
 التمهيد 

 أعزاءنا أولياء أمور الطلبة، بالنظر إلى دوركم األساسي في المساهمة في تأمين أفضل سبل األمن ألبنائنا الطلبة وضمان 

 أمنهم وسامتهم، يسعدنا أن نعمل معاً على تحقيق أهداف مشتركة منها توفير نقل آمن ومريح ألبنائنا الطلبة لتفادي حوادث 

 وتحسين الخدمة بما يتناسب مع توجهات واستراتيجية المملكة العربية السعودية لتوفير خدمات نقل تعليمي آمنة النقل التعليمي، 

 .ومريحة للطلبة ومراعاة أعلى المعايير العالمية في سامة خدمات النقل التعليمي، واتخاذ االحتياطات الالزمة لمنع الحوادث

 ي منذ اليوم األول للدراسة، يعتبر داعماً رئيساً النتظام العملية التعليمية وزيادة التحصيل وباعتبار أّن انسيابية خدمة النقل التعليم

 العلمي للطلبة من خال تفادي التأخير أو التغيب عن المدارس، فأنتم تساهمون بشكل كبير في تدريب ابنائكم على اتباع

 .الممارسات وااللتزام بتوجيهات النقل التعليمي

 ير لخدمات النقل التعليمي من هذا الدليل االرشادي، في إطار توجها إلى تطوير العملية التعليمية تمكنكم شركة تطو

 واالرتقاء بخدمة النقل التعليمي إلى مستوى المواصفات العالمية، واستنادا على الخبرة الواسعة التي جّمعتها على مّر السنوات 

 تقديم المشورة لوزارة التعليم في مجال السياسات، واإلرشادات العملية في تقديم خدمات النقل التعليمي ومتابعة تنفيذها و

 لصانعي القرار في مجال النقل التعليمي.

 

 

  رحلة تسجيل الطالب

 قبل الرحلة

التسجيل في الخدمة  - 1  

 نور  نظام على  مدرسي نقل طلب تقديم آلية

 www.noor.moe.gov.sa هنا من نور  نظام على الدخول •

 المرور  وكلمة المستخدم  اسم  أدخل ثانيًا •
 

 
 القادم  للعام  المدرسي النقل  طالب اختيار المدرسي النقل خانة  في  ثالثًا •

 



 
 

 

 

 المطلوب  االسم عند نقل طلب اختيار رابعًا •

 
 واألحكام الشروط  على الموافقة  خامًسا •

 

 
 

 

 

 الجوال  ورقم الجغرافي  والموقع األساسية  البيانات جميع  تعبئة سادًسا •
 



 

 

 للتأكيد جوالك على  المرسل الكود رقم  أدخل  الجوال رقم تأكيد سابعًا •

  

 

 

 

 

 

 

 

 النقل التعليمي من ذوي اإلعاقة (  ل )ال يشم سداد   خالل  من  التسجيل أجور دفع اختيار ثامنًا •

 

 النقل التعليمي من ذوي اإلعاقة(  ل)ال يشم   ساعة للسداد48في مدة أقصاها   اير  200 المبلغ سداد  على للتأكيد نعم اختيار تاسعًا •



 
 

)ال   السعودية  البنوك في اإللكترونية الفواتير خدمة طريق   عن المبلغ سداد يمكن السداد  فاتورة   رقم فيها شاشة  تظهر  عاشًرا •

 النقل التعليمي من ذوي اإلعاقة(.  ليشم

 

 

 

 

النقل التعليمي من   ل )ال يشم التسجيل  أجور فاتورة  لسداد  التطبيق  أو  الموقع عبر البنكي  حسابك على الدخول  عشرة  الحادي  •

 ذوي اإلعاقة(. 

 

 إلكترونيًا التسجيل  أجور سداد  آلية ❖
 الفواتير أو  المدفوعات  على ادخل  .1

 واحدة  لمرة فاتورة  سداد .2
 العامة  الخدمات  فئة اختر .3

 التعليمي النقل  خدمة اختر .4
 الفاتورة  رقم  أدخل  .5
 التسجيل  أجور ادفع .6

 

  الدراسة  تحت  الطلب  وسيكون  التسجيل أجور سداد  عملية بعد االنتظار  قيد  وتظهر سداد  فاتورة  حالة متابعة يمكن عشرة الثاني •

 النقل التعليمي من ذوي اإلعاقة (  ل)ال يشم  الشركة  قبل من

 



 ام سداد  أجور التسجيل غير مستردة في حال قبول الطلب وتوفير الخدمة، وفي حال عدم قبول الطلب وتوفير الخدمة فسيتم استرداد املبلغ عن طريق نظ*مالحظة: 

نطاق  اكتمال الحد األدنى للحافلة باإلضافة إلى ومن اهم المعايير   التعليمي النقل بخدمة الطالب  شمل معايير حسب  الطلب دراسة - 2

