط 

2دينارحافلة عموميةالجامعٌ الواسمجٌ/ مجمع مأدبا الجديد الجامعٌ الواسمجٌ/ مجمع مأدبا الجديد 

2دينارحافلة عموميةجامعٌ العلوم والتكنولوججا االردنجٌ- مجمع الزلط جامعٌ العلوم والتكنولوججا االردنجٌ- مجمع الزلط 

1دينارحافلة عموميةجامعٌ العلوم والتكنولوججا االردنجٌ- مجمع المفرق السمالً جامعٌ العلوم والتكنولوججا/مجمع المفرق السمالً 

17دينارحافلة عمومية(VIP)العقبى ذدمٌ ممجزة - عمان (VIP)العقبى ذدمٌ ممجزة - عمان 
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الجامعٌ الواسمجٌ/شويلد 

- عجن غزال - طبربور - دوار المدينٌ الرياضجٌ - الجامعٌ االردنجٌ - شويلد 

1دينارحافلة عموميةالجامعٌ الواسمجٌ-اتوزتراد الزرقاء 

1دينارحافلة عموميةجامعٌ ال البجت- المفرق - اربد جامعٌ ال البجت- المفرق - اربد 

جامعٌ ال البجت دون المرور بالزرقاء والمفرق/عمان

جزر /االتوزتراد/دوار المدينٌ الرياضجٌ/جامعٌ ال البجت عن طريق العبدلً /عمان

دون المرور بالزرقاء والمفرق/جامعٌ ال البجت/الكلجٌ العزكريٌ
1دينارحافلة عمومية

1دينارحافلة عموميةجامعٌ ال البجت/المفرق/عمانجامعٌ ال البجت/عمان

1دينارحافلة عموميةجامعٌ ال البجت- عمان جامعٌ ال البجت/ عمان 

1دينارحافلة متوسطةجامعٌ ال البجت/المفرق/عمانجامعٌ ال البجت/عمان

1دينارحافلة عموميةسريطٌ عدم دذول الزرقاء/جامعٌ آل البجت مرورا بالزرقاء/المفرق/عمانجامعٌ آل البجت/عمان

1دينارحافلة متوسطةجامعٌ ال البجت- المفرق - اربد جامعٌ ال البجت- المفرق - اربد 

2دينارحافلة عموميةجامعٌ الجرموك/عمانجامعٌ الجرموك/عمان

600فلسصغيرة عموميةالزرقاء/ الرشجفٌ / (مجمع المخطٌ)عمان الزرقاء/ الرشجفٌ / (مجمع المخطٌ) عمان 

610فلسصغيرة عموميةالزرقاء/الرشجفٌ/(مجمع المخطٌ)عمانالزرقاء/الرشجفٌ/(مجمع المخطٌ)عمان

540فلسصغيرة عموميةالزرقاء/ اتوزتراد الزرقاء  / (مجمع المخطٌ)عمان الزرقاء/اتوزتراد الزرقاء/(مجمع المخطٌ)زرفجس عمان

610فلسصغيرة عموميةالزرقاء/الرشجفٌ/(مجمع المخطٌ)عمان الزرقاء/الرشجفٌ/(مجمع المخطٌ)عمان 

320فلسصغيرة عموميةام قشجر/مادباام قشجر/مادبا

540فلسصغيرة عموميةالزرقاء عن طريق االتوزتراد/(مجمع المخطٌ)عمان االتوزتراد/الزرقاء/(مجمع المخطٌ)عمان 

510فلسصغيرة عموميةمادبا/مجمع الجنوبمادبا/مجمع الجنوب

(مجمع السمال)عمان/ الزرقاء 

. ش/االقشٍ. ش/السوجد.ش/األتوزتراد/الزرقاء: ذهاب 

. ش/الداذلجٌ/(مجمع السمال)عمان: العودة  . (مجمع السمال)عمان/الداذلجٌ/االزتقالل

الزرقاء/االتوزتراد/السوجد. ش/االقشٍ. ش/االزتقالل

750فلسصغيرة عمومية

الزرقاء/االتوزتراد/رغدان

مجمع : مجمع الزرقاء الجديد        اياب /االتوزتراد/الججش.ش/ رغدان: ذهاب 

540فلسصغيرة عموميةرغدان/الججش.ش/االتوزتراد/الزرقاء الجديد

290فلسصغيرة عمومية(الزرو)جامعٌ عمان االهلجٌ /شويلد/ وادي الزجرجامعٌ عمان االهلجٌ/وادي الزجر

510فلسصغيرة عمومية(مجمع السمال)عمان/مثلث العارضى/معدي/الشوالخى/دير عال/ضرار/ذزمى(مجمع السمال)عمان/ ذزمى 

540فلسصغيرة عموميةالزرقاء- االتوزتراد - مجمع المخطٌ الزرقاء- االتوزتراد - مجمع المخطٌ 

540فلسصغيرة عموميةالزرقاء عن طريق االتوزتراد / (مجمع المخطٌ)عمان الزرقاءعن طريق االتوزتراد/(مجمع المخطٌ)عمان

(مجمع السمال)عمان / الزرقاء 

/ (مجمع االمجر راسد)الزرقاء: الذهاب 

الملكٌ .ش/دوار الداذلجٌ/االزتقالل.ش/االقشٍ.ش/السوجد.ش/االتوزتراد

دوار /(امام وزارة الداذلجٌ)هارون الرسجد.ش/علجاء

                         (مجمع السمال)عمان/االردن.ش/السوجد.ش/الرياضٌ.ش/القوازمً

مجمع )عمان:                االياب 

(مجمع االمجر راسد)الزرقاء/االتوزتراد/السوجد.ش/االردن.ش/(السمال

750فلسصغيرة عمومية

230فلسحافلة عموميةالرشجفٌ/(مجمع المخطٌ)عمان الرشجفٌ/(مجمع المخطٌ)عمان 

260فلسحافلة عموميةمذجم خطجن/ (مجمع المخطٌ)عمان مذجم خطجن/ (مجمع المخطٌ)عمان 

260فلسحافلة عموميةسفابدران/بجرين/الزرقاءسفا بدران/الزرقاء

270فلسحافلة عموميةالرشجفٌ/سنلر/(مجمع المخطٌ)عمان الرشجفٌ/(مجمع المخطٌ)عمان 

290فلسحافلة عموميةالزرقاء/ الرشجفٌ / (مجمع المخطٌ)عمان الزرقاء/ الرشجفٌ / (مجمع المخطٌ) عمان 

320فلسحافلة عموميةالمنشورة/سارع بػداد / المفرقالمنشورة/المفرق



التعرفة المستخدمةوحدة التعرفةفئة المركبةمسار الخطاسم الخط

320فلسحافلة عموميةالجامعٌ االردنجٌ/ شويلد/الزلطالجامعٌ االردنجٌ/شويلد/الزلط

390فلسحافلة عموميةالزرقاء/الرشجفٌ/(مجمع المخطٌ)عمانالزرقاء/الرشجفٌ/(مجمع المخطٌ)عمان

390فلسحافلة عمومية(مجمع السمال)عمان /شويلد/البقعى(مجمع السمال)عمان /البقعى

390فلسحافلة عموميةالبقعى/(مجمع السمال)عمانالبقعى/(مجمع السمال)عمان

390فلسحافلة عموميةالزرقاء/عمانالزرقاء/عمان

390فلسحافلة عموميةالكلجٌ الجامعجٌ المتوزطٌ عن طريق االتوزتراد/الزرقاءالكلجٌ الجامعجٌ المتوزطٌ/الزرقاء

