
التعرفٌ المذتخدمٌوحدة التعرفٌفٌُ المركبٌمذار الخطاذم الخطت

180فلسزػجرة عمومجٌرارع فلذطجن/رارع ذلجمان الفارذًذرفجس رارع فلذطجن1

180فلسزػجرة عمومجٌرارع فلذطجن- رارع بّل ذرفجس رارع فلذطجن2

220فلسزػجرة عمومجٌالمدينٌ الزناعجٌ/ رارع ذعد زغلولذرفجس الحً الرمال3ً

220فلسزػجرة عمومجٌحنجنا/رارع ذعد زغلولذرفجس الحً الرمال4ً

مجمع عمان الجديد/ذرفجس الحً الجنوب5ً
مجمع عمان الجديد لجزل الٍ /مجمع الدواُر/جامعٌ الجرموك/ذرفجس الحً الجنوبً

دوار النذجم والعودة من امام كلجٌ اِقتزاد والٍ المدخل الػربً
220فلسزػجرة عمومجٌ

240فلسزػجرة عمومجٌالتركمان- رارع فلذطجن /رارع معاذ بن  جبلذرفجس رارع فلذطجن6

280فلسزػجرة عمومجٌجامعٌ العلوم والتكنولوججا/ الرمثا جامعٌ العلوم والتكنولوججا/الرمثا7

280فلسزػجرة عمومجٌمجمع عمان الجديد- ذرفجس الوارمً مجمع عمان الجديد/ذرفجس الوارم8ً

290فلسزػجرة عمومجٌرارع فلذطجن/ رارع معاذ بن جبل ذرفجس رارع فلذطجن9

رارع النزهٌ/ ذرفجس الوارمً 10

راتب .ش/حذجن الوضجبً.ش/الفداء.ش/الملك حذجن.ش/(النزهى.ش)الموقف:الذهاب

ارارة مدينٌ الحذن /الملك عبدهللا الثانً.ش/مجدان فوزي الملقً/البطاينٌ

اِمجر .ش/مجمع عمان الجديد:مجمع عمان الجديد اِياب /اِمجر حذن.ش/الرياضجٌ

الملك .ش/مجدان القجروان/راتب البطاينى. ش/ابً تمام .ش/المدينٌ المنورة.ش/حذن

(النزهى.ش)الموقف/ حذجن

290فلسزػجرة عمومجٌ

290فلسزػجرة عمومجٌمجمع عمان الجديد/ رارع ابوبكر الزديقذرفجس الحً الجنوب11ً

290فلسزػجرة عمومجٌحً الطوال/ رارع فلذطجن / رارع معاذ بن جبل حً الطوال/ ذرفجس رارع فلذطجن 12

دار الحنان/ ذرفجس البارحٌ لتزل الٍ حً ابان 13

- رارع المقبره - رارع البارحى  - (حجث الموقف  )رارع خالد بن الولجد :الذهاب 

عند مذجد )اِنعطاف باتجاه الررق -  رارع هانً بن مذعود -رارع نايف بن العابد 

-رارع الثورة العربجٌ(-امام مدارس عز الدين القذام)رارع الذعادة -(ذعد بن معاذ

: العودة                         (لجزل الٍ دار الحنان)رارع انقره-رارع هانً بن مذعود

(حجث الموقف)رارع خالد بن الولجد-رارع البارحى-رارع هانً بن مذعود-رارع انقره

300فلسزػجرة عمومجٌ

310فلسزػجرة عمومجٌكفر يوبا/اربدكفر يوبا/اربد14

360فلسزػجرة عمومجٌمذترفٍ اِمجر رارد العذكري/ رارع رفجق اررجدات ذرفجس المذترفٍ العذكري15

420فلسزػجرة عمومجٌضاحجٌ اِمجر رارد- المذترفٍ العذكري-ايدون- اربدضاحجٌ اِمجر رارد/اربد16

420فلسزػجرة عمومجٌضاحجٌ اِمجر رارد- ذترفٍ اِمجر رارد- اربدضاحجٌ اِمجر رارد- مذترفٍ اِمجر رارد-اربد17

190فلسحافلٌ متوذطٌاِنطّق من رارع امجن آغا/ مؤذذٌالرلل الدماغً / حً الطوال /  رارع فلذطجن مركز الرلل الدماغً/ ذرفجس رارع فلذطجن 18

190فلسحافلٌ متوذطٌحً الطوال الرمالً/حً الطوال الجنوبً/حً الزوانجٌ/رارع فلذطجنحً الطوال الرمالً/رارع فلذطجن19
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مذترفٍ اِمجرة بديعى/مجمع اِغوار20
رفجق .ش/فراس.ش/عبدالحمجد ررف. ش /الملك فجزل الثانً. ش/مجمع  اِغوار

مذترفٍ اِمجرة بديعى/مركز التدريب المونً/اِمجر محمد.ش/اررجدات
190فلسحافلٌ متوذطٌ

ذرفجس داخل مدينٌ اربد21

وادي .ش/الطاًُ.ش/قتجبى بن مذلم.ش/فلذطجن.ش/بّل.ش/امجن اغا.ش

ذلجى .ش/جبرين.ش/نابلس.ش/ذات الزواري.ش/جبل المكبر.ش/نابلس.ش/الريان

قتجبٌ بن . ش/الطاًُ.ش/وادي الريان.ش/نابلس.ش/طوباس.ش/الظور

امجن اغا حجث الموقف.ش/الررجد.ش/فلذطجن.ش/مذلم

190فلسحافلٌ متوذطٌ

مثلث الذوق المركزي/ذرفجس رارع فلذطجن 22
جنوبا الٍ رارع /مثلث الذوق المركزي/رارع فلذطجن/رارع التنظجم/الموقف

الٍ رارع فلذطجن والعوده الٍ الموقف/رارع القدس/غرناطى
190فلسحافلٌ متوذطٌ

مذجد بّل/رارع الوارم23ً

عدنان .ش/اِفػانً.ش/دوار راحوب/دوار ذال/عبدالقادر الحذجنً.ش/رارع الوارمً

احمد .ش/عبد الفادر الحذجنً.ش/مذجد بّل العوده/المالكً الرضوان

. ش/احمد روقً. ش/دوار ذال/عبد القادر الحذجنً. ش: الوارمً العوده.ش/روقً

الوارمً حتٍ الموقف

190فلسحافلٌ متوذطٌ

حً الظور/زبده/اربد24
عبدالحمجد .ش/فراس.ش/الججش.ش/معاويى.ش/الرجد خلجل.ش/الملك فجزل اِول.ش

حً الظور/ زبده .ش/ررف
190فلسحافلٌ متوذطٌ

ذرفجس رارع فلذطجن25
فراس .ش/غرناطى.ش/اغادير.ش/القدس.ش/فلذطجن.ش/الموقف رارع التنظجم

فلذطجن والعوده الٍ الموقف.ش/رماِ
190فلسحافلٌ متوذطٌ

ذرفجس داخل اربد26
- النزهٌ .ذعد زغلول الٍ ش.حكما ثم ررقا الٍ ش.الخلود واِنطّق ش.الموقف ش

الخلود والموقف.بجت رأس والعوده الٍ مكانى ش-حكما.ش
190فلسحافلٌ متوذطٌ

المطلع الرمالً/رارع الوارم27ً

الً رارع عطجٌ بنً (غرب المخبزالفنً)من موقعوا فً رارع الوارمً

دار /الثورة العربجٌ.ش/باتجاه المذلد/الذعادة.ش/البناء.ش/فوعرا ذابقا.ش/هانً

عبد الرحمن بن .ش/عباده بن قجس.ش/انقره.والعودة ش-حً البجان/العريرى.ش/الحنان

مالك بن . ش/القدس. ش/محمد عبده.ش/هانً بن مذعود.ش/مالك بن دينار.ش/ابً بكر

خالد بن الولجد .ش/ذو النورين.ش/ذعد العلً البطاينى.ش/هانً بن مذعود. ش/ منان

والموقف

190فلسحافلٌ متوذطٌ

190فلسحافلٌ متوذطٌمجمع عمان الجديد- ذرفجس الوارمً مجمع عمان الجديد/ذرفجس الوارم28ً

مجمع عمان الجديد/مجمع اِغوار29
فراس .ش/ارارة الحذبى المركزيٌ/فراس العجلونً.ش/قتجبٌ بن مذلم.ش/مجمع اِغوار

مجمع عمان الجديد/ابن النفجس.ش/الججش.ش/دوار القبى/العجلونً
220فلسحافلٌ متوذطٌ

220فلسحافلٌ متوذطٌالمركز الزحً/ذرقجس بلدة المزار الرمالجٌالمركز الزحً/بلدة المزار الرمالج30ٌ
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ذرفجس داخل اربد31

الملك . ش/فلذطجن. ش/قتجبٌ بن مذلم. ش/العروس رماِ. ش/مجمع اِغوار

غربا رارع /ذالم الخزاونى. ش/ررقا ارارة عمر المختار/ارارة القجروان/حذجن

 (كلجٌ مجتمع بنات اربد)الزمخرري.ش/عمر المختار.مذجد نزجر العوده من ش

ارارة /فلذطجن.ش/الملك حذن.ش/ارارة القجروان/راتب البطاينى.ش/

قريش الٍ الموقف.ش/الرونٌ الرمالجٌ.ش/الررجد

220فلسحافلٌ متوذطٌ

حً المطلع/اربد32
ابً . ش/رارع اِمجر راكر/رارع علً التل/رارع ذعد العلً/رارع الوارمً

الموقف/رارع خالد بن الولجد/رارع ابً دجانى/رارع اِمراء/اِعلىالمودودي
220فلسحافلٌ متوذطٌ

مجمع عمان الجديد/ذرفجس رارع الوارمً 33

مجمع الرجد /الفداء.ش/الملك حذجن.ش/(الملعب البلدي.ش)الموقف :الذهاب 

مجدان /الملك حذجن.ش/الفداء.ش/دوار الجمل/يثرب.ش/ اِمٌ العربجٌ.ش/خلجل

احمد التل .ش/حذان بن ثابت .ش/ كعب بن زهجر.ش/رفجدة اِذلمجٌ.ش/القجروان

.  مجمع عمان الجديد / اِمجر حذن .ش/المدينٌ المنورة .ش / (الزمخرري ذابقا)

