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المحتويات
تمهيد                                    

اواًل. االستعداد لتقديم الخدمة مع بداية كّل عام دراسي 
   1. التهيئة واالعداد لتنفيذ خدمة النقل التعليمي للعام الدراسي الجديد 

   2. تحديد عدد الحافالت والمركبات وعدد الطلبة 
   3. نطاق الخدمة وتقييم استحقاق الطالب/الطالبة للخدمة وأولويته في الحصول عليها 

   1.3. نطاق الخدمة ومعايير االستحقاق 
   2.3. تقييم استحقاق الطالب/الطالبة للخدمة وأولويته في الحصول عليها 

   4. جمع بيانات الطالب/الطالبات المشموالت بالخدمة 
   5. اصدار بطاقات صعود الحافالت/ المركبات وتوزيعها على الطلبة 

   6. التعامل مع المشاكل والصعوبات 
ثانيًا. أثناء تنفيذ الخدمة            

  1. طلب المقاعد اإلضافية 
  2. المتابعة الميدانية للحافالت/المركبات وتقارير األداء لمتعهدي النقل التعليمي 

ثالثًا. استعمال األنظمة الخاصة بإدارة عمليات النقل التعليمي 
   1. إجراءات استعمال بوابة النقل التعليمي في نظام نور الوزاري 

   2. اإلطار الزمني لطلب خدمة النقل التعليمي للعام الدراسي 1439-1438هـ 
   3. اإلجراءات الخاصة بمدير/ـة المدرسة 

   4. اإلجراءات الخاصة بمشرف/ـة النقل بالمدرسة 
الخاتمة                                 

كيف يمكنكم التواصل مع شركة تطوير لخدمات النقل التعليمي وتبليغ آرائكم ومقترحاتكم؟ 
ما هو تطبيق »حافلتي«، ما الهدف منه وماهي الخصائص التي يوفرها وكيف يمكنكم استعماله واالستفادة منه؟ 

المحتـــــــــــــوى
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تمهيد
ــر  ــي وتوفي ــل التعليم ــة بالنق ــات ذات العالق ــل الجه ــر عم ــى تطوي ــي عل ــل التعليم ــات النق ــر لخدم ــركة تطوي ــرص ش ــن ح ــا م انطالق
خدمــات نقــل تعليمــي مســتدامة ومريحــة وذات موثوقيــة عاليــة، وتعزيــزًا لترســيخ وتطبيــق أفضــل الممارســات العالميــة فــي مجــال النقــل 
التعليمــي، تقــدم شــركة تطويــر لخدمــات النقــل التعليمــي »الدليــل اإلرشــادي للنقــل التعليمــي الحكومــي« لجميــع المــدارس المشــمولة 

بخدمــة النقــل التعليمــي فــي المملكــة العربيــة الســعودية.

ويأتــي هــذا الدليــل اإلرشــادي فــي إطــار ســعي شــركة تطويــر لخدمــات النقــل التعليمــي لدعــم المــدارس المشــمولة بخدمــة النقــل 
التعليمــي بالممارســات الفضلــى واألدوات العمليــة بمــا يســاهم فــي توفيــر خدمات نقــل تعليمي آمنــة ومريحــة ألبنائنا الطلبة المســتحقين 

للخدمة.

ــة النقــل التعليمــي فــي المــدارس فــي المملكــة  ــى عملي ــن عل ــه مرجعــًا ســهاًل وســريعًا للقائمي ــل لجعل ــق عمــل الدلي ويهــدف فري
ــات. ــؤوليات والصالحي ــوح المس ــذ ووض ــة التنفي ــفافية، وسالس ــق الش ــا يحق ــعودية مم ــة الس العربي

ــة تنفيذهــا  ــات النقــل التعليمــي، بمــا يدعــم عملي ــر الموحــدة واألســس الالزمــة إلدارة عملي ــل إلــى إرســاء المعايي حيــث يهــدف الدلي
ومتابعتهــا مــن قبــل الجهــات المختصــة، وليكــون بمثابــة وســيلة عمليــة لمســاعدة المــدارس علــى إدارة خدمــات النقــل التعليمــي لطلبتهــا 
بفعاليــة وبمــا يمكنهــا مــن تنفيــذ مهماتهــا وتحقيــق أهدافهــا مــع ضمــان أفضــل مســتويات األمــن والســالمة للمســتفيدين مــن الخدمــة، 
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حيــث ســيتطرق إلــى المواضيــع التاليــة:

1.التهيئة واالعداد للعام الدراسي الجديد.

2.المتابعة الميدانية للحافالت والمركبات. 

3.اصدار تقارير األداء. 

4.التعامل مع المشاكل والصعوبات.

5.استعمال أنظمة إدارة عمليات النقل التعليمي.

الجهات المستفيدة من الدليل

ستســتفيد مــن هــذا الدليــل المــدارس المشــمولة بخدمــة النقــل التعليمــي فــي المملكــة العربيــة الســعودية. ويعــّد هــذا الدليــل 
ــدارس  ــي بالم ــل التعليم ــرفات النق ــرفي ومش ــة ولمش ــمولة بالخدم ــدارس المش ــدات الم ــدي و قائ ــع قائ ــدة لجمي ــيلة مفي وس

المشــمولة بالخدمــة.

وينقســم الدليــل إلــى ثالثــة أجــزاء رئيســة، باإلضافــة إلــى مجموعــة مــن الملحقــات.  ويتنــاول كل جــزء مــن الدليــل عمليــة مــن 
عمليــات النقــل التعليمــي بحســب التسلســل الزمنــي لعمليــات النقــل التعليمــي مدعمــًا بشــرح مبســط وأمثلــة عمليــة.
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وفيما يلي عرض سريع لمحتويات أجزاء الدليل:

ــة  ــتحقاق الطلب ــم اس ــاس بتقيي ــة أس ــة والمتعلق ــم الخدم ــداد لتقدي ــة باإلع ــة الخاص ــل التفصيلي ــراءات العم ــات وإج ــح آلي أواًل : يوض
ــد، تحديــد عــدد المركبــات وعــدد الطلبــة وجمــع بيانــات الطلبــة المشــمولين بالخدمــة  للخدمــة، التهيئــة واالعــداد للعــام الدراســي الجدي

ــات. ــاكل والصعوب ــع المش ــل م والتعام

ثانيُا : يوضح اإلجراءات المتبعة اثناء تنفيذ الخدمة ويتناول موضوع المتابعة الميدانية للحافالت والمركبات وإصدار تقارير األداء.

