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320فلسحافلٌ عمومجٌالزرقاء/ الرصجفٌ / (مجمع المحطٌ)عمان الزرقاء/ الرصجفٌ / (مجمع المحطٌ) عمان 1

430فلسحافلٌ متوسطٌالزرقاء/ الرصجفٌ / (مجمع المحطٌ)عمان الزرقاء/ الرصجفٌ / (مجمع المحطٌ) عمان 2

8.55دينارحافلٌ عمومجٌالعقبٌ- مجمع الجنوب الجديد العقبٌ-عمان3

430فلسحافلٌ متوسطٌالزرقاء عن طريق الرصجفى- عمان الزرقاء- عمان 4

السلط- عمان 5
نفق -العبدلً - دوار الداخلجٌ - دوار المدينٌ الرياضجٌ - شارع الملكٌ رانجا العبدهللا - صويلح - السلط 

"مجمع المحطٌ "عمان - الحدادة 
900فلسحافلٌ عمومجٌ

750فلسحافلٌ عمومجٌالكرامى- الشونٌ - عمان الكرامى- الشونٌ - عمان 6

18.90دينارحافلٌ عمومجٌ(VIP)العقبى خدمٌ ممجزة - عمان (VIP)العقبى خدمٌ ممجزة - عمان 7

2.20دينارحافلٌ متوسطٌمؤتى- جامعٌ مؤتى - عمان مؤتى- جامعٌ مؤتى - عمان 8

2.20دينارحافلٌ عمومجٌمؤتى- جامعٌ مؤتى - عمان مؤتى- جامعٌ مؤتى - عمان 9

الزاره- غور الصافً - عمان 10
غور الصافً - غور المزرعٌ - الزاره - الزاره شريطٌ عدم السماح لباصات عمان - غور الصافً - عمان  

تحمجل الركاب من غور المزرعٌ الٍ غور الصافً
2.05دينارحافلٌ متوسطٌ

1.30دينارحافلٌ متوسطٌالقصر- قرى الموجب - عمان القصر- قرى الموجب - عمان 11

460فلسحافلٌ متوسطٌالروضٌ- مجمع المواجرين - عمان الروضٌ- مجمع المواجرين - عمان 12

480فلسحافلٌ متوسطٌحسبان- ناعور - مجمع المواجرين حسبان- ناعور - عمان 13

460فلسحافلٌ متوسطٌالفحجص/ مجدان الكمالجٌ/ صويلح / دوار المدينٌ / دوار الداخلجٌ  / (مجمع الشمال)عمان الفحجص/ (مجمع الشمال)عمان 14

900فلسحافلٌ متوسطٌالكرامى/السلط/صويلح/(مجمع الشمال)عمانالكرامى/(مجمع الشمال)عمان 15

290فلسحافلٌ متوسطٌمخجم حطجن/ (مجمع المحطٌ)عمان مخجم حطجن/ (مجمع المحطٌ)عمان 16

290فلسحافلٌ عمومجٌمخجم حطجن/ (مجمع المحطٌ)عمان مخجم حطجن/ (مجمع المحطٌ)عمان 17

260فلسحافلٌ عمومجٌالرصجفٌ/(مجمع المحطٌ)عمان الرصجفٌ/(مجمع المحطٌ)عمان 18

300فلسحافلٌ متوسطٌالرصجفٌ/(مجمع المحطٌ)عمان الرصجفٌ/(مجمع المحطٌ)عمان 19

300فلسحافلٌ متوسطٌالرصجفٌ/شنلر/(مجمع المحطٌ)عمان الرصجفٌ/(مجمع المحطٌ)عمان 20

300فلسحافلٌ عمومجٌالرصجفٌ/شنلر/(مجمع المحطٌ)عمان الرصجفٌ/(مجمع المحطٌ)عمان 21

680فلسصػجرة عمومجٌالزرقاء/الرصجفٌ/(مجمع المحطٌ)عمان الزرقاء/الرصجفٌ/(مجمع المحطٌ)عمان 22

460فلسحافلٌ متوسطٌالزرقاء عن طريق االتوستراد/(مجمع المحطٌ)عمان االتوستراد/الزرقاء/(مجمع المحطٌ)عمان 23

460فلسحافلٌ عمومجٌالزرقاء عن طريق االتوستراد/(مجمع المحطٌ)عمان االتوستراد/الزرقاء/(مجمع المحطٌ)عمان 24

600فلسصػجرة عمومجٌالزرقاء عن طريق االتوستراد/(مجمع المحطٌ)عمان االتوستراد/الزرقاء/(مجمع المحطٌ)عمان 25

1.30دينارحافلٌ عمومجٌالمفرق/(مجمع المحطٌ)عمان المفرق/(مجمع المحطٌ)عمان 26

8.55دينارحافلٌ عمومجٌالعقبٌ/ عمان العقبٌ/ عمان 27

900فلسحافلٌ متوسطٌالكرامٌ/ الشونٌ / السلط / عمان الكرامٌ/ عمان 28

2.20دينارحافلٌ متوسطٌالطريق الصحراوي/ عمان/ الكرك الكرك/ عمان 29

2.20دينارحافلٌ عمومجٌالطريق الصحراوي/ عمان/ الكرك الكرك/ عمان 30

1.30دينارحافلٌ عمومجٌشريطٌ سلوك طريق المفرق ثػرة الجب- المفرق - عمان المفرق/ عمان 31

1.20دينارحافلٌ عمومجٌجامعٌ ال البجت- عمان جامعٌ ال البجت/ عمان 32

2.05دينارحافلٌ متوسطٌجامعٌ مؤتٌ/ عمان جامعٌ مؤتٌ/ عمان 33

2.20دينارحافلٌ عمومجٌجامعٌ مؤتٌ/ عمان جامعٌ مؤتٌ/ عمان 34

غور الصافً عن طريق الزارة/ عمان 35
غور - غور المزرعى - الزاره - غور الصافً عن طريق الزاره شريطٌ عدم السماح لباصات عمان / عمان 

الصافً تحمجل الركاب من غور المزرعى الٍ غور الصافً
2.05دينارحافلٌ متوسطٌ
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1.85دينارحافلٌ متوسطٌعمان/ الطريق الصحراوي / طريق اللجون / قرى الحمايدة قرى الحمايدة/ عمان 36

1.25دينارحافلٌ عمومجٌلتصل القطرانى/منطقٌ سواقى/الطريق الصحراوي/الجمجل/ عمانالقطرانى/عمان 37

2.20دينارحافلٌ متوسطٌالطريق الصحراوي- الكرك / عمانالطريق الصحراوي- الكرك /عمان 38

2.20دينارحافلٌ عمومجٌالطريق الصحراوي- الكرك / عمانالطريق الصحراوي- الكرك /عمان 39

750فلسحافلٌ متوسطٌ.حمامات ماعجن/ (الشرق االوسط)عمانحمامات ماعجن/ (الشرق االوسط)عمان40

(اسكان طالل)الرصجفٌ - (المحطٌ)عمان41

. اسكان طالل-التطوير-الجبل الشمالً-الرصجفٌ-مخجم حطجن-ماركا الشمالجٌ-(مجمع المحطى)عمان:الذهاب

-المحطٌ-ماركا الشمالجٌ-مخجم حطجن-الرصجفٌ-الجبل الشمالً-مستشفٍ االمجر فجصل-اسكان طالل:اياب

.(مجمع المحطٌ)عمان

430فلسحافلٌ متوسطٌ

540فلسحافلٌ متوسطٌمادبا/(مجمع الجنوب)عمانمادبا/(مجمع الجنوب)عمان42

1.55دينارحافلٌ عمومجٌجسر الملك حسجن-الشونٌ الجنوبجٌ-السلط-(مجمع الشمال)عمانجسر الملك حسجن-الشونٌ الجنوبجٌ-السلط -(مجمع الشمال)عمان43

1.95دينارحافلٌ عمومجٌاربد- جرش  - (مجمع الشمال)عماناربد - (مجمع الشمال)عمان44

2.20دينارحافلٌ عمومجٌاربد - (مجمع الشمال)عمان اربد - (مجمع الشمال)عمان45

2.30دينارحافلٌ عمومجٌاربد - (مجمع الشمال)عمان اربد - (مجمع الشمال)عمان46

2.30دينارحافلٌ عمومجٌاربد- جرش  - (مجمع الشمال)عمان اربد - (مجمع الشمال)عمان47

1.55دينارحافلٌ متوسطٌجسر الملك حسجن/ (مجمع الشمال)عمان جسر الملك حسجن / (مجمع الشمال)عمان48

4.10دينارصػجرة عمومجٌجسر الملك حسجن/ (مجمع الشمال)عمان جسر الملك حسجن / (مجمع الشمال)عمان49

400فلسحافلٌ متوسطٌ((السرو))الجامعى االهلجٌ /دون الوقوف بالمجمع (مجمع الشمال)عمان ((السرو))الجامعى االهلجٌ/دون الوقوف بالمجمع (مجمع الشمال)عمان50

1.40دينارحافلٌ عمومجٌاربد شريطٌ عدم المرور فً مدينٌ جرش/(مجمع الشمال)عماناربد/(مجمع الشمال)عمان51

1.55دينارحافلٌ عمومجٌاربد/جرش/(مجمع الشمال)عماناربد/(مجمع الشمال)عمان52

440فلسحافلٌ متوسطٌالبقعى/(مجمع الشمال)عمانالبقعى/(مجمع الشمال)عمان53

440فلسحافلٌ متوسطٌالبقعى وبالعكس/المضمار/عجن الباشا/صويلح/ (مجمع الشمال)عمانالبقعى/(مجمع الشمال)عمان54

440فلسحافلٌ عمومجٌالبقعى/(مجمع الشمال)عمانالبقعى/(مجمع الشمال)عمان55

500فلسحافلٌ متوسطٌالسلط/(مجمع الشمال)عمانالسلط/(مجمع الشمال)عمان56

500فلسحافلٌ متوسطٌالسلط/صويلح/(مجمع الشمال)عمانالسلط/(مجمع الشمال)عمان57

1.65دينارحافلٌ عمومجٌجامعٌ العلوم والتكنولوججا/(مجمع الشمال)عمانجامعٌ العلوم والتكنولوججا/(مجمع الشمال)عمان58

2.30دينارحافلٌ عمومجٌجامعٌ العلوم والتكنولوججا االردنجٌ/ (مجمع الشمال)عمان جامعٌالعلوم والتكنولوججا االردنجٌ/(مجمع الشمال)عمان59