400فلسحافلة عموميةالجامعٌ االردنجٌ/الكلجٌ المتوزطٌ/طريق عجن غزال/الرشجفٌ/الزرقاءالجامعٌ االردنجٌ/الزرقاء

410فلسحافلة عموميةالزرقاء عن طريق االتوزتراد/(مجمع المخطٌ)عمان االتوزتراد/الزرقاء/(مجمع المخطٌ)عمان 

410فلسحافلة عموميةبلعما/الزرقاءبلعما/الزرقاء

430فلسحافلة عموميةالزلط/شويلد/(مجمع السمال)عمانالزلط/(مجمع السمال)عمان

الزرقاء/االتوزتراد/رغدان

مجمع : مجمع الزرقاء الجديد        اياب /االتوزتراد/الججش.ش/ رغدان: ذهاب 

440فلسحافلة عموميةرغدان/الججش.ش/االتوزتراد/الزرقاء الجديد

480فلسحافلة عموميةجامعٌ العلوم والتكنولوججا/الرمثا/المفرقجامعٌ العلوم والتكنولوججا/الرمثا/المفرق

ازكان الرخمانجٌ-ازكان الشجادلى-المواجرين

-مادبا.ش-االمجر خزن.ش-طالل.ش-قريش.ش-علً بن ابً طالب.ش-مجمع المواجرين

-ازكان الشجادلى-اللبن.ش-مادبا.ش-فتخٌ زمرقند -الجادوده  يزارا-ذريبٌ الزوق

الرخمانجى
480فلسحافلة عمومية

490فلسحافلة عموميةالجامعٌ االردنجٌ عن طريق ياجوز/الزرقاءالجامعٌ االردنجٌ عن طريق ياجوز/الزرقاء

490فلسحافلة عموميةمادبا/مجمع الجنوبمادبا/مجمع الجنوب

البقعى / (مجمع المخطٌ)عمان

سارع الجامعٌ /دوار المدينٌ الرياضجٌ/دوار الداذلجٌ/العبدلً/(مجمع المخطٌ)عمان

490فلسحافلة عموميةالبقعى/شويلد/االردنجٌ

عجن الباسا/ (مجمع المخطٌ)عمان

سارع الجامعٌ /دوارالمدينٌ الرياضجٌ/دوار الداذلجٌ/العبدلً  /(مجمع المخطٌ)عمان

490فلسحافلة عموميةعجن الباسا/شافوط/شويلد/االردنجٌ

الجامعٌ االردنجٌ/االتوزتراد/ الزرقاء 

الملكٌ . ش/المدينٌ الرياضجٌ/السوجد. ش/األتوزتراد/مجمع االمجر راسد: ذهاب 

المدينٌ /الملكٌ رانجا. ش/الجامعٌ االردنجٌ: العودة . الجامعى االردنجٌ /رانجا

مجمع االمجر راسد/االتوزتراد/السوجد. ش/الرياضجٌ
490فلسحافلة عمومية

490فلسحافلة عموميةالجامعٌ االردنجٌ- ياجوز - الزرقاء الجامعٌ االردنجٌ- الزرقاء 

490فلسحافلة عموميةشويلد/ياجوز/الجامعٌ االردنجٌ/الزرقاءشويلد/الزرقاء

490فلسحافلة عموميةالجامعٌ االردنجٌ/ الكلجٌ الجامعجٌ المتوزطٌ / الزرقاء الجامعٌ االردنجٌ/ الزرقاء 

530فلسحافلة عموميةعجلون- كلجٌ مجتمع عجلون - جرش عجلون- جرش 

530فلسحافلة عموميةالطريق القديم/ الرمثا/المفرقالرمثا/ المفرق 

580فلسحافلة عموميةمعان/الطجبىمعان/الطجبى

الجامعى االردنجٌ-خزبان-المسقر

الملك عبدهللا .ش-مجدان االمجر الخزجن بن عبدهللا-الملكى رانجا.ش-الجامعى االردنجٌ

-ام البزاتجن.ش-جزر ناعور-الزالم.ش-مرج الخمام.يمجنا ش-الملكى علجاء.ش-الثانً

مادبا الػربً.تقاطع منطقٌ العال مع ش-العال-المسقر-المنشورة-يمجنا الروضى

580فلسحافلة عمومية

600فلسحافلة عموميةاربد/عجلون/كفرنجىاربد/كفرنجى

600فلسحافلة عموميةعجلون/عجن جنا/اربدعجلون/اربد

660فلسحافلة عموميةالمناجم يشل الٍ المدينٌ الزكنجٌ/الوادي االبجض/الخزا/الطفجلٌالمدينٌ الزكنجٌ/الطفجلى

660فلسحافلة عموميةجامعٌ العلوم والتكنولوججا طريق مثلث النعجمى/عجلون/عنجره/كفرنجىجامعٌ العلوم والتكنولوججا/كفرنجى

700فلسحافلة عموميةاربد/ المفرق اربد/ المفرق 

700فلسحافلة عموميةالسونٌ الجنوبجٌ/(مجمع المواجرين)عمانالسونٌ الجنوبجٌ/(مجمع المواجرين)عمان
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700فلسحافلة عموميةالكرامى- السونٌ - عمان الكرامى- السونٌ - عمان 

750فلسحافلة عموميةالزرقاء/ طريق ياجوز / شويلد / الزلط الزرقاء/ الزلط 

750فلسحافلة عموميةالزرقاء/الجمعجٌ العلمجٌ /الجامعٌ االردنجٌ/شويلد/الزلطالزرقاء/الزلط 

750فلسحافلة عموميةجرش/الزرقاءجرش/الزرقاء

750فلسحافلة عموميةمذجم غزة/(مجمع السمال)عمانمذجم غزة/(مجمع السمال)عمان

750فلسحافلة عموميةمذجم غزة/جرش/(مجمع السمال)عمانمذجم غزة/جرش/(مجمع السمال)عمان

800فلسحافلة عموميةزويمى/الكرامى/السونى/الزلط/عمانزويمى/عمان

850فلسحافلة عموميةالسونٌ الجنوبجٌ/ االغوار / (مجمع المواجرين)عمانالسونٌ الجنوبجٌ/ (مجمع المواجرين)عمان

850فلسحافلة عموميةالسونٌ الجنوبجٌ عن طريق ناعور/غور نمرين/البقعى/ عمانالسونٌ الجنوبجٌ/عمان

850فلسحافلة عموميةالسونٌ/الكرامى/عمانالسونٌ/عمان

900فلسحافلة عموميةجرش/(مجمع السمال)عمانجرش/(مجمع السمال)عمان

مأدبا/الزرقاء

سارع االمجر / طريق الخزام الدائري / سارع الججش / مجمع االمجر راسد فً الزرقاء 

950فلسحافلة عموميةمجمع مادبا السمالً/ سارع مادبا / خزن 

110فلسحافلة متوسطةناعور/مادبا/الروضٌناعور/الروضٌ

170فلسحافلة متوسطةالسونٌ السمالجٌ/العدزجٌالسونٌ السمالجٌ/العدزجٌ

170فلسحافلة متوسطةالمجمع العام/سارع الملك خزجن/مجمع الدوائر/سارع الخزام/الجزر/مجمع الزجاراتالمجمع العام/مجمع الزجارات