احمد .ش/المدينٌ المنورة.ش/اِمجر حذن .ش/ مجمع عمان الجديد : اِياب 

مجدان /راتب البطاينٌ.ش/كلجٌ مجتمع بنات اربد/(الزمخرري ذابقا)التل

(الملعب البلدي.ش)الموقف/الملك حذجن.ش/القجروان

220فلسحافلٌ متوذطٌ

خربٌ قاذم- اربد 34

-الررجد.ش-أبو بكر. ش-رفجق اررجدات. ش- دوار وزفً التل-بّل. ش:الذهاب 

عبدالحمجد ررف . ش- دوار مدارس اِمجر حذن-دوار زبده القديم-قتجبى بن مذلم.ش

- مجمع اِغوار الجديد : مجمع اِغوار الجديد  اِياب -خربٌ قاذم -تقاطع الحراش

-الملك فجزل اِول.ش-قتجبى بن مذلم .ش-دوار زبده القديم - دوار مدارس اِمجر حذن

بّل. ش-دوار الذاعى-ارارة الملكجٌ-دوار الروجدوزفً التل-فلذطجن. ش

220فلسحافلٌ متوذطٌ

حديقٌ الزهراء/رارع بّل35

// حديقٌ الزهراء   /النزهٌ.ش/الملك حذجن.ش/فلذطجن.ش/بّل.ش:/ اِنطّق

مجدان /(العروبٌ)الملك عبدهللا.ش/الملك حذجن.ش/النزهٌ.ش/حديقٌ الزهراء/ والعودة

بّل.ش/ابن زيدون.ش/عرار.ش/الملك عبدهللا

220فلسحافلٌ متوذطٌ

امام بازات خربٌ قاذم/ذرفجس رارع بّل36

مرورا /البتراء.ش/عمان.ش/ارارة مدخل اربد/الملك حذجن.ش/فلذطجن.ش/بّل.ش

محمد .ش/ابن حزم.ش/اغادير.ش/اربجلجى.ش/الملكٌ نور.ش/بحديقٌ الزهراء

حتٍ موقفى الٍ /دوار البريد/عبدالقادر الحذجنً.ش/دوار الملكٌ نور/بررى.ش/الخامس

بّل امام بازات خربٌ قاذم.ش

220فلسحافلٌ متوذطٌ



التعرفٌ المذتخدمٌوحدة التعرفٌفٌُ المركبٌمذار الخطاذم الخطت

التذاذجى/البارحى/اربد37

الثورة العربجٌ .ش/عطجى باتجاه المذلد .الٍ ش (غرب المخبز الفنً)رارع الوارمً

مالك .ش/عباده بن قجس.ش/انقره. حً ابان  العوده  ش/العرين. ش/(دار الحجاه)الكبرى 

خالد بن .ش/ذو النورين.ش/حً القدس/محمد عبده.ش/هانً بن مذعود.ش/بن دينار

الولجد حجث الموقف

220فلسحافلٌ متوذطٌ

المنطقٌ الحرفجٌ/مجمع بازات فوعرا38

. الٍ رارع عطجى بنً هانً ش (غرب المخبز الفنً)من موقعوا فً رارع الوارمً 

الثورة .ش/باتجاه المذلد/الذعادة. البناء ش.فوعرا ذابقا ش

عباده بن .ش/انقره.ش/والعودة/حً ابان/العريرى.ش/دارالحنان/العربجٌ

محمد .ش/هانً بن مذعود.ش/مالك بن دينار.ش/عبدالرحمن بن ابً بكر.ش/قجس

ذو .ش/ذعد العلً البطاينى.ش/هانً بن مذعود.ش/مالك بن ذنان.ش/القدس.ش/عبده

خالد بن الولجد والموقف.ش/النورين

220فلسحافلٌ متوذطٌ

حً ابان/اربد39

محمد بن أبً .ش-القدس.ش- المقبره .ش- (البارحى)ذعد العلً البطاينى. ش: اِنطّق 

هانً بن مذعود لجزل الٍ دار الحنان فً البارحى  .ش-نايف العابد بنً هانً.ش-حنجفى

ررحبجل بن .ش-ذعد العلً البطاينى.ش-ابن خلدون.ش-هانً بن مذعود.ش:العوده 

حجث  (البارحى.ش)ذعد العلً البطاينى.بدايٌ ش-خالد بن الولجد.ش-ذي النورين.ش-حذنى

الموقف

220فلسحافلٌ متوذطٌ

220فلسحافلٌ متوذطٌحً الزحٌ/المطلع/اربدحً الزحٌ/اربد40

اربد/ذرفجس مخجم اربد41
مدارس /النادي.ش/الخضر.ش/مخجم اربد من الجوٌ الجنوبجٌ/الوارمً.ش

فوعرا والعوده الٍ رارع الوارمً.ش/الوكالى
220فلسحافلٌ متوذطٌ

220فلسحافلٌ متوذطٌمخجم اربد/اربدمخجم اربد/اربد42

رارع فضل الدلقمونً/المجدان43
وزوِ - رارع بّط الروداء - رارع عطجى بنً هانً - (رارع الوارمً  )الموقف 

حجث الموقف- رارع فضل الدلقمونً 
220فلسحافلٌ متوذطٌ

حنجنا/ ذرفجس الحً الرمالً 44

. ش/ ارارة حنجنا / فضل الدلقمونً . ش/ ذطعان الحذن . ش / ذعد زغلول. ش

زيد بن الخطاب .ش/عاُرٌ بنت الحذجن. ش/ذعجد بن زبجر.ش/القدس. ش/ الكرامى

فضل . ش/دير ياذجن. ش/ الكرامى.ش/الزبجر بن العوام.ش/طلحى بن عبدهللا.ش/

ذعد زغلول. ش/الدلقمونً

220فلسحافلٌ متوذطٌ

المنطقٌ الررقجٌ/حنجنا/اربد45

ارارة /فضل الدلقمونً.ش/ذطعان.ش/ذعد زغلول.ش

زيد بن .ش/ذكنجى بنت الحذجن. ش/ذعجد بن زيد.ش/القدس.ش/الكرامٌ.ش/حنجنا

دير ياذجن.ش/الكرامٌ.ش/الزبجر بن العوام.ش/الخطاب

220فلسحافلٌ متوذطٌ

حً المطارق/اربد46
. ش/احد. ش/القدس.ش/دير ياذجن.ش/بديع الزمان.ش/بّط الروداء.ش/ذاحٌ فوعرا

علً ذعد نازر.ش/عبدالرحمن.ش/حلجمى الذعديى.ش/الروجد. ش/الجرموك
220فلسحافلٌ متوذطٌ

220فلسحافلٌ متوذطٌمنطقٌ الوادي/حنجنا/اربدمنطقٌ الوادي/حنجنا/اربد47
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220فلسحافلٌ متوذطٌالبجاضى/ الحً الرمالًالبجاضى/ذرفجس الحً الرمال48ً

220فلسحافلٌ متوذطٌالمدينٌ الزناعجٌ/ رارع ذعد زغلولذرفجس الحً الرمال49ً

220فلسحافلٌ متوذطٌحنجنا/رارع ذعد زغلولذرفجس الحً الرمال50ً

حً البقعى- المدينٌ الزناعجٌ - اربد 51

-حذن التل.ش-فضل الدلقمونً.ش-ذطعان الحذن.ش-(حجث الموقف)ذعد زغلول.ش

خضر .ش-علً الرجد.ش-ياذر ابو قطجش.ش-يوذف بنً هانً.ش-يونس يعقوب .ش

عمان والعوده من نفس المذار.ش-والدوران امام مذجد حذن التل-عمان.ش-حمجده

220فلسحافلٌ متوذطٌ

رارع الوارمً/اربد52
عبدالذّم .ش/بعلبك.ش/الوارمً.ش/دوار حكما/حكما.ش/النزهٌ. ش /ذعد زغلول. ش 

مدرذٌ طبريا.ش/مدارس اِقزٍ.ش /ش محمد نذير/عارف
220فلسحافلٌ متوذطٌ

ذرفجس الحً الررق53ً

- رارع عبدالقادر الحذجنً - رارع الوارمً - رارع المتنبً - رارع حكما : الذهاب 

-دوار راجوب - رارع راجوب : المدرذٌ الراملٌ        العودة - تقاطع رارع راجوب 

رارع الملك علً ثم الموقف-  دوار ذال الكبجر 

220فلسحافلٌ متوذطٌ

220فلسحافلٌ متوذطٌحديقٌ تونس/ذرفجس رارع الدذتورحديقٌ تونس/ذرفجس رارع الدذتور54

حديقٌ تونس/ذرفجس رارع الدذتور55

بعد تحويل اتجاه الذجر من الػرب الٍ الررق بدءا من )من موقعى فً رارع الدذتور 

. ش/عبد القادر الحذجنً. ش/احمد روقً.ش/رارع فضل الدلقمونً فً رارع النزهى

اِمام مالك . ش/ابً جعفر المنزور. ش/الملكٌ نور يذارا. ش/عمر بن عبد العزيز

اذامى بن . ش/اِمام مالك.ش/تونس يمجنا. ش/حذن البنا. ش/تونس.يمجنا الٍ ش

يوذف بن هانً غرب .ش/ابً موذٍ اِنزاري.ش/ذعد بن معاذ.ش/عباده.ش/زيد

احمد عمر مفلح.ش/حديقٌ البقعٌ جنوبا

220فلسحافلٌ متوذطٌ

زبدة فركوح- اربد 56

حتٍ تقاطعى مع -عبدالحمجد ررف . ش- الملك فجزل . من الموقف من ش: اِنطّق 

يتجى الٍ الرمال ثم تجاوز اول تقاطع حتٍ الوزول الٍ التقاطع الثانً حجث . أول ش

تتجى غربا ثم تنعطف يمجنا عند اول تقاطع غربا حتٍ نوايٌ الرارع تم تنعطف يذارا 

باتجاه الجنوب حتٍ يزل الٍ رارع زبده ثم تتابع مذارها للػرب حجث بنعطف يذارا 

باتجاه الجنوب للمرور علٍ مدرذٌ زبدا ومنطقٌ غرب الخزان من زبده ومتابعٌ مذجره 

ش - ش زبده - من حً الظور الٍ المدرذٌ : للوزول الٍ منطقٌ حً الظور العوده 

الملك فجزل. ش-معاويٌ.ش-الججش.ش-ش فراس - عبدالحمجد ررف 

220فلسحافلٌ متوذطٌ

220فلسحافلٌ متوذطٌالمطارق/مجمع فوعراالمطارق / (مجمع فوعرا )اربد 57

التطوير الحضري/اربد58
التطوير /احمد الخزاونٌ.ش/الجرموك.ش/اجنادين.ش/القدس.ش/فوعرا.ش/مجمع فوعرا