1.00دينارحافلٌ عمومجٌجرش/(مجمع الشمال)عمانجرش/(مجمع الشمال)عمان60

950فلسحافلٌ متوسطٌجرش/(مجمع الشمال)عمانجرش/(مجمع الشمال)عمان61

850فلسحافلٌ متوسطٌمخجم غزة/جرش/(مجمع الشمال)عمانمخجم غزة/جرش/(مجمع الشمال)عمان62

850فلسحافلٌ عمومجٌمخجم غزة/جرش/(مجمع الشمال)عمانمخجم غزة/جرش/(مجمع الشمال)عمان63

1.55دينارحافلٌ متوسطٌجسر الملك حسجن/الكرامى/الشونٌ الجنوبجٌ/وادي شعجب/صويلح/(مجمع الشمال)عمانجسر الملك حسجن/(مجمع الشمال)عمان64

1.55دينارحافلٌ متوسطٌجسر الملك حسجن/(مجمع الشمال)عمانجسر الملك حسجن/(مجمع الشمال)عمان65

1.55دينارحافلٌ متوسطٌجسر الملك حسجن/ناعور/(مجمع الشمال)عمان جسر الملك حسجن/(مجمع الشمال)عمان66

1.55دينارحافلٌ عمومجٌجسر الملك حسجن/الكرامى/الشونٌ الجنوبجٌ/وادي شعجب/صويلح/(مجمع الشمال)عمانجسر الملك حسجن/(مجمع الشمال)عمان67

1.55دينارحافلٌ عمومجٌجسر الملك حسجن/ناعور/(مجمع الشمال)عمان جسر الملك حسجن/(مجمع الشمال)عمان68

4.10دينارصػجرة عمومجٌجسر الملك حسجن/ناعور/(مجمع الشمال)عمانجسر الملك حسجن/(مجمع الشمال)عمان69
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4.10دينارصػجرة عمومجٌجسر الملك حسجن/(مجمع الشمال)عمانجسر الملك حسجن/(مجمع الشمال)عمان70

حمامات ماعجن/(مجمع الشمال)عمان71
حمامات /مادبا/دوار الشرق االوسط/الجرموك.ش/النشا.ش/االستقالل.ش/دوار الداخلجٌ/(مجمع الشمال)عمان

ماعجن
900فلسحافلٌ متوسطٌ

1.00دينارحافلٌ متوسطٌدير عال/(مجمع الشمال)عماندير عال/(مجمع الشمال)عمان72

1.00دينارحافلٌ متوسطٌاالغوار/دير عال/(مجمع الشمال)عماناالغوار/ دير عال/(مجمع الشمال)عمان73

390فلسحافلٌ متوسطٌعجن الباشا/صافوط/(مجمع الشمال)عمانعجن الباشا/(مجمع الشمال)عمان74

460فلسحافلٌ متوسطٌماحص/الفحجص/صويلح/ (مجمع الشمال)عمانماحص/(مجمع الشمال)عمان75

850فلسحافلٌ متوسطٌمخجم غزة/(مجمع الشمال)عمانمخجم غزة/(مجمع الشمال)عمان76

850فلسحافلٌ عمومجٌمخجم غزة/(مجمع الشمال)عمانمخجم غزة/(مجمع الشمال)عمان77

540فلسحافلٌ عمومجٌالبقعى/صويلح/شارع الجامعٌ االردنجٌ/دوار المدينٌ الرياضجٌ/دوار الداخلجٌ/العبدلً/(مجمع المحطٌ)عمانالبقعى / (مجمع المحطٌ)عمان78

عجن الباشا/ (مجمع المحطٌ)عمان79
شارع الجامعٌ /دوارالمدينٌ الرياضجٌ/دوار الداخلجٌ/العبدلً  /(مجمع المحطٌ)عمان

عجن الباشا/صافوط/صويلح/االردنجٌ
540فلسحافلٌ عمومجٌ

430فلسحافلٌ متوسطٌالزرقاء/الرصجفٌ/(مجمع المحطٌ)عمانالزرقاء/الرصجفٌ/(مجمع المحطٌ)عمان80

430فلسحافلٌ عمومجٌالزرقاء/الرصجفٌ/(مجمع المحطٌ)عمانالزرقاء/الرصجفٌ/(مجمع المحطٌ)عمان81

680فلسصػجرة عمومجٌالزرقاء/الرصجفٌ/(مجمع المحطٌ)عمانالزرقاء/الرصجفٌ/(مجمع المحطٌ)عمان82

600فلسصػجرة عمومجٌالزرقاء عن طريق االتوستراد / (مجمع المحطٌ)عمان الزرقاءعن طريق االتوستراد/(مجمع المحطٌ)عمان83

950فلسحافلٌ متوسطٌالشونٌ الجنوبجٌ- ناعور  - (مجمع المواجرين)عمانالشونٌ الجنوبجٌ - (مجمع المواجرين)عمان84

950فلسحافلٌ متوسطٌالشونٌ الجنوبجٌ/ االغوار / (مجمع المواجرين)عمانالشونٌ الجنوبجٌ/ (مجمع المواجرين)عمان85

950فلسحافلٌ عمومجٌالشونٌ الجنوبجٌ/ االغوار / (مجمع المواجرين)عمانالشونٌ الجنوبجٌ/ (مجمع المواجرين)عمان86

900فلسحافلٌ متوسطٌاستراحٌ البحر المجت/سويمى/الرامى/الروضى/العدسجٌ/ (مجمع المواجرين)عماناستراحٌ البحر المجت/(مجمع المواجرين)عمان87

750فلسحافلٌ عمومجٌالشونٌ الجنوبجٌ/(مجمع المواجرين)عمانالشونٌ الجنوبجٌ/(مجمع المواجرين)عمان88

950فلسحافلٌ متوسطٌالشونٌ الجنوبجٌ/(مجمع المواجرين)عمانالشونٌ الجنوبجٌ/(مجمع المواجرين)عمان89

1.05دينارحافلٌ متوسطٌاالزرق/الخرانى/مركز تأهجل الموقر/المركز الدولً لتدريب الشرطى/الموقر/النقجره/سحاب/عماناالزرق/عمان90

430فلسحافلٌ متوسطٌالزرقاء/عمانالزرقاء/عمان91

430فلسحافلٌ عمومجٌالزرقاء/عمانالزرقاء/عمان92

3.25دينارحافلٌ متوسطٌالشوبك/عمانالشوبك/عمان93

750فلسحافلٌ متوسطٌالشونٌ/الكرامى/عمانالشونٌ/عمان94

950فلسحافلٌ عمومجٌالشونٌ/الكرامى/عمانالشونٌ/عمان95

950فلسحافلٌ عمومجٌالشونٌ الجنوبجٌ عن طريق ناعور/غور نمرين/البقعى/ عمانالشونٌ الجنوبجٌ/عمان96

1.45دينارحافلٌ متوسطٌالشونٌ الشمالجٌ/ابوعبجده/ديرعال/معدي/عمانالشونٌ الشمالجٌ/عمان97

3.05دينارحافلٌ عمومجٌالقرى الجنوبجٌ/الطفجلٌ/عمانالطفجلٌ/عمان98

5.60دينارحافلٌ متوسطٌالعقبٌ/عمانالعقبٌ/عمان99

6.40دينارحافلٌ عمومجٌالعقبٌ/عمانالعقبٌ/عمان100

12.10دينارصػجرة عمومجٌالعقبٌ/عمانالعقبٌ/عمان101

6.40دينارحافلٌ عمومجٌالعقبى/معان/عمانالعقبى/عمان102

2.80دينارحافلٌ متوسطٌلجصل الً بصجرا/القادسجٌ/عمانلجصل الٍ بصجرا/القادسجٌ/عمان103
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1.75دينارحافلٌ متوسطٌعمان/ الطريق الصحراوي / طريق اللجون / القصر القصر/عمان104

1.25دينارحافلٌ متوسطٌالقطرانى/السواقى/الجمجل/مثلث ذيبان/عمانالقطرانى/عمان105

640فلسحافلٌ متوسطٌالقنجطره/الججزه/عمانالقنجطره/عمان106

2.20دينارحافلٌ متوسطٌالكرك/عمانالكرك/عمان107

2.20دينارحافلٌ عمومجٌالكرك/عمانالكرك/عمان108

4.25دينارصػجرة عمومجٌالكرك/عمانالكرك/عمان109

430فلسحافلٌ متوسطٌالمضمار للوصول الٍ البقعى/عجن الباشا/صويلح/عمانالمضمار/عمان110

1.25دينارحافلٌ عمومجٌالمفرق/جامعٌ ال البجت/عمانالمفرق/عمان111

1.30دينارحافلٌ عمومجٌالمفرق/الزرقاء/عمانالمفرق/عمان112

(العبدلً)المفرق/عمان113
مجمع /دوار الداخلجٌ/دوار المدينٌ الرياضجٌ/المشاغل.ش/اتوستراد الزرقاء/المفرق طريق ثػرة الجب/عمان

العبدلً
1.30دينارحافلٌ عمومجٌ

440فلسحافلٌ متوسطٌام رمانى/عمانام رمانى/عمان114

1.20دينارحافلٌ متوسطٌجامعٌ ال البجت/المفرق/عمانجامعٌ ال البجت/عمان115

1.20دينارحافلٌ عمومجٌجامعٌ ال البجت/المفرق/عمانجامعٌ ال البجت/عمان116

جامعٌ ال البجت دون المرور بالزرقاء والمفرق/عمان117
جامعٌ /جسر الكلجٌ العسكريٌ/االتوستراد/دوار المدينٌ الرياضجٌ/جامعٌ ال البجت عن طريق العبدلً /عمان

دون المرور بالزرقاء والمفرق/ال البجت
1.20دينارحافلٌ عمومجٌ

2.20دينارحافلٌ عمومجٌجامعٌ الجرموك/عمانجامعٌ الجرموك/عمان118

1.20دينارحافلٌ عمومجٌشريطٌ عدم دخول الزرقاء/جامعٌ آل البجت مرورا بالزرقاء/المفرق/عمانجامعٌ آل البجت/عمان119

900فلسحافلٌ متوسطٌحمامات ماعجن/مادبا/عمانحمامات ماعجن/عمان120

660فلسحافلٌ متوسطٌذيبان/عمانذيبان/عمان121

900فلسحافلٌ متوسطٌسويمى/الكرامى/الشونى/السلط/عمانسويمى/عمان122

900فلسحافلٌ عمومجٌسويمى/الكرامى/الشونى/السلط/عمانسويمى/عمان123

290فلسحافلٌ متوسطٌالمشجرفٌ/شنلر/عمانالمشجرفٌ/شنلر/عمان124

580فلسحافلٌ متوسطٌماعجن/عمانماعجن/عمان125

1.85دينارحافلٌ متوسطٌعن طريق الصحراوي- الجاروت - القصر - مثلث الثنجٌ - عمان عن الطريق الصحراوي/الجاروت/مثلث الثنجٌ/عمان126

