
التعرفة المستخدمةوحدة التعرفةفئة المركبةمسار الخطاسم الخطت

270فلسصػجرة عمومجٌالكراجات/اسكان ابو الردى/الصافح/العجزريٌالكراجات/العجزري1ٌ

360فلسصػجرة عمومجٌالكرامٌ/ الشونٌ الجنوبجٌ الكرامٌ/ الشونٌ الجنوبجٌ  2

360فلسصػجرة عمومجٌصويلح فقط/الرمجمجن/البقعىصويلح/الرمجمجن/سرفجس البقعى3

190فلسحافلٌ متوسطٌاسكان ابو الردى/اسكان المػاريب/العجزريٌ/الكراجاتاسكان ابو الردى/الكراجات4

مدرسٌ جمال الدين/الكراجات5
مدرسٌ جمال الدين                                                                 /وادي الحلبً/الخندق/الكراجات

الكراجات/دوار االسكان/الخندق/وادي الحلبً/مدرسٌ جمال الدين:          االياب 
190فلسحافلٌ متوسطٌ

المدرسٌ الشاملٌ لالناث/الكراجات6
مثلث مدرسٌ /المنشجى/مثلث مدرسٌ السلط الثانويٌ/مثلث وادي الريح/المؤسسٌ المدنجٌ/الكراجات

مدرسٌ الشاملى لالناث/مثلث ابو الشريعى الذهبً/كلجٌ السلط/يافا
190فلسحافلٌ متوسطٌ

190فلسحافلٌ متوسطٌبركٌ العامريى/المدرسى الشاملى/حً الحمامره/نقب الدبور/الموقفبركٌ العامريى/الموقف7

190فلسحافلٌ متوسطٌالكراجات/اسكان ابو الردى/الصافح/العجزريٌالكراجات/العجزري8ٌ

190فلسحافلٌ متوسطٌابو القبقب/وادي الدالل/الصافح/العجزريٌ/الكراجاتابو القبقب/االكراد.ش/العجزريٌ/الكراجات9

190فلسحافلٌ متوسطٌالبحجره/الساللم/الكراجاتالبحجره/الساللم/الكراجات10

الخارجى/ابو القجقب/ الكراجات11
المدرسى / اتجاه راس وادي الريح/مثلث العجزريٌ/ الجدعى العلجا/مثلث النسور/وادي االكراد/الكراجات

الخارجى/ ابو القجقب/المركز الصحً/ مثلث البقجع/ الشاملى
190فلسحافلٌ متوسطٌ

190فلسحافلٌ متوسطٌمقام النبً يوشع/المدينى الرياضجى/االسكان/الكراجاتمقام النبً يوشع/المدينٌ الرياضجٌ/االسكان/الكراجات12

190فلسحافلٌ متوسطٌالمدرسٌ الشاملٌ/البقجع/مثلث العنبوسً/الصافح/العجزريٌ/الساحٌ/الكراجاتالمدرسٌ الشاملٌ/الكراجات13

مركز الدفاع المدنً الجديد/الكراجات14
مثلث /الساللم/مثلث مصنع االدويٌ/الساحٌ.ش/المركز الثقافً/الجرموك.ش/الكراجات

مركز الدفاع المدنً الجديد والعوده/البحجرة.ش/المدرسٌالشاملٌ
190فلسحافلٌ متوسطٌ

190فلسحافلٌ متوسطٌمدرسٌ سلجمان النابلسً/حً الخلجفات/الصافح/العجزريى/وادي االكراد/الكراجاتمدرسٌ سلجمان النابلسً/الكراجات15

190فلسحافلٌ متوسطٌالمجامجن/جامعٌ البلقاء التطبجقجٌ/المنشجٌ/الكراجاتالمجامجن/ الكراجات16

190فلسحافلٌ متوسطٌوادي الناقٌ/راس وادي الشجرة/الكراجاتوادي الناقٌ/الكراجات17

190فلسحافلٌ متوسطٌابو القجقب/النبً يوشع/دوار زي/المجدان/الكراجاتابو القجقب/الكراجات18

