
Ajman University Transportation Unit 
provides convenient and affordable 
transportation for AU students and staff. 
You can subscribe either daily, monthly or 
per semester, starting from AED 25 only. 

AU Transportation Unit:

Safe and comfortable transportation

For inquiries: 

06 705 6862 – 06 705 6571 – 06 7056912 

050 5764 399 – 050 577 9731 – 050 5778991

To book a trip, log in AU website 
www.ajman.ac.ae, choose 
your destination and follow 
instructions. 

0503652951 0562399644



Areas covered
1.  Emirate of Ajman:
Al-Jurf, Al-Rawdah, Al- Mowaihat, Mushirf, Al-Safya, Al-Shahba, Al-Nuaimiya, Al-Rashidiya, Al-
Sowan, Al-Nakheel, Al-Rumeila, Corniche, Karama, Al-Bustan, Liwara and Al-Mina

2. Emirate of Sharjah: 
Um Khanoor, Al-Ghafiya, Al-Qadisiya, Al-fayha, Al-Mansoura, Al-Nasiriya, Alriga, Al-Hazannah, 
Shargan, Al-Mirgab, Corniche, Al-Falaj, Al-Naba’ah, Al-Bateena, Al-Ghale’ah, Al-Rolla, Al-Azra,
Al-Mina, Mislon, Al-Shahba, Al-Darari, King Faisal, Abu Shagara, Jamal Abdel Naser, Al-Majaz (1, 2 & 
3), Al-Buhaira, Al-Khan, Al-Qasba, Al-Taawun and Al-Nahda

3. 5- Emirate of Dubai:
• Deira: 

- Muhaisnah (1, 2, 3, & 4), Al-Qusais, Al-Twar, Al-Nahda, Al-Mulla Plaza, Hor Alanz, Abu Hail,
Al-Hamriya, Al-Baraha, Al-Rigga, Fish Roundabout, Salah Al Din, Oud Al Muteena, Mirdif, Mizhar,
Al Warqa’a (2 & 3 only), Al-Rashifiya, Nad Al-Hammar and Al-Garhoud.

• Bur Dubai:
- Festival City, Business Bay, Al-Wasl St., Al-Safa, Umm Suqeim, Jumeirah, Iranian Hospital,
Al-Satwa, Sheikh Zayed St. (Until Al-Safa Park only), Za’abeel, Al-Jafiliya, Al-Mankhool, Burjuman, 
Al-Karama and Oud Metha.

4.  Ras Al-Khaimah
- Khuzam, Al-zait (North & South) Nakheel, Alraafh, Al-Jazira Al-Hamra, Corniche, Brusli, Suhaila, 
Al-Mamoura, Al-Julan, Julphar, Me’arrid, Khazan, Khatt. 



AU Transportation Unit Services:
• Field training trips (Ajman, Sharjah, Dubai and Ras Al Khaimah)
• Scientific trips.
• Leisure, sport and cultural trips nationwide.
• Internal transport between university housing and AU internal facilities (Male and Female). 

External transportation between university and student residence:
AU Transportation Unit offers about 300 daily trips to and from the university across different routes 
offering convenient arrival/departure timings.

AU Transportation Unit provides students and staff with a modern, safe and high quality fleet of buses. 
Our affordable, convenient and timely services cover the emirates of Ajman, Sharjah, Dubai, Umm Al-
Quwain and Ras Al-Khaimah.
 