ثالثــًا : يتطــرق إلــى شــرح اإلجــراءات الخاصــة باســتعمال األنظمــة الخاصــة بــإدارة عمليــات النقــل التعليمي وهــي بوابة النقــل التعليمي 
فــي نظــام نــور الــوزاري وبوابــة البيانــات التشــغيلية عبــر موقع شــركة تطويــر لخدمــات النقــل التعليمي. 
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           أواًل: االستعداد لتقديم الخدمة مع بداية كّل عام دراسي 

 1. التهيئة واالعداد لتنفيذ خدمة النقل التعليمي للعام الدراسي الجديد

استعداد لتنفيذ خدمة النقل التعليمي يتعين على المدارس المشمولة بالخدمة القيام بالتالي:

يقوم مدير/ـة المدرسة بالتالي:

تحديث مشرف/ة النقل في المدرسة،	 

تحديث عنوان المدرسة،	 

تحديث طرق االتصال بالمدرسة من خالل نظام نور الوزاري.	 

2.  تحديد عدد الحافالت والمركبات وعدد الطلبة

قبل بداية العام الدراسي يقوم مشرف/ـة النقل في المدرسة المشمولة بالخدمة بالتالي:

إرســال خطابــات إلشــعار أوليــاء أمــور الطالبات/الطــالب المشــمولين بخدمــة النقــل التعليمــي، بالدخــول إلــى بوابــة النقــل التعليمــي، ضمــن 	 

نظــام نــور الــوزاري، مرفقــٌا بدليــل النقــل التعليمــي للطالــب. ويتــم التأكيــد فــي الخطــاب علــى أّن »أي طلــب خدمــة خــارج نظــام نــور لــن يتــّم 

قبوله«. 

1. االستعداد لتقديم الخدمة مع بداية كّل عام دراسي
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إضافة الحافالت/ المركبات في نظام نور الوزاري.	 

ــات المســتحقات لخدمــة النقــل التعليمــي، يقــوم مشــرف/ة 	  فــي حــال كان العــدد المخصــص للمدرســة أقــل مــن عــدد الطالب/الطالب

ــة. ــد المســتحقات لخدمــة النقــل حســب الحاجــة واألولوي النقــل فــي المدرســة باتخــاذ قــرار تحدي

وفي حال لم تستفد المدرسة المشمولة بالخدمة من مخصصها خالل الشهر األول من العام الدراسي يتم سحب الخدمة منها.	 

التحقــق مــن أهليــة اســتحقاق الطالب/الطالبــة للنقــل مــن قبــل مشــرف/ة النقــل فــي المدرســة بحســب مــا ســيرد تفصيلــه وشــرحه أدنــاه 	 

فــي هــذا الدليــل.

تحديد الحافلة المناسبة لكل طالب/طالبة.	 
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3.  نطاق الخدمة وتقييم استحقاق الطالب/الطالبة للخدمة وأولويته في الحصول عليها

3.1.  نطاق الخدمة ومعايير االستحقاق

يقــوم مشرف/ـــة النقــل بالمدرســة بتقييــم وتحديــد أهلية اســتحقاق الطالــب/ الطالبة للنقــل التعليمي حســب معايير األولويــة واالحتياج 
للخدمــة ، ويخضــع كل معيــار لمجموعــة مــن القواعــد كمــا هو موضــح أدناه.

لمعرفة ما إذا كان الطالب ضمن نطاق الخدمة يقوم مشرف/ـة النقل بالمدرسة بالتأكد من استجابته للشروط التالية:

الطالب/الطالبة مسجل بمدارس التعليم العام بما في ذلك مدارس تعليم القرآن الكريم.	 

الطالب/الطالبة مسجل بأقرب مدرسة من منزله.	 

المدرسة أو المدارس المسجل فيها الطالب/الطالبة مشمولة بخدمة النقل التعليمي.	 

ويحدد نطاق الخدمة وفقا للضوابط التالية:

   أ. البيئة المعيشية

بالنسبة لطلبة القرى والهجر والذين ينقلون من خارج المدينة فإن نطاق الخدمة هو نطاق قبول المدرسة.	 

ونورد عليكم الرسمات التوضيحية المدرجة في هذا الجزء من الدليل لمزيد التعمق في مختلف الحاالت وااللمام بها.
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ب. برنامج دراسة الطالب/الطالبة

إذا كان الطالب/الطالبة مسجل بمدارس تحفيظ القرآن الكريم يكون نطاق الخدمة هو نطاق قبول المدرسة.

ج. المسافة بين منزل الطالب/الطالبة وباب المدرسة

تبــدأ خدمــة النقــل للطلبــة الذيــن تقــع منازلهــم علــى بعــد )250م( مــن بــاب المدرســة الرئيســي للدخــول. ويســتثنى منهــا وجــود مــا يؤثــر علــى 	 

أمــن وســالمة الطلبــة مثــل وجــود شــارع رئيســي أو ســيول حيــث يصبــح الطالــب مؤهــال للتمتــع بالخدمــة حتــى فــي حالــة بعــد منزلــه أقــل مــن 

250 م مــن البــاب الرئيســي للمدرســة.

يجب ان ال يزيد نطاق الخدمة عن دائرة نصف قطرها )3كم( من باب المدرسة الرئيسي.	 

يتم قياس المسافة بين المسكن والمدرسة عبر الطرق المباشرة بدء من أقرب بوابة مدرسية إلى منزل الطالب/الطالبة.	 

