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تمهيد
انطالقــا مــن حــرص شــركة تطويــر لخدمــات النقــل التعليمــي علــى تطويــر عمــل الجهــات ذات العالقــة بالنقــل التعليمــي وتوفيــر
خدمــات نقــل تعليمــي مســتدامة ومريحــة وذات موثوقيــة عاليــة ،وتعزيـ ً
ـزا لترســيخ وتطبيــق أفضــل الممارســات العالميــة فــي مجــال النقــل
التعليمــي ،تقــدم شــركة تطويــر لخدمــات النقــل التعليمــي <<منهجيــة إدارة ومتابعــة النقــل التعليمــي الحكومــي>> لجميــع إدارات التعليــم
فــي المملكــة العربيــة الســعودية.
ويأتــي هــذا الدليــل اإلرشــادي فــي إطــار ســعي شــركة تطويــر لخدمــات النقــل التعليمــي لدعــم ادارات التعليــم بالممارســات الفضلــى
واألدوات العمليــة بمــا يســاهم فــي توفيــر خدمــات نقــل تعليمــي آمنــة ومريحــة ألبنائنــا الطلبــة المســتحقين للخدمــة.
ـهال وسـ ً
ـريعا للقائميــن علــى عمليــة النقــل التعليمــي فــي إدارات التعليــم فــي المملكــة
ويهــدف فريــق عمــل الدليــل لجعلــه مرجعـ ًـا سـ ً
العربيــة الســعودية ممــا يحقــق الشــفافية ،وسالســة التنفيــذ ووضــوح المســؤوليات والصالحيــات.
حيــث يهــدف الدليــل إلــى إرســاء المعاييــر الموحــدة واألســس الالزمــة إلدارة عمليــات النقــل التعليمــي ،بمــا يدعــم عمليــة تنفيذهــا
ومتابعتهــا مــن قبــل الجهــات المختصــة ،وليكــون بمثابــة وســيلة عمليــة لمســاعدة ادارات التعليــم علــى إدارة خدمــات النقــل التعليمــي
لطلبتهــا بفعاليــة وبمــا يمكنهــا مــن تنفيــذ مهماتهــا وتحقيــق أهدافهــا مــع ضمــان أفضــل مســتويات األمــن والســامة للمســتفيدين مــن
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الخدمــة ،حيــث ســيتطرق إلــى المواضيــع التاليــة:
 .1التهيئة واالعداد للعام الدراسي الجديد.
 .2المتابعة الميدانية للحافالت والمركبات.
 .3اصدار تقارير األداء.
 .4التعامل مع المشاكل والصعوبات.
 .5استعمال أنظمة الشركة إلدارة عمليات النقل التعليمي.
الجهات المستفيدة من الدليل
ستســتفيد مــن هــذا الدليــل ادارات التعليــم فــي المملكــة العربيــة الســعودية .ويعـ ّـد هــذا الدليــل وســيلة مفيــدة للمســؤولين
عــن خدمــة النقــل التعليمــي بــإدارات التعليــم بشــكل مباشــر أو غيــر مباشــر.
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 مدعمـ ًـا بشــرح مبســط وأمثلــة عمليــة.
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اوال :االستعداد لتقديم الخدمة مع بداية ّ
ً
كل عام دراسي
يسلط هذا الجزء الضوء على آليات وإجراءات العمل التفصيلية الخاصة باإلعداد لتقديم الخدمة والمتعلقة بالعمليات التالية:
ّ
•التهيئة واالعداد للعام الدراسي الجديد،
•تحديد عدد المركبات وعدد الطلبة،
•نطاق الخدمة ومعايير االستحقاق،
•األسس التشغيلية لتوزيع المدارس على المتعهدين،
•جمع بيانات الطلبة المشمولين بالخدمة،
•بطاقات صعود الحافالت،
•التعامل مع المشاكل والصعوبات.