3.65دينارحافلٌ متوسطٌمعان/عمانمعان/عمان127

3.65دينارحافلٌ عمومجٌمعان/عمانمعان/عمان128

7.25دينارصػجرة عمومجٌمعان/عمانمعان/عمان129

1.95دينارحافلٌ متوسطٌالمناجم/المدينٌ السكنجٌ/الحسا/عمانمناجم الحسا/عمان130

3.45دينارحافلٌ متوسطٌمرورا بالشوبك/وادي موسٍ/عمانمرورا بالشوبك/وادي موسٍ/عمان131

1.20دينارحافلٌ متوسطٌجامعٌ ال البجت- المفرق - اربد جامعٌ ال البجت- المفرق - اربد 132

1.20دينارحافلٌ عمومجٌجامعٌ ال البجت- المفرق - اربد جامعٌ ال البجت- المفرق - اربد 133

1.15دينارحافلٌ متوسطٌدير عال/ االغوار / اربد دير عال/االغوار/ اربد 134

10.90دينارحافلٌ عمومجٌالعقبٌ/ اربد العقبٌ/ اربد 135

580فلسحافلٌ متوسطٌفاع/ اربد فاع/ اربد 136

1.20دينارحافلٌ متوسطٌالصوالحى/االغوار / اربد الصوالحى/ االغوار /اربد 137

580فلسصػجرة عمومجٌارحابا/اربدارحابا/اربد138

2.40دينارحافلٌ متوسطٌاالزرق/مثلث االزرق/38الكجلو /المفرق/اربداالزرق/اربد139
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1.40دينارحافلٌ متوسطٌالزرقاء/بلعما/اربدالزرقاء/اربد140

2.15دينارصػجرة عمومجٌالزرقاء/اربدالزرقاء/اربد141

1.20دينارحافلٌ متوسطٌالصوالحى/دير عال/االغوار/اربدالصوالحٌ/اربد142

600فلسحافلٌ متوسطٌالمشجرفٌ/اربدالمشجرفٌ/اربد143

750فلسحافلٌ متوسطٌجامعٌ ال البجت شريطٌ االنطالق من مجمع عمان وسلوك طريق حواره/اربدجامعٌ ال البجت/اربد144

1.60دينارحافلٌ متوسطٌجسر الملك حسجن/اربدجسر الملك حسجن/اربد145

5.15دينارصػجرة عمومجٌجسر الملك حسجن/اربدجسر الملك حسجن/اربد146

610فلسحافلٌ متوسطٌحوشا/اربدحوشا/اربد147

1.20دينارحافلٌ متوسطٌالصوالحى/دير عال/اربدالصوالحى/دير عال/اربد148

510فلسحافلٌ متوسطٌصخرة/اربدصخرة/اربد149

530فلسحافلٌ متوسطٌعبلجن/عبجن/اربدعبلجن/اربد150

660فلسحافلٌ متوسطٌعجلون/عجن جنا/اربدعجلون/اربد151

660فلسحافلٌ عمومجٌعجلون/عجن جنا/اربدعجلون/اربد152

1.55دينارحافلٌ متوسطٌ(مجمع الشمال)عمان/اربد(مجمع الشمال)عمان/اربد153

1.55دينارحافلٌ عمومجٌ(مجمع الشمال)عمان/اربد(مجمع الشمال)عمان/اربد154

2.75دينارصػجرة عمومجٌ(مجمع الشمال)عمان/اربد(مجمع الشمال)عمان/اربد155

590فلسحافلٌ متوسطٌالسجن المركزي/اربد/قفقفاقفقفا/اربد156

540فلسحافلٌ متوسطٌكفر خل/اربدكفر خل/اربد157

1.80دينارحافلٌ متوسطٌجسر الملك حسجن/الزرقاءجسر الملك حسجن/ الزرقاء158

4.25دينارصػجرة عمومجٌجسر الملك حسجن/الزرقاءجسر الملك حسجن/ الزرقاء159

1.20دينارحافلٌ عمومجٌاربد- الزرقاء اربد- الزرقاء 160

540فلسحافلٌ عمومجٌالجامعٌ االردنجٌ- ياجوز - الزرقاء الجامعٌ االردنجٌ- الزرقاء 161

الجامعٌ االردنجٌ- الزرقاء 162

الجامعٌ االردنجٌ  /الملكٌ رانجا.ش/مجدان المدينٌ الرياضجٌ/الشوجد.ش/االتوستراد/ مجمع االمجر راشد : ذهاب 

مجمع االمجر /االتوستراد/الشوجد.ش/مجدان المدينٌ الرياضجٌ/الملكٌ رانجا.ش/الجامعٌ االردنجٌ:       العودة

راشد

850فلسحافلٌ عمومجٌ

540فلسحافلٌ متوسطٌصويلح- الجامعى االردنجى - الزرقاء صويلح- الجامعى االردنجى - الزرقاء 163

430فلسحافلٌ متوسطٌمجمع المحطٌ- الرصجفٌ - الزرقاء مجمع المحطٌ- الرصجفٌ - الزرقاء 164

الجامعٌ االردنجٌ/االتوستراد/ الزرقاء 165
. الجامعى االردنجٌ /الملكٌ رانجا. ش/المدينٌ الرياضجٌ/الشوجد. ش/األتوستراد/مجمع االمجر راشد: ذهاب 

مجمع االمجر راشد/االتوستراد/الشوجد. ش/المدينٌ الرياضجٌ/الملكٌ رانجا. ش/الجامعٌ االردنجٌ: العودة 
540فلسحافلٌ متوسطٌ

الجامعٌ االردنجٌ/االتوستراد/ الزرقاء 166
. الجامعى االردنجٌ /الملكٌ رانجا. ش/المدينٌ الرياضجٌ/الشوجد. ش/األتوستراد/مجمع االمجر راشد: ذهاب 

مجمع االمجر راشد/االتوستراد/الشوجد. ش/المدينٌ الرياضجٌ/الملكٌ رانجا. ش/الجامعٌ االردنجٌ: العودة 
540فلسحافلٌ عمومجٌ

البقعٌ/ الزرقاء 167
مثلث عجن /صافوط/صويلح/الجامعٌ. ش/مجدان المدينٌ الرياضجٌ/عجن غزال/االوتوستراد/الزرقاء: ذهاب 

.البقعٌ/الباشا
660فلسحافلٌ متوسطٌ

440فلسحافلٌ متوسطٌالجامعٌ االردنجٌ/ الكلجٌ الجامعجٌ المتوسطٌ / الزرقاء الجامعٌ االردنجٌ/ الزرقاء 168

540فلسحافلٌ عمومجٌالجامعٌ االردنجٌ/ الكلجٌ الجامعجٌ المتوسطٌ / الزرقاء الجامعٌ االردنجٌ/ الزرقاء 169

590فلسحافلٌ متوسطٌ(السرو)الجامعٌ االهلجٌ/ صويلح / الزرقاء (السرو)الجامعٌ االهلجٌ/ الزرقاء 170

1.10دينارحافلٌ متوسطٌالطريق الجديدة/ المفرق / الزرقاء الطريق الجديدة/ المفرق / الزرقاء 171
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1.10دينارحافلٌ عمومجٌالطريق الجديدة/ المفرق / الزرقاء الطريق الجديدة/ المفرق / الزرقاء 172

1.25دينارصػجرة عمومجٌالطريق الجديدة/ المفرق / الزرقاء الطريق الجديدة/ المفرق / الزرقاء 173

470فلسحافلٌ متوسطٌالواشمجٌ  بلعما/ الزرقاء الواشمجٌ  بلعما/ الزرقاء 174

1.10دينارحافلٌ متوسطٌاربد/ بلعما / الزرقاء اربد/ بلعما / الزرقاء 175

1.40دينارحافلٌ عمومجٌاربد/ بلعما / الزرقاء اربد/ بلعما / الزرقاء 176

1.25دينارحافلٌ عمومجٌجامعٌ العلوم والتكنولوججا/ الزرقاء جامعٌ العلوم والتكنولوججا/ الزرقاء 177

(مجمع الشمال)عمان / الزرقاء 178

دوار /االستقالل.ش/االقصٍ.ش/الشوجد.ش/االتوستراد/ (مجمع االمجر راشد)الزرقاء: الذهاب 

دوار /(امام وزارة الداخلجٌ)هارون الرشجد.ش/الملكٌ علجاء.ش/الداخلجٌ

: االياب                                         (مجمع الشمال)عمان/االردن.ش/الشوجد.ش/الرياضٌ.ش/القواسمً

(مجمع االمجر راشد)الزرقاء/االتوستراد/الشوجد.ش/االردن.ش/(مجمع الشمال)عمان

540فلسحافلٌ متوسطٌ

(مجمع الشمال)عمان / الزرقاء 179

دوار /االستقالل.ش/االقصٍ.ش/الشوجد.ش/االتوستراد/ (مجمع االمجر راشد)الزرقاء: الذهاب 

دوار /(امام وزارة الداخلجٌ)هارون الرشجد.ش/الملكٌ علجاء.ش/الداخلجٌ

: االياب                                         (مجمع الشمال)عمان/االردن.ش/الشوجد.ش/الرياضٌ.ش/القواسمً

(مجمع االمجر راشد)الزرقاء/االتوستراد/الشوجد.ش/االردن.ش/(مجمع الشمال)عمان

850فلسصػجرة عمومجٌ

(مجمع الشمال)عمان/ الزرقاء 180
: العودة  . (مجمع الشمال)عمان/الداخلجٌ/االستقالل. ش/االقصٍ. ش/الشوجد.ش/األتوستراد/الزرقاء: ذهاب 

الزرقاء/االتوستراد/الشوجد. ش/االقصٍ. ش/االستقالل. ش/الداخلجٌ/(مجمع الشمال)عمان
540فلسحافلٌ متوسطٌ

(مجمع الشمال)عمان/ الزرقاء 181
: العودة  . (مجمع الشمال)عمان/الداخلجٌ/االستقالل. ش/االقصٍ. ش/الشوجد.ش/األتوستراد/الزرقاء: ذهاب 

الزرقاء/االتوستراد/الشوجد. ش/االقصٍ. ش/االستقالل. ش/الداخلجٌ/(مجمع الشمال)عمان
850فلسصػجرة عمومجٌ

أبو نصجر/ االوتوستراد/الزرقاء 182
ام .ش/احمد الطراونى.ش/الملكٌ رانجا. ش/مجدان المدينٌ الرياضجٌ/عجن غزال/االوتوستراد/الزرقاء: ذهاب 

.االسكان/أبو نصجر.ش/دوار المنول/الفضل
540فلسحافلٌ متوسطٌ

المدينٌ الطبجٌ/االوتوستراد/الزرقاء 183
الملك .ش/دوار صويلح/الملكٌ رانجا.ش/مجدان المدينٌ الرياضجٌ/عجن غزال/األتوستراد/الزرقاء: ذهاب 