ويمكن االطالع على الرسمات التوضيحية المدرجة في هذا الجزء من الدليل لمزيد التعمق في مختلف الحاالت وااللمام بها.
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3.2   تقييم استحقاق الطالب/الطالبة للخدمة وأولويته في الحصول عليها

يقــوم مشرف/ـــة النقــل بالمدرســة بتقييــم وتحديــد أهليــة اســتحقاق الطالب/الطالبــة للنقــل التعليمــي حســب معاييــر األولويــة واالحتيــاج، 
ويخضــع كّل معيــار لمجموعــة مــن القواعــد كمــا هــو موضــح أدنــاه:

 أ.احتياج الخدمة

يقــوم مشرف/ـــة النقــل بالمدرســة بقيــاس معيــار االحتيــاج مــن خــالل المســافة الجغرافيــة مــن بوابــة المدرســة إلــى منــزل الطالب/الطالبــة، 
وفــق المعاييــر التاليــة:

بيئة المعيشة )المناطق الحضرية /المناطق الريفية(.	 

برنامج الدراسة )تعليم عام/ مدارس القرآن الكريم(.	 

البعد من البيت إلى المدرسة.	 

ب. أولوية الطالب/الطالبة في الحصول على الخدمة

يحدد مشرف/ـة النقل بالمدرسة أولوية استحقاق ابناكم لخدمة النقل التعليمي على النحو التالي:	 

سالمة الطالب/الطالبة.	 

حالة الطالب/الطالبة االجتماعية.	 

كلما كان الطالب/الطالبة يسكن في مكان بعيد عن المدرسة، كلما كان مؤهل للنقل التعليمي.	 
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نطاق الخدمة ومعايير االستحقاق

الطالب األصغر سنًا 	 
األحقية لمن يسكن أبعد عن المدرسة	 
الحالة اإلجتماعية	 

تحفيظ القرآن الكريمالتعليم العام

ضمن نطاق قبول المدارسمن 250 م إلى 3 كم

أولوية القبول

المناطق الحضرّية والشبه حضرّية

املدرسة

املنزل
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نطاق الخدمة ومعايير االستحقاق

الطالب األصغر سنًا 	 
األحقية لمن يسكن أبعد عن المدرسة	 
الحالة اإلجتماعية	 

تحفيظ القرآن الكريمالتعليم العام

ضمن نطاق قبول المدارس ضمن نطاق قبول المدارس

أولوية القبول

القرى والهجر

املدرسة

املنزل
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نطاق الخدمة ومعايير االستحقاق

الطالب األصغر سنًا 	 
األحقية لمن يسكن أبعد عن المدرسة	 
الحالة اإلجتماعية	 

تحفيظ القرآن الكريمالتعليم العام

ضمن نطاق قبول المدارس ضمن نطاق قبول المدارس

أولوية القبول

من ينقل من خارج المدينة

املدرسة

املنزل
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4. جمع بيانات الطالب/الطالبات المشموالت بالخدمة

قبل نهاية األسبوع الدراسي الخامس من الفصل الدراسي األول وبعد تحديد المسار/الحافلة لكل طالب/طالبة، يقوم

 مشرف/ـة النقل بالمدرسة بالتالي:

أ.   طباعة بيانات الطالب/الطالبات المدخلة ضمن بوابة النقل التعليمي في نظام نور. 

ب. إرسال نسخة إلى المتعهد.

ج.  وفي حال وجود تحديثات بعد ذلك، يقوم بإرسالها للمتعهد مع بداية الفصل الدراسي الثاني.

5. اصدار بطاقات صعود الحافالت/ المركبات وتوزيعها على الطلبة

أ.     يقــوم مشرف/ـــة النقــل بالمدرســة بإصــدار بطاقــات الطــالب والطالبــات والخاصــة بصعــود الحافالت/المركبــات مــن خــالل بوابــة النقــل  

التعليمــي عبــر نظــام نــور الــوزاري مــع بدايــة العــام الدراســي.

ب.  يقوم مشرف/ـة النقل بالمدرسة بتوزيع البطاقات على الطالب/الطالبات المشمولين بخدمة النقل التعليمي.

ــاء علــى طلــب  ــة النقــل فــي المدرســة بإصــدار بطاقــة بديلــة مــن خــالل النظــام بن ــاع أو تلــف البطاقــة، يقــوم مشرف/ـ ج.   وفــي حالــة ضي

الطالب/الطالبــة.
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6. التعامل مع المشاكل والصعوبات

أ.  عندمــا تكــون ســعة الحافالت/المركبــات ال تتوافــق مــع عــدد الطالب/الطالبــات المخصــص، علــى مشرف/ـــة النقــل بالمدرســة الرفــع بذلــك 

إلــى إدارة التعليــم.

ب. يقوم مدير /ـة المدرسة المشمولة بالخدمة بالتنسيق مع شركة تطوير ومع المتعهدين لحل ما يطرأ من صعوبات.
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 ثانيًا: أثناء تنفيذ الخدمة

يوضــح هــذا الجــزء اإلجــراءات المتبعــة أثنــاء تنفيــذ الخدمــة مــن قبــل المــدارس ويتنــاول موضــوع طلــب المقاعــد اإلضافيــة والمتابعــة 
الميدانيــة للحافــالت والمركبــات.

1. طلب المقاعد اإلضافية

فــي حــال زيــادة عــدد الطالب/الطالبــات المســتحقين لخدمــة النقــل التعليمــي خــالل العــام الدراســي عــن المخصــص للمدرســة فــإن 
المقاعــد لهــؤالء الطــالب /الطالبــات تدخــل ضمــن )طلبــات المقاعــد اإلضافيــة(.

يقــوم مشرف/ـــة النقــل بالمدرســة بتحديــد الطالب/الطالبــات االضافييــن حســب االحتيــاج واألولويــة مــن خــالل بوابــة النقــل التعليمــي 
فــي نظــام نــور الــوزاري.

