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480فلسحافلة متوسطةوادي موسٍ/الطجبى/الراجفوادي موسٍ/الراجف10

520فلسحافلة متوسطةمعان/بسطىمعان/بسطى11

520فلسحافلة متوسطةعن الطريق الصحراوي/معان/المريػٌمعان/المريػ12ٌ

530فلسحافلة متوسطةمعان/ايلمعان/ايل13

540فلسحافلة متوسطةمعان-اسمنت الجنوب-الفججج/مرورا بقريٌ مضجبع/طريق المزارع/الجرباءمعان/الجرباء14
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