   Contact numbers: 067056912 - 050 5764399 - 050 5779731 - 050 5778991 06 7056862 - 06 7056571  

0503652951 0562399644



أسعار خدمات النقل 

اتجاه الخدمة
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Fall/
 Spring

 Semester
 (One-Way
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Ajman عجمان 2500 1800 1000 800 600 25

Sharjah الشارقة 3200 2300 1300 1000 700 35

 Dubai (Deira)  (دبى) ديرة 4600 3200 1850 1600 1100 60

Dubai (Bur Dubai) ( دبى) بر دبى 4900 3400 1950 1700 1200 70

Al-Falaj & Al-Dhaid الفلج و الذيد 4500 3150 1800 1500 950 60

 Umm Al-Quwain  أم القيوين 2600 1950 1100 950 650 35

Ras Al-Khaimah City Centre  (وسط المدينة)  رأس الخيمة 3800 2800 1700 1400 1000 60

Ras Al-Khaimah Suburbs (أطراف المدينة البعيدة) رأس الخيمة 4500 3500 1800 1500 1100 70

Ras Al-Khaimah (Khat)  (منطقة خت) رأس الخيمة 5500 4000 2200 1700 1300 75

طريق رأس الخيمة ( الراعفة )
Ras Al-Khaimah highway (Al-Ra’efa) 

3500 2600 1500 1250 900 50

Abu Dhabi  أبوظبي

رحلة واحدة - ذهاب أو عودة

One-Way Trip

50

Al-Ain  العين 50

Sharjah International Airport مطار الشارقة 100

مطار دبي 3،2،1 

Dubai International Airport Terminal (1, 2 & 3) 

120

Dubai World Central (Al-Maktoum Airport)  مطار آل مكتوم 280

Shopping Sharjah  تسوق الشارقة

ذهاب وعودة

Two-Way Trip

50

Shopping Dubai تسوق دبي 70

Shopping Ajman تسوق عجمان 25

Ajman Individual Service خدمة فردية عجمان 70

Sharjah Individual Service خدمة فردية الشارقة

رحلة واحدة - ذهاب أو عودة

One-Way Trip (Going / Coming)

120

Dubai Individual Service خدمة فردية دبي 250

Abu Dhabi Individual Service خدمة فردية أبوظبي 500

Al Ain Individual Service خدمة فردية العين 500



خدمات النقل ا�سبوعي ل�مارات ا�خرى (أبو ظبي - العين): 
يتم تسيير هذه الرحالت في نهاية ا�سبوع، لكل من إمارة أبو ظبي ومدينة العين، وتتم بصورة منتظمة من داخل 

الحرم الجامعي إلى نقطة تجمع واحدة ومحددة (داخل إمارة أبوظبي ومدينة العين).

Weekly Transportation Services to other emirates (Abu Dhabi - Al-Ain)
Regular weekend shuttle service from AU campus to a single assembly point (within the Emirate of 
Abu Dhabi and Al Ain).

خدمات المطارات: 
تقدم وحدة النقل في جامعة عجمان خدمة المطارات 

لطالبات سكن الجامعة فقط، وهي عبارة عن رحلة من وإلى 
المطار، وتتوفر هذه الخدمة على مدار ٢٤ ساعة.

Airport Shuttle Service: 
Only AU female students may avail this shuttle service 
to and from all the country airports round the clock.



الخدمات التي تقدمها وحدة النقل الجامعي: 
خدمة رحالت التدريب الميداني (عجمان، الشارقة، دبي، رأس الخيمة).

خدمة الرحالت العلمية.
خدمة الرحالت الترفيهية ورحالت ا�نشطة الرياضية والثقافية إلى مختلف مناطق الدولة.

خدمة النقل الداخلي بين السكن الجامعي (طالب، طالبات) ومرافق الجامعة الداخلية.

خدمة النقل الخارجي بين الجامعة ومكان إقامة الطلبة:
ا لنقل الطلبة من وإلى الجامعة ومن َثمَّ إلى مختلف المناطق  تسيير وحدة النقل الجامعي ما يقارب ٣٠٠ رحلة يومّيً

عبر خطوط ومسارات متنوعة، وتوفر خيارات متعددة في أوقات الحضور والعودة.