الحضري والعودة بنفس المذار
220فلسحافلٌ متوذطٌ
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مذترفٍ اِمجرة بديعٌ/مجمع بررى59

عبدالقادر .ش-راتب البطاينى.ش-عمر المختار.ش-الوارمً.ش-مجمع بررى:الذهاب 

مذترفٍ اِمجرة بديعٌ -مركز التدريب المونً-اِمجر محمد.ش-رفجق اررجدات.ش-التل

-مركز التدريب المونً-مذترفٍ اِمجرة بديعٌ:                                      اِياب 

-الملك عبدهللا الثانً.ش-عبدالقادر التل.ش-رفجق اررجدات.ش-اِمجر محمد.ش

مجمع بررى-وزفً التل.ش-اِمجر زيد.ش-الملك حذجن.ش

220فلسحافلٌ متوذطٌ

جامعٌ الجرموك/ المجمع الرمال60ً

الملك .ش/ ععمر المختار. ش/ عمر بن عبدالعزيز .ش/ المجمع الرمالً : الذهاب 

الملك عبدهللا الثانً .ش / (دوار القبٌ)فراس العجلونً .ش/ راتب البطاينى .ش/ حذجن 

عبد القادر التل . ش: اِياب.      البوابٌ الرمالجٌ لجامعٌ الجرموك/ عبد القادر التل .ش/ 

/ احمد روقً . ش/ عبد القادر الحذجنً . ش/ الملك حذجن .ش/ راتب البطاينٌ .ش/ 

المجمع الرمالً/ بّط الروداء .ش/ فضل الدلقمونً . ش

220فلسحافلٌ متوذطٌ

جامعٌ الجرموك/ ذرفجس رارع الوارمً 61

/ رارع الملك حذجن / عمر المختار .ش/ ارارة الملكٌ نور / رارع الوارمً : الذهاب 

الملك .ش/ فراس العجلونً حتٍ دوار القبٌ .ش/ راتب البطاينٌ .ش/ ارارة القجروان 

: البوابٌ الرمالجٌ لجامعٌ الجرموك     اِياب / عبد القادر التل . ش/ عبدهللا الثانً 

/ عبد القادر الحذجنً.ش/الملك حذجن. ش/ راتب البطاينٌ .ش/ عبد القادر التل .ش

الوارمً حجث الموقف.ش

220فلسحافلٌ متوذطٌ

220فلسحافلٌ متوذطٌمجمع عمان الجنوبً/مجمع الدواُر/جامعٌ الجرموك/رارع ابو بكر الزديقذرفجس الحً الجنوب62ً

مجمع عمان الجديد/ذرفجس الحً الجنوب63ً
مجمع عمان الجديد لجزل الٍ /مجمع الدواُر/جامعٌ الجرموك/ذرفجس الحً الجنوبً

دوار النذجم والعودة من امام كلجٌ اِقتزاد والٍ المدخل الػربً
220فلسحافلٌ متوذطٌ

220فلسحافلٌ متوذطٌمجمع عمان الجديد/جامعٌ الجرموك/مجمع الدواُر الحكومجٌ/وذط البلدمجمع عمان الجديد/وذط البلد64

220فلسحافلٌ متوذطٌمجمع عمان الجديد/ المجمع الرمالً مجمع عمان الجديد/ المجمع الرمالً 65

مجمع عمان الجديد/مجمع الرمال66ً
المدينٌ .ش/الملك حذجن.ش/عمر المختار.ش/عمر بن عبد العزيز.ش/المجمع الرمالً

مجمع عمان الجديد/اِمجر حذن.ش/المنورة
220فلسحافلٌ متوذطٌ

المجمع الرمالً/مجمع عمان الجديد67
عمر .ش/ارارة مذرح الررق/ الملك حذجن. ش/المدينٌ المنورة.ش/مجمع عمان الجديد

المجمع الرمالً/عمر بن عبد العزيز.ش/دوار الملكٌ نور/المختار
220فلسحافلٌ متوذطٌ
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(طريق الكلجٌ  )مجمع عمان الجديد - ذرفجس الوارمً 68

مجمع الرجد /الفداء.ش/الملك حذجن.ش/(الملعب البلدي.ش)الموقف :الذهاب 

مجدان /الملك حذجن.ش/الفداء.ش/دوار الجمل/يثرب.ش/ اِمٌ العربجٌ.ش/خلجل

احمد التل .ش/حذان بن ثابت .ش/ كعب بن زهجر.ش/رفجدة اِذلمجٌ.ش/القجروان

.  مجمع عمان الجديد / اِمجر حذن .ش/المدينٌ المنورة .ش / (الزمخرري ذابقا)

احمد .ش/المدينٌ المنورة.ش/اِمجر حذن .ش/ مجمع عمان الجديد : اِياب 

مجدان /راتب البطاينٌ.ش/كلجٌ مجتمع بنات اربد/(الزمخرري ذابقا)التل

(الملعب البلدي.ش)الموقف/الملك حذجن.ش/القجروان

220فلسحافلٌ متوذطٌ

220فلسحافلٌ متوذطٌطريق الكلجٌ- مجمع عمان الجديد - ذرفجس الوارمً طريق الكلجٌ- مجمع عمان الجديد - ذرفجس الوارمً 69

مجمع عمان الجديد/ ذرفجس الوارمً 70

مجمع الرجد /الفداء.ش/الملك حذجن.ش/(الملعب البلدي.ش)الموقف :الذهاب 

مجدان /الملك حذجن.ش/الفداء.ش/دوار الجمل/يثرب.ش/ اِمٌ العربجٌ.ش/خلجل

احمد التل .ش/حذان بن ثابت .ش/ كعب بن زهجر.ش/رفجدة اِذلمجٌ.ش/القجروان

.  مجمع عمان الجديد / اِمجر حذن .ش/المدينٌ المنورة .ش / (الزمخرري ذابقا)

احمد .ش/المدينٌ المنورة.ش/اِمجر حذن .ش/ مجمع عمان الجديد : اِياب 

مجدان /راتب البطاينٌ.ش/كلجٌ مجتمع بنات اربد/(الزمخرري ذابقا)التل

(الملعب البلدي.ش)الموقف/الملك حذجن.ش/القجروان

220فلسحافلٌ متوذطٌ

(طريق المحافظٌ )مجمع عمان الجديد- ذرفجس الوارم71ً

الدوران فً دوار البريد -الملك حذجن.ش / (حجث الموقف)الملعب البلدي.ش: الذهاب 

مجدان فوزي /راتب البطاينى.ش/حذن الوضجبً.ش/الفداء .ش/الملك حذجن.والعودة ش

      (حجث الموقف)مجمع عمان الجديد /اِمجر حذن.ش/الملك عبدهللا الثانً.ش/الملقً 

المدينٌ .ش/اِمجر حذن.ش/مجمع عمان الجديد:                                   اِياب 

الملك .ش/مجدان القجروان/راتب البطاينى.ش /(الزمخرري ذابقا)احمد التل .ش/المنورة

الملعب البلدي.ش/اِمجر زيد.ش/حذجن

220فلسحافلٌ متوذطٌ

حً الورود/مجمع اِغوار الجديد72
حً / الحً الررقً /المؤذذٌ العذكريٌ/كلجٌ مجتمع بنات اربد / مجمع اِغوار الجديد 

الورود
220فلسحافلٌ متوذطٌ

حً الورود/مجمع اِغوار73

ذالم محمد .ش/بػداد.ش/فلذطجن.ش/قتجبى بن مذلم.ش/(قرب المطحنى)مجمع اِغوار

الملكٌ .ش/اِرز.ش/زيفون.ش/الزنبق.ش/الخزاونى

ابً .ش/زمزم.ش/الفرزدق.ش/مكٌالمكرمٌ.ش/الورود.ش/العناب.ش/زين

مجمع اِغوار حجث /قريش.ش/الررجد.ش/راتب البطاينى.ش/المدينٌ المنورة.ش/تمام

الموقف

220فلسحافلٌ متوذطٌ

220فلسحافلٌ متوذطٌمجمع الرجد خلجل/ وذط البلد / مجمع اِغوار الجديد مجمع الرجد خلجل/ مجمع اِغوار الجديد 74
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مجمع الرجد خلجل/ مجمع اِغوار75
دوار وزفً /فلذطجن.ش/ارارة مجمع اِغوار/الررجد.ش/مجمع اِغوار

مجمع الرجد خلجل/اِمٌ العربجٌ.ش/بػداد.ش/التل
220فلسحافلٌ متوذطٌ

ذرفجس حً القزجلى76

حً /الذوق المركزيٌ/مجمع اِغوار الجديد

رفجق .ش/فراس.ش/عبدالحمجدررف.ش/مدرذٌاِمجرحذن/القزجلى

المؤذذٌاِذتوّكجٌ /مجمع الدواُر/جامعٌالجرموك/عبدالقادرالتل.ش/اررجدات

جامعٌ /عبدالقادر التل.ش/مجمع الدواُر/المؤذذٌ اِذتوّكجٌ المدنجٌ:العوده//لمدنجٌ

الملك فجزل .ش/عبدالحمجد ررف.ش/فراس.ش/رفجق اررجدات.ش/الجرموك

الملك فجزل.ش/رفجق اررجدات.ش/فلذطجن.ش/الولجد.ش/ابوبكر.ش/الررجد.ش/الثانً

220فلسحافلٌ متوذطٌ

اذكان اِطباء/ذرفجس الحً الجنوب77ً

اِمجر .ش/ارارة مجدان اِمجر حذن/رفجق اررجدات.ش:اِنطّق

حديقٌ مؤذذٌاعمار اربد /ابن النفجس.ش/مدارس دار العلوم/الرازي.ش/العقبٌ.ش/محمد

مذجد علجاء /الرازي.ش/الزهراوي.ش/اِنطاكً.ش/حديقٌ مؤذذٌ أعمار اربد:العودة 

ارارة /رفجق اررجدات.ش/ارارة مجدان اِمجر حذن /اِمجر محمد.ش/العقبٌ.ش/التل

الرجد .ش/معاويٌ بن ابً ذفجان.ش/ابن النفجس.ش/فراس العجلونً.ش/دوار اِذكان

الملك فجزل اِول حجث الموقف.ش/خلجل

220فلسحافلٌ متوذطٌ

220فلسحافلٌ متوذطٌمرورا برارع الجامعى- حديقٌ اعمار اربد - اِذكان - الحً الجنوبً حديقٌ اعمار اربد- الحً الجنوبً 78