 النقل حسب التالي   وتظهر خدمة النقل المدرس 

 غير مشمول )لم يتم طلب النقل(  ➢
 تم السداد وفي انتظار قبول الشركة( قيد الدراسة ) ➢
 مشمول )تم قبول طلب النقل من الشركة(  ➢
 وسيتم استرداد األجور(  – مرفوض )تم رفض الطلب من الشركة  ➢
 ساعة من تقديم الطلب( 48ملغي )تم إلغاء الطلب من ولي االمر قبل السداد او انتهاء فترة السداد   ➢

في حال رفض الطلب  األجور استرداد - 3  

الشركة من قبل المتعهد في حال قبول الطلب من   حافلة الى الطالبة /الطالب  تسكين  - 4  

بالخدمة  المشمول للطالبة/للطالب  وتسليمها   الطالبة/للطالب  الحافلة  صعود  بطاقة  اصدار  - 5  

 

 

 أثناء الرحلة 

 تنطلقون  مركباتكم، أو  حافالتكم  إلى وصعودكم   والسامة لألمن  الوقائية  والتعليمات باإلرشادات   التزامكم بعد  الطلبة،  أبنائنا

 التالية الثالثة  بالعناصر  االلتزام عليكم نؤّكد  ذلك  ولنحقق.  ومريحة   آمنة رحلة   لكم  ونتمنى. رحلتكم في

 الرحلة  طوال  األمان حزام بوضع  والتزامكم  مقاعدكم  في جلوسكم •

 للرحلة  إيجابي جو وعلى   حافلتكم  على المحافظة في  مساهمتكم •

 بأمان  والنزول   الحافلة لمغادرة استعدادكم •

 

 

 

 بعد الرحلة 

 وسالمة  بأمن منازلكم إلى وصولكم  نضمن حتى  التالية بالمتطلبات االلتزام منكم نأمل  الطلبة، أبنائنا

 الذهبية للقاعدة  وفقا وسالمة  بأمن الطريق عبوركم •

 مدارسكم أو منازلكم إلى  مباشرة توجهكم •

 

 

 

 

 

 

 



 الخاتمة 

  على يعتمد مريحة ظروف وفي   وسالمة بأمن منازلهم إلى وعودتهم مدارسهم  إلى  الطلبة ابنائنا  ووصول التعليمي النقل  رحلة نجاح أنّ 

 : على تدريبهم منكم المتوقع من  ولذلك  المناسب بالشكل  للرحلة  اعدادهم على حرصكم  وعلى للرحلة  االستعداد حسن

 ومواعيدها  والعودة الذهاب رحالت  ووصول انطالق  أماكن .1
 صعود الحافلة الحافالت وابرازها للسائق عند   صعود بطاقات  حملهم من التأّكد .2
 . المركبة أو الحافلة إلى اآلمن  الصعود .3

 

 ومقترحاتكم؟   آرائكم  وتبليغ  التعليمي  النقل لخدمات تطوير  شركة مع التواصل  يمكنكم  كيف

  ومقترحاتهم   بآرائهم  االهتمام  من  كبيراً   قدراً   نظهر   بل   للعمالء،  خدماتنا  بتطوير  نكتفي  ال  التعليمي  النقل  لخدمات   تطوير  شركة   في   نحن

 .وشكواهم

  خدمة  إدارة   أنشأنا   فقد  النظر،  وجهات  الف   اخت   أو   فهم   سوء   أو  مقصود  غير   خطأ  نتيجة   شكوى   أو  مطالب  أو   مقترحات   لكم   أن  ندرك  وألننا

  وتحيط   الشركة   داخل   المعنية  اإلدارات  مع  حلها   وتتابع  شكواكم   في  وتحقق  بل   آرائكم   على   وتتعرف   ومقترحاتكم  طلباتكم  لتستقبل  العمالء

ً  العمالء  .ممكن وقت  أقصر وفي وإنصاف  بعدل حلها  سبيل  في  إجراءات من تم ما  بكل علما

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

 .والكفاءة  والسرعة والموثوقية  االهتمام وهي

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

  والرد   التعليمي  النقل   خدمة   من  والمستفيدين  األمور   أولياء   قبل   من  الخدمة   بتقديم  الخاصة   واالستفسارات   والمقترحات   المالحظات   الستالم

 .القصور نواحي ومعالجة التعليمي النقل خدمات   مستوى تحسين ضمان  لتحقيق للجميع متاحه تواصل قنوات  فتح عبر وذلك عليها،

 : التالية  التواصل قنوات   طريق  عن معنا التواصل يمكنكم حيث

 8001231000رقم التواصل:  

 www.tatweertransit.com المواقع االلكتروني:  

 CS@tatweertransit.com االيميل: 

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