ويتنــاول هــذا الجــزء تفصيــل طريقــة انجــاز ادارات التعليــم لمختلــف اإلجــراءات المتعلقــة بالعمليــات األوليــة والســابقة لالنطــاق فــي
التنفيــذ الفعلــي لخدمــة النقــل التعليمــي.
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 .1االعداد لتنفيذ خدمة النقل التعليمي للعام الدراسي الجديد
استعداد لتنفيذ خدمة النقل التعليمي تقوم إدارة التعليم باتباع اإلجراءات التالية:
•التأكيــد علــى المــدارس المشــمولة بالخدمــة بتفعيــل اســتخدام بوابــة النقــل التعليمــي ضمــن نظــام نــور الــوزاري (وفــق هــذا الدليــل)،
حســب مــا ورد بتعميــم معالــي وزيــر التعليــم رقــم  36912762وتاريــخ  1436/5/4هـــ والعمــل علــى متابعــة المــدارس التــي لــم
تفعــل اســتخدام كامــل بوابــة النقــل التعليمــي ضمــن نظــام نــور.
•تقديــم وإرفــاق مشــاهد اإلنجــاز والحســم (تقاريــر أداء المتعهــد) مــن المــدارس (نمــوذج  )7المرصــودة ضمــن نظــام نــور وبشــكل
شــهري للشــركة بعــد تفريغهــا بالنمــاذج المخصصــة لذلــك.
•ترحيــل مخصصــات المــدارس التــي لــم تتعــاون فــي تقديــم مشــاهد اإلنجــاز والحســم وتفعــل اســتخدام كامــل نظــام نــور للنقــل
التعليمــي مــع بدايــة العــام الدراســي إلــى مــدارس أخــرى ،أو تخفيــض مخصــص تلــك المــدارس مــن إجمالــي العــدد المخصــص إلدارة
التعليــم وإشــعار الشــركة بذلــك.
ويقــدم المتعهــد قبــل بدايــة العــام الدراســي الخطــة التشــغيلية األوليــة إلــى إدارة التعليــم وشــركة تطويــر لخدمــات النقــل التعليمــي
والتــي تشــمل العــدد اإلجمالــي للحافالت/المركبــات وعــدد المقاعــد المخصــص لــكل مدرســة وفـ ًـق لبيانــات العــام الدراســي الماضــي.
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 .2تحديد عدد الحافالت والمركبات وعدد الطلبة
قبل بداية العام الدراسي تقوم إدارة التعليم بالتالي:
•تبليغ المدارس بعدد الحافالت/المركبات وذلك حسب الخطة التشغيلية األولية المرسلة من قبل المتعهد.
•تقــوم إدارة التعليــم بتحديــد عــدد المقاعــد المخصصــة للعــام الدراســي الحالــي مــن خــال بوابــة النقــل التعليمــي ضمــن
نظــام نــور الــوزاري.
•فــي حــال لــم تســتفد المدرســة المشــمولة بالخدمــة مــن مخصصهــا خــال الشــهر األول الدراســي تقــوم بســحب الخدمــة
منها .
•فــي حــال كان عــدد الطلبــة المســتحقين لخدمــة النقــل التعليمــي أقــل مــن ســعة الحافلة/المركبــة ،تقــوم إدارة التعليــم
بالتنســيق مــع المتعهــد للتأكــد مــن إمكانيــة خدمــة الحافلة/المركبــة الواحــدة ألكثــر مــن مدرســة.
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 .3توزيع المدارس على المتعهدين من قبل إدارة التعليم
قبل بداية العام الدراسي تقوم إدارة التعليم بالتالي:
ً
جغرافيـا ضمـن نطـاق اإلدارة بحيـث يضمـن التـوازن والعدالـة بيـن
أ .إعـادة توزيـع المخصـص الحالي/الجديـد للطلاب والطالبـات
المتعهديـن فـي الظـروف التشـغيلية المختلفـة للخدمـة (الكثافـة السـكانية ،حالـة مسـارات الخدمـة ،مواقـع الخدمـة ،توفـر
السـائقين ،الحافلات /المركبـات المناسـبة ،الحالـة االجتماعيـة للسـكان).
