
موعد االنطالقرقم الحافلةالشركةخط السير بالتدريجالوحدةالمنطقةم

باؼ هبيررفذ الغركية1
ؽالح )صوار الغرقي - مفترق املغروع - مفترق عضهان أبى طه - برج عـى- صوار العىصة 

(مضرصة الغهيض أبى خميض)مفترق ألاوروبي ثم  - (الضيً
ؽباخا 30172288:30عرهة خافل

باؼ هبيررفذ الغربية2
الطريم )زربة العضش - صوار الىجمة - صوار العىصة - الحي الضعىصي - صوار الغريس 

(مضرصة الغهيض أبى خميض)مفترق ثكىىلىجيا ثم - صوار ميراج  - (الغربية
ؽباخا 30156288:30عرهة خافل

باؼ هبيررفذ الغربية3
الطريم )زربة العضش - صوار الىجمة - صوار العىصة - الحي الضعىصي - صوار الغريس 

(مضرصة الغهيض أبى خميض)مفترق ثكىىلىجيا ثم - صوار ميراج  - (الغربية

عرهة ايلياء 

الطيبة
ؽباخا 30107288:30

باؼ هبيرزاهيىوط الغربية4
مضرصة )صوار بني صهيال ثم  - (البلض)عمارة جاصر - الغئىون الاجتماعية - الظهرة 

(الغهيض أبى خميض
ؽباخا 30385289:00عرهة صيارات غسة

باؼ هبيرزاهيىوط الغربية5

مسجض عبضهللا عسام - مسجض الكتيبة  - (البلض)مضرصة خيفا  - (الهالل)حي الامل 

مضرصة الغهيض أبى )مفترق مضيىة خمض الغربية ثم - الربىات الغربية  - (الضطر الغربي)

(خميض

ؽباخا 30391289:00عرهة صيارات غسة

باؼ هبيرزاهيىوط الغركية6
صوار بني صهيال - مدطة عؾفىر - صوار عبضان الكبيرة البلضية - زساعة مسجض الؾفىة 

(مضرصة الغهيض أبى خميض)صوار بني صهيال ثم  - (الضىق)
ؽباخا 30047289:00عرهة طارق هرصظ

ؽباخا 30149289:00عرهة أبى علبة(مضرصة الغهيض أبى خميض)مفترق التدليلة ثم - جىرت اللىت  - 17مفترق معً صوار باؼ ؽغيرزاهيىوط الغركية7

باؼ هبيرالىصطي8

- مفترق املؾضر - عارع ؽالح الضيً - مفترق املحطة - مفترق البلض - مفترق الىسيل 

- مفترق هتضاريم - مفترق جحر الضيك - مفترق البريج - مفترق املغازي - مفترق الساويضة 

(مضرصة صعاص الؾباح)ثم - رمسون املالية - صوار الخىر - صوار الضخضوح  - 10عارع 

ؽباخا 30329288:45عرهة دمحم أبى علبة

باؼ هبيرالىصطي9

مدطة  (2)مسيم - صوار أبى ؽرار - مىكف الىؾيرات  - (الىؾيرات)ؽيضلية السهىر 

مضرصة )عارع مجلط الىزراء ثم - عارع الرعيض  - (مضيىة السهراء)صوار السهراء - صرويػ 

(صعاص الؾباح

ؽباخا 30149288:45عرهة الىؾيرات

باؼ هبيرعرق غسة10
مسجض ؽالح الضيً - مفترق الشجاعية - رمسون الضىافىر  - (ؽيضلية اليرمىن)الغعف 

(مضرصة صعاص الؾباح)ثم   (عرهة الكهرباء)عارع الثالثيني - 

عرهة ايلياء 

الطيبة
ؽباخا 30109288:50

حافالت نقل مصابني كورونا المتحان التوظيف



باؼ ؽغيرعرق غسة11
مضرصة )عارع بيروت  ثم - عارع الؾىاعة - صوار الضخضوح - صوار صولة - مسجض الفاروق 

(صعاص الؾباح
ؽباخا 30295289:00عرهة الاثداص

باؼ هبيرغرب غسة12
مرهس رعاص - مفترق الضرايا - عمارة السهارهة  - (الجالء)مدطة ثمراز - صوار الؾارور 

(مضرصة صعاص الؾباح)اهؾار ثم - مفترق العباش - بىابة الترزيؿ )الغىا 
ؽباخا 30368289:00عرهة أبى علبة

باؼ هبيرغرب غسة13

املجمع - مضرصة الىؾر - مضتغفي العيىن - مدطة بهلىل - امللىس ي - الامً العام 

مضتغفي الغفاء ثم - صياب للبىاعر - فىاهه اليضمة  - (الىؾر)اللبابيضي - إلايطالي 

(مضرصة صعاص الؾباح)

ؽباخا 30369289:00عرهة أبى علبة

باؼ هبيرالغمال14

- مفترق الغيش زايض  - (الاهضوهيس ي)ثل السعتر - (مىكف البلضية)مىكف بيت خاهىن 

- التىام - صوار الؾفطاوي - صوار أبى عرر - الاثؾاالت - مفترق بيت الهيا الغربية 

(مضرصة صعاص الؾباح)الكرامة ثم 

ؽباخا 30141288:50عرهة الجليل

باؼ هبيرالغمال15
مفترق أبى بكر الؾضيم - جباليا البلض - مفترق التروط  - (مفترق هؾار)معضكر جباليا 

(مضرصة صعاص الؾباح)ثم 
ؽباخا 30299288:50عرهة ؽبذ