المدينٌ الطبجٌ/عبدهللا الثانً
1.00دينارحافلٌ عمومجٌ

المدينٌ الطبجٌ/االوتوستراد/الزرقاء 184
الملك .ش/دوار صويلح/الملكٌ رانجا.ش/مجدان المدينٌ الرياضجٌ/عجن غزال/األتوستراد/الزرقاء: ذهاب 

المدينٌ الطبجٌ/عبدهللا الثانً
590فلسحافلٌ متوسطٌ

1.25دينارحافلٌ متوسطٌدوار البجبسً مرورا بجمرك القويسمى مركز االصالح فً سواقى/ طريق االتوستراد/ الزرقاءسواقى/ الزرقاء185

1.25دينارحافلٌ عمومجٌدوار البجبسً مرورا بجمرك القويسمى مركز االصالح فً سواقى/ طريق االتوستراد/ الزرقاءسواقى/ الزرقاء186

1.40دينارحافلٌ متوسطٌاربد/مرورا جامعٌ العلوم والتكنولوججا/مثلث ارحاب/بلعما/الزرقاءاربد/الزرقاء187

1.40دينارحافلٌ عمومجٌاربد/الزرقاءاربد/الزرقاء188

1.55دينارحافلٌ عمومجٌاربد/مرورا جامعٌ العلوم والتكنولوججا/مثلث ارحاب/بلعما/الزرقاءاربد/الزرقاء189

1.95دينارحافلٌ عمومجٌاربد/ الزرقاء اربد/الزرقاء190

1.40دينارحافلٌ متوسطٌاربد/بلعما/الزرقاء(طريق بلعما)اربد /الزرقاء191

1.40دينارحافلٌ عمومجٌاربد/بلعما/الزرقاء(طريق بلعما)اربد /الزرقاء192

550فلسحافلٌ متوسطٌاسكان ابو نصجر/ياجوز/الزرقاء(طريق ياجوز)اسكان ابو نصجر/الزرقاء193

660فلسحافلٌ متوسطٌالبقعى عن طريق ياجوز/صويلح/ياجوز/الزرقاءالبقعى/الزرقاء194

660فلسحافلٌ متوسطٌالبقعى- صافوط - صويلح - الجبجوى - االتوستراد - الزرقاء البقعى/الزرقاء195

660فلسحافلٌ متوسطٌالبقعى- صويلح -المدينٌ الرياضجٌ -االتوستراد - الزرقاء البقعى/الزرقاء196

440فلسحافلٌ عمومجٌالجامعٌ االردنجٌ/الكلجٌ المتوسطٌ/طريق عجن غزال/الرصجفٌ/الزرقاءالجامعٌ االردنجٌ/الزرقاء197
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540فلسحافلٌ متوسطٌالجامعٌ االردنجٌ/الكلجٌ المتوسطٌ/طريق عجن غزال/الرصجفٌ/الزرقاءالجامعٌ االردنجٌ/الزرقاء198

540فلسحافلٌ متوسطٌالجامعٌ االردنجٌ عن طريق ياجوز/الزرقاءالجامعٌ االردنجٌ عن طريق ياجوز/الزرقاء199

540فلسحافلٌ عمومجٌالجامعٌ االردنجٌ عن طريق ياجوز/الزرقاءالجامعٌ االردنجٌ عن طريق ياجوز/الزرقاء200

440فلسحافلٌ متوسطٌالحً الجنوبً/الحالبات الشرقجٌ/الزرقاءالحً الجنوبً/الزرقاء201

2.95دينارحافلٌ متوسطٌالطفجلى/الزرقاءالطفجلى/الزرقاء202

9.40دينارحافلٌ عمومجٌالعقبٌ/الزرقاءالعقبٌ/الزرقاء203

5.80دينارحافلٌ عمومجٌالعقبى/الزرقاءالعقبى/الزرقاء204

330فلسحافلٌ متوسطٌالقادسجٌ/الزرقاءالقادسجٌ/الزرقاء205

2.50دينارحافلٌ متوسطٌالكرك/الزرقاءالكرك/الزرقاء206

2.50دينارحافلٌ عمومجٌالكرك/القطرانى/الطريق الصحراوي/الزرقاءالكرك/الزرقاء207

2.50دينارحافلٌ عمومجٌالكرك/الزرقاءالكرك/الزرقاء208

430فلسحافلٌ متوسطٌالكلجٌ الجامعجٌ المتوسطٌ عن طريق االتوستراد/الزرقاءالكلجٌ الجامعجٌ المتوسطٌ/الزرقاء209

430فلسحافلٌ عمومجٌالكلجٌ الجامعجٌ المتوسطٌ عن طريق االتوستراد/الزرقاءالكلجٌ الجامعجٌ المتوسطٌ/الزرقاء210

610فلسحافلٌ متوسطٌالمدينٌ الطبجٌ/صويلح/ياجوز/الزرقاءالمدينٌ الطبجٌ/الزرقاء211

1.10دينارحافلٌ عمومجٌالطريق الجديدة- المفرق /الزرقاءالمفرق/الزرقاء212

590فلسحافلٌ متوسطٌالمفرق مرورا بايدون بنً حسن/الزرقاء/حجان الرويبض الػربً والشرقًالمفرق طريق ايدون بنً حسن/الزرقاء213

460فلسحافلٌ عمومجٌبلعما/الزرقاءبلعما/الزرقاء214

470فلسحافلٌ متوسطٌبلعما/الزرقاءبلعما/الزرقاء215

1.40دينارحافلٌ عمومجٌمرورا بالحصن- اربد /بلعما/الزرقاءاربد/بلعما/الزرقاء216

440فلسحافلٌ متوسطٌالمجدان/الكمشى/مقام عجسٍ/ام رمانى/بجرين/شومر/الزرقاءالمجدان/بجرين/الزرقاء217

480فلسحافلٌ متوسطٌجامعٌ العلوم التطبجقجٌ/طريق ياجوز/الرصجفٌ/الزرقاءجامعٌ العلوم التطبجقجٌ/الزرقاء218

1.10دينارصػجرة عمومجٌجرش/الزرقاءجرش/الزرقاء219

850فلسحافلٌ متوسطٌجرش/الزرقاءجرش/الزرقاء220

850فلسحافلٌ عمومجٌجرش/الزرقاءجرش/الزرقاء221

850فلسحافلٌ متوسطٌطريق السخنى الجديده/جرش/الزرقاءطريق السخنى الجديده/جرش/الزرقاء222

1.80دينارحافلٌ متوسطٌجسر الملك حسجن/السلط/صويلح/ياجوز/الزرقاءجسر الملك حسجن/الزرقاء223

440فلسحافلٌ متوسطٌمجدان المدينٌ الرياضٌ/مستشفٍ الملكٌ علجاء/التعبئٌ/جسر الشفا/عجن غزال/االوتوستراد/الزرقاء: ذهابدوار المدينٌ الرياضجٌ/الزرقاء224

640فلسحافلٌ متوسطٌسحاب/الزرقاءسحاب/الزرقاء225

290فلسحافلٌ عمومجٌشفابدران/بجرين/الزرقاءشفا بدران/الزرقاء226

540فلسحافلٌ متوسطٌصويلح/ياجوز/الزرقاءصويلح/الزرقاء227

540فلسحافلٌ متوسطٌصويلح/ياجوز/الجامعٌ االردنجٌ/الزرقاءصويلح/الزرقاء228

540فلسحافلٌ عمومجٌصويلح/ياجوز/الجامعٌ االردنجٌ/الزرقاءصويلح/الزرقاء229

1.15دينارحافلٌ متوسطٌعجلون/جرش/الزرقاءعجلون/الزرقاء230

مأدبا/الزرقاء231
/ شارع مادبا / شارع االمجر حسن / طريق الحزام الدائري / شارع الججش / مجمع االمجر راشد فً الزرقاء 

مجمع مادبا الشمالً
1.05دينارحافلٌ متوسطٌ

مأدبا/الزرقاء232
/ شارع مادبا / شارع االمجر حسن / طريق الحزام الدائري / شارع الججش / مجمع االمجر راشد فً الزرقاء 

مجمع مادبا الشمالً
1.05دينارحافلٌ عمومجٌ
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460فلسحافلٌ متوسطٌ.مجدان المدينٌ الرياضجٌ/مستشفٍ الملكٌ علجاء/التعبئٌ/جسر الشفا/عجن غزال/االوتوستراد/الزرقاء: ذهاب مستشفٍ الملكٌ علجاء/الزرقاء233

750فلسحافلٌ متوسطٌوادي السجر/ صويلح/ياجوز/الزرقاءوادي السجر/الزرقاء234

1.65دينارحافلٌ عمومجٌوادي شعجب/السلط/الكرامٌ عن طريق صويلح/الزرقاءوادي شعجب/الزرقاء235

850فلسحافلٌ متوسطٌالزرقاء/ طريق ياجوز / صويلح / السلط الزرقاء/ السلط 236

850فلسحافلٌ عمومجٌالزرقاء/ طريق ياجوز / صويلح / السلط الزرقاء/ السلط 237

850فلسحافلٌ متوسطٌالزرقاء/الجمعجٌ العلمجٌ /الجامعٌ االردنجٌ/صويلح/السلطالزرقاء/السلط 238

850فلسحافلٌ عمومجٌالزرقاء/الجمعجٌ العلمجٌ /الجامعٌ االردنجٌ/صويلح/السلطالزرقاء/السلط 239

430فلسحافلٌ متوسطٌابو نصجر/موبص/البقعى/عجن الباشا/صويلح/السلطابو نصجر/السلط240

1.15دينارحافلٌ متوسطٌلجصل الٍ مجمع عمان الجديد/جامعٌ الجرموك/جرش/صويلح/السلطاربد/السلط241

400فلسحافلٌ متوسطٌاسكان ابو نصجر/صويلح/السلطاسكان ابو نصجر/السلط242

430فلسحافلٌ متوسطٌالمدينٌ الطبجٌ/صويلح/السلطالمدينٌ الطبجٌ/السلط243

480فلسحافلٌ متوسطٌبجادر وادي السجر/ المدينٌ الطبجٌ / دوار صويلح / السلط بجادر وادي السجر/السلط244

1.15دينارحافلٌ متوسطٌجامعٌ الجرموك لجصل الٍ مجمع اربد الجديد/صويلح/السلطجامعٌ الجرموك/السلط245

1.15دينارحافلٌ متوسطٌاربد/جامعٌ الجرموك/صويلح/السلطاربد/جامعٌ الجرموك/السلط246

360فلسحافلٌ متوسطٌالجامعٌ االردنجٌ/ صويلح/السلطالجامعٌ االردنجٌ/صويلح/السلط247

360فلسحافلٌ عمومجٌالجامعٌ االردنجٌ/ صويلح/السلطالجامعٌ االردنجٌ/صويلح/السلط248

480فلسحافلٌ متوسطٌوادي السجر/ المدينٌ الطبجٌ / دوار صويلح /  السلط وادي السجر/السلط249