اذكان اِطباء/الحً الجنوب79ً
. ش/العقبى. ش/اِمجر حذن. ش/ارارة مجدان اِمجر حذن/رفجق اررجدات. ش 

حديقٌ مؤذذٌ اعمار اربد/ابن النفجس.ش/مدارس دار العلوم/الرازي
220فلسحافلٌ متوذطٌ

اذكان اِطباء/الحً الجنوب80ً

ارارة مجدان اِمجر /رفجق اررجدات.ش-وذط البلد -الملك فجزل اِول .ش:اِنطّق 

ابن . ش/الرازي.ش/مدارس دار العلوم/الرازي. ش/العقبٌ.ش/اِمجر حذن.ش/حذن

رارع /اِنطاكً.ش/حديقٌ مؤذذٌ أعمار اربد: حديقٌ مؤذذٌاعمار اربدالعودة /النفجس

ارارة / رارع اِمجر حذن / رارع العقبٌ /مذجد علجاء التل /رارع الرازي/الزهراوي

رارع فراس /ارارة دوار اِذكان /رارع رفجق اررجدات /مجدان اِمجر حذن 

الملك .ش/ الرجد خلجل . ش/ معاويٌ بن ابً ذفجان .ش/ رارع الججش / العجلونً 

الموقف/ فجزل اِول

220فلسحافلٌ متوذطٌ
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ضاحجٌ الحذجن/ اربد 81

رفجق .  ِش/الملك فجزل األول . ش/ الررجد . ش/ مجمع األغوار القديم : فً الذهاب

مذترفٍ األمجرة / ضاحجٌ الحذجن / األمجر محمد . ش/ مجدان األمجر حذن / اررجدات 

/ األمجر محمد . ش/ ضاحجٌ الحذجن / مذترفٍ األمجرة بديعى : وفً اإلياب. بديعى

الملك عبدهللا . ش/ فراس العجلونً . ش/ رفجق اررجدات . ش/ مجدان األمجر حذن 

مجمع األغوار القديم/ أبو بكر الزديق . ش / (الحزن ذابقا. ش)الثانً 

220فلسحافلٌ متوذطٌ

(ضاحجٌ الحذجن)ذرفجس اربد82

رفجق .  ِش/الملك فجزل األول . ش/ الررجد . ش/ مجمع األغوار القديم : فً الذهاب

مذترفٍ األمجرة / ضاحجٌ الحذجن / األمجر محمد . ش/ مجدان األمجر حذن / اررجدات 

/ األمجر محمد . ش/ ضاحجٌ الحذجن / مذترفٍ األمجرة بديعى : وفً اإلياب. بديعى

الملك عبدهللا . ش/ فراس العجلونً . ش/ رفجق اررجدات . ش/ مجدان األمجر حذن 

مجمع األغوار القديم/ أبو بكر الزديق . ش / (الحزن ذابقا. ش)الثانً 

220فلسحافلٌ متوذطٌ

220فلسحافلٌ متوذطٌمجمع عمان الجديد/ رارع فراس/ مجمع اِغوار مجمع عمان الجديد/ مجمع اِغوار 83

مجمع عمان الجديد/ مجمع اِغوار 84
جامعٌ /رفجق اررجدات.ش/فراس.ش/قريش.ش/اِنرراح.ش/الررجد.ش/مجمع اِغوار

مجمع عمان الجديد/الجرموك
220فلسحافلٌ متوذطٌ

مجمع عمان الجديد/مجمع اِغوار 85

مجمع الرجح /رارع اِمٌ العربجٌ/ رارع بػداد /رارع فلذطجن/مجمع اِغوار

مجمع /رارع ابن النفجس/رارع الججش/رارع راتب البطاينٌ/رارع الوضجبً/خلجل

عمان الجديد

220فلسحافلٌ متوذطٌ

220فلسحافلٌ متوذطٌمجمع عمان الجنوبً/مجمع اِغوارمجمع عمان الجنوبً/مجمع اِغوار 86

مجمع عمان الجديد/مجمع اِغوار الجديد87

ارارة /ارارة مخابز الذنبلى/عبدالحمجد ررف.ش/مجمع اِغوار الجديد

البوابى الرمالجٌ لجامعٌ /عبد القادر التل.ش/دوار الجامعٌ/رفجق اررجدات.ش/اِذكان

مجمع عمان /ارارة مدينٌ  الحذن الرياضجٌ/الملك عبدهللا.ش/ارارة المحافظٌ/الجرموك

الجديد

220فلسحافلٌ متوذطٌ

مجمع عمان الجديد/ مجمع اِغوار88

مجدان / مجمع الرجد خلجل/ مركز امن اربد الجنوبً/ رارع فلذطجن/ مجمع اِغوار

مجمع / رارع اِمجر حذن/ مجدان الملك حذجن/ دوار فوزي الملقً/فراس العجلونً

عمان الجديد والعوده بنفس المذار

220فلسحافلٌ متوذطٌ

المجمع الجنوبً الجديد/مجمع اِغوار89

مجدان فراس /مجمع الرجد خلجل/مركز امن اربد الجنوبً/فلذطجن.ش/مجمع اِغوار

المجمع الجنوبً /اِمجر حذن.ش/مجدان الملك حذجن/دوار فوزي الملقً/العجلونً

الجديد والعوده من نفس المذار

220فلسحافلٌ متوذطٌ

مجمع عمان الجديد/مجمع اِغوار90
دوار /ارارة الحذبى المركزيٌ/فراس العجلونً.ش/قتجبى بن مذلم.ش/مجمع اِغوار

مجمع عمان الجديد/ابن النفجس.ش/الججش.ش/القبى
220فلسحافلٌ متوذطٌ
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مجمع عمان الجديد/مجمع اِغوار91

ارارة /عبدالحمجد ررف. ش/قريش. ش/قتجبى بن مذلم. ش/العروس. ش/مجمع اِغوار

ارارة /البوابٌ الرمالجٌ لجامعٌ الجرموك/دوار الجامعى/رفجق اررجدات. ش/اِذكان

مجمع عمان الجديد/اِمجر حذن. ش/الججش. ش/المحافظى

220فلسحافلٌ متوذطٌ

220فلسحافلٌ متوذطٌمجمع عمان الجديد/مجمع اِغوارمجمع عمان الجديد/مجمع اِغوار92

مجمع عمان الجديد/مجمع اِغوار93

رارع عبدالحمجد /رارع قريش/رارع قتجبى بن مذلم/رارع العروس/مجمعاِغوار

رارع /اراره المحافظى/دوار الجامعى/رارع رفجق اررجدات/اراره اِذكان/ررف

مجمع عمان الجديد/رارع اِمجر حذن/الججش

220فلسحافلٌ متوذطٌ

مجمع عمان الجديد/مجمع اِغوار94
دوار وزفً /فلذطجن.ش/ارارة مجمع اِغوار/الررجد.ش/مجمع اِغوار

مجمع عمان الجديد/اِمجر حذن.ش/الججش.ش/دوار القبى/الحزن.ش/بػداد.ش/التل
220فلسحافلٌ متوذطٌ

220فلسحافلٌ متوذطٌمجمع عمان الجديد/جامعٌ الجرموك/مجمع اِغوارمجمع عمان الجديد/مجمع اِغوار95

220فلسحافلٌ متوذطٌمجمع اِغوار/مجمع عمان الجديدمجمع اِغوار/مجمع عمان الجديد96

مجمع اِغوار/مجمع عمان الجديد97
فلذطجن يذارا الٍ رارع .ش/الججش.ش/اِمجر حذن.ش/مجمع عمان الجديد

مجمع اِغوار/الرونٌ.ش/الررجد
220فلسحافلٌ متوذطٌ

240فلسحافلٌ متوذطٌذرفجس داخل مدينٌ الرونٌذرفجس داخل مدينٌ الرونٌ الرمالج98ٌ

240فلسحافلٌ متوذطٌذرفجس داخل بجت رأسذرفجس داخل بجت رأس99

240فلسحافلٌ متوذطٌلجزل الٍ مدرذٌ المزار الثانويٌ للذكور و المدرذٌ الثانويٌ للبنات- المزار - ذراس المزار/ ذراس 100

250فلسحافلٌ متوذطٌذرفجس داخل حوارةذرفجس داخل حوارة101

250فلسحافلٌ متوذطٌ ذرفجس داخل النعجمىذرفجس داخل النعجمى102

250فلسحافلٌ متوذطٌالمزيريب/ اربد المزيريب/اربد103

250فلسحافلٌ متوذطٌعالجى/الرومر/ارباع/اربدعالجى/اربد104

250فلسحافلٌ متوذطٌاربد/عالجىاربد/عالجى105

المنطقٌ الػربجٌ/اربد106

فضل الدلقمونً  العوده .ش/ذطعان الحذن. ش/ذعد زغلول.ش: اِنطّق 

ذعجد حذن .ش/حارث.ش/ذالم بن معقل.ش/الزبجر بن العوام.ش/الكرامى.ش:

دير .ش/الكرامى.ش/الزبجر بن العوام.ش/ياذر بن عامر.ش/ذامً قزر.ش/الخديوي

ذعد زغلول حتٍ الموقف.ش/فضل الدلقمونً.ش/ياذجن

250فلسحافلٌ متوذطٌ

270فلسحافلٌ متوذطٌدير ابً ذعجد/كفر الماءدير ابً ذعجد/كفر الماء107

270فلسحافلٌ متوذطٌالمركز الزحً/دير يوذفذرفجس دير يوذف المركز الزح108ً

270فلسحافلٌ متوذطٌمذترفٍ اِمجرة رايٌ بنت الحذجن/دير ابً ذعجدمذترفٍ اِمجرة رايٌ بنت الحذجن/دير ابً ذعجد109

270فلسحافلٌ متوذطٌذرفجس داخل مدينٌ الحزنذرفجس داخل الحزن110
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270فلسحافلٌ متوذطٌدير ابً ذعجد/جفجندير ابً ذعجد/جفجن111

مذترفٍ اِمجره رايى/ذرفجس داخل بلدة دير ابً ذعجد112

باتجاه الرمال من خّل الرارع الرُجذً الٍ الدوار الواقع رمال /من المذجد الكبجر

المدرذٌ الثانويٌ لبنات دير ابً /قريٌ الذمط /مبنٍ متزرفجٌ اللواء مدخل البلدة 

مذترفٍ اِمجره رايى بنت الحذجن/ذعجد

270فلسحافلٌ متوذطٌ

الجوازات/ الرمثا 113
ش / ش العمري/ مػذلٌ الداود/ مجمع المدارس / ش جرش/المدارس الثانويٌ / الرمثا

موقع المذتنبت/ الجوازات / الوحدة
270فلسحافلٌ متوذطٌ

270فلسحافلٌ متوذطٌالباقوره- المدراج - الرمالجٌ - الرونٌ الباقوره- المدراج - الرونٌ الرمالجٌ 114

280فلسحافلٌ متوذطٌبجت رأس/اربدبجت رأس/اربد115

280فلسحافلٌ متوذطٌحواره- رارع الملك حذجن - رارع وزفً التل  - (بررى وذال )المجمع حواره- اربد 116

280فلسحافلٌ متوذطٌذرفجس داخل مدينٌ الطجبٌذرفجس داخل بلدة الطجب117ٌ

بررى/اربد118

يمجنا لجخدم -الرارع الرُجذً لبلدة بررى-عمان.ش-الوارمً.ش-مجمع بررى وذال

المرور امام مدرذٌ -والعودة باتجاه مضافٌ الزوالحى-الحً الجنوبً حتٍ مظلٌ البلديٌ

-عمر المختار.ش-الوارمً.ش)والعودة باتجاه مدينٌ اربد- بررى الثانويٌ للبنات

مجمع بررى وذال-وزفً التلَش

280فلسحافلٌ متوذطٌ

بجت راس/اربد119

مرورا بكفر جايز لجزبح مذاره فً رحلٌ العوده من قرارها /علعال/حكما/بجت رأس

بّط . ش/فضل الدلقمونً.ش/مثلث البجاضى/الٍ حديقٌ اربد 

مجمع تل اربد/الخلود.ش/فوعرا.ش/الروداء

280فلسحافلٌ متوذطٌ

مذترفٍ اِمجر رارد العذكري/مجمع اِغوار120

رفجق .ش/فراس العجلونً.ش/عبدالحمجد ررف.ش/مجمع اِغوار الجديد

مذترفٍ اِمجر رارد العذكري والعوده من نفس /ايدون /مجدان اِمجر حذن/اررجدات

المذار

280فلسحافلٌ متوذطٌ

مذترفٍ اِمجر رارد/اربد121
رارع عبدالقادر /(دوار الجامعى)رفجق اررجدات. مجدان ش/رارع رفجق اررجدات

رارع الحرمجن حجث الموقف/ارارة دوار اِذتقّل ذابقا/التل
280فلسحافلٌ متوذطٌ

بجت راس/اربد122
فوعرا والعوده بنفس . ش/بّط الروداء.ش/فضل الدلقمونً.ش/مثلث البجاضى/اربد

المذار
280فلسحافلٌ متوذطٌ

280فلسحافلٌ متوذطٌحً عجن القاطى/حً رأس التل/حً المجدان/حً البقعى الػربً/بجت رأس/اربدبجت رأس/اربد123

280فلسحافلٌ متوذطٌبجت رأس/رارع حكما/رارع النزهٌ/ثم مررق الٍ رارع ذعد زغلول/رارع حكمااربد/بجت رأس124

اربد/ بجت راس125
بّط .ش/فضل الدلقمونً.ش/مثلث البجاضى/بجت راس

مجمع تل اربد والعوده بنفس المذار/الخلود.ش/فوعرا.ش/الروداء
280فلسحافلٌ متوذطٌ

280فلسحافلٌ متوذطٌالفضججن/العرامرى/المنرجٌ/الرونٌ الرمالجٌالفضججن/ذرفجس الرونٌ الرمالج126ٌ

280فلسحافلٌ متوذطٌتقبل/اربدتقبل/اربد127
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مذترفٍ اِمجر رارد العذكري/ايدون/اربد128

مذترفٍ اِمجر رارد العذكري لجزبح موقفوا فً رارع - ايدون - اربد: اِنطّق 

اربد ويتابع مذاره  المقرر لى -عثمان بن عفان غرب تقاطع رارع رفجق اررجدات 

-ايدون-من مذاره الذابق:العودة .                                                    ذابقا 

-ايدون.ش-معاذ بن ابً ذفجان.ش-الججش.ش-عبدالقادر التل.ش-رفجق اررجدات.ش

.حجث الموقف-عثمان بن عفان.ش

280فلسحافلٌ متوذطٌ

مذترفٍ اِمجر رارد- ايدون - اربد 129
- رفجق اررجدات . ش - عبدالقادر التل . ش- النووي . ش- رارع عثمان بن عفان 

ايدون وبالعكس
280فلسحافلٌ متوذطٌ

290فلسحافلٌ متوذطٌجامعٌ العلوم و التكنولوججا/الرمثا/الطرة/الرجرة/عمراوه/ذنجبٌجامعٌ العلوم والتكنولوججا/الرمثا130

290فلسحافلٌ متوذطٌجامعٌ العلوم والتكنولوججا/ الرمثا جامعٌ العلوم والتكنولوججا/الرمثا131

290فلسحافلٌ متوذطٌوادي الجابس/المرارع/الزمالجٌ/دير ابً ذعجد/كفر الماء/كفر عوانوادي الجابس/كفر عوان132

290فلسحافلٌ متوذطٌاربد/زحراربد/زحر133

290فلسحافلٌ متوذطٌيبّ/مجمع دواُر بنً كنانىيبّ/مجمع دواُر بنً كنانى134

290فلسحافلٌ متوذطٌدير ابً ذعجد/ جنجن الزفا/ ارخجمدير ابً ذعجد/ ارخجم 135

290فلسحافلٌ متوذطٌوقاص/ الرونٌ الرمالجٌ وقاص- الرونٌ الرمالجٌ 136

290فلسحافلٌ متوذطٌالحً الرمالً/زحر/اربدزحر/ اربد137

290فلسحافلٌ متوذطٌمجمع عمان الجديد/ مجدان اِمجر حذن / الملك فجزل. ش/مجمع اِغوارمجمع عمان الجديد/ مجمع اِغوار 138

290فلسحافلٌ متوذطٌكفر يوبا/اربدكفر يوبا/اربد139

مذترفٍ اِمجره بديعٌ/ المجمع الرمال140ً

اِمجر .ش/رفجق اررجدات.ش/عرار.ش/فضل الدلقمونً.ش/المجمع الرمالً

/// مذترفٍ اِمجرة بديعٌ   والعودة/مركز التدريب المونً لّناث/الفارابً.ش/محمد

رفجق .ش/اِمجر محمد.ش/الفارابً.ش/مذترٍ اِمجرة بديعٌ

النزهٌ )ذطعان الحذن.ش/الوارمً.ش/العروبٌ.ش/الججش.ش/فراس.ش/اررجدات

المجمع الرمالً/فضل الدلقمونً.ش/(ذابقا

290فلسحافلٌ متوذطٌ

مجمع عمان الجديد/مجمع اِغوار141

مدارس دار /الرازي.ش/عبد الحمجد ررف.ش/الملك فجزل الثانً.ش/مجمع اِغوار

ويذتمر ررقا فً /دوار النذجم ذابقا/باتجاه مجدان اِمجر حذن/مذجد علجا التل/العلوم

وحتٍ مجمع عمان الجنوبً والعودة بنفس المذار/اِمجر الحذن.ش

290فلسحافلٌ متوذطٌ

مجمع عمان الجديد- مجمع اِغوار الجديد 142

-ارارة اِذكان - ارارة مخابز الذنبلى - عبدالحمجد ررف . ش- مجمع اِغوار الجديد 

- مدينٌ الحذن الرياضجٌ - اِمجر حذن . ش- دوار النذجم - رفجق اررجدات .  ش

مجمع عمان الجديد

290فلسحافلٌ متوذطٌ

300فلسحافلٌ متوذطٌدير ابً ذعجد/اِررفجٌدير ابً ذعجد/اِررفج143ٌ

300فلسحافلٌ متوذطٌضاحجٌ اِمجر رارد- المذترفٍ العذكري-ايدون- اربدضاحجٌ اِمجر رارد/اربد144

300فلسحافلٌ متوذطٌمرو/ اربد مرو/ اربد 145



التعرفٌ المذتخدمٌوحدة التعرفٌفٌُ المركبٌمذار الخطاذم الخطت

300فلسحافلٌ متوذطٌاربد لجزل الٍ حً علجا/ذالاربد/ذال146

300فلسحافلٌ متوذطٌلجزل الٍ مذترفٍ ايدون العذكري/ذرفجس داخل بلدة المزارمذترفٍ ايدون العذكري/ذرفجس بلدة المزار147

300فلسحافلٌ متوذطٌحً المظلومى/الحجاج/ذفجن/دار البارا/المنزورة/بلد الرجد/دير الريح/ذرفجس ملكاذرفجس ملكا والمنزوره وحً المظلومى148