190فلسحافلٌ متوسطٌحً الصوارفٌ/حً الوزايمٌ/الساللم/المستشفٍ/الكراجاتحً الصوارفى/الكراجات19

190فلسحافلٌ متوسطٌحً النبً يوشع/الجمعجٌ/المدرسٌ المونجٌ/الكراجاتحً النبً يوشع/الكراجات20

190فلسحافلٌ متوسطٌالبحجره/الساللم/الكراجاتالبحجره/الساللم/الكراجات21

190فلسحافلٌ متوسطٌبركٌ العامريٌ/ مثلث وادي الشجرة / نقب الدبور بركٌ العامريٌ/  نقب الدبور 22

200فلسحافلٌ متوسطٌنقطٌ مراقبٌ سالح الجو/المدينٌالرياضجٌ/االسكان/الخندق/الكراجاتنقطٌ سالح الجو/الكراجات23

200فلسحافلٌ متوسطٌاسكان الموندسجن/الساللم/العجادات/الكراجاتاسكان الموندسجن/الكراجات24

200فلسحافلٌ متوسطٌالساللم/الكراجاتالساللم/الكراجات25

200فلسحافلٌ متوسطٌحً الحاليقى السفلً/الكراجاتحً الحاليقى السفلً/الكراجات26

200فلسحافلٌ متوسطٌالمصانع/البحجره/الساللم/المستشفٍ/الكراجاتالمصانع/الساللم/الكراجات27

حً الصوارفى/ الكراجات 28
مثلث سكن / الساللم/ مثلث مصنع االدويٌ/ شارع السجاحٌ/ المركز الثقافً/ شارع الجرموك/ الكراجات

حً الصوارفى/ مثلث االستخبارات/ حً الوزايمى/ المحافظى
200فلسحافلٌ متوسطٌ

200فلسحافلٌ متوسطٌحً مسجد الحجاري/حً دخلٌ عصفور/جسر المستشفٍ/الكراجاتحً مسجد الحجاري/الكراجات29
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200فلسحافلٌ متوسطٌاسكان ابو الردى/ابو الققب/الصافح/العجزريٌ/الكراجاتابو الققب/العجزريٌ/الكراجات30

200فلسحافلٌ متوسطٌمدرسٌ سلجمان النابلسً/حً الخلجفات/الصافح/الكراجاتمدرسٌ سلجمان النابلسً/الكراجات31

200فلسحافلٌ متوسطٌاسكان المػاريب/البقجع/العجزريٌ/الصافح/الكراجاتاسكان المػاريب/الكراجات32

200فلسحافلٌ متوسطٌالشاملٌ/البقجع/الصافح/العجزريٌ/الكراجاتالشاملٌ/الكراجات33

200فلسحافلٌ متوسطٌاسكان ابو الردي/ظورة عنجق/ام زيتونٌ/اسكان المػاريب/العجزريٌ/الكراجاتاسكان ابو الردي/الكراجات34

200فلسحافلٌ متوسطٌجامعٌ البلقاء/نادي المعلمجن/المدرسى الشاملى/البقجع/الصافح/العجزريى/وادي االكراد/الكراجاتجامعٌ البلقاء/الكراجات35

200فلسحافلٌ متوسطٌابو القجقب/الصافح/العجزريٌ/الكراجاتأبو القجقب/الكراجات36

المدرسٌ الشاملٌ/الكراجات37
المدرسٌ /مركز صحً البقجع/بطنا/ابوالصلجح/االقسام/جامعٌ البلقاء التطبجقجٌ /البقجع/العجزريٌ/الكراجات

الشاملٌ
200فلسحافلٌ متوسطٌ

200فلسحافلٌ متوسطٌالمركز الشامل طريق الصافح/العجزريٌ/الجدعى العلجا/الكراجاتالمركز الشامل/الكراجات38

240فلسحافلٌ متوسطٌبطنا/جامعٌ البلقاء التطبجقجٌ /الشاملى/البقجع/العجزريى/الكراجاتبطنا/الكراجات39