240فلسحافلٌ متوسطٌ(الرحامنى)الحً الجنوبً/ يرقا/ وادي شعجب/ السلط(الرحامنى)الحً الجنوبً/ يرقا/ وادي شعجب/السلط250

540فلسحافلٌ متوسطٌالزرقاء/الرصجفٌ/طبربور/ابو علجاالزرقاء/ابو علجا251

420فلسحافلٌ متوسطٌ(مجمع الشمال)عمان/الجامعى االهلجٌ/اسكان طجبٌ(مجمع الشمال)عمان/اسكان طجب252ٌ

360فلسحافلٌ متوسطٌالكلجٌ الجامعجٌ المتوسطٌ عن طريق عجن الباشا/مستشفٍ الجامعٌ االردنجٌ/صويلح/البقعٌالكلجٌ الجامعجٌ المتوسطٌ/البقع253ٌ

300فلسحافلٌ متوسطٌمستشفٍ الجامعٌ االردنجٌ مرورا عن طريق عجن الباشا/صويلح/البقعٌمستشفٍ الجامعٌ االردنجٌ/البقع254ٌ

460فلسحافلٌ متوسطٌوادي السجر/صويلح / عجن الباشا /   البقعى وادي السجر/ البقعى 255

440فلسحافلٌ متوسطٌ(مجمع الشمال)عمان/صويلح/عجن الباشا/ البقعى (مجمع الشمال)عمان/البقعى 256

350فلسحافلٌ متوسطٌالجامعٌ االردنجٌ/صويلح/عجن الباشا/البقعىالجامعٌ االردنجٌ/البقعى257

540فلسحافلٌ متوسطٌجرش/البقعىجرش/البقعى258

440فلسحافلٌ متوسطٌ(مجمع الشمال)عمان /صويلح/البقعى(مجمع الشمال)عمان /البقعى259

440فلسحافلٌ عمومجٌ(مجمع الشمال)عمان /صويلح/البقعى(مجمع الشمال)عمان /البقعى260

460فلسحافلٌ متوسطٌوادي السجر وبالعكس/صويلح/عجن الباشا/البقعىوادي السجر/البقعى261

3.15دينارحافلٌ متوسطٌالعقبٌ-الشوبك - الطفجلٌ العقبٌ- الطفجلٌ 262

3.05دينارحافلٌ متوسطٌعمان/ الطريق الصحراوي / الطفجلٌ عمان/ الطفجلٌ 263

3.05دينارحافلٌ عمومجٌعمان/ الطريق الصحراوي / الطفجلٌ عمان/ الطفجلٌ 264

1.65دينارحافلٌ متوسطٌعن طريق بئر العطاعطى/معان/ الطفجلٌ عن طريق بئر العطاعطى/معان/ الطفجلٌ 265

3.15دينارحافلٌ متوسطٌالعقبٌ/معان/الجرف/الطفجلٌالعقبٌ/الطفجل266ٌ

1.10دينارحافلٌ متوسطٌالكرك/الطفجلٌالكرك/الطفجل267ٌ

1.65دينارحافلٌ متوسطٌمعان/القادسجٌ/الطفجلٌمعان/الطفجل268ٌ
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2.75دينارحافلٌ متوسطٌالجامعٌ االردنجٌ شريطٌ االلتزام بنقل طالب الجامعٌ/موقف باصات الجنوب/عمان/الخط الصحراوي/الطفجلٌالجامعٌ االردنجٌ/الطفجلى269

3.15دينارحافلٌ متوسطٌالعقبى/ صنفحى / الطفجلى العقبى/الطفجلى270

1.00دينارحافلٌ متوسطٌجامعٌ مؤتى/الطفجلىجامعٌ مؤتى/الطفجلى271

1.00دينارحافلٌ متوسطٌجامعٌ مؤتى/المزار/العجنا/الطفجلٌجامعٌ مؤتى/الطفجلى272

1.30دينارحافلٌ متوسطٌبصجرا- شريف الجنوبً - الجرف - معان بصجرا- معان 273

680فلسحافلٌ متوسطٌدبٌ حانوت- طاسان - القاسمجٌ - سويمره - معان دبٌ حانوت- طاسان - معان 274

3.95دينارحافلٌ متوسطٌالزرقاء/معانالزرقاء/معان275

3.95دينارحافلٌ عمومجٌالزرقاء/معانالزرقاء/معان276

1.80دينارحافلٌ عمومجٌالعقبى/معانالعقبى/معان277

2.15دينارحافلٌ متوسطٌالعقبى/معانالعقبى/معان278

2.15دينارحافلٌ متوسطٌالعقبى/النقب/معانالعقبى/معان279

2.30دينارحافلٌ متوسطٌ(الكرك)جامعٌ مؤتى /الحسا/الحسجنجٌ/معانالكرك/معان280

2.30دينارحافلٌ متوسطٌجسر القطرانى الكرك/سلوك طريق معان/شريطٌ/الكرك/معانالكرك/معان281

2.30دينارحافلٌ متوسطٌمعان/ الكرك معان/ الكرك 282

3.95دينارحافلٌ متوسطٌالعقبٌ/معان/الكركالعقبٌ/الكرك 283

3.95دينارحافلٌ عمومجٌالعقبٌ/معان/الكركالعقبٌ/الكرك 284

3.95دينارحافلٌ متوسطٌالعقبى/االغوار/الكركالعقبى/االغوار/الكرك285

3.95دينارحافلٌ عمومجٌالعقبى/االغوار/الكركالعقبى/االغوار/الكرك286

2.00دينارحافلٌ عمومجٌالزرقاء عن طريق الحزام الدائري/الكركالزرقاء/الكرك287

2.25دينارحافلٌ متوسطٌالزرقاء/عمان/الكركالزرقاء/الكرك288

2.25دينارحافلٌ متوسطٌشريطٌ المرور عن طريق الحزام الدائري-الزرقاء /عمان/الكركالزرقاء/الكرك289

2.25دينارحافلٌ متوسطٌالزرقاء/الكركالزرقاء/الكرك290

2.25دينارحافلٌ متوسطٌالزرقاء عن طريق الحزام الدائري/الكركالزرقاء/الكرك291

2.50دينارحافلٌ عمومجٌالزرقاء/الكركالزرقاء/الكرك292

2.50دينارحافلٌ عمومجٌالزرقاء شريطٌ سلوكى الطريق الصحراوي وعدم دخولى عمان/ الكركالزرقاء/الكرك293

2.50دينارحافلٌ عمومجٌشريطٌ عدم دخول مدينٌ عمان/الزرقاء/طريق الحزام الدائري/الكركالزرقاء/الكرك294

1.10دينارحافلٌ متوسطٌالطفجلى/الكركالطفجلى/الكرك295

1.10دينارحافلٌ متوسطٌالطفجلى/البربجطى/الكركالطفجلى/الكرك296

3.95دينارحافلٌ متوسطٌالعقبٌ الطريق الصحراوي/الكرك(الطريق الصحراوي )العقبٌ /الكرك297

8.20دينارصػجرة عمومجٌالعقبٌ الطريق الصحراوي/الكرك(الطريق الصحراوي )العقبٌ /الكرك298

3.95دينارحافلٌ متوسطٌالعقبى/الكركالعقبى/الكرك299

5.80دينارصػجرة عمومجٌالعقبى/الكركالعقبى/الكرك300

1.75دينارحافلٌ عمومجٌعمان/طريق الموجب/الكركعمان/الكرك301

1.95دينارحافلٌ متوسطٌعمان/طريق الموجب/الكركعمان/الكرك302

2.05دينارحافلٌ متوسطٌعمان/الكركعمان/الكرك303

2.80دينارصػجرة عمومجٌعمان/الكركعمان/الكرك304

2.30دينارحافلٌ متوسطٌعن الطريق الصحراوي/معان/الكركمعان/الكرك305
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2.55دينارحافلٌ متوسطٌوادي موسٍ/الشوبك/جامعٌ مؤتى/الكركوادي موسٍ/الكرك306

750فلسحافلٌ متوسطٌجرش-الدقمسى-ام رمانى-نادره-ام بطجمى- المفرق جرش- المفرق 307

680فلسحافلٌ متوسطٌجرش-مطلٌ هويشان - حمامٌ العموش - المفرق جرش-مطلٌ هويشان - حمامٌ العموش - المفرق 308

750فلسحافلٌ متوسطٌاربد/ المفرق اربد/ المفرق 309

750فلسحافلٌ عمومجٌاربد/ المفرق اربد/ المفرق 310

700فلسحافلٌ متوسطٌالطريق القديم/ الرمثا/المفرقالرمثا/ المفرق 311

700فلسحافلٌ عمومجٌالطريق القديم/ الرمثا/المفرقالرمثا/ المفرق 312

1.25دينارصػجرة عمومجٌالزرقاء طريق االتوستراد/ المفرق طريق االتوستراد/ الزرقاء / المفرق 313

590فلسحافلٌ متوسطٌجامعٌ العلوم والتكنولوججا/ المفرق جامعٌ العلوم والتكنولوججا/ المفرق 314

1.10دينارصػجرة عمومجٌجرش/ المفرق جرش/ المفرق 315

750فلسحافلٌ متوسطٌجرش/ عجن النبً / هويشان / المفرق جرش/ المفرق 316

1.10دينارحافلٌ عمومجٌالزرقاء- الطريق الجديدة - الثػرة -  المفرقالزرقاء/المفرق 317

1.40دينارحافلٌ متوسطٌمعسكرات الشويعر- االزرق / المفرقاالزرق/المفرق318

1.40دينارحافلٌ متوسطٌاالزرق/مثلث االزرق/المفرقاالزرق/المفرق319

750فلسحافلٌ متوسطٌالزرقاء/البستان/المفرقالزرقاء/البستان/المفرق320

700فلسحافلٌ متوسطٌالرمثا/االكجدر/المفرقالرمثا/المفرق321

530فلسحافلٌ عمومجٌجامعٌ العلوم والتكنولوججا/الرمثا/المفرقجامعٌ العلوم والتكنولوججا/الرمثا/المفرق322

590فلسحافلٌ متوسطٌجامعٌ العلوم والتكنولوججا/الرمثا/المفرقجامعٌ العلوم والتكنولوججا/الرمثا/المفرق323

750فلسحافلٌ متوسطٌجرش/المفرقجرش/المفرق324

750فلسحافلٌ متوسطٌجرش/قرى المدور/المفرقجرش/المفرق325

1.30دينارحافلٌ عمومجٌطريق االتوستراد/ عمان/المفرقعمان/المفرق326

1.30دينارحافلٌ متوسطٌ(مجمع المحطٌ)عمان /المفرق(مجمع المحطٌ)عمان /المفرق327

1.30دينارحافلٌ عمومجٌ(مجمع المحطٌ)عمان /المفرق(مجمع المحطٌ)عمان /المفرق328

660فلسحافلٌ متوسطٌالمدينٌ الطبجٌ/ الدوار الثامن / طريق المطار / مادبا المدينٌ الطبجٌ/ مادبا 329