ب .إعـادة توزيـع المخصـص الحالي/الجديـد للطلاب والطالبـات بشـكل يضمـن عـدم تداخـل مسـارات الخدمـة ،وعـدم خدمة أكثر
مـن متعهـد لنفـس المدرسـة/المجمع التعليمي.
 .4التعامل مع المشكالت والصعوبات
أ .عندمـا تكـون سـعة الحافالت/المركبـات ال تتوافـق مـع عـدد الطالب/الطالبـات المخصـص ،علـى مشرف/ــة النقـل بالمدرسـة
الرفـع بذلـك إلـى إدارة التعليـم.
ب .تقـوم إدارة التعليـم بالتنسـيق مـع المتعهـد لتوفيـر السـعة المطلوبـة ضمـن معامـل النقـل المحـدد فـي عقود شـركة تطوير
لخدمـات النقـل التعليمـي مـع المتعهديـن ،وفـي حالـة تعـذر ذلـك تقوم بالرفـع إلى شـركة تطوير لخدمـات النقـل التعليمي ،أو
التواصـل مع مسـؤولي الشـركة فـي المنطقة.
ج .التنسيق مع شركة تطوير ومع المتعهدين لحل ما يطرأ من صعوبات يتم رفعها من قبل (إدارة التعليم ،المدرسة).
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ً
ثانيا :أثناء تنفيذ
الخدمةهـذا الجـزء اإلجـراءات المتبعـة أثنـاء تنفيذ الخدمة من قبـل ادارات التعليـم ويتناول موضوع طلـب المقاعد اإلضافيـة والمتابعة
يوضـح
الميدانيـة للحافالت والمركبات.
 .1طلب المقاعد اإلضافية
أ .فـي حـال زيـادة عـدد الطالب/الطالبات المسـتحقين لخدمـة النقل التعليمي خالل العام الدراسـي عن المخصص للمدرسـة فإن
المقاعـد لهـؤالء الطلاب /الطالبات تدخـل ضمن (طلبات المقاعـد اإلضافية).
ب.تقـوم شـركة تطويـر لخدمـات النقـل التعليمـي بدراسـة الطلـب (يتـم تحديـد الطلبـة االضافييـن مـن قبـل مشرف/ــة النقـل
بالمدرسـة) ورفعـه إلدارة التعليـم للنظـر فـي إمكانية اعـادة توزيع مخصصات المدارس حسـب االحتياج واألولوية على مسـتوى
إدارة التعليـم ،وبالتنسـيق مـع المتعهـد.
ج .فـاذا تمكنـت ادارة التعليـم فإنهـا تقـوم بتحديـث مخصصـات المـدارس مـن خالل بوابـة النقل التعليمـي عبر نظام نـور الوزاري
وإذا لـم تتمكـن فإنهـا تقـوم بإعـادة رفـع الطلب لشـركة تطويـر لخدمات النقـل التعليمي إلعادة دراسـة الطلـب ومحاولة توفير
المقاعـد اإلضافيـة عـن طريـق التنسـيق مـع إدارات التعليـم األخرى التابعـة لنفس المنطقة ،ومن ثم التنسـيق مـع المتعهد للنظر
فـي امكانيـة نقـل الحافالت/المركبـات ومـا يترتب عليـه ومنها معالجة وضع السـائقين.
د .تقوم شركة تطوير لخدمات النقل التعليمي بتوجيه المتعهد بالنقل واالستفادة من مخصص المنطقة.
هـ.ستقوم شركة تطوير لخدمات النقل التعليمي بتضمين طلبات المقاعد اإلضافية في الخطط التوسعية المستقبلية.
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 .2المتابعة الميدانية للحافالت/المركبات وتقارير األداء لمتعهدي النقل التعليمي
أ .تقوم إدارة التعليم بتقييم الحافالت /المركبات في الميدان بشكل يومي وبشكل عشوائي.
ب .يمكن الدارة التعليم االطالع على التقرير اليومي للحافالت الصادر من المدارس بشكل يومي.
ج .يتـم تفريـغ نمـاذج تقييـم األداء اليومـي المرسـل مـن المدارس بنماذج الشـركة المعتمدة (نمـوذج  ،)9وذلك عـن طريق نماذج
تقييـم األداء فـي موقـع الشـركة ضمـن صفحـة تخطيـط الخدمة تحت قائمـة الخدمات وكذلـك آلية رصد وتعبئـة نموذج .9