2. المتابعة الميدانية للحافالت/المركبات وتقارير األداء لمتعهدي النقل التعليمي

أ.  يقــوم مشرف/ـــة النقــل بالمدرســة، بتقييــم الحافلــة المدرســية عــن طريــق نظــام نــور الــوزاري، وإدخــال البيانــات فــي نافــذة تقاريــر التقييــم 

ــاع اإلرشــادات الــواردة فــي الجــزء الثالــث مــن هــذا الدليــل. اليومــي للحافالت/المركبــات ضمــن نظــام نــور بشــكل يومــي، وذلــك بإتب

ب.  يتــم اســتخراج التقييــم اليومــي للحافــالت عــن طريــق نظــام نــور بنهايــة كل شــهر تشــغيلي، وإرســاله إلــى ادارة التعليــم مــع االحتفــاظ بنســخة 

ورقيــة مختومــة وموقعــة فــي ملــف خاص.
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ثالثًا:استعمال األنظمة الخاصة بإدارة عمليات النقل التعليمي 

يرتبــط هــذا الجــزء ارتباطــًا مباشــرًا بالجزئييــن األول والثانــي مــن هــذا الدليــل، ألنــه يشــرح كيفيــة التطبيــق الفعلــي لمختلــف إجــراءات 
عمليــات النقــل التعليمــي. وســيتم عــرض اجــراءات اســتعمال األنظمــة الخاصة بــإدارة عمليــات النقــل التعليمي وهــي بوابة النقــل التعليمي 

فــي نظــام نــور الــوزاري مــن قبــل كّل مــن مدير/ـــة المدرســة المشــمولة بالخدمــة ومشرف/ـــة النقــل بالمدرســة المشــمولة بالخدمــة. 

 1. إجراءات استعمال بوابة النقل التعليمي في نظام نور الوزاري

تهــدف شــركة تطويــر لخدمــات النقــل التعليمــي الــى تطويــر آليــات العمــل لتتمكــن الشــركة مــن تقييــم جــودة الخدمــة بســرعة ودقــة 
ــذا  ــم. ل ــاء االمــور، المــدارس، وادارات التعلي ــك لتســهيل إجــراءات العمــل علــى اولي ــات المســتلمة، وكذل ــن مــع ضمــان جــودة البيان عاليتي
ــور  ــة النقــل التعليمــي فــي برنامــج ن ــم وتشــغيل بواب ــر تصمي ــوزارة علــى تطوي ــة المعلومــات بال قامــت الشــركة بالتعــاون مــع إدارة تقني
الــوزاري، والــذي يهــدف الــى تســهيل اجــراءات التعامــل مــع الخدمــة، وطلــب خدمــة جديــدة، وحصــر اعــداد الطالب/الطالبــات المشــمولين 

بالخدمــة عبــر عمليــات منظمــة وإجــراءات مبســطة وذات فعاليــة أكبــر تســمح بالعمليــات التاليــة:

- التسجيل بخدمة النقل التعليمي / طلب خدمة إضافية.                                       - اصدار بطاقات صعود الحافلة/ بطاقة تعريف الحافلة.

- خصائص المستخدم.                                                                                           - تعريف حافلة جديدة.

- تعديل بيانات الحافلة.                                                                                       - التقييم اليومي للحافالت.

- التقرير الشهري للحافالت.                                                                                 - جملة من التقارير عن خدمة النقل التعليمي.
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اإلطار الزمنيمسئولية التنفيذالمهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــام

قبل بداية العاممدير/ مديرة المدرسةانشاء مستخدم )مشرف/مشرفة النقل( في نظام نور وادخال رقم الهوية الوطنية الخاص بمشرف /مشرفة النقل بالمدرسة

قبل بداية العاممدير/ مديرة المدرسةادخال بيانات موقع المدرسة وتحديد الموقع الجغرافي للمدرسة من خالل خارطة في نظام نور

قبل بداية العاممشرف /مشرفة النقلالتأكد من صحة الموقع الجغرافي للمدرسة في نظام نور المحدد من قبل مدير/مديرة المدرسة

األسبوع الدراسي األولمشرف / مشرفة النقل ارسال اشعار ألولياء االمور* مرفقا بدليل النقل التعليمي الخاص بولي األمر

مع بداية العامولي األمر التسجيل بخدمة النقل التعليمي

مع بداية العاممشرف / مشرفة النقلاضافة/ تعديل بيانات الحافالت التي تقوم بنقل الطالب /الطالبات المشمولين بخدمة النقل التعليمي عبر نظام نور الوزاري

 في حال تعذر ولي األمر تسجيل ابنه/ابنته عبر النظام تقوم المدرسة بتسجيل الطالب/الطالبة بخدمة النقل عبر نظام نور الوزاري
مستندة على بيانات استمارة التسجيل الورقية

مع بداية العاممشرف / مشرفة النقل

 المتابعة والتأكد من ادخال بيانات جميع الطالب / الطالبات المشمولين بخدمة النقل التعليمي وقبول طلبات الطالب /الطالبات
حسب األولوية واالحتياج وضمن نطاق العدد المخصص للمدرسة

 من بداية األسبوع الدراسي الثانيمشرف / مشرفة النقل
الى نهاية األسبوع الدراسي الثالث

مع بداية العام الدراسيمشرف/ مشرفة النقلتعريف الحافالت المخصصة للمدرسة

 طباعة بطاقة صعود الطالب/ الطالبة من خالل شاشة بطاقة صعود الطالب/ الطالبة وذلك بعد تحديد الحافلة ووقت الصعود ورقم
الرحلة لكل طالب/طالبة مشمول بالنقل ضمن نطاق عدد المقاعد الكلي للحافلة

مشرف/مشرفة النقل
مع بداية العام

 طباعة قائمة اسماء الطالب/ الطالبات المشمولين بخدمة النقل التعليمي من خالل نظام نور الوزاري وارسالها موقعة ومعتمدة
لمتعهد النقل التعليمي

األسبوع الدراسي الخامسمشرف/مشرفة النقل

2.   اإلطار الزمني لطلب خدمة النقل التعليمي للعام الدراسي 1439-1438هـ

* اشعار يتضمن الفترة الزمنية المحددة لمرحلة التسجيل بخدمة النقل عبر نظام نور والتنبيه على انه في حال لم يتم تسجيل االبن/االبنة في هذه الفترة فلن يتم شمله بالخدمة.
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     3. اإلجراءات الخاصة بمدير/ـة المدرسة

تفعيل حساب مخصص لمشرف/ـة النقل بالمدرسة أ. 
يقوم مدير/ـة المدرسة بتفعيل حساب مخصص لمشرف/ة النقل بالمدرسة.

