
 التمهيد 

 انطالقا من حرص شركة تطوير لخدمات النقل التعليمي على تطوير عمل الجهات ذات العالقة بالنقل التعليمي وتوفير 

التعليمي،   خدمات نقل تعليمي مستدامة ومريحة وذات موثوقية عالية، وتعزيزاً لترسيخ وتطبيق أفضل الممارسات العالمية في مجال النقل

المدارس المشمولة   تقدم شركة تطوير لخدمات النقل التعليمي »الدليل اإلرشادي واألدوات العملية إلدارة عمليات النقل التعليمي  لجميع

 .بخدمة النقل التعليمي في المملكة العربية السعودية

التعليمي بأفضل   لدعم المدارس المشمولة بخدمة النقلويأتي هذا الدليل اإلرشادي في إطار سعي شركة تطوير لخدمات النقل التعليمي 

 .للخدمة الطلبة المستحقين اال بناؤن الممارسات واألدوات العملية بما يساهم في توفير خدمات نقل تعليمي آمنة ومريحة  

العربية السعودية مما   المملكةويهدف فريق عمل الدليل لجعله مرجعاً سهاًل وسريعاً للقائمين على عملية النقل التعليمي في المدارس في 

 .يحقق الشفافية، وسالسة التنفيذ ووضوح المسؤوليات والصالحيات

ومتابعتها من قبل   حيث يهدف الدليل إلى إرساء المعايير الموحدة واألسس الالزمة إلدارة عمليات النقل التعليمي، بما يدعم عملية تنفيذها

بفعالية وبما يمكنها من تنفيذ  ة لمساعدة المدارس على إدارة خدمات النقل التعليمي لطلبتهاالجهات المختصة، وليكون بمثابة وسيلة عملي 

 .مهماتها وتحقيق أهدافها مع ضمان أفضل مستويات األمن والسامة للمستفيدين من الخدمة

 

 

 :وفيما يلي عرض سريع لمحتويات أجزاء الدليل

 .جديد، والتعامل مع المشاكل والصعوباتالتهيئة واالعداد للعام الدراسي ال  الجزء األول:

  التقارير والمركبات وإصدار للحافالت يوضح اإلجراءات المتبعة اثناء تنفيذ الخدمة ويتناول موضوع المتابعة الميدانية  الجزء الثاني: 

 اليومية والشهرية. 

في    عن طريق ايقونة النقل المدرسيالنقل التعليمي إلصدار تقارير   النظاميتطرق إلى شرح اإلجراءات الخاصة باستعمال  الجزء الثالث: 

 نظام نور الوزاري. 

 

 

 االستعداد لتقديم الخدمة مع بداية كّل عام دراسي  -1

 :الخدمةيّسلط هذا الجزء الضوء على آليات وإجراءات العمل التفصيلية الخاصة باإلعداد لتقديم 

 .التهيئة واالعداد للعام الدراسي الجديد•

 . اصدار بطاقات صعود الحافالت/المركبات وتوزيعها على الطلبة •

 .التعامل مع المشاكل والصعوبات•

 ويتناول هذا الجزء تفصيل طريقة انجاز كّل من قائدي/ قائدات المدارس ومشرفيي/ مشرفات النقل بالمدارس لمختلف 

 التنفيذ الفعلي لخدمة النقل التعليمي. لإلنطاق قة بالعمليات األولية والسابقة اإلجراءات المتعل

 

 

 



 التهيئة واالعداد لتنفيذ خدمة النقل التعليمي للعام الدراسي الجديد 

 :لتنفيذ خدمة النقل التعليمي يتعين على المدارس المشمولة بالخدمة القيام باآلتي االستعداد 1- 1

 :يقوم قائد/قائدة المدرسة بالتالي

 . تحديد مشرف/مشرفة النقل في المدرسة  •

 . تحديد عنوان المدرسة •

 تحديد طرق االتصال بالمدرسة من خالل نظام نور الوزاري.  •
 

 

 ات وتوزيعها على الطلبة اصدار بطاقات صعود الحافالت/ المركب  1-2

 

 أثناء تنفيذ الخدمة  -2

 التالي: حسب يوضح هذا الجزء اإلجراءات المتبعة أثناء تنفيذ الخدمة 

 المدرسي المتابعة الميدانية للحافالت/المركبات وتقارير األداء لمتعهدي النقل  •

 

  نور الوزاري، وإدخال البيانات في نافذة تقارير يقوم مشرف/مشرفة النقل بالمدرسة، بتقييم الحافلة المدرسية عن طريق نظام  •

ساعة سيكون التقييم مثالي للحافلة   24 وفي حال عدم التقييم بعد التقييم اليومي للحافالت/المركبات ضمن نظام نور بشكل يومي