300فلسحافلٌ متوذطٌمجمع دواُر بنً كنانى/كفرذوممجمع دواُر بنً كنانى/كفرذوم149

كفر يوبا/اربد150

مجمع /الحً الرمالً الررقً عن طريق رارع فلذطجن/كفر يوبا/اربد

اِمجر .ش/الروجد قاذم.ش/الملك حذجن.ش/طريق كفر يوبا القديم/فلذطجن.ش/اِغوار

منطقٌ /حً الذهجبٌ/حً الملك عبدهللا/عبدهللا بن الحذجن التقاطع المؤدي الٍ بلدة ناطفى

باتجاه رارع الذتجن /امام المعذكرات/مثلث كفريوبا القديم/الملك حذجن.ش/المعذكرات

مجمع اِغوار/الملك فجزل الثانً.ش/

300فلسحافلٌ متوذطٌ

300فلسحافلٌ متوذطٌكفر راكب/دير ابً ذعجدكفر راكب/دير ابً ذعجد151

300فلسحافلٌ متوذطٌمجمع دواُر بنً كنانى/حاتم مجمع دواُر بنً كنانى/حاتم152

300فلسحافلٌ متوذطٌاربد/لجزل الٍ قريٌ بررتا /الجرموك/ الخريبى/ الذجلى/ القزفىالقزفى/ اربد 153

300فلسحافلٌ متوذطٌمنطقٌ الذهبجٌ- كفر يوبا - اربد منطقٌ الذهبجٌ- كفر يوبا - اربد 154

مذترفٍ اِمجر رارد العذكري/المجمع الرمال155ً

-الملك حذجن.ش- عمر المختار.ش-عمر بن عبدالعزيز.ش-المجمع الرمالً:الذهاب

مذترفٍ -ايدون الرُجذً.ش-رفجق اررجدات.ش-عبدالقادر التل.ش-راتب البطاينى.ش

-مذترفٍ اِمجر رارد العذكري :اِمجر رارد العذكري                 اِياب 

-الملك عبدهللا الثانً.ش-عبدالقادر التل.ش-رفجق اررجدات.ش-ايدون الرُجذً.ش

المجمع الرمالً-فضل الدلقمونً.ش

300فلسحافلٌ متوذطٌ

اربد/ذوم156
الرارع /حً الطعامنى/حً الكنجذٌ/ابوحمجدة/حً الكذاُر/المذجد الجنوبً/البلدة/اربد

مثلث البلدة/المذجد الجنوبً /النعجم. ش /حً وماريا والنعجم/حً زماريا غربً/الرُجذً
320فلسحافلٌ متوذطٌ

320فلسحافلٌ متوذطٌ(حً التركمان)الحً الررقً /حكما / اربد حكما/اربد157

320فلسحافلٌ متوذطٌالموقف مجمع تل اربد/اربد /الخجريٌاربد/الخجري158ٌ

320فلسحافلٌ متوذطٌحكما/اربدحكما/اربد159

320فلسحافلٌ متوذطٌدير ابً ذعجد/بجت ايدسدير ابً ذعجد/ذرفجس بجت ايدس160

320فلسحافلٌ متوذطٌمجمع دواُر بنً كنانى/حريما/خرجامجمع دواُر بنً كنانى/خرجا161

320فلسحافلٌ متوذطٌحً مذجد الذّم الررقً/حكما/اربدحً مذجدالذّم الررقً/حكما/اربد162

320فلسحافلٌ متوذطٌدير ابً ذعجد/ تبنى دير ابً ذعجد/ تبنى 163

320فلسحافلٌ متوذطٌالمجمع الرمالً/مجمع دواُر بنً كنانىالمجمع الرمالً/مجمع دواُر بنً كنانى164

320فلسحافلٌ متوذطٌجمحا/ اربد جمحا/اربد165

320فلسحافلٌ متوذطٌحً مذجد الذّم الررقً/ من بلدة حكما/ الحً الررقً/حكما/ اربد(حً الذّم الررقً)حكما/ اربد166
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330فلسحافلٌ متوذطٌالزريح/اربدالزريح/اربد167

330فلسحافلٌ متوذطٌهام/اربدهام/اربد168

330فلسحافلٌ متوذطٌبنً كنانى/مجمع الدواُر /المدرذٌ الراملى/ذحممجمع الدواُر بنً كنانى/ذحم 169

الزريح/اربد170
عبدالقادر .ش/الوارمً.ش/مفلح اذعد البطاينى.ش/الملك حذجن.ش/الزريح

مجمع بررى حجث الموقف/وزفً التل.ش/الحذجنً
330فلسحافلٌ متوذطٌ

330فلسحافلٌ متوذطٌالحزن/اربدالحزن/ اربد171

330فلسحافلٌ متوذطٌمجمع دواُر بنً كنانى/حريما/ خرجاحريما/خرجا172

330فلسحافلٌ متوذطٌاربد/جججناربد/جججن173

330فلسحافلٌ متوذطٌذما الروذان/اربدذما الروذان/اربد174

330فلسحافلٌ متوذطٌلجزل الٍ الحً الجنوبً من بلدة الحزن- الحزن /اربدالحزن/اربد175

اربد/الزريح176
- رارع اِمجر حذن -رارع الملك حذجن - رارع الوارمً - مجمع بررى وذال 

الزريح-رارع البتراء
330فلسحافلٌ متوذطٌ

330فلسحافلٌ متوذطٌاربد/ام الجدايل الرمالجٌ والجنوبجٌاربد/ام الجدايل الرمالجٌ والجنوبج177ٌ

330فلسحافلٌ متوذطٌ(طريق حواره)مدينٌ الراحنات/اربدمدينٌ الراحنات/اربد178

بجت يافا/اربد179
والعوده  /(مجمع اِغوار )بجت يافا /اربد/اِنطّق من الموقف المخزص للبازات

بنفس المذار
330فلسحافلٌ متوذطٌ

330فلسحافلٌ متوذطٌاربد/بجت يافااربد/بجت يافا180

الزريح/ مجمع بررى 181
ش / ش راتب البطاينى/ش الملك حذجن/ش عمر المختار/ش الوارمً/مجمع بررى

الزريح/مثلث الحزن/الججش
330فلسحافلٌ متوذطٌ

330فلسحافلٌ متوذطٌاربد/كفر رحتااربد/كفر رحتا182

330فلسحافلٌ متوذطٌمدينٌ الحذن الزناعجٌ/الرمثامدينٌ الحذن الزناعجٌ/الرمثا183

المزاهر/ الحزن/اربد184

المزاهر والعودة نفس مذار البازات العاملٌ علٍ خط - الحزن - اربد :اِنطّق

مثلث مخجم الروجد  عزمً المفتً والعودة - اربدالحزن وتكون نوايٌ الخط هً المزاهر 

الحزن-الٍ مدينٌ الحزن ثم متابعٌ الذجر مع البازات العاملٌ علٍ خط اربد

330فلسحافلٌ متوذطٌ

330فلسحافلٌ متوذطٌابو اللوقس/اربدابو اللوقس/اربد185

330فلسحافلٌ متوذطٌفوعرا/اربدفوعرا/اربد186

330فلسحافلٌ متوذطٌالحزن - (مجمع الرجد خلجل )اربد الحزن / (مجمع الرجد خلجل )اربد 187

330فلسحافلٌ متوذطٌعزريت/اربدعزريت/اربد188

الرمثا- الطره 189
رارع الملك - رارع وزفً التل - الرمثا من خّل رارع ذعجد بن زيد - الطره 

المجمع والعوده من نفس المذار- رارع زيد بن حارثى - رارع غزه - عبدهللا 
330فلسحافلٌ متوذطٌ

350فلسحافلٌ متوذطٌجامعٌ العلوم والتكنولوججا/ الحزن جامعٌ العلوم والتكنولوججا/الحزن190
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350فلسحافلٌ متوذطٌجحفجى/اربدجحفجى/اربد191

350فلسحافلٌ متوذطٌكفرعان- اربدكفرعان/اربد192

350فلسحافلٌ متوذطٌالحً الجنوبً/اربد/حبكااربد/حبكا193

360فلسحافلٌ متوذطٌخرجا-حريما -اربدخرجا-حريما -اربد194

360فلسحافلٌ متوذطٌحوفا الوذطجٌ- مثلث حوفا الوذطجٌ - طريق اِغوار القديم - اربد حوفا الوذطجٌ- اربد 195

360فلسحافلٌ متوذطٌقمجم- طريق اِغوار القديم - اربد قمجم/اربد196

360فلسحافلٌ متوذطٌاربد/ناطفىاربد/ناطفى197

360فلسحافلٌ متوذطٌعلعال وبالعكس/اربدعلعال/اربد198

360فلسحافلٌ متوذطٌمخجم الروجد عزمً المفتً/اربدمخجم الروجد عزمً المفتً/اربد199

360فلسحافلٌ متوذطٌاربد/الحزن/حً المزاهر/مخجم الروجد عزمً المفتًاربد/مخجم الروجد عزمً المفت200ً

360فلسحافلٌ متوذطٌاربد/مخجم الروجد عزمً المفتًاربد/مخجم الروجد عزمً المفت201ً

360فلسحافلٌ متوذطٌحور/اربدحور/اربد202

360فلسحافلٌ متوذطٌدير ابً ذعجد/كفر ابجلدير ابً ذعجد/كفر ابجل203

360فلسحافلٌ متوذطٌالموقف مجمع تل اربد/ اربد / علعال اربد/ علعال 204

360فلسحافلٌ متوذطٌخرجا لتزل الٍ حً المنطار/حربما/اربدخرجا/حريما/اربد205

360فلسحافلٌ متوذطٌويزل الٍ مجمع ذرفجس الحً الرمالً جانب ظور التل/كفر جايز/اربدكفر جايز/اربد206

360فلسحافلٌ متوذطٌخرجا لتزل الٍ حً المنطار/حريما/اربدخرجا/حريما/اربد207

360فلسحافلٌ متوذطٌمخجم الروجد عزمً المفتً - (مجمع الرجد خلجل )اربدمخجم الروجد عزمً المفتً /(مجمع الرجد خلجل )اربد208

360فلسحافلٌ متوذطٌجامعٌ العلوم والتكنولوججا/ النعجمٌ جامعٌ العلوم والتكنولوججا/ النعجمٌ 209