د .بنهايـة كل فتـرة تشـغيلية تقـوم ادارة التعليـم بطباعـة الملخـص الشـهري للتقييـم واعتمـاده مـن قبـل مديـر خدمـات الطالب

ومديـر التعليـم ،واالحتفـاظ منـه بنسـخة ورقيـة بملـف خـاص بالشـركة ،وذلـك حسـب فتـرات االسـتحقاق للعام الدراسـي.

هــ .يتـم تزويـد ممثـل شـركة تطويـر لخدمـات النقـل التعليمي أصل ملخـص أداء المتعهـد (نموذج  )9بعـد اعتمـاده النهائي .ويتم

تصديـر وارسـال تقريـر أداء المتعهـد (نمـوذج  )9وتسـليمه إلـى ممثـل الشـركة فـي المنطقـة (مديـر المنطقة أو المشـرف) خالل
فتـرة  10أيـام دراسـية كحـد أقصـى .كمـا يتـم تزويده بنسـخة االلكترونية من برنامج (اكسـل) علـى هيئة قرص مضغـوط ( )CDأو
ذاكرة محمولـة (.)Flash memory

و .تقاريـر متعهـدي نقـل البنيـن (األفـراد) :فيمـا يخـص تقاريـر أداء متعهـدي نقـل األفـراد (بنيـن) إلدارات التعليـم المعنيـة بذلـك،

تتول�ى الم�دارس المش�مولة بتقديم الخدم�ة إدخال تقارير األداء عن طري�ق الموقع اإللكتروني للش�ركة( (�www.TatweerTran
 )sit.comضمـن صفحـة الخدمـات االلكترونيـة تحـت قائمـة الخدمـات وذلـك باختيـار (تقاريـر األداء) .كمـا تم رفع آليـة العمل على