 من تقييم الحافلة. عمل    بعد أياميتم االعتماد الكترونياً  أو    من قائد/ة المدرسة   ، ويكون االعتماد ايضاً بشكل يوميالمركبة المدرسية/

 

 استعمال األنظمة الخاصة بإدارة عمليات النقل التعليمي -3

 يرتبط هذا الجزء ارتباطاً مباشراً بالجزئيين األول والثاني من هذا الدليل، ألنه يشرح كيفية التطبيق الفعلي لمختلف إجراءات

مة الخاصة بإدارة عمليات النقل التعليمي وهي بوابة النقل عمليات النقل التعليمي. وسيتم عرض اجراءات استعمال األنظ

في نظام نور الوزاري من قبل كّل من قائد/قائدة المدرسة المشمولة بالخدمة ومشرف/ة النقل بالمدرسة المشمولة   التعليمي

 بالخدمة

 إجراءات استعمال بوابة النقل التعليمي في نظام نور الوزاري

  لخدمات النقل التعليمي الى تطوير آليات العمل لتتمكن الشركة من تقييم جودة الخدمة بسرعة ودقةتهدف شركة تطوير 

 عاليتين مع ضمان جودة البيانات المستلمة، وكذلك لتسهيل إجراءات العمل على اولياء االمور، المدارس، وادارات التعليم. 

وزارة على تطوير تصميم وتشغيل بوابة النقل التعليمي في برنامج قامت الشركة بالتعاون مع إدارة تقنية المعلومات بال  لذا 

الوزاري، والذي يهدف الى تسهيل اجراءات التعامل مع الخدمة، وطلب خدمة جديدة، وحصر اعداد الطالب/الطالبات  نور

 بالخدمة عبر عمليات منظمة وإجراءات مبسطة وذات فعالية أكبر تسمح بالعمليات التالية:  المشمولين

 التقرير الشهري للحافالت.  -
 اصدار بطاقات صعود الحافلة/ بطاقة تعريف الحافلة.  -
 التقييم اليومي للحافالت. -
 جملة من التقارير عن خدمة النقل التعليمي. -

 

 

 



 اإلجراءات الخاصة قائد/قائدة المدرسة

 .يقوم قائد/قائدة المدرسة بتفعيل حساب مخصص لمشرف/مشرفة النقل بالمدرسة •

 قائد/قائدة المدرسة بالدخول على نظام نور وادخال بيانات موقع المدرسة وتحديد الموقع الجغرافي للمدرسة منيقوم  •

 خال الخريطة المتواجدة في نافذة موقع المدرسة، وذلك قبل بداية العام الدراسي.  •

 استعراض فترات االستحقاق  •
 

ثمانية   صدير التقرير الشهري لحافات المتعهد وهي مكونة منفترات االستحقاق هي الفترة الزمنية التي يتم على أساسها ت  ▪

 .فترات للعام الدراسي الواحد

فترات    خدمات اضافية ثم النقل المدرسي ثم على بيانات فترات االستحقاق بإتباع التالي االطالع يمكن لقائد/قائدة المدرسة  ▪

 . االستحقاق 

 للحافالت بناء على فترات االستحقاق.  يوميةوال يمكن لقائد/قائدة المدرسة طباعة التقرير الشهري  ▪
 

 للحافالت  اليومي التقييم اعتماد •
  حدا  على يوم كل عليه والموافقة  المقدمة للخدمة المدرسة  في النقل مشرفة/مشرف تقييم بمراجعة المدرسة قائدة/قائد يقوم ▪

ً  عليها والموافقة التقييمات جميع  تحديد المدرسة  قائدة/ قائد بإمكان أو  .جميعا

 اليومي التقييم مراجعة  ثم المدرسي  النقل  ثم اضافية  خدمات  التالي باتباع التقييمات على الموافقة المدرسة قائدة/لقائد يمكن ▪

 .للحافالت

  الشهري  التقرير ثم المدرسي  النقل  تقارير ثم  التقارير التالي  باتباع للحافات  اليومي  للتقييم الشهري  التقرير اصدار  يمكن ▪

 .للحافالت

 .التقييمات على  الموافقة بعد اال للحافالت  الشهري التقرير اصدار  يمكن ال ▪

أيام عمل من تاريخ التقييم وفي حال عدم االعتماد في هذه المدة سيكون   5يتم اعتماد التقييمات بشكل يوم وبحد اقصى  ▪

 االعتماد مثالي الكترونياً.