360فلسحافلٌ متوذطٌدوقره/اربددوقره/اربد210

360فلسحافلٌ متوذطٌاربد لجزل الٍ قريٌ بررتا- القزفى - الذجلى - الخريبٌ اربد- الخريبٌ 211

370فلسحافلٌ متوذطٌدير ابً ذعجد/كفرعواندير ابً ذعجد/كفرعوان212

370فلسحافلٌ متوذطٌمجمع الدواُر بنً كنانى/ملكامجمع الدواُر بنً كنانى/ملكا213

370فلسحافلٌ متوذطٌاذكان العاملجن فً جامعٌ الجرموك/اربداذكان العاملجن فً جامعٌ الجرموك/اربد214

370فلسحافلٌ متوذطٌدير الذعنى/اربددير الذعنى/اربد215

370فلسحافلٌ متوذطٌالزويى/ خرجا/ حريما/ اربدالزويى/ اربد 216

370فلسحافلٌ متوذطٌاربد طريق زمد/ المزار اربد/ المزار 217

370فلسحافلٌ متوذطٌاربد/ المزار الرمالً اربد/ المزار الرمالً 218

390فلسحافلٌ متوذطٌحبراص/اربدحبراص/اربد219

390فلسحافلٌ متوذطٌالخراج/زجدور /كفر اذد/رارع الذّم / اربدالخراج/زجدور/كفر اذد/اربد220

390فلسحافلٌ متوذطٌالرمثا/جامعٌ العلوم والتكنولوجبا/البويضىالرمثا/البويضى221

390فلسحافلٌ متوذطٌقم- طريق اِغوار القديم - اربد قم- اربد 222
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390فلسحافلٌ متوذطٌالخراج/رارع الذّم / اربدالخراج/اربد223

390فلسحافلٌ متوذطٌالمقارن/الجرموك/الذجلى/القزفى/ اربد المقارن/ اربد 224

رطنا- الحزن - اربد 225

مجدان فوزي /راتب البطاينٌ.ش/حذن الوضجبً.ش/(مجمع الرجد خلجل)اربد:الذهاب

متزرفجٌ لواء .ش/مركز امن بنً عبجد(طريق الحزن)الملك عبدهللا الثانً.ش/الملقً

اِنعطاف يذارا حتٍ يزل طريق /مدرذٌ الروم الكاثولجك المختلطٌ/بنً عبجد

ثم اِنعطاف يذارا حتٍ بدايٌ طريق رطنا وكتم من امام مدارس العود حتٍ /البترول

اِنعطاف يمجنا باتجاه وذط الحزن من /البترول.ش/رطنا:الوزول الٍ رطنااِياب

مركز امن بنً /متزرفجٌ لواء بنً عبجد.ش/امام مدرذٌ الروم الكاثولجك المختلطٌ

اِمٌالعربجٌ.ش/مجدان القبٌ/الملك عبدهللا الثانً.ش(طريق الحزن)عبجد

390فلسحافلٌ متوذطٌ

400فلسحافلٌ متوذطٌذموع/اربدذموع/اربد226

400فلسحافلٌ متوذطٌجامعٌ العلوم والتكنولوججا/اربدجامعٌ العلوم والتكنولوججا/اربد 227

400فلسحافلٌ متوذطٌكتم/اربدكتم/اربد228

400فلسحافلٌ متوذطٌكتم دون التوقف فً الحزن/اربدكتم/اربد229

400فلسحافلٌ متوذطٌاربد/دير يوذفاربد/دير يوذف230

400فلسحافلٌ متوذطٌكفر اذد/رارع الذّم  / (مجمع اِغوار)اربدكفر اذد/(مجمع اِغوار)اربد231

400فلسحافلٌ متوذطٌبررتا/المقارن/الخريبى/الجرموك/الذجلى/القزفى/ اربد الجرموك/الخربى/الذجلى/ اربد 232

420فلسحافلٌ متوذطٌالطجبى/اربدالطجبى/اربد233

430فلسحافلٌ متوذطٌوالحً الرمالً الػربً من بلدة يبّ (ثريا )لتزل الٍ الحً الررقً / يبّ/ اربد يبّ/اربد234

430فلسحافلٌ متوذطٌاربد/كفرذوماربد/كفرذوم235

430فلسحافلٌ متوذطٌاربد/ ابدر اربد/ابدر236

430فلسحافلٌ متوذطٌالطجبٌ دون الدخول الٍ هذه القرى/دير الذعنٌ/بجت يافا/كفريوبا/مجمع اِغوارالطجبٌ/مجمع اِغوار237

430فلسحافلٌ متوذطٌ(طريق عجلون  )اربد /زمداربد/زمد238

440فلسحافلٌ متوذطٌدير ابً ذعجد/جديتاديرابً ذعجد/جديتا239

440فلسحافلٌ متوذطٌاربد/حاتماربد/حاتم240

440فلسحافلٌ متوذطٌابذر ابو علً/اربدابذر ابو علً/اربد241

440فلسحافلٌ متوذطٌاذعره/اربداذعره/اربد242

460فلسحافلٌ متوذطٌاربد/حرثااربد/حرثا243

460فلسحافلٌ متوذطٌزجدور/رارع الذّم / اربدزجدور/اربد244

460فلسحافلٌ متوذطٌالرونٌ الرمالجٌ/الرجد حذجن/المعبر الرمالً/المرارعالرونٌ الرمالجٌ/المرارع 245

460فلسحافلٌ متوذطٌالمجمع الرمالً اربد/حبراص/يبّ/ الرفجداربد/الرفجد246
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460فلسحافلٌ متوذطٌمدينٌ الحذن الزناعجٌ/ مثلث الرمثا/ اربد مدينٌ الحذن الزناعجٌ/اربد247

460فلسحافلٌ متوذطٌكفر كجفجا/اربدكفر كجفجا/اربد248

460فلسحافلٌ متوذطٌ(اذكان جلجّ  )ذمر لتزل الٍ اذكان المكرمٌ الملكجٌ الذامجٌ / اربدذمر/ اربد249

460فلسحافلٌ متوذطٌاربد/ النعجمى اربد/ النعجمى250

460فلسحافلٌ متوذطٌجنجن الزفا/ اربد جنجن الزفا/ اربد 251

460فلسحافلٌ متوذطٌالنعجمى/ اربدالنعجمى/اربد252

460فلسحافلٌ متوذطٌعنبى/المزار/اربدعنبى/اربد253

460فلسحافلٌ متوذطٌذنجبٌ/عمراوه/الرجره/الطره/الرمثاذنجبٌ/الرمثا254

460فلسحافلٌ متوذطٌاربد/المرجم/بجر الدالجٌ/عزجم/زنعاراربد/زنعار255

460فلسحافلٌ متوذطٌمحمع الدواُر/اِذكان/ام قجس مجمع الدواُر بنً كنانى/ام قجس 256

460فلسحافلٌ متوذطٌعنبى/اربدعنبى/اربد257

470فلسحافلٌ متوذطٌالبويضٌ/ اربد البويضٌ/ اربد 258

470فلسحافلٌ متوذطٌزما/اربدزما/اربد259

470فلسحافلٌ متوذطٌاربد/مندحمندح/اربد260

470فلسحافلٌ متوذطٌزما/الطجبى/اربدزما/اربد261

480فلسحافلٌ متوذطٌالرونٌ الرمالجٌ/المرزةالرونٌ الرمالجٌ/ المرزة 262

زمال/اربد 263

الٍ الحً  (ررق المدرذٌ الثانويٌ للبنات)زمال لتزل من مثلث البلد الررقً/اربد 

ومنى الٍ الحً الجنوبً  (المركز الزحً/ المذجد الررقً )الررقً الجديد 

اربد/ومتابعٌ مذاره الٍ نوايٌ البلدة (مدرذٌ الذكور الجنوبجٌ)الػربً

480فلسحافلٌ متوذطٌ

480فلسحافلٌ متوذطٌذحم/اربدذحم/اربد264

زمال/اربد265

الٍ الحً (ررق المدرذٌ الثانويٌ للبنات)زمال لتزل الٍ مثلث البلد الررقً/اربد

مدرذٌ )ومنى الٍ الحً الجنوبً الػربً (المركز الزحً-المذجد الررقً)الررقً

ومنى الٍ (منزل عبد العزيز الخطايبى)ومتابعٌ مذاره الٍ نوايٌ البلده(الذكور الثانويٌ

مدرذٌ البنات /جنب البلديٌ(القديم)الرارع الرُجذً وررق باتجاه المذجد الػربً

مثلث البلده ومنى الٍ مدينٌ اربد/الثانويٌ

480فلسحافلٌ متوذطٌ

480فلسحافلٌ متوذطٌاربد/الرمثااربد/الرمثا266

480فلسحافلٌ متوذطٌذحم/ذمر/اربدذحم/ذمر/اربد267

480فلسحافلٌ متوذطٌالرمثا/اربدالرمثا/اربد268

480فلسحافلٌ متوذطٌعن طريق رارع اِمجر حذن- اربد/الرمثااربد/الرمثا269

510فلسحافلٌ متوذطٌاربد/الذمط/مرحبااربد/مرحبا270

510فلسحافلٌ متوذطٌمرورا ببلدة ذحم/العرى/اربدالعرى/اربد271
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520فلسحافلٌ متوذطٌدير ابً ذعجد/اربددير ابً ذعجد/اربد272

520فلسحافلٌ متوذطٌالقبو/ام تجنى/حً ذجفجن/حً البارا/المنزورة/ اربدحً القبو/حً ذجفجن/المنزوره/اربد 273

530فلسحافلٌ متوذطٌاربد/تبنىاربد/تبنى274

530فلسحافلٌ متوذطٌاربد/عقربااربد/عقربا275

530فلسحافلٌ متوذطٌمخربا/ اربد مخربا/اربد276

دير ابً ذعجد / (مجمع اِغوار)اربد277
دير ابً ذعجد دون /ذموع/مثلث دير الذعنٌ/بجت يافا/كفر يوبا/(مجمع اِغوار)اربد