650فلسحافلٌ متوسطٌالججزة/ جلول / مادبا الججزة/مادبا 330

430فلسحافلٌ متوسطٌناعور/ مادباناعور/ مادبا331

1.70دينارحافلٌ متوسطٌالخط الػربً/ اربد/مادباالخط الػربً/اربد/مادبا332

610فلسحافلٌ متوسطٌالجامعٌ االردنجٌ عن طريق الخط الشرقً/مادباالجامعٌ االردنجٌ/مادبا333

590فلسحافلٌ متوسطٌمادبا/المناره/الججزةالججزة/مادبا334

650فلسحافلٌ متوسطٌالججزة/ام قصجر/ام الولجد/مادباالججزة/مادبا335

جامعٌ البلقاء التطبجقجٌ/مادبا336
/// جامعٌ البلقاء التطبجقجٌ  /السلط/دوار صويلح/الدوار الثامن/مرج الحمام/ناعور/حسبان/مادبا/مجمع البلديٌ

.مجمع البلديٌ/مادبا/حسبان/ناعور/مرج الحمام/دوار صويلح/السلط/جامعٌ البلقاء التطبجقجٌ: االياب
850فلسحافلٌ عمومجٌ

جامعٌ البلقاء التطبجقجٌ/مادبا337
/// جامعٌ البلقاء التطبجقجٌ  /السلط/دوار صويلح/الدوار الثامن/مرج الحمام/ناعور/حسبان/مادبا/مجمع البلديٌ

.مجمع البلديٌ/مادبا/حسبان/ناعور/مرج الحمام/دوار صويلح/السلط/جامعٌ البلقاء التطبجقجٌ: االياب
950فلسحافلٌ متوسطٌ

470فلسحافلٌ متوسطٌزيزيا/المناره/ام قصجر/م الولجد/مادبازيزيا/مادبا338
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(مجمع المحطٌ)عمان/مادبا339
مادبا                   /الجادوده/مادبا.ش/مجدان االوسط/الجرموك.ش/جسر المربط/(مجمع المحطٌ)عمان: ذهاب 

(مجمع المحطٌ)عمان/جسر المربط/الجرموك.ش/مجدان االوسط/مادبا.ش/الجادوده/مادبا:  اياب
1.00دينارحافلٌ عمومجٌ

660فلسحافلٌ متوسطٌالخط الػربً - (مجمع المواجرين)عمان/مادباالخط الػربً - (مجمع المواجرين)عمان/مادبا340

2.15دينارحافلٌ عمومجٌجامعٌ مؤتى/مثلث الثنجى /مادباجامعٌ مؤتى/مثلث الثنجى/مادبا341

1.70دينارحافلٌ متوسطٌاربد- مجمع عمان الجديد /جرش/صويلح/الدوار الثامن / مطار الملكٌ علجاء الدولً/مادبا مجمع عمان الجديد/مادبا342

430فلسحافلٌ متوسطٌناعور/حسبان /المشقر/غرناطى/جرينى/ مادباناعور/مادبا343

430فلسحافلٌ متوسطٌناعور/الروضى/العال/جرينى/مادباناعور/مادبا344

460فلسحافلٌ متوسطٌطريق ام رمانى/ الججزة / مأدبا طريق ام رمانى/ الججزة / مأدبا 345

الجامعى االردنجٌ/مأدبا346
الجامعٌ االردنجٌ        /المدينى المنوره.ش/الدوار السابع/الدوار الثامن/المطار.ش/ناعور/حسبان/مادبا: ذهاب 

مادبا/حسبان/ناعور/المطار.ش/الدوار الثامن/الدوار السابع/المدينى المنوره.ش/الجامعٌ االردنجٌ:   اياب 
1.00دينارحافلٌ عمومجٌ

الجامعى االردنجٌ/مأدبا347
الجامعٌ االردنجٌ        /المدينى المنوره.ش/الدوار السابع/الدوار الثامن/المطار.ش/ناعور/حسبان/مادبا: ذهاب 

مادبا/حسبان/ناعور/المطار.ش/الدوار الثامن/الدوار السابع/المدينى المنوره.ش/الجامعٌ االردنجٌ:   اياب 
610فلسحافلٌ متوسطٌ

650فلسحافلٌ متوسطٌالججزه/حواره/مادباالججزه/مأدبا348

(مجمع الشمال)عمان /الخط الشرقً/مأدبا349
مجمع الشمال    /الدوار الرابع/الدوار السابع/طريق المطار/جسر الجادودة/ام العمد/مجمع مادبا: ذهاب 

مجمع مادبا/ام العمد/جسر الجادودة/طريق المطار/الدوار السابع/الدوار الرابع/مجمع الشمال:// االياب
1.10دينارحافلٌ عمومجٌ

المواجرين/مأدبا350
: مادبا            اياب /دوار المحافظٌ/حسبان/ناعور/مرج الحمام/رأس العجن/مجمع المواجرين: ذهاب

المواجرين/رأس العجن/مرج الحمام/ناعور/حسبان/دوار المحافظٌ/مادبا
660فلسحافلٌ متوسطٌ

المواجرين/مأدبا351
: مادبا            اياب /دوار المحافظٌ/حسبان/ناعور/مرج الحمام/رأس العجن/مجمع المواجرين: ذهاب

المواجرين/رأس العجن/مرج الحمام/ناعور/حسبان/دوار المحافظٌ/مادبا
700فلسحافلٌ عمومجٌ

430فلسحافلٌ متوسطٌناعور وبالعكس/الروضى/المنصوره/العال/حسبان/المشقر/مأدباناعور/مأدبا352

3.65دينارحافلٌ متوسطٌالزرقاء/الشوبك/وادي موسٍ/ام صجحون/البجضىالزرقاء- البجضى 353

900فلسحافلٌ عمومجٌالجامعٌ االردنجٌ- شارع أم الفضل - دوار المنول - طريق باجوز - مجمع الجبل الشمالً الجامعٌ االردنجٌ- الجبل الشمالً 354

2.40دينارحافلٌ متوسطٌعمان/ الحسجنجى عمان/ الحسجنجٌ 355

660فلسحافلٌ متوسطٌاربد/الحمراءاربد/الحمراء356

590فلسحافلٌ متوسطٌاربد/فاع/الخناصرياربد/الخناصري357

1.55دينارحافلٌ متوسطٌمعان/العقبٌ/الديسٌمعان/العقبٌ/الديس358ٌ

660فلسحافلٌ متوسطٌالزرقاء/سحاب/الذهجبٌالزرقاء/سحاب/الذهجب359ٌ

850فلسحافلٌ متوسطٌمأدبا/ذيبان/المشجرفى/سالجى/الرامىمادبا/الرامى360

470فلسحافلٌ متوسطٌصويلح/البقعى/الرايىصويلح/الرايى361

الجامعٌ االردنجٌ- الرصجفٌ 362

-اشارة طبربور-الشوجد. ش-تقاطع عجن غزال-الججش. ش- جسر ماركا -الملك حسجن . ش- مجمع الرصجفٌ 

دوار المدينٌ -الملكى رانبا العبدهللا. ش-دوار الداخلجٌ-االستقالل.ش-االقصٍ. ش-مستشفٍ االمجر حمزه

الجامعٌ االردنجٌ-الرياضجٌ

530فلسحافلٌ عمومجٌ

2.55دينارصػجرة عمومجٌجسر الملك حسجن/الرصجفٌجسر الملك حسجن/الرصجف363ٌ

510فلسحافلٌ متوسطٌاسكان ابو نصجر/ ياجوز / عوجان/الرصجفى اسكان ابو نصجر/ الرصجفى 364

1.30دينارحافلٌ عمومجٌالزرقاء/الظلجل/الخالديٌ/المفرق/الرمثاالزرقاء/الرمثا365
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700فلسحافلٌ متوسطٌالمفرق/حدود جابر/الرمثاالمفرق/الرمثا366

1.30دينارحافلٌ متوسطٌ(مجمع الشمال)عمان/جامعٌ العلوم والتكنولوججا/الرمثا(مجمع الشمال)عمان/الرمثا367

1.30دينارحافلٌ عمومجٌ(مجمع الشمال)عمان/جامعٌ العلوم والتكنولوججا/الرمثا(مجمع الشمال)عمان/الرمثا368

2.75دينارصػجرة عمومجٌ(مجمع الشمال)عمان/جامعٌ العلوم والتكنولوججا/الرمثا(مجمع الشمال)عمان/الرمثا369

480فلسحافلٌ متوسطٌمادبا لجصل الٍ ام البساتجن/ام العمد/السامكمادبا/السامك370

240فلسحافلٌ متوسطٌصويلح/البقعى/السلجحًصويلح/السلجح371ً

1.70دينارحافلٌ متوسطٌعمان/الطريق الصحراوي/طريق اللجون/ السماكجٌ عمان/السماكج372ٌ

610فلسحافلٌ متوسطٌوصوال للجامعى االردنجٌ- الفحجص - ماحص - وادي شعجب - الشونٌ الجنوبجٌ وصوال للجامعى االردنجٌ- صويلح - وادي شعجب - الشونٌ الجنوبجٌ 373

580فلسحافلٌ متوسطٌلجصل الٍ دير عال- ابو عبجده - الشونٌ الشمالجٌ لجصل الٍ دير عال- ابو عبجده - الشونٌ الشمالجٌ 374

750فلسحافلٌ متوسطٌدير عال- ابو عبجده - الشونٌ الشمالجٌ دير عال- الشونٌ الشمالجٌ 375

750فلسحافلٌ متوسطٌدير عال- الشونٌ الشمالجٌ  دير عال- الشونٌ الشمالجٌ 376

850فلسحافلٌ متوسطٌالصوالحى/الشونٌ الشمالجٌ الصوالحى/الشونٌ الشمالجٌ 377

950فلسحافلٌ متوسطٌعجلون/عنجرة/كفرنجى/كريمى/الشونٌ الشمالجٌعجلون/الشونٌ الشمالج378ٌ

640فلسحافلٌ متوسطٌجسر الموجب/المزرعى/ الصافًجسر الموجب/الصاف379ً

1.15دينارحافلٌ متوسطٌالزرقاء/الرمثا/الطرةالزرقاء/الطرة380

3.65دينارحافلٌ عمومجٌ(شريطٌ المرور بمدينٌ معان)عمان / معان/الطجبٌ عمان/ الطجبٌ 381

1.80دينارحافلٌ متوسطٌالعقبى مرورا بقريٌ ايل/الطجبىمرورا بقريٌ ايل/العقبى/الطجبى382