ب. ادخال بيانات موقع المدرسة

يقــوم مديــر /ـــة المدرســة بالدخــول علــى نظــام نــور وادخــال بيانــات موقــع المدرســة وتحديــد الموقــع الجغرافــي للمدرســة مــن خــالل 
الخريطــة المتواجــدة فــي نافــذة موقــع المدرســة، وذلــك قبــل بدايــة العــام الدراســي.

ج. اشعار ألولياء أمور الطلبة المشمولين بالخدمة بالعام الحالي بضرورة التسجيل بخدمة النقل عبر نظام نور

ــل  ــة النق ــمولين بخدم ــات المش ــور الطالب/الطالب ــاء أم ــعار ألولي ــي اش ــل التعليم ــة النق ــمولة بخدم ــة المش ــة المدرس ــل مدير/ـ يرس
ــه فــي حــال  ــه علــى ان ــة المحــددة والتنبي ــرة الزمني ــور خــالل الفت ــر نظــام ن التعليمــي بالعــام الحالــي بضــرورة التســجيل بخدمــة النقــل عب
لــم يتــم تســجيل االبن/االبنــة فــي هــذه الفتــرة فلــن يتــم شــمله بالخدمــة، مرفقــا بدليــل النقــل التعليمــي لولــي األمــر، وذلــك مــع بدايــة 

ــي األول. ــبوع الدراس األس

د .طلبات تفعيل الحافالت
يقــوم مديــر المدرســة، فــي حــال أن الحافلــة تخــدم المدرســة ومــن ثــم تــم ســحبها ألســباب الصيانــة أو خالفــه فبإمــكان مشرف/ـــة 
النقــل فــي المدرســة طلــب تفعيــل الحافلــة مــرة أخــرى بعــد عودتهــا عــن طريــق مدير/ـــة المدرســة ومــن ثــم الموافقــة أو الرفــض علــى 

الحافلــة.
بإمــكان الوصــول إلــى صفحــة تفعيــل الحافــالت عــن طريــق الرابــط التالــي: )خدمــات اضافيــة ثــم النقــل المدرســي ثــم طلبــات تفعيــل 

الحافــالت(.
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هـ. استعراض فترات االستحقاق
فتــرات االســتحقاق هــي الفتــرة الزمنيــة التــي يتــم علــى أساســها تصديــر التقريــر الشــهري لحافــالت المتعهــد وهــي مكونــة مــن 	 

ثمانيــة فتــرات للعــام الدراســي الواحــد.
يمكــن لمدير/ـــة المدرســة االطــالع علــى بيانــات فتــرات االســتحقاق عــن طريــق الرابــط التالــي: )خدمــات اضافية ثــم النقل المدرســي 	 

ثم فتــرات االســتحقاق(
يمكن لمدير/ـة المدرسة طباعة التقرير الشهري للحافالت بناء على فترات االستحقاق.	 

و. مراجعة التقييم اليومي للحافالت
يقــوم مدير/ــــة المدرســة بمراجعــة تقييــم مشرف/ـــة النقــل فــي المدرســة للخدمــة المقدمــة والموافقــة عليــه )كل يــوم علــى حدا 	 

أو بإمــكان مدير/مديــرة المدرســة تحديــد جميــع التقييمــات والموافقــة عليهــا جميعــًا(. 
يمكــن لمدير/ـــة المدرســة الموافقــة علــى التقييمــات عــن طريــق الرابــط التالــي: )خدمــات اضافيــة ثــم النقــل المدرســي ثــم مراجعــة 	 

التقييــم اليومــي للحافالت(.
يمكــن اصــدار التقريــر الشــهري للتقييــم اليومــي للحافــالت عــن طريــق الرابــط التالــي: )التقاريــر ثــم تقاريــر النقــل المدرســي ثــم التقريــر 	 

ــهري للحافالت(. الش
ال يمكن اصدار التقرير الشهري للحافالت اال بعد الموافقة على التقييمات.	 
بعد الموافقة على التقييمات ال يمكن التعديل عليها وتعتبر نهائية.	 
يجب تحديد الفترة الزمنية إلصدار التقرير الشهري للحافالت بحيث ال يتعدى 45 يوم كحد أقصى.	 
ويمكنكم مشاهدة تفاصيل خطوات التنفيذ عبر الرابط التالي:	 

https://www.youtube.com/channel/UCQ5iIbPXVvEJShygHqcTuxA
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  4. اإلجراءات الخاصة بمشرف/ـة النقل بالمدرسة

التأكد من صحة الموقع الجغرافي  أ. 
يقــوم مشــرف/ة النقــل بالتأكــد مــن صحــة الموقــع الجغرافــي للمدرســة فــي نظــام نــور المحــدد مــن قبــل مديــر /ـــة المدرســة وذلــك 

قبــل بدايــة العــام الدراســي.

ب. تعريف حافلة جديدة 
فــي بدايــة العــام الدراســي، يســمح النظــام مشــرف/ة النقــل فــي المدرســة بإضافــة الحافــالت الخاصــة بــه عــن طريــق الرابــط: )النقــل 

المدرســي ثــم التقييــم اليومــي لحافالت/مركبــات النقــل المدرســي ثــم طلــب إضافــة(.

ج. التأكد من اكتمال بيانات الطلبة

يقــوم مشرف/ـــة النقــل بالمدرســة بالتأكــد مــن اكتمــال بيانــات الطالب/الطالبــات المشــمولين بخدمــة النقــل التعليمــي بالعــام الحالــي       
فــي نظــام نــور الــوزاري، وذلــك بدايــة مــن األســبوع الدراســي الثانــي.