240فلسحافلٌ متوسطٌوادي الشجرة والعودة/اسكان الموندسجن/الساللم/الكراجاتوادي الشجرة/الكراجات40

240فلسحافلٌ متوسطٌوادي الشجرة/البقعان/ضاحجٌ الزهور/نقب الدبور/الكراجاتوادي الشجرة/ الكراجات 41

240فلسحافلٌ متوسطٌوادي الشجر/اسكان الموندسجن/الساللم/العجادات/الكراجاتوادي الشجر/الكراجات42

240فلسحافلٌ متوسطٌاسكان الرويحى/حً ابو الزيػان الشمالً/اسكان الدباب/مدارس دير عال الثانويٌ/الصوالحٌاسكان الرويحى/الصوالح43ٌ

250فلسحافلٌ متوسطٌعجن الباشا/ البقعىعجن الباشا/البقعى44

250فلسحافلٌ متوسطٌالفحجص/ماحص الفحجص/ماحص45

270فلسحافلٌ متوسطٌالمدارس/منطقٌ القدس/منطقٌ نابلس/منطقٌ الكرامى/المدارس الثانويٌ عن طريق  الكراجات/البقعىسرفجس داخل مخجم البقعى46

270فلسحافلٌ متوسطٌالمقبرة/دوار الحصان/دوار شاكر/منتزه الحمر/الزهور.ش/كازيٌ الفحجص/البلدسرفجس داخل مدينٌ الفحجص47

270فلسحافلٌ متوسطٌصافوط/المدارس/داخل حدود بلديٌ عجن الباشا/عجن الباشا/البقعىصافوط/البقعى48

270فلسحافلٌ متوسطٌالصوالحى/معدي/مشاغل فنوشالصوالحى/مشاغل فنوش49

270فلسحافلٌ متوسطٌصافوط/عجن الباشا/البقعىصافوط/البقعى50

ام زيتونى/الكراجات51
ام زيتونى /ظورة عنجق/اسكان ابو الردى/مثلث االعوج/مثلث العنبوسً/الصافح/العجزريٌ/وادي االكراد

وبالعكس
270فلسحافلٌ متوسطٌ

270فلسحافلٌ متوسطٌالجامعٌ االهلجٌ/ وادي الشجرة/ الكراجاتالجامعٌ االهلجٌ/ الكراجات52

270فلسحافلٌ متوسطٌالكلجى/ المؤسسى المدنجى/الكراجاتالكلجى/الكراجات53

جامعٌ البلقاء التطبجقجٌ/ الكراجات 54
جامعٌ البلقاء / مدرسٌ حسنً فريز/ مدرسٌ يافا/ مدرسٌ السلط الثانويٌ/ المؤسسٌ المدنجٌ/ الكراجات

التطبجقجٌ
270فلسحافلٌ متوسطٌ

270فلسحافلٌ متوسطٌالصوالحى/ضرارالصوالحى/ضرار55

270فلسحافلٌ متوسطٌداخل مدينٌ الفحجصسرفجس داخل مدينٌ الفحجص56

270فلسحافلٌ متوسطٌجامعٌ البلقاء التطبجقجٌ/الكراجاتجامعٌ البلقاء التطبجقجٌ/الكراجات57

270فلسحافلٌ متوسطٌجامعٌ البلقاء- الكراجات جامعٌ البلقاء- الكراجات 58
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270فلسحافلٌ متوسطٌجامعٌ البلقاء- المؤسسٌ المدنجٌ - الكراجات جامعٌ البلقاء- الكراجات 59

280فلسحافلٌ متوسطٌالجوفى/ الروضى / الرامى / الكفرين /  الشونٌ الجنوبجٌ الجوفى/ الشونٌ الجنوبجٌ 60