التطوير الخضري/مجمع فوعرا

اخمد .ش/الجرموك.ش/اجنادين.ش/الفردوس.ش/عطجى بنً هانً.ش/مجمع فوعرا

منطقٌ التطوير الخضري/الذشاونى
170فلسحافلة متوسطة

170فلسحافلة متوسطةجامعٌ مؤتٌ/ المزارجامعٌ مؤتٌ/المزار

170فلسحافلة متوسطةالكلجٌ/ المجمع / المزتسفٍ الخكومً / خً نواره / خً الفدين / المفرق الكلجٌ/ المفرق 

الخً السرقً/مجمع االغوار

عمر .ش/الملك خزجن. ش/فلزطجن.ش/قتجبى بن مزلم.ش/العروس.ش/مجمع االغوار

الملك .ش/راتب البطاينى.ش/(كلجٌ مجتمع بنات اريد)الزمذسري.ش/المذتار

مجمع االغوار/قريش.ش/السونى السمالجى.ش/فلزطجن.ش/خزجن

200فلسحافلة متوسطة

210فلسحافلة متوسطةشويلد/البقعى/الزلجخًشويلد/الزلجخً

210فلسحافلة متوسطةشويلد/الخنو/مدذل البقعى/ام الدنانجرشويلد/ام الدنانجر

210فلسحافلة متوسطةعجن الباسا/البقعٌ/قريٌ ابو نشجر/ازكان ابونشجرعجن الباسا/ازكان ابونشجر

220فلسحافلة متوسطةمركز خدود جمرك الرمثا/ ازتراخٌ الرمثا/ المؤززٌ العزكريٌ/ المتشرفجٌ مركز خدود جمرك الرمثا/ المتشرفجٌ 

220فلسحافلة متوسطةجامعٌ مؤتى/المزارجامعٌ مؤتى/المزار

240فلسحافلة متوسطةالذط الشخراوي/المأمونجٌ /مادباالذط الشخراوي/مادبا

240فلسحافلة متوسطةالبقعى/شويلدالبقعى/شويلد

240فلسحافلة متوسطةالملك خزجن وبالعكس.ش/مجمع عمان الجنوبً/دذل خدود ايدونالملك خزجن.ش/داذل خدود ايدون

250فلسحافلة متوسطةالبقعى/شويلد/ازكان ابو نشجرالبقعى/ازكان ابو نشجر

250فلسحافلة متوسطةالبخر المجت/شجاغى/مادباالبخر المجت/شجاغى/مادبا

250فلسحافلة متوسطةشويلد/عجن الباسا/البقعى/موبصشويلد/موبص

250فلسحافلة متوسطةالعدزجٌ/خً المدراج/السونٌ السمالجٌالعدزجٌ/السونٌ السمالجٌ

250فلسحافلة متوسطةشويلد/البقعى/زلخوب/غابٌ السوجد وشفً التل/الرجم االذضر/الرخمانجٌ/مرشعشويلد/مرشع
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260فلسحافلة متوسطةمذجم خطجن/ (مجمع المخطٌ)عمان مذجم خطجن/ (مجمع المخطٌ)عمان 

260فلسحافلة متوسطةالمزتسفٍ الخكومً/ مثلث الثنجى /الكركالمزتسفٍ الخكومً/ الكرك

260فلسحافلة متوسطةالمسجرفٌ/سنلر/عمانالمسجرفٌ/سنلر/عمان

ازكان الموندزجن/ اربد 

سفجق .  ِش/الملك فجشل األول . ش/ الرسجد . ش/ مجمع األغوار القديم : فً الذهاب

يزارا / مزتسفٍ األمجرة بديعى / األمجر مخمد . ش/ مجدان األمجر خزن / ارسجدات 

زكً . ش/ إزكان الموندزجن : وفً اإلياب. إزكان الموندزجن/ المسرخٌ ودار الخنان 

سفجق . ش/ مجدان األمجر خزن / األمجر مخمد . ش/ مزتسفٍ األمجرة بديعى / التل 

. ش / (الخشن زابقا. ش)الملك عبدهللا الثانً . ش/ عبدالقادر التل . ش/ ارسجدات 

مجمع األغوار القديم/ أبو بكر الشديق 

260فلسحافلة متوسطة

270فلسحافلة متوسطةالرشجفٌ/(مجمع المخطٌ)عمان الرشجفٌ/(مجمع المخطٌ)عمان 

270فلسحافلة متوسطةالرشجفٌ/سنلر/(مجمع المخطٌ)عمان الرشجفٌ/(مجمع المخطٌ)عمان 

270فلسحافلة متوسطةمزتسفٍ الجامعٌ االردنجٌ مرورا عن طريق عجن الباسا/شويلد/البقعٌمزتسفٍ الجامعٌ االردنجٌ/البقعٌ

290فلسحافلة متوسطةسركٌ البجبزً/معود البولتكنجك/شالخجٌ العابد/زخابسركٌ البجبزً/زخاب

290فلسحافلة متوسطةالدوار الثامن/البكالوريا/المدينٌ الطبجٌ/الفخجصالدوار الثامن/الفخجص

300فلسحافلة متوسطةالقادزجٌ/الزرقاءالقادزجٌ/الزرقاء

310فلسحافلة متوسطةالجامعٌ االردنجٌ/شويلد/عجن الباسا/البقعىالجامعٌ االردنجٌ/البقعى

320فلسحافلة متوسطةكفر جايز/اربدكفر جايز/اربد

320فلسحافلة متوسطةكريمى/ازكان البالونى/دير عالكريمى/دير عال

320فلسحافلة متوسطةالمنشورة/سارع بػداد / المفرقالمنشورة/المفرق

320فلسحافلة متوسطةكريمى/ذزمى/دير عالكريمى/دير عال

320فلسحافلة متوسطةالجامعٌ االردنجٌ/ شويلد/الزلطالجامعٌ االردنجٌ/شويلد/الزلط

الكلجٌ الجامعجٌ المتوزطٌ/البقعٌ

الكلجٌ الجامعجٌ المتوزطٌ عن طريق عجن /مزتسفٍ الجامعٌ االردنجٌ/شويلد/البقعٌ

320فلسحافلة متوسطةالباسا

320فلسحافلة متوسطة(الزرو)جامعٌ عمان االهلجٌ /شويلد/ وادي الزجرجامعٌ عمان االهلجٌ/وادي الزجر

330فلسحافلة متوسطةمرورا بايدون بنً خزن/المفرق/الزرقاء/خجان الرويبض الػربً والسرقًالزرقاء/خجان الرويبض

350فلسحافلة متوسطةعجن الباسا/شافوط/(مجمع السمال)عمانعجن الباسا/(مجمع السمال)عمان

350فلسحافلة متوسطةنفس المزار: العدزجٌ  االياب - تركً - زبود - دار الدواء - البشى- ناعور :الذهاب العدزجى- دار الدواء - البشى- ناعور 

360فلسحافلة متوسطةشويلد/مثلث الفخجص/ ماخص/المجدان/بدر/ام فروهشويلد/ام فروه

360فلسحافلة متوسطة((الزرو))الجامعى االهلجٌ /دون الوقوف بالمجمع (مجمع السمال)عمان ((الزرو))الجامعى االهلجٌ/دون الوقوف بالمجمع (مجمع السمال)عمان

360فلسحافلة متوسطةازكان ابو نشجر/شويلد/الزلطازكان ابو نشجر/الزلط

380فلسحافلة متوسطة(مجمع السمال)عمان/الجامعى االهلجٌ/ازكان طجبٌ(مجمع السمال)عمان/ازكان طجبٌ

390فلسحافلة متوسطةالزرقاء/الرشجفٌ/(مجمع المخطٌ)عمانالزرقاء/الرشجفٌ/(مجمع المخطٌ)عمان

