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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
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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.
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 Daily  

One-Way 
Trip

 Ajman 3000.00 2160.00 1200.00 960.00 720.00 30.00

) Sharjah (City Center) 3840.00 2760.00 1560.00 1200.00 840.00 40.00

)  Sharjah Muwailih,Al Zahya 4600.00 3220.00 1840.00 1610.00 1150.00 70.00

   Sharjah AlGharayen, Al 
Rahmaniya, Al Noof 

5750.00 4025.00 2300.00 1955.00 1380.00 95.00

) Dubai (Deire City Center) 5520.00 3840.00 2220.00 1920.00 1320.00 70.00

) Dubai (Bur Dubai City Center 
Up to Sheikh Zayed Road, Al Safa Park), Al Warqa 1-4, 

Nadd Al Hamar 
5880.00 4080.00 2340.00 2040.00 1440.00 80.00

)  Dubai Suburbs,  Spring,  
Marina, City of Arabia -The Villa, Dubai Land, Al Quoz 

4-1, Dubai Hills Estate, Al Barsha (1,2,3), Silicon 
Oasis, UmmSuqeim 3-1

8625.00 6050.00 3450.00 2990.00 2070.00 130.00

 Al-Falaj & Al-Dhaid 5400.00 3780.00 2160.00 1800.00 1140.00 70.00

 Umm Al-Quwain 3120.00 2340.00 1320.00 1140.00 780.00 40.00

) Ras Al-Khaimah City Center 4560.00 3360.00 2040.00 1680.00 1200.00 70.00

) Ras Al-Khaimah 
Suburbs 

5400.00 4200.00 2160.00 1800.00 1320.00 80.00

) Ras Al-Khaimah 
(Khat, Jolan,Julfar)

6600.00 4800.00 2640.00 2040.00 1560.00 90.00

) Umm Al-Quwain - 
Ras Al-Khaimah highway (Al-Ra'efa) 

4200.00 3120.00 1800.00 1500.00 1080.00 60.00

  Ras Al Khaimah 
Suburbs - Al Rams

8050.00 5635.00 3220.00 1610.00 1150.00 145.00

 Abu Dhabi 
  One Way Trip 

60.00

 Al-Ain 60.00

Excess baggage (Al- Ain and Abu Dhabi) One bag (1- 25 kg)  25-1 ) 10.00

 Sharjah International Airport 

 One Way Trip (Going/Coming) 

120.00

1،2،3  Dubai International Airport Terminal 
(1,2&3)a 

140.00

Dubai World Central (Al-Maktoum Airport) 
335.00

 Shopping Sharjah 

 Two Way Trip  

60.00

 Shopping Dubai 80.00

 Shopping Ajman 30.00

 Ajman Individual Service 

 Individual Two Way Trip

80.00

) Sharjah Individual 
Service (City Center) 

140.00

Sharjah Individual Suburbs
170.00

   Dubai  Individual 300.00

 Abu Dhabi Individual Service  Individual One Way Trip 
(Going/Coming)

600.00

 Al-Ain Individual Service  Individual One Way Trip 
(Going/Coming)

600.00



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.