280فلسحافلٌ متوسطٌالصوالحى/ الدباب / الرويحى الصوالحى/ الدباب /  الرويحى 61

280فلسحافلٌ متوسطٌخزمى/ دير عال خزمى/ديرعال62

280فلسحافلٌ متوسطٌمشاغل فنوش/مثلث العارضى/معدي/الصوالحى/ دير عالمشاغل فنوش/دير عال63

280فلسحافلٌ متوسطٌالبقعى/التطوير الحضري/عجن الباشا البقعى/التطوير الحضري/عجن الباشا64

280فلسحافلٌ متوسطٌالجزيديٌ/السلطالجزيديٌ/السلط65

280فلسحافلٌ متوسطٌام جوزه/السلطام جوزه/السلط66

280فلسحافلٌ متوسطٌفنوش/مثلث العارضى/معدي/الصوالحى/دير عالفنوش/دير عال67

280فلسحافلٌ متوسطٌاسكان عجن الباشا/عجن الباشا/المضمار/البقعىاسكان عجن الباشا/البقعى68

280فلسحافلٌ متوسطٌام جوزه/ام جوزه الوصول الٍ حً ابو القرام /السلطام جوزه/السلط69

280فلسحافلٌ متوسطٌالعارضى/ التسويق الزراعً/ معدي/ ابو الزيقات/ دير عال/ الرويحا/ الربجع/ الدياتالربجع المالحى/ دير عال 70

280فلسحافلٌ متوسطٌالربجع/الديات/مثلث العارضى/ابو الزيػان/الرويحى/دير عالالربجع/دير عال71

280فلسحافلٌ متوسطٌتل المنطح/المالحى/دير عالتل المنطح/دير عال72

280فلسحافلٌ متوسطٌالمدارس/منطقٌ القدس/منطقٌ نابلس/منطقٌ الكرامى/المدارس الثانويٌ عن طريق الكراجات/البقعىالمدارس/البقعى73

280فلسحافلٌ متوسطٌالصوالحى/ابو الزيػان/وادي الحواراتالصوالحى/ابو الزيػان/وادي الحوارات74

280فلسحافلٌ متوسطٌالطوال الشمالً/ الطوال الجنوبً /مثلث العارضى/معدي/ ابو الزيػان/الروايحى/ دير عالالطوال الشمالً/ دير عال 75

280فلسحافلٌ متوسطٌالطوال الجنوبً/الطوال الشمالً/ديرعالالطوال الجنوبً/دير عال76

280فلسحافلٌ متوسطٌام جوزه/وادي الحمامره/ مثلث ام جوزه /طباعٌ العواملى / السلط ام جوزه/السلط77

280فلسحافلٌ متوسطٌسرفجس داخل بلدة ماحصسرفجس داخل بلدة ماحص78

280فلسحافلٌ متوسطٌ(سرفجس داخل الصبجحً)الصبجحً /جنان الراشد/ابو الشتول/الظوره/خفشىالصبجحً/خفشى79

290فلسحافلٌ متوسطٌالبقعى/المدارس الثانويٌ/ابو نصجر/موبص/ام زعرورهالبقعى/ام زعروره80

290فلسحافلٌ متوسطٌالسلجحً/البقعىالسلجحً/البقعى81

290فلسحافلٌ متوسطٌالصوالحى/دير عال/اسكان البالونىالصوالحى/اسكان البالونى82

320فلسحافلٌ متوسطٌالجوفى/ الروضى / الرامى / الكفرين / الشونٌ الجنوبجٌ الكفرين/ الشونٌ الجنوبجٌ 83

330فلسحافلٌ متوسطٌالكرامٌ/ الشونٌ الجنوبجٌ الكرامٌ/ الشونٌ الجنوبجٌ  84

330فلسحافلٌ متوسطٌالبقعى/ام الدنانجر/الرمجمجنالبقعى/الرمجمجن85

330فلسحافلٌ متوسطٌالرمجمجن/الوسجى/المضري/الحديب/الزعتري/السلطالرمجمجن/السلط86

330فلسحافلٌ متوسطٌالروضى/الرامى/الكفرين/الجوفى/الشونٌ الجنوبجٌالروضى/الشونٌ الجنوبج87ٌ