ادخـال تقاريـر أداء األفـراد (البنيـن) عـن طريـق الموقـع اإللكترونـي ضمـن صفحـة إدارة تخطيـط الخدمـة تحت قائمـة الخدمات.
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ً
ثالثا :استعمال األنظمة الخاصة بإدارة عمليات النقل التعليمي
ً
ً
مباشـرا بالجزئييـن األول والثانـي مـن هـذا الدليل ،ألنه يشـرح كيفية التطبيـق الفعلي لمختلـف إجراءات عمليـات النقل
ارتباطـا
يرتبـط هـذا الجـزء
التعليمـي .وسـيتم عـرض اجـراءات اسـتعمال األنظمـة الخاصة بإدارة عمليـات النقل التعليمي وهي بوابـة النقل التعليمي في نظـام نور الوزاري
وبوابـة البيانـات التشـغيلية عبر موقع شـركة تطوير لخدمات النقـل التعليمي.
 .1إجراءات استعمال بوابة النقل التعليمي في نظام نور الوزاري
الغاية من ذلك
حرصـت شـركة تطويـر لخدمـات النقـل التعليمـي الـى تطويـر آليـات العمـل لتتمكـن الشـركة من تقييـم جـودة الخدمة المقدمة بشـكل أسـرع
وأدق ،مـع ضمـان جـودة البيانـات المسـتلمة ،وكذلـك لتسـهيل إجـراءات العمل علـى ادارات التعليم .لـذا قامت الشـركة بالتعاون مـع إدارة تقنية
المعلومـات بالـوزارة علـى بنـاء نظـام بوابـة النقـل التعليمي فـي برنامج نـور الوزاري.
األهداف
تهـدف بوابـة النقـل التعليمـي فـي نظـام نور الى تسـهيل اجراءات التعامـل مع الخدمة ،وطلـب خدمة جديـدة ،وحصر اعـداد الطالب/الطالبات
المشـمولين بالخدمـة عبـر عمليـات منظمة وإجراءات مبسـطة وذات فعالية أكبر تسـمح بعملية تعييـن مخصصات النقل التعليمـي للمدارس في
حـدود المخصص العـام لإلدارة.
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التقارير الخاصة بخدمة النقل التعليمي
•	 بيـان مشـرفي النقـل فـي المـدارس :وهـو تقريـر يعـرض قائمـة بجميـع مشرفي/مشـرفات النقـل فـي جميـع المـدارس المشـمولة
بالخدمـة.
• اعـداد الطلبـة المسـتحقين للنقل التعليمي وفق المسـارات :وهو تقرير يعرض اعـداد الطلبة/الطالبات المسـتحقين للنقل التعليمي
لكل مسـارات النقل للمدرسـة.
• بيانـات األسـطول والطلاب المنقوليـن :وهـو تقريـر يعرض عدد الطلبـة المنقوليـن فعليا في كل حافلة تخدم المدرسـة المشـمولة
بالنقل.
•	 بيانات الطلبة المشمولين بالنقل :وهو تقرير يعرض بيانات الطلبة المشمولين بخدمة النقل التعليمي.
• التقرير الشهري للحافالت :وهو تقرير يعرض التقييم اليومي للحافالت المدخل من قبل مشرف/ـة النقل في المدرسة.
•	 تقرير أداء المتعهد :وهو تقرير يعرض مخالفات اداء المتعهد باليوم الواحد.
• تقرير ملخص اداء المتعهد :وهو تقرير يعرض ملخص ألداء المتعهد خالل الشهر.
•	 تقرير المدارس الغير مستخدمة للنظام :وهو تقرير يعرض بيانات المدارس الغير مستخدمة للنظام بصورة مستمرة.
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دليل استخدام بوابة النقل التعليمي في نظام نور الوزاري
 .1يرجـى الدخـول علـى بوابـة النقـل التعليمـي فـي نظـام نـور واختيـار المـدارس المشـمولة بالنقـل وتحديـد مخصـص كل مدرسـة ضمن
نطـاق العـدد المخصـص المعتمـد إلدارة التعليـم مـن قبـل شـركة تطويـر لخدمـات النقـل التعليمـي ،وذلـك قبـل بدايـة العام الدراسـي.
 .2من الضروري إشـعار المدارس مشـمولة بخدمة النقل التعليمي بالعام الحالي بآلية عمل تحديث بيانات الطالب/الطالبات المشـمولين
بخدمـة النقـل التعليمـي وتزويد المدرسـة بدليل متابعـة النقل التعليمي الخاص بها ،وذلك قبل بداية العام الدراسـي.
 .3فـي مـا يخـص المقاعـد اإلضافيـة ،تقـوم (إدارة تخطيـط الخدمـة فـي شـركة تطويـر لخدمـات النقـل التعليمـي) بإرسـال تقريـر (طلبات
المقاعـد اإلضافيـة) المسـتخرج مـن بوابـة النقـل التعليمي ضمن نظام نـور الوزاري إلدارة التعليم لتقوم بدراسـة الطلـب وايجاد الحل ضمن
االعـداد المخصصـة إلدارة التعليـم للعـام الحالـي حسـب االحتيـاج واالولويـة ،فـاذا تمكنـت إدارة التعليم فإنهـا تقوم بتحديـث المخصصات
مـن خلال بوابـة النقـل التعليمـي عبـر نظـام نـور الـوزاري واذا لـم تتمكـن فإنهـا تقـوم بإعـادة رفـع الطلـب لشـركة تطويـر لخدمـات النقل
التعليمـي إلعـادة دراسـة الطلـب ومحاولـة توفير المقاعد اإلضافية عن طريق التنسـيق مـع إدارات التعليم األخـرى التابعة لنفس المنطقة
 ،ومـن ثـم التنسـيق مـع المتعهـد للنظـر فـي امكانيـة نقـل الحافالت/المركبـات وما يترتـب عليه ومنهـا معالجة وضع السـائقين.