فــي حــال تعــذر ادخــال البيانــات مــن قبــل ولــي أمــر الطالب/الطالبــة المشــمولة بخدمــة النقــل التعليمــي، يقــوم مشــرف/ة النقــل اواًل 
بإرســال اســتمارة التســجيل الورقيــة الــى ولــي األمــر )نمــوذج اســتمارة التســجيل بخدمــة النقــل التعليمــي(، ثــم مــن خــالل نظــام نــور 

يقــوم بإدخال/تحديــث بيانــات الطالب/الطالبــة وتحديــد الموقــع الجغرافــي لعنــوان الطالب/الطالبــة مــن خــالل الخريطــة وذلــك اســتنادًا 
علــى البيانــات الموجــودة باســتمارة التســجيل، وذلــك مــن األســبوع الدراســي الثالــث.
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د. الموافقة أو رفض طلبات النقل
يقــوم مشرف/ـــة النقــل بالمدرســة بالموافقــة أو رفــض طلبــات النقــل التــي تمــت مــن قبــل اوليــاء أمــور الطالب/الطالبــات حســب   
ــة الموافقــة يقــوم  ــر خدمــات النقــل التعليمــي )كمــا ورد فــي الفصــل األول )1-3(، فــي حال ــاج لشــركة تطوي ــة واالحتي ــر األولوي معايي
مشرف/ـــة النقــل بالمدرســة بالتأكــد مــن ادخــال جميــع البيانــات والموقــع الجغرافــي لمنــزل الطالب/الطالبــة مــن خــالل الخريطــة أمــا فــي 

حالــة رفــض الطلــب فعلــى مشرف/ـــة النقــل توضيــح ســبب الرفــض فــي النافــذة المخصصــة لذلــك. 

يتــم تحديــد الطالب/الطالبــات المشــمولين بخدمــة النقــل التعليمــي ضمــن نطــاق العــدد المخصــص المعتمــد للمدرســة، ويمكــن معرفــة 
العــدد المخصــص للمدرســة مــن خــالل نظــام نــور ومــن ادارة التعليــم التابعــة لهــا.

لــن يتمكــن مشرف/ـــة النقــل بالمدرســة مــن تحديــد أهليــة الطالب/الطالبــة لخدمــة النقــل التعليمــي بعــد انتهــاء تاريــخ قبــول الطلبــات 
)المحــدد مــن قبــل شــركة تطويــر لخدمــات النقــل التعليمــي(، وأي طلــب نقــل بعــد هــذه الفتــرة ســيكون )قيــد الدراســة( إلــى أن يتــم فتــح 

مجــال القبــول مــرة أخــرى مــن قبــل الشــركة.

هـ. تحدي الحافلة أو المركبة المناسبة لكّل طالب/طالبة
يقــوم مشرف/ـــة النقــل بالمدرســة مــن خــالل شاشــة بطاقــة صعــود الطالب/الطالبــة بتحديــد الحافلــة أو المركبة المناســبة لــكّل طالب/

طالبــة ووقــت الصعــود ورقــم الرحلــة لــكل طالب/طالبــة مشــمولة بالنقــل ضمــن نطاق عــدد المقاعــد الكلــي للحافلة.

و. اصدار وطباعة بطافات صعود الحافالت
يقوم مشرف/ـة النقل بالمدرسة من خالل شاشة بطاقة صعود الطالب/الطالبة بطباعة بطاقة صعود الطالب/الطالبة.
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ز. طباعة قائمة اسماء الطلبة المشمولين بخدمة
بعــد االنتهــاء مــن مراجعــة قوائــم االســماء المتعلقــة بالطالب/الطالبــات المشــمولين بخدمــة النقــل التعليمــي يقــوم مشرف/ـــة النقــل 
بالمدرســة بطباعــة قائمــة اســماء الطالب/الطالبــات المشــمولين بخدمــة النقــل التعليمــي واعتمادهــا من قبل مدير /ـــة المدرســة وإرســالها 

لمتعهــد النقــل التعليمــي وذلــك قبــل نهايــة االســبوع الدراســي الخامــس.

ح. طباعة بطاقة الحافلة:
يقــوم مشرف/ـــة النقــل بالمدرســة بطباعــة بطاقــة الحافلــة والتي تشــمل : )رقــم الحافلة / المركبة، اســم المدرســة، األحيــاء المخدومة( 

وتثبيتهــا فــي النافــذة األماميــة والخلفيــة للحافلــة والتــي تســاعد الطالب/الطالبــة وترشــدها للحافلــة التابعة لها. 

ط. طلب المقاعد اإلضافية:
فــي حــال تعــدى العــدد المخصــص للمدرســة أثنــاء قيــام مشرف/ـــة النقــل بالمدرســة بتحديــد الطالب/الطالبــات المشــمولين بالخدمــة، 

ســيتم احالــة طلــب النقــل للطالب/الطالبــة إلــى )طلــب مقعــد اضافــي(.

يتــم تأكيــد عمليــة طلــب المقاعــد االضافيــة واختيــار الطــالب حســب االولويــة التــي يراهــا مشرف/ـــة النقــل فــي المدرســة، وبعدهــا 
ســيتم دراســة الطلــب مــن قبــل شــركة تطويــر لخدمــات النقــل التعليمــي.

بعد تعبئة البيانات المطلوبة للحافلة يمكن لمشرف/ة النقل المدرسي حفظ البيانات والبدء بالتقييم للحافلة.
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تعديل بيانات الحافلة وطلبات تعديل الحافالت: ي. 
فــي بدايــة العــام الدراســي بإمــكان مشرف/ـــة النقــل فــي المدرســة اضافــة/ تعديــل بيانــات الحافــالت التــي تقــوم بنقــل الطــالب 	 

/الطالبــات المشــمولين بخدمــة النقــل التعليمــي. وبعــد نهايــة الشــهر األول مــن العــام الدراســي يمكــن ان تطلــب اضافــة/ تعديــل 
بيانــات الحافلــة، حيــث ان الطلــب يحــول الــى مشــرف ادارة التعليــم وبــدوره يقــوم بمراجعــة الطلبــات والتأكــد مــن صحتهــا ومــن ثــم 

الموافقــة عليهــا.