330فلسحافلٌ متوسطٌالسلط/ وادي شعجب / يرقا يرقا/ السلط 88

330فلسحافلٌ متوسطٌالكمالجٌ/ عجن الباشا / البقعى الكمالجٌ/ البقعى 89

330فلسحافلٌ متوسطٌجامعٌ عمان االهلجٌ- صويلح - البقعى - أبو نصجر - موبص جامعٌ عمان االهلجٌ/ موبص 90

330فلسحافلٌ متوسطٌالكرامى/السكنى/الجندي المجوول/ الشونى الجنوبجٌالكرامى/الشونى الجنوبجى91
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330فلسحافلٌ متوسطٌجريش/سجحان/بجوضى/الطريق الشرقً/الصبجحًجريش/الصبجح92ً

330فلسحافلٌ متوسطٌالكمالجٌ/صافوط/ عجن الباشا/البقعىالكمالجٌ/ البقعى 93

350فلسحافلٌ متوسطٌجمال/ عجرا/السلط جمال/ السلط 94

350فلسحافلٌ متوسطٌكفر هودا شريطٌ ان يعود بنفس االتجاه/طباعٌ العواملى/السلطكفر هودا/السلط95

350فلسحافلٌ متوسطٌام القرام/ضاحجٌ الزهور/ام العمد/زي/السلطأم القرام/السلط96

360فلسحافلٌ متوسطٌيرقا/ السلط  يرقا/ السلط 97

360فلسحافلٌ متوسطٌسلحوب/البقعى/ عجن الباشاسلحوب/عجن الباشا98

360فلسحافلٌ متوسطٌعجن الباشا شريطٌ الوصول الٍ الحً الشرقً فً سلحوب/البقعى/سلحوبسلحوب الحً الشرقً/ عجن الباشا99

360فلسحافلٌ متوسطٌحً اصراره عن الطريق الػربً/حً احدبى/حً المقبلً/يرقا/السلطحً اصراره/السلط100

360فلسحافلٌ متوسطٌعالن/ الشبكٌ/ حً المزارع/ ام العمد/ زي/ السلطعالن/ السلط 101

360فلسحافلٌ متوسطٌعالن/كلجٌ االمجره رحمى/السلطعالن/السلط102

360فلسحافلٌ متوسطٌالبقعى/سلحوب/تويم/ابو ثواب/الرمانالبقعى/الرمان103

370فلسحافلٌ متوسطٌمجدال/ يرقا / السلط مجدال/ يرقا / السلط 104

370فلسحافلٌ متوسطٌالديرة/ عالن / زي / السلط عالن/ زي / السلط 105

370فلسحافلٌ متوسطٌعالن/زي/السلطعالن/زي/ السلط106

370فلسحافلٌ متوسطٌالديرة وبالعكس/عالن/ام العمد/زي/السلطالديرة/السلط107

370فلسحافلٌ متوسطٌالبقعى/صويلح/ماحصالبقعٌ/ماحص108

370فلسحافلٌ متوسطٌالسلط/صويلح/البقعٌالسلط/البقع109ٌ

400فلسحافلٌ متوسطٌظورة الرمل/ دامجا / مثلث المصري / مثلث العارضٌ / الصوالحٌ / دير عال ظورة الرمل/ دير عال 110

400فلسحافلٌ متوسطٌسد الملك طالل/الرمان/طريق جرش/ البقعىسد الملك طالل/البقعى111

400فلسحافلٌ متوسطٌدامجا/كريمى/المشارع/الكرامى/معدي/الصوالحى/دير عال/ضراردامجا/ضرار112

430فلسحافلٌ متوسطٌمرورا بعجن الباشا/البقعى/ام نجاصى/السرو/السلط البقعى/ السلط 113