وباإلمكان مشاهدة الرابط التالي لتوضيح لكم عملية تعيين مخصصات النقل وكيفية الوصول الى التقارير في بوابة
النقل التعليمي في نظام نور:
https://www.youtube.com/channel/UCQ5iIbPXVvEJShygHqcTuxA
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 .2إجراءات استعمال بوابة البيانات التشغيلية عبر موقع شركة تطوير لخدمات النقل التعليمي
ً
وموحـدا إلدارة مخصصـات النقـل التعليمـي والبيانـات التشـغيلية ،وذلـك عبر
طـورت شـركة تطويـر لخدمـات النقـل التعليمـي نظـام آلـي
بوابـة الشـركة اإللكترونيـة ،حيـث سـيتم مـن خلال هـذا النظـام إضافـة جميع الخطـط التشـغيلية من قبـل متعهدي خدمـة النقـل التعليمي
وإصـدار التقاريـر الالزمـة ،وتـم تفعيـل هـذا النظـام مع بدايـة العـام الدراسـي  1438/1437هـ.
وتم إنشاء مستخدم خاص إلدارة التعليم ،ليقوم بإدخال وتحديث مخصصات النقل التعليمي من خالل النظام.
إرشادات عامة
•فترة إدخال مخصصات النقل تنتهي بنهاية األسبوع الدراسي األول.
• تدخـل إدارة التعليـم المخصصـات للمـدارس ،حيث سـتظهر فـي صفحـة اإلدارة العقود الخاصة بهـا ويتم إدخال المخصصـات وتوزيعها
عليها.
•يتم ارسال اشعار للشركة بوجود مخصصات ُم دخلة وبحاجة للموافقة.
•نسبة إضافة المدارس وتغيير توزيع المخصصات ال تتعدى  % 10من عدد المدارس في العام الماضي.
•يتم مراجعة البيانات من قبل الشركة ومن ثم إعتمادها .
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طريقة الدخول للنظام:
ً
وموحـدا إلدارة مخصصـات النقـل التعليمـي والبيانـات التشـغيلية ،وذلـك عبر
طـورت شـركة تطويـر لخدمـات النقـل التعليمـي نظـام آلـي
بوابـة الشـركة اإللكترونيـة ،حيـث سـيتم مـن خلال هـذا النظـام إضافـة جميع الخطـط التشـغيلية من قبـل متعهدي خدمـة النقـل التعليمي
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اختيار نظام إدارة البيانات التشغيلية.

تسـجيل الدخـول باسـتخدام اسـم المسـتخدم وكلمـة المـرور التـي تـم تزويـد مدخـل بيانـات ادارة
التعليـم بهـا علـى بريـده االلكترونـي
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إضافة
•الضغط على (إدخال مخصصات المدارس من إدارات التعليم).
•سـيتمكن المسـتخدم مـن إعـادة تعييـن كلمـة المـرور عنـد رغبتـه بذلك حيث سـيتم ارسـال كلمـة المـرور الجديدة
عبـر البريـد االلكتروني للمسـتخدم.
•بعد تسجيل الدخول ستظهر عدة خيارات هي:
إدارة المخصصات من إدارة التعليم
إضافة/تحديث المخصصات