390فلسحافلة متوسطةالزرقاء/ الرشجفٌ / (مجمع المخطٌ)عمان الزرقاء/ الرشجفٌ / (مجمع المخطٌ) عمان 

390فلسحافلة متوسطة(مجمع السمال)عمان/شويلد/عجن الباسا/ البقعى (مجمع السمال)عمان/البقعى 

390فلسحافلة متوسطةالزرقاء/بلعما/خجان الرويبض الزرقاء/خجان الرويبض

390فلسحافلة متوسطةناعور/خزبان /المسقر/غرناطى/جرينى/ مادباناعور/مادبا

390فلسحافلة متوسطةالبقعى وبالعكس/المضمار/عجن الباسا/شويلد/ (مجمع السمال)عمانالبقعى/(مجمع السمال)عمان

390فلسحافلة متوسطةالمضمار للوشول الٍ البقعى/عجن الباسا/شويلد/عمانالمضمار/عمان

390فلسحافلة متوسطة(مجمع السمال)عمان /شويلد/البقعى(مجمع السمال)عمان /البقعى
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390فلسحافلة متوسطةالبقعى/(مجمع السمال)عمانالبقعى/(مجمع السمال)عمان

390فلسحافلة متوسطة(مجمع المواجرين)عمان /وادي الزجر/ماخص(مجمع المواجرين)عمان /ماخص

390فلسحافلة متوسطةابو نشجر/موبص/البقعى/عجن الباسا/شويلد/الزلطابو نشجر/الزلط

390فلسحافلة متوسطةالزرقاء/عمانالزرقاء/عمان

390فلسحافلة متوسطةناعور وبالعكس/الروضى/المنشوره/العال/خزبان/المسقر/مأدباناعور/مأدبا

390فلسحافلة متوسطةسريطٌ عدم التقاط الركاب من دوار شويلد (مجمع السمال)عمان/الفخجص/ماخص(مجمع السمال)عمان/ماخص

390فلسحافلة متوسطةناعور/ مادباناعور/ مادبا

390فلسحافلة متوسطةناعور/الروضى/العال/جرينى/مادباناعور/مادبا

390فلسحافلة متوسطةالكلجٌ الجامعجٌ المتوزطٌ عن طريق االتوزتراد/الزرقاءالكلجٌ الجامعجٌ المتوزطٌ/الزرقاء

390فلسحافلة متوسطةالمدينٌ الطبجٌ/شويلد/الزلطالمدينٌ الطبجٌ/الزلط

390فلسحافلة متوسطةالزرقاء عن طريق الرشجفى- عمان الزرقاء- عمان 

390فلسحافلة متوسطةمجمع المخطٌ- الرشجفٌ - الزرقاء مجمع المخطٌ- الرشجفٌ - الزرقاء 

(ازكان طالل)الرشجفٌ - (المخطٌ)عمان

-الجبل السمالً-الرشجفٌ-مذجم خطجن-ماركا السمالجٌ-(مجمع المخطى)عمان:الذهاب

-الجبل السمالً-مزتسفٍ االمجر فجشل-ازكان طالل:اياب. ازكان طالل-التطوير

.(مجمع المخطٌ)عمان-المخطٌ-ماركا السمالجٌ-مذجم خطجن-الرشجفٌ

390فلسحافلة متوسطة

400فلسحافلة متوسطةعمان/الذط الرئجزً الػربً/ام القطجن/الروضى/العال/مادبا/خزبان/جرينىعمان/جرينى

400فلسحافلة متوسطةمادبا وبالعكس/مثلث الجادودة/الججزة/ارينبٌمادبا وبالعكس/مثلث الجادودة/الججزة/ارينبٌ

دوار المدينٌ الرياضجٌ/الزرقاء

مزتسفٍ الملكٌ /التعبئٌ/جزر السفا/عجن غزال/االوتوزتراد/الزرقاء: ذهاب

400فلسحافلة متوسطةمجدان المدينٌ الرياضٌ/علجاء

400فلسحافلة متوسطةالجامعٌ االردنجٌ/ الكلجٌ الجامعجٌ المتوزطٌ / الزرقاء الجامعٌ االردنجٌ/ الزرقاء 

410فلسحافلة متوسطةوادي الزجر/شويلد / عجن الباسا /   البقعى وادي الزجر/ البقعى 

410فلسحافلة متوسطةالزرقاء عن طريق االتوزتراد/(مجمع المخطٌ)عمان االتوزتراد/الزرقاء/(مجمع المخطٌ)عمان 

410فلسحافلة متوسطةماخص/الفخجص/شويلد/ (مجمع السمال)عمانماخص/(مجمع السمال)عمان

مزتسفٍ الملكٌ علجاء/الزرقاء

مزتسفٍ الملكٌ /التعبئٌ/جزر السفا/عجن غزال/االوتوزتراد/الزرقاء: ذهاب 

410فلسحافلة متوسطة.مجدان المدينٌ الرياضجٌ/علجاء

410فلسحافلة متوسطة(مجمع السمال)عمان/ماخص(مجمع السمال)عمان/ماخص

410فلسحافلة متوسطةوادي الزجر وبالعكس/شويلد/عجن الباسا/البقعىوادي الزجر/البقعى

410فلسحافلة متوسطةطريق ام رمانى/ الججزة / مأدبا طريق ام رمانى/ الججزة / مأدبا 

الفخجص/ (مجمع السمال)عمان 

/ مجدان الكمالجٌ/ شويلد / دوار المدينٌ / دوار الداذلجٌ  / (مجمع السمال)عمان 

410فلسحافلة متوسطةالفخجص

410فلسحافلة متوسطةمركز االشالح/ ام الزيتون / قفقفا  جرش مركز االشالح والتأهجل/قفقفا

420فلسحافلة متوسطةزيزيا/المناره/ام قشجر/م الولجد/مادبازيزيا/مادبا

420فلسحافلة متوسطةبلعما/الزرقاءبلعما/الزرقاء

420فلسحافلة متوسطةمجمع السجر ذلجل/االكجدر /مدينٌ الخزن الشناعجٌ/اربداالكجدر/مجمع السجر ذلجل

420فلسحافلة متوسطةعجلون/جديتاعجلون/جديتا

المدينٌ الطبجٌ/مرشع

غابى السوجد وشفً /الرجم االذضر/الرخمانجٌ/مرشع

420فلسحافلة متوسطةالمدينٌ الطبجٌ/شويلد/البقعى/زلخوب/التل

420فلسحافلة متوسطةشويلد/البقعى/تلعى الرز/جبى/المشطبىشويلد/المشطبى

420فلسحافلة متوسطةشويلد/البقعى/الرايىشويلد/الرايى



التعرفة المستخدمةوحدة التعرفةفئة المركبةمسار الخطاسم الخط

420فلسحافلة متوسطةالواسمجٌ  بلعما/ الزرقاء الواسمجٌ  بلعما/ الزرقاء 

430فلسحافلة متوسطةالزلط/شويلد/(مجمع السمال)عمانالزلط/(مجمع السمال)عمان

430فلسحافلة متوسطةوادي الزجر/ المدينٌ الطبجٌ / دوار شويلد /  الزلط وادي الزجر/الزلط

430فلسحافلة متوسطةالزلط/(مجمع السمال)عمانالزلط/(مجمع السمال)عمان

430فلسحافلة متوسطةلجشل الىالجامعٌ االردنجٌ/شويلد/الزرو/المضري/الخديب/الوزجىالجامعٌ االردنجٌ/الوزجى

430فلسحافلة متوسطةبجادر وادي الزجر/ المدينٌ الطبجٌ / دوار شويلد / الزلط بجادر وادي الزجر/الزلط