3.65دينارحافلٌ متوسطٌعمان/دوار الشوجد/وادي موسٍ/الطجبىعمان/الطجبى383

640فلسحافلٌ عمومجٌمعان/الطجبىمعان/الطجبى384

2.20دينارحافلٌ متوسطٌوادي موسٍ- العقبٌ وادي موسٍ- العقبٌ 385

2.15دينارحافلٌ متوسطٌمعان/العقبىمعان/العقبى386

320فلسحافلٌ متوسطٌالدوار الثامن/البكالوريا/المدينٌ الطبجٌ/الفحجصالدوار الثامن/الفحجص387

600فلسحافلٌ متوسطٌالجامعٌ االردنجٌ شريطٌ عدم المرور بمجمع الجنوب/ عمان / سحاب / الفجصلجٌ الجامعٌ االردنجٌ/ الفجصلجٌ 388

1.20دينارحافلٌ متوسطٌجامعٌ مؤتى/الطفجلٌ/القادسجٌجامعٌ مؤتى/القادسج389ٌ

2.75دينارحافلٌ متوسطٌعمان/القادسجٌعمان/القادسج390ٌ

1.65دينارحافلٌ متوسطٌوبالعكس/العقبى/الصدقى/الفرذخ/ايل/بسطى/ابو دنى/القاعالعقبى/القاع391

3.05دينارحافلٌ متوسطٌعمان مرورا بطريق االغوار الجنوبجٌ سويمى- وادي عربى - فجنان - القريقرهعمان- وادي عربى - فجنان - القريقره392

900فلسحافلٌ متوسطٌمعان/القويرةمعان/القويرة393

170فلسحافلٌ متوسطٌالمدينٌ الرياضجٌ/الصافح/العجزريٌ/الكراجاتالمدينٌ الرياضبٌ/الكراجات394

200فلسحافلٌ متوسطٌالمدينٌ الرياضجٌ/االسكان/الخندق/الكراجاتالمدينٌ الرياضجٌ/الكراجات395

950فلسحافلٌ متوسطٌالمشارع/الكرامىالمشارع/الكرامى396

1.80دينارحافلٌ متوسطٌعمان/الكرك/جامعٌ مؤتٌ/المزارعمان/ المزار 397

1.95دينارحافلٌ متوسطٌ(الطريق الصحراوي)عمان /الكرك/المزار(الطريق الصحراوي)عمان/الكرك/المزار398

الجامعى االردنجٌ-حسبان-المشقر399

-الملكى علجاء.ش-الملك عبدهللا الثانً.ش-مجدان االمجر الحسجن بن عبدهللا-الملكى رانجا.ش-الجامعى االردنجٌ

تقاطع -العال-المشقر-المنصورة-يمجنا الروضى-ام البساتجن.ش-جسر ناعور-السالم.ش-مرج الحمام.يمجنا ش

مادبا الػربً.منطقٌ العال مع ش

640فلسحافلٌ عمومجٌ

470فلسحافلٌ متوسطٌصويلح/البقعى/تلعى الرز/جبى/المصطبىصويلح/المصطبى400
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1.05دينارحافلٌ متوسطٌعن طريق جرش لتصل الٍ جامعٌ العلوم و التكنولوججا/(مجمع الشمال)عمان/النعجمٌ(مجمع الشمال)عمان/النعجم401ٌ

1.05دينارحافلٌ متوسطٌالعقبى/النقبالعقبى/النقب402

700فلسحافلٌ متوسطٌاربد/اشتفجنا/الواشمجٌاربد/الواشمج403ٌ

400فلسصػجرة عمومجٌعجلون/الواشمجىعجلون/الواشمج404ٌ

430فلسحافلٌ متوسطٌعجلون/الواشمجىعجلون/الواشمج405ٌ

2.20دينارحافلٌ متوسطٌالعقبى/معان /الواشمجٌالعقبٌ/معان/الواشمج406ٌ

480فلسحافلٌ متوسطٌلجصل الىالجامعٌ االردنجٌ/صويلح/السرو/المضري/الحديب/الوسجىالجامعٌ االردنجٌ/الوسجى407

3.20دينارحافلٌ متوسطٌعمان/الخط الصحراوي/مثلث مضجبع/مثلث اذرح/القاع/بئر ابو دنى/بسطى/ايل/الفرذخ/الصدقى/ايلعمان/ايل408

1.30دينارحافلٌ متوسطٌالعقبى/معان/ايل/بسطىالعقبى/بسطى409

470فلسحافلٌ متوسطٌاربد/بلجالاربد/بلجال410

580فلسحافلٌ متوسطٌالجامعٌ االردنجٌ/صويلح/زي/عالن/سجحان/بجوضٌالجامعٌ االردنجٌ/بجوض411ٌ

العقبى- بئر الدباغات 412
العقبى شريطٌ عدم - معان - أذرح -الجرباء - المنشجى - مثلث الشوبك - الزبجريى - نجل - بئر الدباغات 

أذرح- الجرباء - تحمجل الركاب من قرى المنشجى 
2.55دينارحافلٌ متوسطٌ

2.05دينارحافلٌ متوسطٌعن طريق الحزام الدائري/ الزرقاء/ جامعٌ مؤتىالزرقاء/ جامعٌ مؤتى413

1.95دينارحافلٌ عمومجٌعمان/جامعٌ مؤتىعمان/جامعٌ مؤتى414

2.05دينارحافلٌ متوسطٌعمان/جامعٌ مؤتىعمان/جامعٌ مؤتى415

530فلسحافلٌ متوسطٌصويلح/البقعى/تلعى الرز/المصطبى/جبىصويلح/جبى416

530فلسحافلٌ متوسطٌصويلح والدخول الً مخجم البقعى/البقعى/المصطبى/جبىصويلح/جبى417

470فلسحافلٌ متوسطٌعجلون/جديتاعجلون/جديتا418

590فلسحافلٌ متوسطٌعجلون- كلجٌ مجتمع عجلون - جرش عجلون- جرش 419

590فلسحافلٌ عمومجٌعجلون- كلجٌ مجتمع عجلون - جرش عجلون- جرش 420

1.20دينارحافلٌ متوسطٌجامعٌ العلوم والتكنولوججا االردنجٌ/ مجمع جرش جامعٌ العلوم والتكنولوججا االردنجٌ/ جرش 421

1.15دينارحافلٌ عمومجٌاربد/جرشاربد/جرش422

1.15دينارحافلٌ عمومجٌاربد/النعجمى/بلجال/كفر خل/جرشاربد/جرش423

1.15دينارحافلٌ عمومجٌاربد/النعجمى/بلجال/كفر خل/قفقفا/جرشاربد/جرش424

1.10دينارصػجرة عمومجٌالطريق الجديدة- الزرقاء /جرشالطريق الجديدة- الزرقاء /جرش425

850فلسحافلٌ متوسطٌالطريق الجديدة- الزرقاء /جرشالطريق الجديدة- الزرقاء /جرش426

750فلسحافلٌ متوسطٌوبالعكس/المفرق/الدقمسى/ام رمانى/نادرة/ام بطجمى/جرشالمفرق/جرش427

580فلسحافلٌ متوسطٌالجامعٌ االردنجٌ/صويلح/جرشالجامعٌ االردنجٌ/صويلح/جرش428

590فلسحافلٌ متوسطٌعجلون/جرشعجلون/جرش429

440فلسحافلٌ متوسطٌعمان/الخط الرئجسً الػربً/ام القطجن/الروضى/العال/مادبا/حسبان/جرينىعمان/جرينى430

430فلسحافلٌ متوسطٌالزرقاء/بلعما/حجان الرويبض الزرقاء/حجان الرويبض431

950فلسحافلٌ متوسطٌعمان/صويلح/مثلث العارضى/ معدي /الصوالحى/دير عال/ضرار/خزماعمان/ خزما432

570فلسصػجرة عمومجٌ(مجمع الشمال)عمان/مثلث العارضى/معدي/الصوالحى/دير عال/ضرار/خزمى(مجمع الشمال)عمان/ خزمى 433

950فلسحافلٌ متوسطٌعمان/صويلح/مثلث العارضى/معدي/الصوالحى/دير عال/ضرار/خزمىعمان/خزمى434

650فلسحافلٌ متوسطٌالزرقاء/سحاب/خشافجٌ الشوابكٌالزرقاء/خشافجٌ الشوابك435ٌ
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660فلسحافلٌ متوسطٌالزرقاء/طريق االتوستراد/طريق الحزام /مثلث ابوعلندا/شارع الدلٌ/دوار الشوجد/خشافجٌ الشوابكٌالزرقاء/خشافجٌ الشوابك436ٌ

700فلسحافلٌ متوسطٌعمان/مأدبا/دلجلىعمان/دلجلى437

700فلسحافلٌ متوسطٌالجامعٌ االردنجٌ/دير عالالجامعٌ االردنجٌ/دير عال438

1.10دينارحافلٌ متوسطٌالزرقاء مرورا بصويلح طريق ياجوز/دير عالالزرقاء/دير عال439

1.00دينارحافلٌ متوسطٌ(مجمع الشمال)عمان/صويلح/مثلث العارضى/معدي/دير عال(مجمع الشمال)عمان/دير عال440

590فلسحافلٌ متوسطٌاربد- مثلث ارحابا - مثلث صخره - مثلث عبجن - مثلث اشتفجنا- راسون اربد- راسون 441

470فلسحافلٌ متوسطٌاربد/ رأس منجف اربد/ رأس منجف442

الزرقاء/االتوستراد/رغدان443
مجمع الزرقاء : مجمع الزرقاء الجديد        اياب /االتوستراد/الججش.ش/ رغدان: ذهاب 

رغدان/الججش.ش/االتوستراد/الجديد
490فلسحافلٌ متوسطٌ

الزرقاء/االتوستراد/رغدان444
مجمع الزرقاء : مجمع الزرقاء الجديد        اياب /االتوستراد/الججش.ش/ رغدان: ذهاب 

رغدان/الججش.ش/االتوستراد/الجديد
490فلسحافلٌ عمومجٌ

الزرقاء/االتوستراد/رغدان445
مجمع الزرقاء : مجمع الزرقاء الجديد        اياب /االتوستراد/الججش.ش/ رغدان: ذهاب 

رغدان/الججش.ش/االتوستراد/الجديد
600فلسصػجرة عمومجٌ

الجامعٌ الواشمجٌ/رغدان446
الجامعٌ الواشمجٌ   اياب /الجامعٌ االهلجٌ/جسر الكلجٌ العسكريٌ/االتوستراد/الججش.ش/رغدان: ذهاب 

رغدان/الججش.ش/عجن غزال/االتوستراد/جسر الكلجٌ العسكريٌ/جامعٌ الزرقاء االهلجٌ/الجامعٌ الواشمجٌ:
750فلسحافلٌ عمومجٌ

الجامعٌ الواشمجٌ/رغدان447
الجامعٌ الواشمجٌ   اياب /الجامعٌ االهلجٌ/جسر الكلجٌ العسكريٌ/االتوستراد/الججش.ش/رغدان: ذهاب 