البيانات األساسية التي يتم طلب التعديل عليها:	 

رقم اللوحة.. 1
نوع الحافلة/ المركبة.. 2
موديل الحافلة/ المركبة.. 3
نوع المتعهد.. 4

تظهــر جملــة )تمــت عمليــة إضافــة طلــب تعديــل الحافلــة بنجــاح، تــم إرســال الطلــب إلــى مشــرف المنطقــة بالشــركة( وحالتهــا )قيــد 	 
الدارســة( إلــى أن يتــم الموافقــة علــى التعديــل.

يمكــن ايضــا مراجعــة الطلبــات لتعديــل الحافــالت لــكل مدرســة عــن طريــق الرابــط التالــي: ( النقــل المدرســي ثــم التقييــم اليومــي 	 
للحافــالت ثــم طلبــات تعديــل الحافــالت(.
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تقييم الخدمة يوميًا: ك. 
 علــى مشرف/ـــة النقــل فــي المدرســة التقييــم اليومــي لحافــالت النقــل التعليمــي كل يــوم حتــى يتــم الرفــع مــن مســتوى 	 

الخدمــة المقدمــة عــن طريــق الرابــط التالــي: )النقــل المدرســي ثــم التقييــم اليومــي لحافالت/مركبــات النقــل المدرســي ثــم 
التقييمــات ثــم العمليــات )إضافــة تقييــم(.

بإمكان مشرف/ـة النقل في المدرسة تحديد تاريخ التقييم ومن ثم تقييم الحافلة بشكل يومي.	 
بعــد التقييــم الحافلــة يتــم حفــظ التقييــم، ويتــم ارســال التقييمــات آليــًا الــى مدير/ـــة المدرســة للمراجعــة واالعتمــاد حيــث تظهــر 	 

الحالــة )قيــد الدارســة( لمشرف/ـــة النقــل فــي المدرســة الــى أن يتــم الموافقــة علــى التقييــم مــن قبــل مدير/ـــة المدرســة وذلك 
ــا  ــة عليه ــا أو الموافق ــد تحديده ــات بع ــع التقييم ــى جمي ــة عل ــة الموافق ــة المرس ــكان مدير/ـ ــهري، بإم ــي أو ش ــكل يوم بش

بشــكل يومــي.

التقرير الشهري للحافالت: ل. 
بعــد اعتمــاد مديــر/Jة المدرســة للتقييمــات اليوميــة لجميــع الحافــالت، فإنــه بإمــكان مشرف/ـــة النقــل بالمدرســة تصديــر التقريــر 	 

الــى ملــف بصيغــة اكســل أو عرضــة علــى النظــام.
يمكن الوصول الى التقرير الشهري للحافالت عن طريق الرابط: التقارير ثم التقرير الشهري للحافالت.	 
يتم حفظ الملف المصَدر من النظام في ملف خاص باسم الشركة.	 
ال يتطلب ارسال الملف الى ادارة التعليم او شركة تطوير لخدمات النقل التعليمي.	 
ــر، كمــا بإمكانهــا 	  ــة فــي تقري ــر الشــهري للحافــالت بحيــث يكــون كل حافل ــر التقري ــة النقــل بالمدرســة تصدي بإمــكان مشرف/ـ

ــر واحــد. ــع الحافــالت وتصديرهــا فــي تقري ــار جمي اختي
ال يمكن تصدير أكثر من فترة استحقاق واحدة بحيث ال تتعدى 45 يوم. 	 
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وباإلمكان مشاهدة تفاصيل خطوات التنفيذ عبر الرابط التالي:
https://www.youtube.com/channel/UCQ5iIbPXVvEJShygHqcTuxA

وتتمثل التقارير المتاحة للمدرسة في بوابة النقل التعليمي فيما يلي:

تعديــل بيانــات الحافــالت: تقريــر يعــرض نتيجــة القبــول والرفــض التــي تمــت مــن قبــل مشــرف ادارة التعليــم علــى تعديــل بيانــات 	 
الحافــالت.

توزيــع الطــالب المســتحقين للنقــل المدرســي حســب األحيــاء الســكنية: تقريــر يعــرض اعــداد الطلبة/الطالبــات المشــمولين بالنقــل 	 
التعليمــي فــي كل حــي ســكني تخدمــه المدرســة.

الطلبة المتقدمين للنقل المدرسي: تقرير يعرض معلومات الطالب/الطالبة وعنوان منزل المتقدم لطلب خدمة النقل التعليمي.	 
بيانــات األســطول والطــالب المنقوليــن: تقريــر يعــرض عــدد الطلبــة / الطالبــات المنقوليــن فعليــا فــي كل حافلــة تخــدم المدرســة 	 

المشــمولة بالنقــل.
قائمــة الصعــود للحافلة/المركبــة: تقريــر يعــرض معلومــات الحافلــة للطالبــة )الحافلة-الــرد األول والثانــي( ورقــم بطاقــة الصعــود 	 

ــة. الخــاص بالطالب/الطالب
التقرير الشهري للحافالت: تقرير يعرض التقييم اليومي للحافالت الُمدخل من قبل مشرف/ة النقل في المدرسة.	 
تقاريــر متعهــدي نقــل البنيــن )األفــراد(: فيمــا يخــص تقاريــر أداء متعهــدي نقــل األفــراد )بنيــن(، تتولــى المــدارس المشــمولة بتقديــم 	 

ــات  ــة الخدم ــن صفح ــركة )www.TatweerTransit.com( ضم ــي للش ــع اإللكترون ــق الموق ــن طري ــر األداء ع ــال تقاري ــة إدخ الخدم
االلكترونيــة تحــت قائمــة الخدمــات وذلــك باختيــار )تقاريــر األداء(. كمــا تــم رفــع آليــة العمــل علــى ادخــال تقاريــر أداء األفــراد )البنيــن( 

عــن طريــق الموقــع اإللكترونــي ضمــن صفحــة إدارة تخطيــط الخدمــة تحــت قائمــة الخدمــات.