430فلسحافلة متوسطةجامعٌ العلوم التطبجقجٌ/طريق ياجوز/الرشجفٌ/الزرقاءجامعٌ العلوم التطبجقجٌ/الزرقاء

الزرقاء/االتوزتراد/رغدان

مجمع : مجمع الزرقاء الجديد        اياب /االتوزتراد/الججش.ش/ رغدان: ذهاب 

440فلسحافلة متوسطةرغدان/الججش.ش/االتوزتراد/الزرقاء الجديد

460فلسحافلة متوسطةالزلط/ الجامعٌ االهلجٌ / دوار شويلد / وادي الزجر الزلط/ وادي الزجر

460فلسحافلة متوسطةازكان ابو نشجر/ ياجوز / عوجان/الرشجفى ازكان ابو نشجر/ الرشجفى 

460فلسحافلة متوسطةشذرة/اربدشذرة/اربد

460فلسحافلة متوسطةاربد/شذرهاربد/شذره

470فلسحافلة متوسطةام شويونجى/بلعما/الزرقاءام شويونجى/الزرقاء

480فلسحافلة متوسطةاربد/الخرشاربد/الخرش

480فلسحافلة متوسطةشويلد/البقعى/تلعى الرز/المشطبى/جبىشويلد/جبى

480فلسحافلة متوسطةشويلد والدذول الً مذجم البقعى/البقعى/المشطبى/جبىشويلد/جبى

480فلسحافلة متوسطةعبلجن/عبجن/اربدعبلجن/اربد

480فلسحافلة متوسطةالنزهٌ/بلعما/الزرقاءالنزهٌ/بلعما/الزرقاء

490فلسحافلة متوسطةالزرقاء/الرشجفٌ/طبربور/ابو علجاالزرقاء/ابو علجا

490فلسحافلة متوسطةالجامعٌ االردنجٌ عن طريق ياجوز/الزرقاءالجامعٌ االردنجٌ عن طريق ياجوز/الزرقاء

490فلسحافلة متوسطةمادبا/مجمع الجنوبمادبا/مجمع الجنوب

490فلسحافلة متوسطةمادبا/(مجمع الجنوب)عمانمادبا/(مجمع الجنوب)عمان

490فلسحافلة متوسطةجرش/البقعىجرش/البقعى

الجامعٌ االردنجٌ/االتوزتراد/ الزرقاء 

الملكٌ . ش/المدينٌ الرياضجٌ/السوجد. ش/األتوزتراد/مجمع االمجر راسد: ذهاب 

المدينٌ /الملكٌ رانجا. ش/الجامعٌ االردنجٌ: العودة . الجامعى االردنجٌ /رانجا

مجمع االمجر راسد/االتوزتراد/السوجد. ش/الرياضجٌ
490فلسحافلة متوسطة

(مجمع السمال)عمان/ الزرقاء 

. ش/االقشٍ. ش/السوجد.ش/األتوزتراد/الزرقاء: ذهاب 

. ش/الداذلجٌ/(مجمع السمال)عمان: العودة  . (مجمع السمال)عمان/الداذلجٌ/االزتقالل

الزرقاء/االتوزتراد/السوجد. ش/االقشٍ. ش/االزتقالل

490فلسحافلة متوسطة

أبو نشجر/ االوتوزتراد/الزرقاء 

الملكٌ . ش/مجدان المدينٌ الرياضجٌ/عجن غزال/االوتوزتراد/الزرقاء: ذهاب 

490فلسحافلة متوسطة.االزكان/أبو نشجر.ش/دوار المنول/ام الفضل.ش/اخمد الطراونى.ش/رانجا

490فلسحافلة متوسطةشويلد/ياجوز/الزرقاءشويلد/الزرقاء

490فلسحافلة متوسطةشويلد/ياجوز/الجامعٌ االردنجٌ/الزرقاءشويلد/الزرقاء

490فلسحافلة متوسطةالجامعٌ االردنجٌ/الكلجٌ المتوزطٌ/طريق عجن غزال/الرشجفٌ/الزرقاءالجامعٌ االردنجٌ/الزرقاء

490فلسحافلة متوسطةشويلد- الجامعى االردنجى - الزرقاء شويلد- الجامعى االردنجى - الزرقاء 



التعرفة المستخدمةوحدة التعرفةفئة المركبةمسار الخطاسم الخط

(مجمع السمال)عمان / الزرقاء 

/ (مجمع االمجر راسد)الزرقاء: الذهاب 

الملكٌ .ش/دوار الداذلجٌ/االزتقالل.ش/االقشٍ.ش/السوجد.ش/االتوزتراد

دوار /(امام وزارة الداذلجٌ)هارون الرسجد.ش/علجاء

                         (مجمع السمال)عمان/االردن.ش/السوجد.ش/الرياضٌ.ش/القوازمً

مجمع )عمان:                االياب 

(مجمع االمجر راسد)الزرقاء/االتوزتراد/السوجد.ش/االردن.ش/(السمال

490فلسحافلة متوسطة

500فلسحافلة متوسطةازكان ابو نشجر/ياجوز/الزرقاء(طريق ياجوز)ازكان ابو نشجر/الزرقاء

الطجبٌ/الكرك

باتجاه مكتب اسػال المزار ومكتب /سارع المقامات/دوار ازماء هللا الخزنٍ/الكرك

الطجبى ذهابا وايابا/ باتجاه مديريٌ التربجى والتعلجم/دوار الطجبى/اخوال المزار الجنوبً
500فلسحافلة متوسطة

520فلسحافلة متوسطةالجامعٌ االردنجٌ/شويلد/زي/عالن/زجخان/بجوضٌالجامعٌ االردنجٌ/بجوضٌ

520فلسحافلة متوسطةالجامعٌ االردنجٌ/شويلد/جرشالجامعٌ االردنجٌ/شويلد/جرش

520فلسحافلة متوسطةماعجن/عمانماعجن/عمان

520فلسحافلة متوسطةجرش/  وادي الزجر جرش/ وادي الزجر 

520فلسحافلة متوسطةلجشل الٍ دير عال- ابو عبجده - السونٌ السمالجٌ لجشل الٍ دير عال- ابو عبجده - السونٌ السمالجٌ 

530فلسحافلة متوسطةالرمثا/االكجدر/المفرقالرمثا/المفرق

530فلسحافلة متوسطةعجلون/جرشعجلون/جرش

530فلسحافلة متوسطةعجلون- كلجٌ مجتمع عجلون - جرش عجلون- جرش 

المدينٌ الطبجٌ/االوتوزتراد/الزرقاء 

دوار /الملكٌ رانجا.ش/مجدان المدينٌ الرياضجٌ/عجن غزال/األتوزتراد/الزرقاء: ذهاب 

530فلسحافلة متوسطةالمدينٌ الطبجٌ/الملك عبدهللا الثانً.ش/شويلد

530فلسحافلة متوسطةجامعٌ العلوم والتكنولوججا/ المفرق جامعٌ العلوم والتكنولوججا/ المفرق 

530فلسحافلة متوسطةالزجن المركزي/اربد/قفقفاقفقفا/اربد

530فلسحافلة متوسطةمادبا/المناره/الججزةالججزة/مادبا

530فلسحافلة متوسطةالمفرق مرورا بايدون بنً خزن/الزرقاء/خجان الرويبض الػربً والسرقًالمفرق طريق ايدون بنً خزن/الزرقاء

530فلسحافلة متوسطة(الزرو)الجامعٌ االهلجٌ/ شويلد / الزرقاء (الزرو)الجامعٌ االهلجٌ/ الزرقاء 