رغدان/الججش.ش/عجن غزال/االتوستراد/جسر الكلجٌ العسكريٌ/جامعٌ الزرقاء االهلجٌ/الجامعٌ الواشمجٌ:
750فلسحافلٌ عمومجٌ

1.20دينارحافلٌ متوسطٌاالزرق/الخرانى/مركز تاهجل الموقر/المركز الدولً لتدريب الشرطى/منشجٌ القضاه/الموقر/سحاباالزرق/سحاب 448

640فلسحافلٌ متوسطٌالزرقاء طريق الحزام الدائري/سحابالزرقاء/سحاب449

320فلسحافلٌ متوسطٌشركٌ البجبسً/معود البولتكنجك/صالحجٌ العابد/سحابشركٌ البجبسً/سحاب450

600فلسصػجرة عمومجٌالزرقاء/ اتوستراد الزرقاء  / (مجمع المحطٌ)عمان الزرقاء/اتوستراد الزرقاء/(مجمع المحطٌ)سرفجس عمان451

510فلسحافلٌ متوسطٌاربد/صخرهاربد/صخره452

1.15دينارحافلٌ متوسطٌعمان/ساكب/عنجره/عجلون/صخرةعمان/صخره453

الرصجفى- صويلح 454

شارع -مستشفٍ الملكٌ علجاء-مجمع الشمال -شارع الشوجد-شارع الججش- جسر ماركا - مجمع الرصجفى 

دوار -صالٌ الرشاد-شارع رايى بنت الحسن-دوار صويلح-شارع الملكٌ رانجا العبدهللا -طريق ياجوز-االردن

الكمالجٌ

700فلسحافلٌ عمومجٌ

الجامعٌ الواشمجٌ/صويلح 455
الجامعٌ -اتوستراد الزرقاء - عجن غزال - طبربور - دوار المدينٌ الرياضجٌ - الجامعٌ االردنجٌ - صويلح 

الواشمجٌ
1.10دينارحافلٌ عمومجٌ

270فلسحافلٌ متوسطٌالبقعى/صويلحالبقعى/صويلح456

660فلسحافلٌ متوسطٌاربد/عجلوناربد/عجلون457

1.15دينارحافلٌ متوسطٌالزرقاء/عجلونالزرقاء/عجلون458

1.25دينارحافلٌ متوسطٌجامعٌ العلوم والتكنولوججا/عجلونجامعٌ العلوم والتكنولوججا/عجلون459

1.15دينارحافلٌ متوسطٌ(محمع الشمال)عمان/جرش/ساكب/عنجره/كفرنجى/عجلون(مجمع الشمال)عمان/عجلون460

1.15دينارحافلٌ متوسطٌ(مجمع الشمال)عمان/جرش/عجلون(مجمع الشمال)عمان/عجلون461

660فلسحافلٌ متوسطٌاربد/اشتفجنا/باعون/عرجاناربد/عرجان462
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640فلسحافلٌ متوسطٌاربد/عجلون/عنجرهاربد/عنجره 463

1.05دينارحافلٌ متوسطٌ(مجمع الشمال)عمان/عجلون/عجن جنا(مجمع الشمال)عمان/عجلون/عجن جنا464

1.05دينارحافلٌ متوسطٌعمان/عنجره/عجلون/عجن جناعمان/عجن جنا465

1.05دينارحافلٌ متوسطٌشريطٌ عدم التقاط الركاب من البقعى (مجمع الشمال)عمان/عجلون/عجن جنا(مجمع الشمال)عمان/عجن جنا466

1.85دينارحافلٌ متوسطٌعمان/ الطريق الصحراوي / طريق اللجون / قرى الحمايدة عمان/قرى الحمايده467

700فلسحافلٌ متوسطٌاربد/ عجلون /كفرنجىاربد/ عجلون / كفرنجى 468

660فلسحافلٌ عمومجٌاربد/عجلون/كفرنجىاربد/كفرنجى469

700فلسحافلٌ متوسطٌاربد/عجلون/كفرنجىاربد/كفرنجى470

750فلسحافلٌ متوسطٌالنعجمى شريطى عدم التقاط الركاب من صخره/جامعٌ العلوم والتكنولوججا طريق صخرة/عجلون/كفرنجىجامعٌ العلوم والتكنولوججا/كفرنجى471

750فلسحافلٌ عمومجٌجامعٌ العلوم والتكنولوججا طريق مثلث النعجمى/عجلون/عنجره/كفرنجىجامعٌ العلوم والتكنولوججا/كفرنجى472

750فلسحافلٌ متوسطٌجامعٌ العلوم والتكنولوججا طريق مثلث النعجمى/عجلون/عنجره/كفرنجىجامعٌ العلوم والتكنولوججا/كفرنجى473

1.10دينارحافلٌ متوسطٌ(مجمع الشمال)عمان/جرش/كفرنجى(مجمع الشمال)عمان/كفرنجى474

430فلسحافلٌ متوسطٌ(مجمع المواجرين)عمان /وادي السجر/ماحص(مجمع المواجرين)عمان /ماحص475

430فلسحافلٌ متوسطٌشريطٌ عدم التقاط الركاب من دوار صويلح (مجمع الشمال)عمان/الفحجص/ماحص(مجمع الشمال)عمان/ماحص476

460فلسحافلٌ متوسطٌ(مجمع الشمال)عمان/ماحص(مجمع الشمال)عمان/ماحص477

540فلسحافلٌ متوسطٌمادبا/مجمع الجنوبمادبا/مجمع الجنوب478

540فلسحافلٌ عمومجٌمادبا/مجمع الجنوبمادبا/مجمع الجنوب479

570فلسصػجرة عمومجٌمادبا/مجمع الجنوبمادبا/مجمع الجنوب480

2.50دينارحافلٌ عمومجٌجامعٌ العلوم والتكنولوججا االردنجٌ- مجمع السلط جامعٌ العلوم والتكنولوججا االردنجٌ- مجمع السلط 481

1.45دينارحافلٌ عمومجٌالجامعٌ الواشمجٌ/ مجمع السلط الجامعٌ الواشمجٌ/ مجمع السلط 482

البقعى- مجمع الشمال 483
دوار - الجامعٌ االردنجٌ -شارع الملكٌ رانجا العبدهللا- دوار المدينٌ الرياضجٌ -شارع الشوجد - مجمع الشمال 

مجمع البقعى-شارع جرش- صويلح 
320فلسحافلٌ عمومجٌ

عجن الباشا- مجمع الشمال 484
دوار -الجامعٌ االردنجٌ-شارع الملكٌ رانجا العبدهللا-دوار المدينٌ الرياضجٌ- شارع الشوجد - مجمع الشمال 

أحجاء واسكان عجن الباشا-عجن الباشا-شارع جرش-صويلح
490فلسحافلٌ عمومجٌ

600فلسصػجرة عمومجٌالزرقاء- االتوستراد - مجمع المحطٌ الزرقاء- االتوستراد - مجمع المحطٌ 485

900فلسحافلٌ عمومجٌالجامعٌ الواشمجٌ- مجمع المفرق الشرقً الجامعٌ الواشمجٌ/ مجمع المفرق الشرقً 486

1.20دينارحافلٌ متوسطٌجامعٌ العلوم والتكنولوججا االردنجٌ- مجمع المفرق الشمالً جامعٌ العلوم والتكنولوججا/مجمع المفرق الشمالً 487

1.45دينارحافلٌ عمومجٌالجامعٌ الواشمجٌ- مجمع جرش الجامعٌ الواشمجٌ- مجمع جرش 488

1.85دينارحافلٌ عمومجٌالجامعٌ الواشمجٌ/ مجمع عجلون الجامعٌ الواشمجٌ/ مجمع عجلون 489

1.85دينارحافلٌ عمومجٌالجامعٌ الواشمجٌ/ مجمع عمان الجديد اربد الجامعٌ الواشمجٌ/ مجمع عمان الجديد اربد 490

1.85دينارحافلٌ عمومجٌالجامعٌ الواشمجٌ/ مجمع مأدبا الجديد الجامعٌ الواشمجٌ/ مجمع مأدبا الجديد 491

470فلسحافلٌ متوسطٌالمدينٌ الطبجٌ/صويلح/البقعى/سلحوب/غابى الشوجد وصفً التل/الرجم االخضر/الرحمانجٌ/مرصعالمدينٌ الطبجٌ/مرصع492

280فلسحافلٌ متوسطٌصويلح/البقعى/سلحوب/غابٌ الشوجد وصفً التل/الرجم االخضر/الرحمانجٌ/مرصعصويلح/مرصع493

850فلسحافلٌ متوسطٌالجامعٌ االردنجٌ/الدوار الثامن/ناعور/مرورا بمادبا/ملجحالجامعٌ االردنجٌ/ملجح 494

280فلسحافلٌ متوسطٌصويلح/عجن الباشا/البقعى/موبصصويلح/موبص495

1.80دينارحافلٌ متوسطٌعمان/الكرك/مؤابعمان/مؤاب 496
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1.95دينارحافلٌ متوسطٌعمان/باتجاه الطريق الصحراوي/اشارات الكلجٌ/دوار مرود/اشارة الشوجد/باتجاه مثلث سول/دوار الحسجنجٌعمان/مؤاب497

390فلسحافلٌ متوسطٌنفس المسار: العدسجٌ  االياب - تركً - زبود - دار الدواء - البصى- ناعور :الذهاب العدسجى- دار الدواء - البصى- ناعور 498

580فلسحافلٌ متوسطٌجرش/  وادي السجر جرش/ وادي السجر 499

510فلسحافلٌ متوسطٌالسلط/ الجامعٌ االهلجٌ / دوار صويلح / وادي السجر السلط/ وادي السجر500

320فلسصػجرة عمومجٌ(السرو)جامعٌ عمان االهلجٌ /صويلح/ وادي السجرجامعٌ عمان االهلجٌ/وادي السجر501

360فلسحافلٌ متوسطٌ(السرو)جامعٌ عمان االهلجٌ /صويلح/ وادي السجرجامعٌ عمان االهلجٌ/وادي السجر502

2.20دينارحافلٌ متوسطٌالعقبٌ طريق الرصجف/وادي موسٍالعقبٌ/وادي موسٍ 503

2.20دينارحافلٌ متوسطٌالعقبٌ/القويره/الراجف/طجبٌ زمان/عجن امون/منطقٌ براق/وادي موسٍالعقبٌ/وادي موس504ٍ

3.45دينارحافلٌ متوسطٌعمان/الشوبك/ وادي موسٍعمان/وادي موس505ٍ

2.20دينارحافلٌ متوسطٌالعقبى/مرورا بقريٌ بسطى/وادي موسٍالعقبٌ/ مرورا بقريٌ بسطى/وادي موس506ٍ