430فلسحافلٌ متوسطٌالبقعى/ السرو / االسلط البقعى/ السلط 114

430فلسحافلٌ متوسطٌالصبجحً/السلطالصبجحً/السلط115

430فلسحافلٌ متوسطٌعجرا/السلطعجرا/السلط116

430فلسحافلٌ متوسطٌالسلط/طريق وادي حمادي الجديد/عجراالسلط/عجرا117

430فلسحافلٌ متوسطٌالبقعى/عجن الباشا/التطوير الحضري/طريق الكسارات/السلطالبقعى/السلط118

430فلسحافلٌ متوسطٌالبقعى/الرمجمجن/ام جوزه/السلطالبقعى/السلط119

430فلسحافلٌ متوسطٌالسلط/صويلح/عجن الباشا/البقعىالسلط/البقعى120

430فلسحافلٌ متوسطٌالبقعى/ عجن الباشا / الجامعى االهلجى / السلط البقعى/ السلط 121

430فلسحافلٌ متوسطٌالديرة/ام العمد/عالن/السلطالديرة/السلط122

430فلسحافلٌ متوسطٌالبقعى/عجن الباشا/صافوط/صويلح/السلطالبقعى/السلط123

430فلسحافلٌ متوسطٌلجصل الٍ مخجم البقعى/ مثلث موبص/عجن الباشا/السرو/السلطمخجم البقعى/السلط124

460فلسحافلٌ متوسطٌعرقوب الراشد/الصبجحً/السلطعرقوب الراشد/ السلط 125
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460فلسحافلٌ متوسطٌالبقعى/عجن الباشا /(طريق الكسارات)/السرو/السلطالبقعى/السلط126

460فلسحافلٌ متوسطٌاسكان البالونى/ام عجاش/صوالحى/مشاغل فنوشاسكان البالونى/مشاغل الفنوش127

460فلسحافلٌ متوسطٌالشونٌ الجنوبجٌ/الشونٌ الشمالجٌ/ العدسجٌالشونٌ الجنوبجٌ/ العدسج128ٌ

460فلسحافلٌ متوسطٌالبحر المجت/سويمى/الجلد/الرامٌ/الجوفٌ/الشونٌ الجنوبجٌالبحر المجت/الشونٌ الجنوبج129ٌ

460فلسحافلٌ متوسطٌالفحجص/السلطالفحجص/السلط130

460فلسحافلٌ متوسطٌالبحر المجت/سويمى/الروضى/الشونٌ الجنوبجٌالبحر المجت/الشونٌ الجنوبج131ٌ

460فلسحافلٌ متوسطٌالجوفى/سويمى/ البحر المجت /الروضى/الرامى /الشونٌ الجنوبجٌ البحر المجت/الشونٌ الجنوبج132ٌ

480فلسحافلٌ متوسطٌالشونٌ الجنوبجٌ/طريق وادي شعجب/ماحص/الفحجص الشونٌ الجنوبجٌ/الفحجص133

490فلسحافلٌ متوسطٌماحص/الفحجص/السلطماحص/ السلط134

510فلسحافلٌ متوسطٌسويمى/الرامى/الجلد/الجوفٌ/الشونٌ الجنوبجٌسويمى/الشونٌ الجنويب135ٌ

520فلسحافلٌ متوسطٌالشونٌ الجنوبجٌ/وادي شعجب/السلطالشونٌ الجنوبجٌ/وادي شعجب/السلط136

