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[06:50]رغدان

 

[08:50][12:45]

 

جامعة فيالدلفيا....شارع االردن ....شارع االستقالل ....شارع اتوتستراد عمان الزرقاء....اشارة المحطة ....مخبز زهران  [04:10] [02:15]

[12:45][11:00][12:00][08:50] [08:10][07:00]اربد

 

جامعة فيالدلفيا.... طريق عمان اربد .... جسر النعيمه .... طريق الحصن .... موقف فيالدلفيا بجانب مجمع عمان الجديد  [04:10] [02:15]

جامعة فيالدلفيا.... طريق عمان اربد .... جسر النعيمه .... طريق الحصن .... المركز الصحي  [04:10][07:00]الصريح

[12:45][08:50][06:50]السلط

 

[02:15] [04:10] 

جامعة .... طريق عمان اربد .....دوار البقعه ....االقمار الصناعية .... شارع الحلو....البركه .....جامعة عمان االهلية ....سوق دبابنه ....ضاحية المهندسين .......نقب الدبور.....مجمع السلط 
فيالدلفيا

 [04:10][06:30]الصبيحي

جامعة .... طريق عمان اربد .....دوار البقعه ....االقمار الصناعية .... شارع الحلو....البركه ....جامعة عمان االهلية....سوق دبابنه .... مجمع المناصير ..... مثلث العارضة ......المؤسسة المدنيه
فيالدلفيا

[12:45][08:45][06:45]الزرقاء البلد

 

جامعة فيالدلفيا.... شارع االردن .... ام رمانه .... طريق بيرين .......دوار الدلة.....كازية النزهة.....المحكمة ..... اشارة البريد ....نزول حي الضباط....المجمع الجديد [04:10] [02:15]

[12:45][08:45][06:45]الزرقاء الجديدة

 

جامعة فيالدلفيا.... جبه .... المصطبه .... طريق جرش .... شارع السخنه .... دوار معصوم  ..... 36شارع .... حديقة البنك العربي  [04:10] [02:15]

[08:45][06:45]ياجوز

 

جامعة فيالدلفيا.... شارع االردن ......اشارة النبعه ........ صالة السالم ........الدفاع المدني......مستشفى االمير فيصل.....اشارة الجبل ....مثلث عوجان [04:10] [02:15]

[12:45][08:30][07:30]جرش

 

جامعة فيالدلفيا.... طريق السيل .... اشارة الجبارات .... الشارع الرئيسي باب عمان .... المجمع الجديد [04:10] [02:10]

جامعة فيالدلفيا.... شارع عمان اربد ......المشاتل......نزول صافوط....دوار صويلح  [04:10][08:30][07:00]صويلح

جامعة فيالدلفيا....شارع االردن ........ شارع االستقالل ....... دوار الداخلية ........مدرسة سكينة[07:00]جبل الحسين

[07:10]جبل عمان

 

جامعة فيالدلفيا....دوار خلدا ........ دوار مكة ....الدوار الثامن ...... الدوار السادس .... الدوار الخامس   [02:10]

جامعة فيالدلفيا.... شارع االردن ...... استقالل مول......كازية االستقالل......جسر القصور....اشارة اقليم الوسط[07:00]ضاحية االقصى

[12:45][08:30][07:30]عين الباشا

 

جامعة فيالدلفيا.... طريق عمان اربد .....مدخل مخيم البقعة....موقف البقعة....دوار عين الباشا .... مدرسة عين الباشا  [04:10] [02:15]

[12:45][08:30][07:30]البقعة

 

جامعة فيالدلفيا.... طريق عمان اربد .....مدخل مخيم البقعة....موقف البقعة [04:10] [02:15]

[12:45][08:30][07:20]ابو نصير

 

جامعة فيالدلفيا.... شارع االردن .... جسر المدينه الترفيهيه .... السوق التجاري  [04:10] [02:15]

جامعة فيالدلفيا.... شارع عمان اربد .......الكنيسة ......المشاتل......نزول صافوط[07:30]صافوط

[12:45][09:00][08:10][06:50]طبربور

 

جامعة فيالدلفيا.... شارع االردن .....طريق ياجوز.... نزول النبعه .... طارق مول .... كشك الشرطه  [04:10] [02:15]

[07:00](1)عجلون 

 

[02:15] [04:10] 
جامعة فيالدلفيا.... طريق السيل .... اشارة الجبارات .... الشارع الرئيسي باب عمان .... عنجرة.... مجمع عين البستان ....  كفرنجه 

[07:00](2)عجلون 

 

[02:15] [04:10] 
الشارع الرئيسي... جرش .... ريمون ... ساكب .... عنجرة ... عجلون 

جامعة فيالدلفيا.... شارع اربد عمان .... اشارة الجبارات ... مخيم غزة  [04:10][07:00]مخيم غزة

جامعة فيالدلفيا.... طريق عمان اربد .... جسر النعيمه .... جامعة العلوم والتكنولوجيا  [04:10][07:00]الرمثا

جامعة فيالدلفيا.... طريق عمان اربد .... جسر جرش .... مثلث الدجانيه ......ارحاب ....مجمع المفرق  [04:10][07:00]المفرق
جامهة فالدلفيا.... دوار صويلح  .... شارع المدينه الطبيه .... الدوار الثامن .... ضاحية الياسمين .... دوار الزهور  [04:10][07:00]الزهور

جامهة فالدلفيا.... دوار صويلح  .... شارع المدينه الطبيه .... الدوار الثامن ....دوار البرديني ......مرج الحمام.... دوار الدلة .... مجمع ناعور  [04:10][06:45]مرج الحمام/ناعور

جامعة فيالدلفيا.... دوار صويلح .... دوار الكماليه .... ماحص .... الفحيص  [04:10][07:00]الفحيص/ماحص

[12:45][11:30][12:20][11:20][10:20][09:20][08:30][07:20]الجامعه االردنيه

 

[02:15] [04:10] 
جامعة فيالدلفيا.... شارع االردن ... جسر مدينة الجبيهة الترويحية......اشارة الجبيهة ...المؤسسة االستهالكية المدينة ....موقف جامعة فيالدلفيا بجانب اشارة الدوريات 

***   لخطوط اربد و طبربور تكون ايام االحد و الثالثاء و الخميس فقط810الجوالت االضافيه الساعة   *** 

الخط مسير اتجاه فيالدلفيا من الجوالتالمواقع من الجوالت
اسم الخط