530فلسحافلة متوسطةجامعٌ العلوم والتكنولوججا/الرمثا/المفرقجامعٌ العلوم والتكنولوججا/الرمثا/المفرق

530فلسحافلة متوسطةالطريق القديم/ الرمثا/المفرقالرمثا/ المفرق 

540فلسحافلة متوسطةالجامعٌ االردنجٌ سريطٌ عدم المرور بمجمع الجنوب/ عمان / زخاب / الفجشلجٌ الجامعٌ االردنجٌ/ الفجشلجٌ 

550فلسحافلة متوسطةالمدينٌ الطبجٌ/شويلد/ياجوز/الزرقاءالمدينٌ الطبجٌ/الزرقاء

570فلسحافلة متوسطةالذربٌ الزمراء وبالعكس/المفرقالذربٌ الزمراء/المفرق

580فلسحافلة متوسطةجزر الموجب/المزرعى/ الشافًجزر الموجب/الشافً

580فلسحافلة متوسطةالزرقاء طريق الخزام الدائري/زخابالزرقاء/زخاب

580فلسحافلة متوسطةزخاب/الزرقاءزخاب/الزرقاء

580فلسحافلة متوسطةالقنجطره/الججزه/عمانالقنجطره/عمان

580فلسحافلة متوسطةمعان/ابو اللزن/النقبمعان/النقب

580فلسحافلة متوسطةالنقب/ابواللزن/الفجشلجٌ/ معانالنقب/ معان 

580فلسحافلة متوسطةاربد/عجلون/عنجرهاربد/عنجره 

590فلسحافلة متوسطةالججزة/ام قشجر/ام الولجد/مادباالججزة/مادبا

590فلسحافلة متوسطةالججزه/خواره/مادباالججزه/مأدبا

590فلسحافلة متوسطةالججزة/ جلول / مادبا الججزة/مادبا 



التعرفة المستخدمةوحدة التعرفةفئة المركبةمسار الخطاسم الخط

590فلسحافلة متوسطةالزرقاء/زخاب/ذسافجٌ السوابكٌالزرقاء/ذسافجٌ السوابكٌ

600فلسحافلة متوسطةالمدينٌ الطبجٌ/ الدوار الثامن / طريق المطار / مادبا المدينٌ الطبجٌ/ مادبا 

600فلسحافلة متوسطةالبقعى عن طريق ياجوز/شويلد/ياجوز/الزرقاءالبقعى/الزرقاء

المواجرين/مأدبا

مادبا   /دوار المخافظٌ/خزبان/ناعور/مرج الخمام/رأس العجن/مجمع المواجرين: ذهاب

المواجرين/رأس العجن/مرج الخمام/ناعور/خزبان/دوار المخافظٌ/مادبا:          اياب 
600فلسحافلة متوسطة

البقعٌ/ الزرقاء 

. ش/مجدان المدينٌ الرياضجٌ/عجن غزال/االوتوزتراد/الزرقاء: ذهاب 

600فلسحافلة متوسطة.البقعٌ/مثلث عجن الباسا/شافوط/شويلد/الجامعٌ

600فلسحافلة متوسطةالزرقاء/زخاب/الذهجبٌالزرقاء/زخاب/الذهجبٌ

600فلسحافلة متوسطةالبقعى- شافوط - شويلد - الجبجوى - االتوزتراد - الزرقاء البقعى/الزرقاء

600فلسحافلة متوسطةالبقعى- شويلد -المدينٌ الرياضجٌ -االتوزتراد - الزرقاء البقعى/الزرقاء

600فلسحافلة متوسطةاربد/عجلوناربد/عجلون

600فلسحافلة متوسطةذيبان/عمانذيبان/عمان

600فلسحافلة متوسطةعجلون/عجن جنا/اربدعجلون/اربد

600فلسحافلة متوسطةاربد/استفجنا/باعون/عرجاناربد/عرجان

600فلسحافلة متوسطةالذط الػربً - (مجمع المواجرين)عمان/مادباالذط الػربً - (مجمع المواجرين)عمان/مادبا

الزرقاء/ذسافجٌ السوابكٌ

طريق /طريق الخزام /مثلث ابوعلندا/سارع الدلٌ/دوار السوجد/ذسافجٌ السوابكٌ

600فلسحافلة متوسطةالزرقاء/االتوزتراد

610فلسحافلة متوسطةدبٌ خانوت- طازان - القازمجٌ - زويمره - معان دبٌ خانوت- طازان - معان 

610فلسحافلة متوسطةجرش-مطلٌ هويسان - خمامٌ العموش - المفرق جرش-مطلٌ هويسان - خمامٌ العموش - المفرق 

650فلسحافلة متوسطةالمفرق/خدود جابر/الرمثاالمفرق/الرمثا

650فلسحافلة متوسطةاربد/عجلون/كفرنجىاربد/كفرنجى

650فلسحافلة متوسطةالجامعٌ االردنجٌ/دير عالالجامعٌ االردنجٌ/دير عال

650فلسحافلة متوسطةاربد/استفجنا/الواسمجٌاربد/الواسمجٌ

650فلسحافلة متوسطةعمان/مأدبا/دلجلىعمان/دلجلى

650فلسحافلة متوسطةاربد/ عجلون /كفرنجىاربد/ عجلون / كفرنجى 

660فلسحافلة متوسطةالمناجم يشل الٍ المدينٌ الزكنجٌ/الوادي االبجض/الخزا/الطفجلٌالمدينٌ الزكنجٌ/الطفجلى

660فلسحافلة متوسطةجرش/المفرقجرش/المفرق

660فلسحافلة متوسطةوادي الزجر/ شويلد/ياجوز/الزرقاءوادي الزجر/الزرقاء

660فلسحافلة متوسطةجرش/قرى المدور/المفرقجرش/المفرق

660فلسحافلة متوسطةجامعٌ ال البجت سريطٌ االنطالق من مجمع عمان وزلوك طريق خواره/اربدجامعٌ ال البجت/اربد

660فلسحافلة متوسطة.خمامات ماعجن/ (السرق االوزط)عمانخمامات ماعجن/ (السرق االوزط)عمان

660فلسحافلة متوسطةجرش/ عجن النبً / هويسان / المفرق جرش/ المفرق 

660فلسحافلة متوسطةوبالعكس/المفرق/الدقمزى/ام رمانى/نادرة/ام بطجمى/جرشالمفرق/جرش

جامعٌ العلوم والتكنولوججا/كفرنجى

النعجمى سريطى عدم التقاط /جامعٌ العلوم والتكنولوججا طريق شذرة/عجلون/كفرنجى

660فلسحافلة متوسطةالركاب من شذره

660فلسحافلة متوسطةجرش-الدقمزى-ام رمانى-نادره-ام بطجمى- المفرق جرش- المفرق 

660فلسحافلة متوسطةمعان/الطجبىمعان/الطجبى

700فلسحافلة متوسطةاربد/ المفرق اربد/ المفرق 



التعرفة المستخدمةوحدة التعرفةفئة المركبةمسار الخطاسم الخط

(مجمع السمال)عمان /الذط الػربً/مادبا

جزر /ص6ش /مثلث ام البزاتجن/جرينٌ/دوار المخافظٌ/مجمع مادبا:ذهاب

عمان /قشر العدل/الملكٌ نور. ش/الدوار الرابع/الدوار الزابع/المطار.ش/المطار

الدوار /الملكٌ نور.ش/قشر العدل/(مجمع السمال)عمان:/ االياب    (مجمع السمال)