الدخول الٍ هذه القرى
530فلسحافلٌ متوذطٌ

ملكا/اربد278

حً ام  - (لػايٌ مذجد بلد الرجد )حً بلد الرجد- ارارة مثلث ملكا )اربد داخل بلدة ملكا

 (لػايٌ مذجد األبرار)الحً الررقً  - (لػايٌ مذجد دار الرحمى)حً دير الريح- الخجر 

(حً الذول الجوانً والعودة للرارع الرُجذً - (لػايٌ مذجد الػربً)الحً الػربً- 

540فلسحافلٌ متوذطٌ

550فلسحافلٌ متوذطٌكفر الماء/اربدكفر الماء/اربد279

550فلسحافلٌ متوذطٌجفجن/اربدجفجن/ اربد 280

550فلسحافلٌ متوذطٌبررى/ذال/مرورا فً قرى المػجر/اربد/الرجرة/عمراوه/ذنجبٌاربد/ ذنجبٌ 281

550فلسحافلٌ متوذطٌبررى/ذال/رريطى عدم التقاط الركاب من قرى المػجر/اربد/الرجره/عمراوه/ذنجبٌاربد- ذنجبى 282

550فلسحافلٌ متوذطٌزوبجا/ اربد زوبجا/ اربد 283

550فلسحافلٌ متوذطٌجامعٌ العلوم والتكنولوججا/مجمع الرجد خلجلجامعٌ العلوم والتكنولوججا/مجمع الرجد خلجل284

550فلسحافلٌ متوذطٌجامعٌ العلوم والتكنولوججا/ مجمع الرجد خلجل جامعٌ العلوم والتكنولوججا/ مجمع الرجد خلجل 285

550فلسحافلٌ متوذطٌجامعٌ العلوم والتكنولوججا/مجمع اِغوارجامعٌ العلوم والتكنولوججا/مجمع اِغوار286

550فلسحافلٌ متوذطٌالثّثجن الررقً الٍ الجامعى. ش/دوار الملكٌ نور /الطريق الخارججٌ/المجمع الرمالًجامعٌ العلوم/المجمع الرمال287ً

جامعٌ العلوم/المجمع الرمال288ً
الثّثجن الررقً ومن ثم الٍ .ش/الطريق الخارجً لدوار المكلٌ نور/المجمع الرمالً

جامعٌ العلوم والتكنولوججا
550فلسحافلٌ متوذطٌ

570فلسحافلٌ متوذطٌام قجس/اربدام قجس/اربد289

580فلسحافلٌ متوذطٌاربد/ابو القجناربد/ابو القجن290

590فلسحافلٌ متوذطٌبجت ايدس/اربد بجت ايدس/اربد 291

610فلسحافلٌ متوذطٌجديتا/دير ابً ذعجد/اربدجديتا/اربد292

610فلسحافلٌ متوذطٌالرونٌ الرمالجٌ/العدذجٌ/المخجبٌ الفوقا/المخجبٌ التحتا/اربدالرونٌ الرمالجٌ/اربد293

610فلسحافلٌ متوذطٌالرونٌ الرمالجٌ/وحدات الّجُجن/اربدالرونٌ الرمالجٌ/اربد294

610فلسحافلٌ متوذطٌالباقوره/الرونٌالرمالجٌ/وحدات الّجُجن/اربدالرونٌ الرمالجٌ/اربد295

610فلسحافلٌ متوذطٌاربد/الرونٌ الرمالجٌاربد/الرونٌ الرمالج296ٌ

610فلسحافلٌ متوذطٌالرونٌالرمالجٌ/اربدالرونٌ الرمالجٌ/اربد297
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630فلسحافلٌ متوذطٌالذبجرة/ابو هابجل/الرونٌ الرمالجٌالذبجره/الرونٌ الرمالج299ٌ

630فلسحافلٌ متوذطٌالباقوره/اربدالباقوره/اربد300

640فلسحافلٌ متوذطٌاربد/الرمثا/الطرة/الرجرةالرجرة/اربد301

640فلسحافلٌ متوذطٌاربد/ذموع/دير ابً ذعجد/اِررفجٌاربد/اِررفجٌ 302

640فلسحافلٌ متوذطٌكفر راكب/اربدكفر راكب/اربد303

640فلسحافلٌ متوذطٌاِررفجٌ/اربداِررفجٌ/اربد304
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660فلسحافلٌ متوذطٌاربد/كفرعواناربد/كفرعوان307
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680فلسحافلٌ متوذطٌالمخجبٌ الفوقا/اربدالمخجبٌ الفوقا/اربد310

680فلسحافلٌ متوذطٌالحمى/ام قجس /اربدالحمى/اربد311

680فلسحافلٌ متوذطٌالمخجبى/ام قجس/اربدالمخجبى/اربد312

680فلسحافلٌ متوذطٌالحمى/اربدالحمى/اربد313

680فلسحافلٌ متوذطٌاربد/وقاصاربد/وقاص314

700فلسحافلٌ متوذطٌكريمى/وادي الريان/الرونٌ الرمالجٌكريمى/الرونٌ الرمالج315ٌ

700فلسحافلٌ متوذطٌالرونٌ الرمالجٌ/ذلجخات/كريمىالرونٌ الرمالجٌ/كريمى316

700فلسحافلٌ متوذطٌعن طريق ارحابا/اربد/جديتااربد/جديتا317

700فلسحافلٌ متوذطٌاربد/جديتااربد/جديتا318

750فلسحافلٌ متوذطٌالحراويى- الجذوره - تل اِربعجن - قلجعات -اربدالرجد حذجن/اربد319

850فلسحافلٌ متوذطٌاربد/مثلث الرونٌ/المرارع/طبقٌ فحل اربد/طبقٌ فحل320

850فلسحافلٌ متوذطٌاربد/حّوهاربد/حّوه321

900فلسحافلٌ متوذطٌاربد/مجمع اِغوار/المنرجٌ/وقاص/الرجد حذجن/المرارع/وادي الجابس اربد/وادي الجابس322

900فلسحافلٌ متوذطٌاذكان وادي الريان/اربداذكان وادي الريان/اربد323

900فلسحافلٌ متوذطٌوادي الجابس/الرونٌ الرمالجٌ/ اربدوادي الجابس/اربد324

900فلسحافلٌ متوذطٌوادي الجابس/الزمالجٌ/المرارع /الحراويى/تل اِربعجن/اربدوادي الجابس/اربد325

900فلسحافلٌ متوذطٌوادي الجابس/المنرجى/الرونٌ الرمالجٌ/اربدوادي الجابس/اربد326

950فلسحافلٌ متوذطٌالمرارع/الحراويى /الرجد حذجن/الرونٌ الرمالجٌ/ اربدالمرارع/اربد327
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950فلسحافلٌ متوذطٌالمرارع دون الدخول الٍ الرونٌ الرمالجٌ/اربدالمرارع/اربد328

950فلسحافلٌ متوذطٌالمرارع/الرجد حذجن/الرونٌ الرمالجٌ/اربدالمرارع/اربد329

950فلسحافلٌ متوذطٌالمرارع/اربدالمرارع/اربد330

950فلسحافلٌ متوذطٌاربد/مثلث الرونٌ الرمالجٌ/المرارع/طبقٌ فحلالمرارع/اربد331

1.10دينارحافلٌ متوذطٌاربد/مزار ابو عبجدهاربد/مزار ابو عبجده332

1.25دينارحافلٌ متوذطٌمثلث دامجا/اربدمثلث دامجا/اربد333

1.00دينارحافلٌ متوذطٌوادي الجابس/عجلون/اربدوادي الجابس/اربد334

1.05دينارحافلٌ متوذطٌوادي الجابس/المرارع/تل اِربعجن/وقاص/اربدوادي الجابس/اربد335

1.05دينارحافلٌ متوذطٌكريمى/الرجد حذجن/اِغوار/اربدكريمى/اربد336

1.05دينارحافلٌ متوذطٌكريمى/الرونٌ الرمالجٌ/اربدكريمى/اربد337

1.05دينارحافلٌ متوذطٌكريمى/اربدكريمى/اربد338

التذاذجى/البارحى/اربد339

الثورة العربجٌ .ش/عطجى باتجاه المذلد .الٍ ش (غرب المخبز الفنً)رارع الوارمً

مالك .ش/عباده بن قجس.ش/انقره. حً ابان  العوده  ش/العرين. ش/(دار الحجاه)الكبرى 

خالد بن .ش/ذو النورين.ش/حً القدس/محمد عبده.ش/هانً بن مذعود.ش/بن دينار

الولجد حجث الموقف

190فلسحافلٌ عمومجٌ

260فلسحافلٌ عمومجٌجامعٌ العلوم و التكنولوججا/الرمثا/الطرة/الرجرة/عمراوه/ذنجبٌجامعٌ العلوم والتكنولوججا/الرمثا340

360فلسحافلٌ عمومجٌمخجم الروجد عزمً المفتً/اربدمخجم الروجد عزمً المفتً/اربد341

390فلسحافلٌ عمومجٌمذترفٍ الملك عبدهللا المؤذس- الرمثا مذترفٍ الملك عبدهللا المؤذس- الرمثا 342

400فلسحافلٌ عمومجٌجامعٌ العلوم والتكنولوججا/اربدجامعٌ العلوم والتكنولوججا/اربد 343

480فلسحافلٌ عمومجٌالرمثا/اربدالرمثا/اربد344

500فلسحافلٌ عمومجٌجامعٌ العلوم والتكنولوججا/مجمع الرجد خلجلجامعٌ العلوم والتكنولوججا/مجمع الرجد خلجل345

550فلسحافلٌ عمومجٌجامعٌ العلوم والتكنولوججا/ مجمع الرجد خلجل جامعٌ العلوم والتكنولوججا/ مجمع الرجد خلجل 346

550فلسحافلٌ عمومجٌالباقوره/اربدالباقوره/اربد347

580فلسحافلٌ عمومجٌمذترفٍ الملك عبدهللا المؤذس عن طريق رارع البتراء- مجمع عمان الجديد مذترفٍ الملك عبدهللا المؤذس- مجمع عمان الجديد 348

650فلسحافلٌ عمومجٌالحراويى- الجذوره - تل اِربعجن - قلجعات -اربدالرجد حذجن/اربد349
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