28

في الختام نورد عليكم خالصة بأهم عمليات النقل التعليمي ونوضح أهم اإلجراءات التي يتعين اتباعها إلنجازها:

االستعداد لتقديم الخدمة مع بداية كّل عام دراسي من خالل:
التهيئة واالعداد لتنفيذ خدمة النقل التعليمي للعام الدراسي الجديد،	 
تحديد عدد الحافالت والمركبات وعدد الطلبة،	 
تقييم استحقاق الطالب/الطالبة للخدمة وأولويته في الحصول عليها،	 
جمع بيانات الطلبة المشمولين بالخدمة،	 
اصدار بطاقات صعود الحافالت/المركبات وتوزيعها على الطلبة،	 
التعامل مع المشاكل والصعوبات.	 

القيام بالعمليات الخاصة بتنفيذ الخدمة والتي تشمل باألساس:
طلب المقاعد اإلضافية،	 
المتابعة الميدانية للحافالت/المركبات وتقارير األداء لمتعهدي النقل التعليمي.	 

وقــد قامــت شــركة تطويــر لخدمــات النقــل التعليمــي بتطويــر أنظمــة الكترونيــة لتســهيل انجازكــم لمختلــف العمليــات والتــي يتعيــن 
عليكــم اســتعمالها إلتمــام إجــراءات مختلــف عمليــات النقــل التعليمــي.

الخـــــــاتـمــــة
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كيف يمكنكم التواصل مع شركة تطوير لخدمات النقل التعليمي وتبليغ آرائكم ومقترحاتكم؟
نحن يف شركة تطوير لخدمات النقل التعليمي ال نكتفي بتطوير خدماتنا للعمالء، بل نظهر قدرًا كبيرًا من االهتمام بآرائهم ومقترحاتهم وشكواهم. 

وألننـا نـدرك أن لكـم مقترحـات أو مطالـب أو شـكوى نتيجـة خطـأ غيـر مقصـود أو سـوء فهم أو اختـالف وجهـات النظر، فقـد أنشـأنا إدارة خدمة العمـالء لتسـتقبل طلباتكم 
ومقترحاتكـم وتتعـرف ىلع آرائكـم بـل وتحقـق يف شـكواكم وتتابـع حلهـا مـع اإلدارات املعنيـة داخل الشـركة وتحيـط العمالء علمًا بـكل ما تم مـن إجراءات يف سـبيل حلها 

بعـدل وإنصـاف ويف أقصر وقـت ممكن.

تقـدم إدارة خدمـة العمـالء خدمـات اتصـاالت ومعلومـات موثقـة وفعالـة للمسـاهمين وتعمـل انطالقـا مـن معرفتهـا بأكثـر العوامـل قيمـة لـدى العمـالء وهـي االهتمـام 
واملوثوقيـة والسـرعة والكفـاءة.

ورغبـة مـن الشـركة يف توفيـر وسـائل التواصـل الفعالـة فقـد أطلقـت مركـز خدمـة العمـالء املوحـد للنقـل التعليمـي ىلع مسـتوى اململكـة وذلـك السـتالم املالحظـات 
واملقترحـات واالستفسـارات الخاصـة بتقديـم الخدمـة مـن قبـل أوليـاء األمـور واملسـتفيدين مـن خدمـة النقـل التعليمـي والـرد عليها، وذلـك عبر فتح قنـوات تواصـل متاحه 

للجميـع لتحقيـق ضمـان تحسـين مسـتوى خدمـات النقـل التعليمـي ومعالجـة نواحـي القصور.

حيث يمكنكم التواصل معنا عن طريق قنوات التواصل التالية:
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تطبيق حافلتي
Hafelty Application
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ما هو تطبيق حافلتي؟
تــم تطويــر تطبيــق األجهــزة الذكيــة الخــاص بالبالغــات عــن مســتوى خدمــة النقــل التعليمــي كخطــوة أولــى لتحســين جــودة النقــل 
التعليمــي. كمــا سيســاعد فــي الحصــول علــى المعلومــات المطلوبــة عــن الشــركة وكذلــك اإلبــالغ عــن أي مالحظــات علــى مســتوى 

وجــودة الخدمــة مــن قبــل أوليــاء األمــور ومــن يهمهــم األمــر. 

لماذا قمنا بتطوير تطبيق حافلتي؟
يهــدف هــذا التطبيــق لخلــق قنــاة تواصــل بيــن الشــركة والمســتهدفين مــن خداماتهــا باإلضافــة لخلــق قنــاة اتصــال يســاهم الجمهــور 
ــة عــن  ــى معلومــات آني ــث يمكــن للمســتخدم الحصــول عل العــام مــن خاللهــا فــي تحســين مســتوى خدمــات النقــل التعليمــي، حي

الخدمــة وتلقــى البالغــات اليوميــة وابــداء الــرأي فــي الخدمــة واإلبــالغ عــن أي خلــل قــد يطــرأ علــى تقديــم الخدمــة.

ما هي أهم الخدمات والخصائص التي يوفرها تطبيق حافلتي؟
تشتمل خدمات التطبيق على الخصائص التالية:

ــة 	  ــوادث مروري ــن ح ــالغ ع ــائق، كاإلب ــة أو الس ــتوى الحافل ــى مس ــات عل ــود مالحظ ــال وج ــي ح ــن ف ــن المتعهدي ــالغ ع ــم الب تقدي
ــه. ــة وخالف ــول الحافل ــي وص ــر ف ــارة والتأخ ــع اإلش ــاالت قط وح

توعية المستخدمين عن أخبار ونشاطات الشركة.	 
توفير قنوات التواصل مع الشركة.	 
توفير صفحات التواصل االجتماعية للشركة، مثل )تويتر وفيس بوك... الخ(	 
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كيف يمكنكم استخدام تطبيق حافلتي واالستفادة منه؟  

تمكنكم اتباع الخطوات التالية عند استخدام التطبيق:
تحميل التطبيق من متجر ابل واندرويد أ. 

الدخول على تطبيق االجهزة الذكية “حافلتي” ب. 
اختيار ابالغ عن حالة ج. 

تعبئة االستمارة د. 



34

تحديد موقع البالغ على الخارطة اختيار شركة النقل المسئولةه.  و. 
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تعبئة الحقول المطلوبة )نوع البالغ، رقم اللوحة، وصف البالغ( النقر على ايقونة ارسال   ز.  ح. 