مجمع /دوار المخافظٌ/جرينٌ/ص6ش /جزر المطار/المطار.ش/الدوار الزابع/الرابع

مادبا

700فلسحافلة متوسطة

700فلسحافلة متوسطةجامعٌ العلوم والتكنولوججا طريق مثلث النعجمى/عجلون/عنجره/كفرنجىجامعٌ العلوم والتكنولوججا/كفرنجى

700فلسحافلة متوسطةالسونٌ/الكرامى/عمانالسونٌ/عمان

700فلسحافلة متوسطةالزرقاء/البزتان/المفرقالزرقاء/البزتان/المفرق

700فلسحافلة متوسطةدير عال- ابو عبجده - السونٌ السمالجٌ دير عال- السونٌ السمالجٌ 

700فلسحافلة متوسطةدير عال- السونٌ السمالجٌ  دير عال- السونٌ السمالجٌ 

950فلسحافلة متوسطة(العقبٌ  )القويرة / السوجبً (العقبٌ  )القويرة /السوجبً

750فلسحافلة متوسطةطريق الزذنى الجديده/جرش/الزرقاءطريق الزذنى الجديده/جرش/الزرقاء

750فلسحافلة متوسطةالزرقاء/الجمعجٌ العلمجٌ /الجامعٌ االردنجٌ/شويلد/الزلطالزرقاء/الزلط 

750فلسحافلة متوسطةجرش/الزرقاءجرش/الزرقاء

750فلسحافلة متوسطةمأدبا/ذيبان/المسجرفى/زالجى/الرامىمادبا/الرامى

750فلسحافلة متوسطةالطريق الجديدة- الزرقاء /جرشالطريق الجديدة- الزرقاء /جرش

750فلسحافلة متوسطةمعان/ اذرح/ بئر ذداد/ نجل/ المثلث/ المقارعجى / المنشورة معان/ المنشورة 

750فلسحافلة متوسطةمذجم غزة/(مجمع السمال)عمانمذجم غزة/(مجمع السمال)عمان

750فلسحافلة متوسطةالشوالخى/السونٌ السمالجٌ الشوالخى/السونٌ السمالجٌ 

750فلسحافلة متوسطةالزرقاء/ طريق ياجوز / شويلد / الزلط الزرقاء/ الزلط 

750فلسحافلة متوسطةمذجم غزة/جرش/(مجمع السمال)عمانمذجم غزة/جرش/(مجمع السمال)عمان

750فلسحافلة متوسطةمعان- الواسمجٌ - الخزجنجىمعان- الخزجنجى 

750فلسحافلة متوسطةالجامعٌ االردنجٌ/الدوار الثامن/ناعور/مرورا بمادبا/ملجدالجامعٌ االردنجٌ/ملجد 

800فلسحافلة متوسطةالكرامى/الزلط/شويلد/(مجمع السمال)عمانالكرامى/(مجمع السمال)عمان 

خمامات ماعجن/(مجمع السمال)عمان

دوار السرق /الجرموك.ش/النسا.ش/االزتقالل.ش/دوار الداذلجٌ/(مجمع السمال)عمان

خمامات ماعجن/مادبا/االوزط
800فلسحافلة متوسطة

800فلسحافلة متوسطةزويمى/الكرامى/السونى/الزلط/عمانزويمى/عمان

800فلسحافلة متوسطةخمامات ماعجن/مادبا/عمانخمامات ماعجن/عمان

800فلسحافلة متوسطةمعان/القويرةمعان/القويرة

800فلسحافلة متوسطةالكرامٌ/ السونٌ / الزلط / عمان الكرامٌ/ عمان 

800فلسحافلة متوسطةازتراخٌ البخر المجت/زويمى/الرامى/الروضى/العدزجٌ/ (مجمع المواجرين)عمانازتراخٌ البخر المجت/(مجمع المواجرين)عمان

850فلسحافلة متوسطةالسونٌ الجنوبجٌ/ االغوار / (مجمع المواجرين)عمانالسونٌ الجنوبجٌ/ (مجمع المواجرين)عمان

850فلسحافلة متوسطةالمسارع/الكرامىالمسارع/الكرامى

850فلسحافلة متوسطةعمان/شويلد/مثلث العارضى/ معدي /الشوالخى/دير عال/ضرار/ذزماعمان/ ذزما

850فلسحافلة متوسطةجرش/(مجمع السمال)عمانجرش/(مجمع السمال)عمان

850فلسحافلة متوسطةالسونٌ الجنوبجٌ/(مجمع المواجرين)عمانالسونٌ الجنوبجٌ/(مجمع المواجرين)عمان

850فلسحافلة متوسطةعمان/شويلد/مثلث العارضى/معدي/الشوالخى/دير عال/ضرار/ذزمىعمان/ذزمى



التعرفة المستخدمةوحدة التعرفةفئة المركبةمسار الخطاسم الخط

جامعٌ البلقاء التطبجقجٌ/مادبا

دوار /الدوار الثامن/مرج الخمام/ناعور/خزبان/مادبا/مجمع البلديٌ

دوار /الزلط/جامعٌ البلقاء التطبجقجٌ: االياب/// جامعٌ البلقاء التطبجقجٌ  /الزلط/شويلد

.مجمع البلديٌ/مادبا/خزبان/ناعور/مرج الخمام/شويلد

850فلسحافلة متوسطة

850فلسحافلة متوسطةعجلون/عنجرة/كفرنجى/كريمى/السونٌ السمالجٌعجلون/السونٌ السمالجٌ

850فلسحافلة متوسطةالسونٌ الجنوبجٌ- ناعور  - (مجمع المواجرين)عمانالسونٌ الجنوبجٌ - (مجمع المواجرين)عمان

900فلسحافلة متوسطةزالجى/ الرامى / المسجرفٌ / ذيبان / مادبا الزالجٌ/ مادبا 

900فلسحافلة متوسطةالخزجنجٌ/ الجفر الخزجنجٌ/ الجفر 

900فلسحافلة متوسطةجامعٌ مؤتى/الطفجلىجامعٌ مؤتى/الطفجلى

900فلسحافلة متوسطةجامعٌ مؤتى/المزار/العجنا/الطفجلٌجامعٌ مؤتى/الطفجلى

900فلسحافلة متوسطة(مجمع السمال)عمان/شويلد/مثلث العارضى/معدي/دير عال(مجمع السمال)عمان/دير عال

900فلسحافلة متوسطةدير عال/(مجمع السمال)عماندير عال/(مجمع السمال)عمان

900فلسحافلة متوسطةاالغوار/دير عال/(مجمع السمال)عماناالغوار/ دير عال/(مجمع السمال)عمان

950فلسحافلة متوسطةالعقبى/النقبالعقبى/النقب

مأدبا/الزرقاء

سارع االمجر / طريق الخزام الدائري / سارع الججش / مجمع االمجر راسد فً الزرقاء 

950فلسحافلة متوسطةمجمع مادبا السمالً/ سارع مادبا / خزن 

950فلسحافلة متوسطة(مجمع السمال)عمان/عجلون/عجن جنا(مجمع السمال)عمان/عجلون/عجن جنا

950فلسحافلة متوسطةسريطٌ عدم التقاط الركاب من البقعى (مجمع السمال)عمان/عجلون/عجن جنا(مجمع السمال)عمان/عجن جنا