النقل الجامعي خدمة توفرها الجامعة للطلبة وأعضاء الهيئة ا¨دارية عن طريق توفير أسطول حافالت تطبق فيه 
أعلى معايير السالمة، با¨ضافة إلى وجود مجموعة من الخطوط التي تضمن توفير احتياجات الطلبة المقيمين في 

إمارات الدولة (عجمان، الشارقة، أم القيوين، دبي، رأس الخيمة ) بأجور رمزية.

    لالتصال:  ٧٠٥٦٩١٢ ٠٦ - ٧٠٥٦٥٧١ ٠٦ - ٧٠٥٦٨٦٢ ٠٦ - ٥٧٧٨٩٩١ ٠٥٠ - ٥٧٧٩٧٣١ ٠٥٠ - ٥٧٦٤٣٩٩ ٠٥٠
  

ــة تطبــق  تقــدم وحــدة النقــل الجامعــي خدمــات متنوعــة لمنتســبي الجامعــة باســتخدام وســائل نقــل مريحــة وآمن
ــم الخدمــات مــع مراعــاة دقــة المواعيــد. ــى جــودة عاليــة فــي تقدي أعلــى معاييــر الســالمة بهــدف الوصــول إل



مناطق الخدمة: 
إمارة عجمان: ) 1

الجرف - الروضة - المويهات - مشيرف - الصفيا - الشهباء - النعيمية - الراشدية - السوان - النخيل - الرميلة - 
الكورنيش - الكرامة - البستان - ليوارة - الميناء.

إمارة الشارقة ) 2
أم خنــور – الغافيــة – القادســية – الفيحــاء – المنصــورة – الناصريــة –الرقــة – الحزانــة – شــرقان – المرقــاب – الكورنيــش 

– الفلــج – النباعــة – البطينــة – القليعــة - الرولــة – العــزرة – المينــاء.
ميســلون – الشــهباء – الــدراري –  القاســمية – الملــك فيصــل – أبوشــغارة – جمــال عبــد الناصــر – المجــاز (٣،٢،١) 

البحيــرة - الخــان - القصبــاء – التعــاون – النهــدة. 

إمارة دبي: ) 3
ديرة:

محيصنة (١،٢،٣،٤) – القصيص – الطوار – النهدة – المال بالزا -  هور العنز –ابو هيل – الحمرية – البراحة - الرقة 
-دوار السمكة-صالح الدين. عود المطينة – مردف – مزهر (الورقاء ٢،٣ فقط) – الراشدية – ند الحمر –القرهود.

 بر دبي:
فاستيفال ستي - الخليج التجاري- شارع الوصل – الصفاء - أم سقيم – الجميرا – المستشفى ا¬يراني - السطوة 

– شارع الشيخ زايد (حتى حديقة الصفاء فقط) – زعبيل - الجافلية - منخول – برجمان - الكرامة – عود ميثاء.

إمارة رأس الخيمة: ) 4
خزام – الظيت الشمالي والجنوبي – نخيل -  الراعفة – الجزيرة الحمراء – الكورنيش - بروسلي – سهيلة - 

المعمورة – الجوالن – جلفار – معيريض- خران – الدقداقة – خت.



ادخل على موقع الجامعة
www.ajman.ac.ae

حدد وجهتك واحجز
رحلتك في ثواٍن. 

لالتصال:
٧٠٥٦٩١٢ ٠٦ - ٧٠٥٦٥٧١ ٠٦ - ٧٠٥٦٨٦٢ ٠٦

٥٧٧٨٩٩١ ٠٥٠ - ٥٧٧٩٧٣١ ٠٥٠ - ٥٧٦٤٣٩٩ ٠٥٠ 

نقل آمن ومريح وحدة النقل الجامعي:

يمكنك االشتراك واالستفادة من هذه 
الخدمة فصلي�، أو شهري� أو يومي�، بما 
يتنـــاسـب مع احــتيـاجـــاتك ابتـــداء من 

٢٥ د. إ. فقط.  

05623996440503652951


