
 خط سير و أماكن تجمع باصات جامعة عمان األهلية
 

 أماكن تجمع باصات جامعة عمان األهلية

 مجمع رغدان 

مستشفى الملكة  -دوار ضاحية األمير حسن -الكازية على اليمين -مجمع رغدان شارع االستقالل

 شارع األردن.  -علياء
 قدوم 05:7الوقت

 جبل عمان

 قدوم  0577الدوار الثاني ، الثالث ، الرابع ، الخامس، السادس الوقت
 المدينة الطبية. -مجمع جبر  -شارع مكة  -دوار الكيلو  -شارع المدينة المنورة 

 شارع مكة 

 قدوم  0.77فندق الديزان الوقت -ش السفارة الصينية -إشارة االتصاالت

 المدينة الطبية.  -دوار الكيلو –ضاحية الحسين  –الحدائق 

 شارع الجاردنز

 قدوم  0577خلدا الوقت -البشيني –دوار اليوبيل  -جبري –بن العميد 

 دوار خلدا.  -مخابز بردايس

 مرج الحمام 

 قدوم فقط 0577عبد هللا غوشة الوقت -السابع -طريق المطار -دوار الدلة

 المدينة الطبية.  -مجمع جبر

 جبل الحسين

 قدوم  0577شارع الجامعة الوقت -دوار المدينة –دوار الداخلية  -اشنانه مركز 

 ضاحية الرشيد

 قدوم 0577سكن أميمه الوقت -فندق الضواحي –إسكان الروضة 
 صويلح.  -الدوريات -إشارة المنهل -الشرطة السياحية -اإلشارة -الدراسات اإلستراتيجية -نزول الرشيد

 الزرقاء

 قدوم  7..0طلوع عين غزال الوقت –اوتستراد الزرقاء  -المجمع الجديد 

 عودة فقط 7..0صويلح. الساعة  -المنهل -ياجوز -إشارة النبعة -إشارة طارق مول -دوار المشاغل

 حي نزال 

 قدوم فقط 0.77إشارة السفارة األمريكية الوقت -نزول القيسية -دوار علي صقر

 المدينة الطبية.  -الدوار الثامن فوق الجسر -إشارة الصناعة -الصينيالمطعم  -دير غبار

 ماركا 

 قدوم فقط :..0إشارة عين غزال الوقت -نزول المسلخ -إشارة المصانع
شرطة إقليم  -مستشفى األمير حمزة -إشارة العنبتاوي -طلوع الزعاتين -الهاشمي الشمالي

 ردن شارع األ -دوار ضاحية األمير حسن -الوسط

 عبدون

 قدوم 0577السادس الوقت -الدوار الخامس -بنك اإلسكان -دوار عبدون

 المدينة الطبية  -الثامن -السابع

 طبربور

 قدوم فقط 05:7إشارة األمير حمزة الوقت -إشارة طبربور -كشك الشرطة
 -إشارة مستشفى حمزة -الرجوع العنبتاوي -الشارع الرئيسي -مدارس الوكالة -إشارة العنبتاوي

 شارع األردن.  -شرطة إقليم الوسط

 بيادر وادي السير 

 قدوم 0577عطا علي الوقت -إشارة وادي السير –دوار الدفاع المدني 

 المدينة الطبية.  -مجمع جبر -شارع عبدهللا غوشة –السابع  -الثامن

 الجامعة االردنية 



شارع مكة  -دوار الكيلو -شارع المدينة المنورة -مستشفى الجامعة -ماكدونالز -مقابل الباب الرئيسي
 قدوم 0577المدينة الطبية.الوقت -مجمع جبر

 

 أوقات العودة من الجامعة
  7..0 – :0.. – :7...أربعاء  –اثنين 

 

  7..0 -:..خميس -ثالثاء -احد
 

  77.:جولة المختبرات 
 

 قدوم وعودة  -( دينار :0.) الواحدالنظامي الدراسي رسوم اشتراك الباص للفصل 

 قدوم وعودة .  -(دينار77.) لفصل الصيفيلرسوم االشتراك 
  

 