استعراض المخصصات

تقرير المخصصات

•يقوم مدخل البيانات باختيار العقد واختيار مكتب التعليم أو عند الرغبة باالطالع على جميع البيانات
•يتم الضغط على أيقونة عرض (من غير تعبئة الحقول) ،والضغط على (عرض) ليتم استعراض المدارس ومخصصات النقل.
•في حال الرغبة بتعديل مدرسة معينة ،يمكن البحث عنها بالرقم الوزاري.
•من ثم يقوم مدخل البيانات بإضافة  /تحديث المخصصات:
 عن طريق النظام مباشرة. -من خالل تنزيل ملف إكسل.
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التحديث المباشر
•يقـوم مدخـل البينات بالتحديث علـى مخصصات العام الدراسـي الماضي
اوإضافـة مخصصات جديدة.
•بعد اإلنتهاء من التحديث كما في التعليمات أدناه ،يتم إرسال الطلب.

التحديث برفع ملف
•بعـد اختيـار العقـد والضغـط علـى عـرض ،يتـم اختيـار) إصـدار اكسـل (ليتـم
تنزيـل ملـف اإلكسـل لـدى مدخـل البيانـات.
•يتـم فتـح ملف اإلكسـل ومن ثـم حفظه علـى الكمبيوتر الخـاص بك ومن
ثـم تعبئتـه بناء على األرقـام الوزارية.
ً
سـواءا تـم
•يتـم تعبئـة مخصـص العـام الدراسـي الجديـد لجميـع المـدارس
تحديثهـا أو اسـتمرت بنفـس مخصـص العـام الدراسـي الماضـي.
•بعـد ذلـك يتم رفع الملـف بالضغط علـى ايقونة اختيار) ملـف (وبعد الرفع
الضغـط علـى ايقونة) حفـظ ( ،من ثم يتم إرسـال الطلب.
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االطالع علي حالة الطلب
يمكـن لمدخـل البيانـات االطلاع علـى الطلبـات التـي قـام بهـا )التحديـث – اإلضافـة ( وحالتهـا ) مقبـول – فـي إنتظـار
الموافقـة – مرفـوض ( مـن قبـل الشـركة.
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الخـــــــاتـمــــة
في الختام نورد عليكم خالصة بأهم عمليات النقل التعليمي ونوضح أهم اإلجراءات التي يتعين اتباعها إلنجازها:
االستعداد لتقديم الخدمة مع بداية ّ
كل عام دراسي من خالل:
•االعداد لتنفيذ خدمة النقل التعليمي للعام الدراسي الجديد
•تحديد عدد الحافالت والمركبات وعدد الطلبة
•توزيع المدارس على المتعهدين من قبل إدارة التعليم
•التعامل مع المشاكل والصعوبات
القيام بالعمليات الخاصة بتنفيذ الخدمة والتي تشمل باألساس:
•طلب المقاعد اإلضافية
•المتابعة الميدانية للحافالت/المركبات وتقارير األداء لمتعهدي النقل التعليمي
وقـد قامـت شـركة تطويـر لخدمـات النقـل التعليمـي بتطويـر أنظمـة الكترونية لتسـهيل انجازكـم لمختلف العمليـات والتي يتعيـن عليكم
اسـتعمالها إلتمـام إجـراءات مختلـف عمليات النقـل التعليمي.
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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 اختلاف وجهـات النظر ،فقـد أنشـأنا إدارة خدمة العملاء 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 العملاء خدمـات اتصـاالت ومعلومـات موثقـة وفعالـة للمسـاهمين وتعمـل انطالقـا مـن معرفتهـا بأكثـر العوامـل قيمـة لـدى العملاء وهـي االهتمـام
واملوثوقيـة والسـرعة والكفـاءة.
ورغبـة مـن الشـركة يف توفيـر وسـائل التواصـل الفعالـة فقـد أطلقـت مركـز خدمـة العملاء 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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