 .نهائية وتعتبر عليها التعديل  يمكن ال  التقييمات على الموافقة  بعد ▪

 

 

بالمدرسة  النقل  مشرفة /بمشرف  الخاصة اإلجراءات  

 الجغرافي  الموقع صحة من التأكد •
  المدرسة قائدة/ قائد قبل   من المحدد نور نظام في للمدرسة  الجغرافي الموقع  صحة  من بالتأكد النقل  مشرفة/مشرف يقوم ▪

 . الدراسي العام بداية  قبل وذلك

 الحافالت  صعود  ات قبطا  وطباعة   اصدار •

 الطالبة /الطالب صعود   بطاقة بطباعة الطالبة /الطالب صعود   بطاقة شاشة خالل  من  بالمدرسة النقل  مشرفة/مشرف يقوم ▪

 بالخدمة  المشمولين الطلبة  اسماء قائمة  طباعة

 

 الحافلة  بطاقة طباعة •
  األحياء  ، ،الرقم الوزاري المدرسة اسم  المركبة، /   الحافلة  )رقم  تشمل والتي  الحافلة  بطاقة  بطباعة بالمدرسة  النقل ة /مشرف يقوم

 . لها التابعة للحافلة  وترشدها الطالبة /الطالب تساعد والتي  للحافلة والخلفية األمامية النافذة  في وتثبيتها )المخدومة 

 

ً  الخدمة تقييم •  يوميا
مستوى   من الرفع يتم حتى يوم  كل التعليمي النقل لحافات اليومي التقييم  المدرسة في  النقل مشرفة  / مشرف على ▪

 ثم التقييمات ثم  المدرسي النقل مركبات/ لحافالت اليومي التقييم ثم المدرسي  النقل  ):التالي بإتباع المقدمة  الخدمة 
 .)تقييم إضافة  العمليات

  24  اقصى بحد  يومي بشكل  الحافلة  تقييم ثم ومن التقييم تاريخ تحديد المدرسة  في النقل  مشرفة/مشرف بإمكان ▪

 . وفي حال تخطي الحد األقصى للتقييم سيكون التقييم مثالي للحافلة /المركبة المدرسية الرحلة  تاريخ من ساعة



ً  التقييمات ارسال ويتم التقييم، حفظ  يتم الحافلة  التقييم بعد ▪   حيث واالعتماد للمراجعة  المدرسة قائدة/قائد  الى  آليا

  قائدة/ قائد قبل  من التقييم على  الموافقة يتم  أن الى المدرسة في  النقل  مشرفة  /لمشرف ) الدارسة  قيد  الحالة تظهر

  بعد التقييمات جميع على  الموافقة المرسة   قائدة /قائد بإمكان ، ايام عمل5او بحد أقصى   يومي  بشكل وذلك المدرسة

 . يومي  بشكل  عليها والموافقة تحديدها
 

 للحافالت  الشهري  التقرير •
 التقرير تصدير  بالمدرسة  النقل  مشرفة /مشرف  بإمكان فإنه  الحافات،  لجميع اليومية  للتقييمات المدرسة قائدة/قائد اعتماد بعد ▪

 .النظام على  عرضة أو  اكسل  بصيغة ملف  الى

 .للحافالت الشهري  التقرير ثم  التقارير طريق عن للحافالت  الشهري  التقرير الى  الوصول يمكن ▪

 .الشركة باسم خاص  ملف  في النظام  من المصَدر  الملف  حفظ يتم ▪

 .التعليمي  النقل  لخدمات تطوير  شركة  او التعليم ادارة الى الملف  ارسال يتطلب  ال ▪

 بإمكانها كما تقرير،  في  حافلة  كل يكون بحيث  للحافالت الشهري  التقرير تصدير بالمدرسة النقل  مشرفة/مشرف بإمكان ▪
 .واحد تقرير في  وتصديرها الحافات  جميع اختيار

  يوم  45  تتعدى ال  بحيث واحدة  استحقاق فترة  من أكثر تصدير يمكن ال ▪

 :يلي فيما التعليمي النقل بوابة في للمدرسة المتاحة  التقارير  وتتمثل

 .التعليمي النقل خدمة   لطلب المتقدم منزل وعنوان  الطالبة/الطالب معلومات يعرض تقرير: المدرسي  للنقل المتقدمين الطلبة  ❖

  المشمولة  المدرسة تخدم حافلة  كل في  فعليا المنقولين الطالبات/  الطلبة  عدد يعرض  تقرير: المنقولين والطالب  األسطول  بيانات ❖

 بالنقل
  الخاص  الصعود  بطاقة ورقم) والثاني األول  الرد- الحافلة(  للطالبة  الحافلة معلومات يعرض تقرير: المركبة/ للحافلة الصعود قائمة ❖

 .الطالبة/بالطالب

 .وهو تقرير يعرض التقييم اليومي للحافالت المدخل من قبل مشرف/ة النقل في المدرسة:  اليومي للحافالت  التقرير ❖

 .المدرسة في  النقل  ة /مشرف قبل   من الُمدخل للحافالت  اليومي التقييم يعرض تقرير: للحافالت  الشهري  التقرير ❖

 

 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