520فلسحافلٌ متوسطٌالشونٌ الجنوبجٌ/السلطالشونٌ الجنوبجٌ/السلط137

520فلسحافلٌ متوسطٌالشونٌ الجنوبجٌ/الكرامى/السلطالشونٌ الجنوبجٌ/الكرامى/السلط138

530فلسحافلٌ متوسطٌالكرامٌ/ دير عال الكرامٌ/ دير عال 139

530فلسحافلٌ متوسطٌسجحان/بجوضى الشرقجٌ/الصبجبحً / السلطسجحان/السلط140

530فلسحافلٌ متوسطٌالشرقجٌ- بجوضٌ الشمالجٌ /الصبجحً/السلطبجوضٌ الشرقجٌ/السلط141

530فلسحافلٌ متوسطٌالكرامى/الطوال الجنوبً/الطوال الشمالً/دير عالالكرامى/ديرعال142

530فلسحافلٌ متوسطٌسجحان/بجوضى/الصبجحً/السلطسجحان/السلط143

540فلسحافلٌ متوسطٌجامعٌ فجالدلفجا/البقعى/الكسارات/السلطجامعٌ فجالدلفجا/السلط144

540فلسحافلٌ متوسطٌالكفرين/الشونٌ/ السلطالكفرين/السلط145

550فلسحافلٌ متوسطٌديرعال/معدي/مثلث العارضى/الصبجحً/البجوضى/سجحاندير عال/سجحان146

550فلسحافلٌ متوسطٌسومجا/عالن/زي/السلطسومجا/السلط147

550فلسحافلٌ متوسطٌموبص/ابو حامد/ابونصجر/البقعى/عجن الباشا/صافوط/صويلح/السلطموبص/السلط148

570فلسحافلٌ متوسطٌسويمى/الكفرين/الشونٌ الجنوبجٌ/ السلطسويمى/السلط149

590فلسحافلٌ متوسطٌالسلط/ مثلث العارضى / معدي / الصوالحى / ديرعال دير عال/ السلط 150

590فلسحافلٌ متوسطٌ(السماح بدخول الشونٌ من اجل تنزيل الركاب )الكرامى/الجندي المجوول/السلطالكرامى/الجندي المجوول/السلط151

590فلسحافلٌ متوسطٌدير عال/السلطدير عال/السلط152

590فلسحافلٌ متوسطٌالبقعى/الرمجمجن/السلطالبقعى/السلط153

590فلسحافلٌ متوسطٌالكرامى/ضرار الكرامى/ضرار154

590فلسحافلٌ متوسطٌالكرامى/ دامجا / دير عال/ ضرارالكرامى/ضرار155

590فلسحافلٌ متوسطٌجريش/قصجب/بجوضٌ الشرقجٌ/الصبجحً/السلطجريش/السلط156

590فلسحافلٌ متوسطٌالخط الجديد/الكرامى/حمرة عجرا/عجرا/السلطالكرامى/ السلط 157

610فلسحافلٌ متوسطٌالبويب/القصجب/جريش/الصبجحً/السلطالبويب/السلط158

610فلسحافلٌ متوسطٌعلجقون/سجحان/صبجحً/السلطعلجقون/السلط159
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640فلسحافلٌ متوسطٌدير عال/ظورة الرمل/سد الكرامى/الكرامى/ الشونٌ الجنوبجٌدير عال/الشونٌ الجنوبج160ٌ

640فلسحافلٌ متوسطٌديرعال/الكرامى/الشونٌ الجنوبجٌدير عال/الشونٌ الجنوبج161ٌ

750فلسحافلٌ متوسطٌروضٌ الكفرين/ الجوفٌ / الشونٌ الجنوبجٌ / الكرامٌ / الصوالحٌ روضٌ الكفرين/ الصوالحٌ 162

850فلسحافلٌ متوسطٌدير عال/الرمجمجن/ البقعٌدير عال/ البقع163ٌ

900فلسحافلٌ متوسطٌدير عال/صويلح/البقعىدير عال/البقعى164

1دينارحافلٌ متوسطٌالبحر المجت/ خرمى/دير عال البحر المجت/دير عال165

1دينارحافلٌ متوسطٌالبحر المجت/ دير عال البحر المجت/ دير عال 166

190فلسحافلٌ عمومجٌالفحجص/ماحص الفحجص/ماحص167

260فلسحافلٌ عمومجٌجامعٌ البلقاء التطبجقجٌ/الكراجاتجامعٌ البلقاء التطبجقجٌ/الكراجات168

260فلسحافلٌ عمومجٌجامعٌ البلقاء- الكراجات جامعٌ البلقاء- الكراجات 169

4دينارحافلٌ عمومجٌجسر الملك حسجن بجن نقطتً العبورجسر الملك حسجن بجن نقطتً العبور170


