
وكالة الشؤون المدرسية

(العامالطالب-التربية الخاصة-مدارس المدموجة–الضمانين )تحديث بيانات الطلبة المسجلين في نظام نور •

الميداناتخاذ اإلجراءات الالزمة على التقارير المرفوعة من إدارات التعليم والمدارس لخدمة النقل المدرسي في•

ة بالصرف ورفع المستحقات المالية للشركة عن الفترة للجهات المختص( استالم الخدمة)اعتماد شهادات اإلنجاز •

بوزارة التعليم

األدوار والمسؤوليات

تعريف الطلبة المعفيين من أجور التسجيل في خدمة النقل المدرسي في نظام نور•

(إلكترونيا  )إعادة المبلغ لحساب طالب الخدمة الغير مشمولين •

إدارة التحول الرقمي

إدارة التعليم 

المشاركة في عملية تدريب السائقين بتوفير قاعات التدريب•

(مشرف النقل لدى اإلدارة) متابعة اعتمادات التقييم للمدارس اليومية •

(مدير التعليم( )٩تقارير األداء نموذج)الموافقة واالعتماد لتقارير  الشهرية •

المدارس

.حث أولياء أمور الطلبة على التسجيل في خدمة النقل المدرسي بعد إعالن فتح التسجيل في الخدمة•

التسجيل لطلب خدمة النقل للطلبة في حال تعثر التسجيل من قبل ولي األمر•

اعتماد بيانات الحافلة و الطلبة المسكنين عليها•

المركبات وتوزيعها على الطلبة/إصدار بطاقات صعود الحافالت•

(لمدرسةقائد ا)اعتماد تقييم خدمة النقل المدرسي في المدارس يوميا  في نور خالل الفترة المحددة لالعتماد•

(  مشرف النقل)تقييم خدمة النقل المدرسي بشكل يومي •



تطوير

األدوار والمسؤوليات

اإلعالن لبدء التسجيل وفتح النظام لطلب الخدمة•

إضافة بيانات الحافالت لكل مدرسة في نور•

مهلة سداد الرسوم•

إشعار ولي األمر في حال عدم القدرة على تقديم الخدمة•

انشاء عقود النقل التعليمي مع متعهدي النقل•

تدريب و تأهيل السائقين•
إعادة المبالغ للمرفوضين( )رفض/ قبول)دراسة الطلب •

فحص الحافالت والكراجات واجراء الصيانة الوقائية•

(متعهد)تسكين الطالب على الحافالت•

رفع مستحقات الشركة المالية نهاية كل فترة استحقاق لوكالة الشؤون المدرسية بوزارة التعليم•

توريد مبالغ رسوم التسجيل في خدمة النقل لوزارة المالية بالتنسيق مع وزارة التعليم•



النهايةالبداية
طلب الخدمة 

( التسجيل بالخدمة)

يوم60لمدة 

قبول الشروط واالحكام مع طلب الخدمة مباشر 

(مبلغ أجور التسجيل غير مسترد في حال قبول الطالب)

إصدار الفاتورة 

مع قبول الشروط واالحكام 

مباشرة 

(قيد الدراسة)التسديد 

لمدة ( إلكتروني)عن طريق نظام سداد 

ساعة بعد إصدار الفاتورة 48

(رفض/قبول)دراسة الطلب 

(يوم 30لمدة ) 

اشعار ولي االمر بحال الطلب

إضافة بيانات الحافالت لكل مدرسة 

(يوم15لمدة )

اشعار ولي االمر الطالب في حال عدم 

القدرة على تقديم الخدمة 

تسكين الطالب على الحافالت 

(يوم15لمدة )

( إلكترونيا)إعادة المبلغ لحساب طالب الخدمة 

إصدار تقرير أداء المتعهد نهاية 

كل فترة دراسية 

رحلة تسجيل الطالب

تطوير

نظام نور

ولي األمر

إدارة التعليم



ز اعتماد التقييم اليومي بفترة ال تتجاو

(قائد المدرسة)الخمس أيام 

مشرف )تقييم خدمة النقل المدرسي بشكل يومي 

( النقل

رية الموافقة واالعتماد لتقارير  الشه

مدير ( )٩تقارير األداء نموذج)

(التعليم 

تعريف الطلبة المعفيين من أجور 

التسجيل في خدمة النقل المدرسي 

في نظام نور

اإلعالن لبدء التسجيل وفتح 

النظام لطلب الخدمة

مي إعادة تفعيل عقود النقل التعلي

مع متعهدي النقل بعد اإليقاف

علما  بأنه في ( )رفض/ قبول)دراسة الطلب 

حال مطابقة المعايير قبل التاريخ يتم القبول 

(مباشرة

المشاركة في عملية تدريب السائقين

بتوفير قاعات التدريب

/ قبول )اشعار ولي االمر بحالة الطلب 

(رفض

فحص الحافالت والكراجات واجراء الصيانة 

الوقائية 

تسكين الطالب على الحافالتورإضافة بيانات الحافالت لكل مدرسة في ن
اعتماد بيانات الحافلة و الطلبة المسكنين 

عليها

التأكد من جاهزية النظام

نظام نور/ تطوير التحول الرقمي

حث أولياء أمور الطلبة على التسجيل في 

خدمة النقل المدرسي بعد إعالن فتح 

.التسجيل في الخدمة

تطوير/المدارس

إدارة / تطوير 

التعليم
نظام / تطوير 

نور
تطوير تطوير تطوير

المدرسةتطويرتطوير

المدرسة المدرسة
إدارة 

التعليم

الحصول على بيانات محدثة 

للطلبة الضمانين والمدارس 

المضمومة وتزويد التحول 

الرقمي بها

قبل بداية العام الدراسي 

توزيع الحافالت في المناطق المخدومة

تطوير

اصدار تقرير أداء المتعهد

تطوير/نظام نور

نورنظام

بدء العام الدراسي

تطوير

االستعداد لتقديم خدمة النقل التعليمي

هـ1443للعام الدراسي 



االستفسارات والشكاوي

إدارة خدمة العمالء

تقدم إدارة خدمة العمالء خدمات اتصاالت ومعلومات موثقة وفعالة للمساهمين وتعمل انطالقا من معرفتها بأكثر العوامل قيمة 

.لدى العمالء وهي االهتمام والموثوقية والسرعة والكفاءة

ورغبة من الشركة في توفير وسائل التواصل الفعالة فقد أطلقت مركز خدمة العمالء الموحد للنقل التعليمي على مستوى 

المملكة وذلك الستالم المالحظات والمقترحات واالستفسارات الخاصة بتقديم الخدمة من قبل أولياء األمور والمستفيدين من 

خدمة النقل التعليمي والرد عليها، وذلك عبر فتح قنوات تواصل متاحه للجميع لتحقيق ضمان تحسين مستوى خدمات النقل 

.التعليمي ومعالجة نواحي القصور

:حيث يمكنكم التواصل معنا عن طريق قنوات التواصل التالية

: رقم التواصل 

8001231000

:المواقع االلكتروني 

www.tatweertransit.com
:االيميل

CS@tatweertransit.com

http://www.tatweertransit.com/
mailto:CS@tatweertransit.com


شكرا  