950فلسحافلة متوسطةعمان/عنجره/عجلون/عجن جناعمان/عجن جنا

950فلسحافلة متوسطةالخزا/الفججح/القادزجٌالخزا/القادزجٌ

االزرق/عمان

مركز تأهجل /المركز الدولً لتدريب السرطى/الموقر/النقجره/زخاب/عمان

950فلسحافلة متوسطةاالزرق/الذرانى/الموقر

950فلسحافلة متوسطةعن طريق جرش لتشل الٍ جامعٌ العلوم و التكنولوججا/(مجمع السمال)عمان/النعجمٌ(مجمع السمال)عمان/النعجمٌ

(مجمع المخطٌ)عمان/مادبا

مجدان /الجرموك.ش/جزر المربط/(مجمع المخطٌ)عمان: ذهاب 

مجدان /مادبا.ش/الجادوده/مادبا: مادبا                    اياب/الجادوده/مادبا.ش/االوزط

(مجمع المخطٌ)عمان/جزر المربط/الجرموك.ش/االوزط

800فلسحافلة عمومية

الجامعى االردنجٌ/مأدبا

المدينى .ش/الدوار الزابع/الدوار الثامن/المطار.ش/ناعور/خزبان/مادبا: ذهاب 

الدوار /المدينى المنوره.ش/الجامعٌ االردنجٌ: الجامعٌ االردنجٌ          اياب /المنوره

مادبا/خزبان/ناعور/المطار.ش/الدوار الثامن/الزابع

800فلسحافلة عمومية

المواجرين/مأدبا

مادبا   /دوار المخافظٌ/خزبان/ناعور/مرج الخمام/رأس العجن/مجمع المواجرين: ذهاب

المواجرين/رأس العجن/مرج الخمام/ناعور/خزبان/دوار المخافظٌ/مادبا:          اياب 
650فلسحافلة عمومية

(مجمع السمال)عمان /الذط السرقً/مأدبا

الدوار /الدوار الزابع/طريق المطار/جزر الجادودة/ام العمد/مجمع مادبا: ذهاب 

طريق /الدوار الزابع/الدوار الرابع/مجمع السمال:// مجمع السمال    االياب/الرابع

مجمع مادبا/ام العمد/جزر الجادودة/المطار
900فلسحافلة عمومية



التعرفة المستخدمةوحدة التعرفةفئة المركبةمسار الخطاسم الخط

الجامعٌ الواسمجٌ/رغدان

الجامعٌ /الجامعٌ االهلجٌ/جزر الكلجٌ العزكريٌ/االتوزتراد/الججش.ش/رغدان: ذهاب 

جزر الكلجٌ /جامعٌ الزرقاء االهلجٌ/الجامعٌ الواسمجٌ:الواسمجٌ   اياب 

رغدان/الججش.ش/عجن غزال/االتوزتراد/العزكريٌ
680فلسحافلة عمومية

جامعٌ البلقاء التطبجقجٌ/مادبا

دوار /الدوار الثامن/مرج الخمام/ناعور/خزبان/مادبا/مجمع البلديٌ

دوار /الزلط/جامعٌ البلقاء التطبجقجٌ: االياب/// جامعٌ البلقاء التطبجقجٌ  /الزلط/شويلد

.مجمع البلديٌ/مادبا/خزبان/ناعور/مرج الخمام/شويلد

750فلسحافلة عمومية

800فلسحافلة عموميةالجامعٌ الواسمجٌ- مجمع المفرق السرقً الجامعٌ الواسمجٌ/ مجمع المفرق السرقً 

230فلسحافلة متوسطة(الجديدة وقراها  )الخاووز -العامريى-الجديده-بلوطى-مجمع العريض الجديده وقراها-مجمع العريض 

الجامعٌ االردنجٌ- الجبل السمالً 

الجامعٌ - سارع أم الفضل - دوار المنول - طريق باجوز - مجمع الجبل السمالً 

800فلسحافلة عموميةاالردنجٌ

الجامعٌ االردنجٌ- الرشجفٌ 

. ش-تقاطع عجن غزال-الججش. ش- جزر ماركا -الملك خزجن . ش- مجمع الرشجفٌ 

دوار -االزتقالل.ش-االقشٍ. ش-مزتسفٍ االمجر خمزه-اسارة طبربور-السوجد

الجامعٌ االردنجٌ-دوار المدينٌ الرياضجٌ-الملكى رانبا العبدهللا. ش-الداذلجٌ

480فلسحافلة عمومية

البقعى- مجمع السمال 

-سارع الملكٌ رانجا العبدهللا- دوار المدينٌ الرياضجٌ -سارع السوجد - مجمع السمال 

290فلسحافلة عموميةمجمع البقعى-سارع جرش- دوار شويلد - الجامعٌ االردنجٌ 

عجن الباسا- مجمع السمال 

-سارع الملكٌ رانجا العبدهللا-دوار المدينٌ الرياضجٌ- سارع السوجد - مجمع السمال 

أخجاء وازكان عجن الباسا-عجن الباسا-سارع جرش-دوار شويلد-الجامعٌ االردنجٌ
440فلسحافلة عمومية

الرشجفى- شويلد 

مزتسفٍ -مجمع السمال -سارع السوجد-سارع الججش- جزر ماركا - مجمع الرشجفى 

-دوار شويلد-سارع الملكٌ رانجا العبدهللا -طريق ياجوز-سارع االردن-الملكٌ علجاء

دوار الكمالجٌ-شالٌ الرساد-سارع رايى بنت الخزن

650فلسحافلة عمومية

الجامعٌ الواسمجٌ/رغدان

الجامعٌ /الجامعٌ االهلجٌ/جزر الكلجٌ العزكريٌ/االتوزتراد/الججش.ش/رغدان: ذهاب 

جزر الكلجٌ /جامعٌ الزرقاء االهلجٌ/الجامعٌ الواسمجٌ:الواسمجٌ   اياب 

رغدان/الججش.ش/عجن غزال/االتوزتراد/العزكريٌ
680فلسحافلة عمومية

الزلط- عمان 

دوار الداذلجٌ - دوار المدينٌ الرياضجٌ - سارع الملكٌ رانجا العبدهللا - شويلد - الزلط 

800فلسحافلة عمومية"مجمع المخطٌ "عمان - نفق الخدادة -العبدلً - 

الجامعٌ االردنجٌ- الزرقاء 

الملكٌ .ش/مجدان المدينٌ الرياضجٌ/السوجد.ش/االتوزتراد/ مجمع االمجر راسد : ذهاب 

مجدان المدينٌ /الملكٌ رانجا.ش/الجامعٌ االردنجٌ:الجامعٌ االردنجٌ         العودة/رانجا

مجمع االمجر راسد/االتوزتراد/السوجد.ش/الرياضجٌ

750فلسحافلة عمومية

الجامعى االردنجٌ/مأدبا

المدينى .ش/الدوار الزابع/الدوار الثامن/المطار.ش/ناعور/خزبان/مادبا: ذهاب 

الدوار /المدينى المنوره.ش/الجامعٌ االردنجٌ: الجامعٌ االردنجٌ          اياب /المنوره

مادبا/خزبان/ناعور/المطار.ش/الدوار الثامن/الزابع

550فلسحافلة متوسطة

550فلسحافلة متوسطةالجامعٌ االردنجٌ عن طريق الذط السرقً/مادباالجامعٌ االردنجٌ/مادبا

المدينٌ الطبجٌ/االوتوزتراد/الزرقاء 

دوار /الملكٌ رانجا.ش/مجدان المدينٌ الرياضجٌ/عجن غزال/األتوزتراد/الزرقاء: ذهاب 

900فلسحافلة عموميةالمدينٌ الطبجٌ/الملك عبدهللا الثانً.ش/شويلد


