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نيابــة عــن جميــع الزمــاء والزميــات العامليــن في شــركة تطويــر لخدمــات النقل 
التعليمــي، نتقــدم لجميــع األخــوة واألخــوات المشــرفين على النقــل المدرســي، بوافر 
ــة، وتعاونكــم المســتمر مــع الشــركة،  ــى جهودكــم المبذول ــر عل الشــكر والتقدي
الــذي ســاهم فــي تحقيــق تطلعــات الشــركة بتوفيــر نقــل آمــن ومريــح ألبنائنــا 

الطــاب والطالبــات، متمنيــن لكــم دوام التوفيــق.

ــل  ــة أفض ــم خدم ــبيل تقدي ــي س ــاون ف ــاء، والتع ــل العط ــم أن يتواص ــن منك آملي
ــات. ــاب والطالب ــا الط ألبنائن

شركة تطوير لخدمات النقل التعليمي
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نظـرة عامـة علـى خدمـات النقـل 
التعليمـي المقدمة لطاب وطالبات 

العام: التعليـم  1

الفصل األول
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تسـعى شـركة تطويـر لخدمـات النقـل التعليمـي إلـى تحقيـق نقلـة نوعية في 
تطوير ودعم صناعة النقل المدرسـي من حيث التوسـع بخدمات النقل المدرسـي 
للطالبـات والطـاب تكامُا مـع التوجه الوطني للمملكة العربية السـعودية والذي 

تسـعى فيـه لتطوير منظومة النقـل العام.

تأتـي خطـة التوسـع في تقديـم خدمات النقل المدرسـي بمضاعفة أعـداد الطالبات المشـموالت بخدمة النقل 
المدرسـي والبـدء بالنقـل المدرسـي لطـاب التعليـم العـام )بنيـن(، وذلـك تنفيذًا لقـرار مجلـس الوزراء 

)رقم 299 بتاريـخ 1432/10/21هـ (.

وكأول خطـوات التوسـع فقـد تـم طـرح المرحلـة األولى من خطـة ومراحل التوسـع، والتي ُتغطـي )802( 
ألـف طالـب/ طالبـة فـي )17( مجموعة تشـغيلية تغطي جميـع مناطق ومحافظـات المملكة.

فحسـب خطة ومراحل التوسـع للعام الدراسـي 1436/1435 هـ يصل اعداد الطالبات المشـموالت بخدمة النقل 
المدرسـي الـى )963( الـف طالبـة وبمـا يعادل 36 % مـن إجمالي طالبات التعليـم العام بالمملكـة وبزيادة عن 
العـام السـابق تبلـغ )344( ألـف طالبـة )عـدد الطالبات العام السـابق 619 الـف طالبة(، أما الطاب فسـيرتفع 
عـدد الطلبـة المسـتفيدين مـن النقـل المدرسـي مـن )190( ألـف طالـب حاليـًا الـى )438( ألف طالـب وبما 

يعـادل 19.2 % مـن إجمالـي طـاب التعليم العـام بالمملكة أي بزيـادة تبلـغ )248( ألف طالب.

وحسـب الخطـة ومراحل التوسـع في خدمـات النقل المدرسـي فبحلول العام الدراسـي 1437/1436هـ سـيبلغ 
عـدد الطالبـات المشـموالت فـي الخدمـة )1.2( مليون طالبـة، أي ما يعـادل 43 % من إجمالي طالبـات التعليم 
العـام بالمملكـة وبزيـادة عـن العـام الـذي يسـبقه تبلـغ )250( ألـف طالبـة، والتـي تضاهـي المعـدالت في 
أمريـكا وكنـدا البالغـة 50% مـن اجمالـي طاب وطالبـات التعليـم العام، كما سـيرتفع عدد الطـاب ليصل 
الـى )550( ألـف طالـب مـا يعـادل 23% من إجمالـي طاب المملكـة وبزيادة تبلـغ )112( ألف طالـب عن العام 

الذي يسـبقه.
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الفصل الثاني

منهجيـة عمـل إدارة ومتابعة النقل 
المدرسي: 2
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مقدمة
يشـرح هـذا الفصـل منهجيـة العمـل الصحيحـة إلدارة ومتابعة سـير النقل المدرسـي خال العام الدراسـي 

1435-1436 هــ ، وتـم تقسـيم المنهجيـة الـى ثمانية محاور رئيسـية :

2-1 نطاق الخدمة ومعايير االستحقاق
2-2 التهيئة واالعداد للعام الدراسي الجديد

2-3 تحديد عدد المركبات وعدد الطاب/الطالبات
2-4 جمع بيانات الطاالب/الطالبات المشموالت بالخدمة

2-5 التعامل مع المشاكل والصعوبات
2-6 بطاقات صعود الحافات/ المركبات

2-7 طلب المقاعد اإلضافية
2-8 المتابعة الميدانية للحافات / المركبات وتقارير األداء لمتعهدي النقل المدرسي.
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2-1  نطاق الخدمة ومعايير االستحقاق:

يقـوم مشـرف/ة النقل بالمدرسـة بتقييم وتحديد أهلية اسـتحقاق الطالب/ة للنقل المدرسـي حسـب معايير 
األولويـة واالحتياج لشـركة تطوير خدمـات النقل التعليمي، وعلـى إدارة التربية والتعليم متابعة مشـرف/
مشـرفة النقـل المدرسـي في المـدارس في تنفيـذ ذلك، ويخضـع كل معيـار لمجموعة مـن القواعد كما 

هو موضـح أدناه:
 

االحتياج:
يتـم قيـاس معيـار الحاجة مـن خال المسـافة الجغرافيـة من بوابة المدرسـة إلـى منزل الطالب/ــة، وفق 

المعاييـر التالية:
1. بيئة المعيشة )المناطق الحضرية /المناطق الريفية(

2. برنامج الدراسة )تعليم عام / مدارس القرآن الكريم(.
3. المسافة من البيت إلى المدرسة.

األولوية:
 يحدد أولوية استحقاق خدمة النقل المدرسي على النحو التالي:

1. سامة الطاب/الطالبة
2. حالة الطالب/الطالبة االجتماعية

3. كلما كان الطالب/ الطالبة يسكن في مكان بعيد عن المدرسة، كلما كان مؤهل للنقل المدرسي

نطاق الخدمة ومعايير االستحقاق

القرى الحضرية والشبه حضريةنوع المنطقة
والهجر

من ينقل من 
خارج المدينة

الكلالتعليم العامنوع التعليم

الكلالكل

تحفيظ القرآن 
الكريم

ضمن نطاق قبول المدرسة٢٥٠ م إلى ٣ كمالمسافة

األولوية
الطالب األصغر سنًا

من يسكن أبعد عن المدرسة أكثر أحقية
الحالة اإلجتماعية

المرحلة
الدراسية

المرحلة
اإلبتدائية

المرحلة
المتوسطة

المرحلة
الثانوية
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2-1  نطاق الخدمة ومعايير االستحقاق:
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2- 2 التهيئة واالعداد للعام الدراسي الجديد:

 1. يقـدم المتعهـد قبـل بدايـة العام الدراسـي الخطـة التشـغيلية األولية الـى إدارة التربيـة والتعليم والتي 
تشـمل العـدد اإلجمالـي للحافات/المركبـات وعـدد المقاعـد المخصـص لكل مدرسـة وفقـًا لبيانـات العام 

الماضي. الدراسـي 

2. يقـوم مدير/مديـرة المدرسـة بتحديـد مشـرف/ة النقـل المدرسـي وعنـوان المدرسـة وطـرق االتصـال 
بالمدرسـة مـن خـال نظـام نـور الـوزاري، وعلـى إدارة التربيـة والتعليـم متابعته فـي تنفيذ ذلـك، حيث 
يمكـن إلدارة التربيـة والتعليـم الحصـول على قائمة بمشرفين/مشـرفات النقـل في جميع المـدارس التابعة 

لـإدارة مـن خـال نظام النقـل المدرسـي عبر نظـام نور الـوزاري.

3. تقوم إدارة التربية والتعليم بمراجعة والتأكد من البيانات الواردة في الخطة التشغيلية األولية.

4. علـى المتعهـد أن يقـوم بتزويد المـدارس بنفس عـدد الحافات/المركبات المتوفرة في الفصل الدراسـي 
السـابق، وذلـك خـال األسـبوع األول من بداية الفصل الدراسـي األول، إال في حالـة ورود أي تعديات على 

الخطـة التشـغيلية األولية مـن قبل إدارة التربيـة والتعليم قبل بداية العام الدراسـي.
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2-3  تحديد عدد المركبات وعدد الطالب/الطالبات:

1.يقـوم مشـرف/ة النقـل في المدرسـة المشـمولة بالخدمة، بإرسـال خطابات إلشـعار أولياء أمـور الطاب/
الطالبـات المشـمولين بخدمـة النقـل المدرسـي، بالدخـول إلـى نظـام النقـل المدرسـي، ضمـن نظـام نور 
الـوزاري، مرفقـٌا بمنهجيـه عمـل ادارة ومتابعـة النقل المدرسـي الخاصة بولـي األمر، وعلـى إدارة التربية 

والتعليـم متابعـة مشرف/ــة النقـل المدرسـي في المـدارس فـي تنفيذ ذلك.

2. علـى أوليـاء أمـور الطاب/الطالبـات الدخـول على نظـام نـور، وتحديث بيانـات ابنائهم وبناتهم، حسـب 
آليـه العمـل الواردة فـي الفصـل الثاني فـي المنهجية.

3. يتـم التحقـق مـن أهليـة اسـتحقاق الطالـب/ة للنقل مـن قبل مشـرف/ة النقل المدرسـي، وتسـتند أهلية 
اسـتحقاق الطالـب/ة للنقـل المدرسـي علـى تقديـم الخدمـة داخل المـدن لمن يبعـد منزلها أكثـر من 250 
م مـن بـاب دخـول المدرسـة وضمـن نطـاق خدمـة ال يزيـد عـن دائـرة نصـف قطرهـا )3 كـم( مـن باب 
دخـول المدرسـة باسـتثناء مـدارس تحفيظ القرآن الكريـم فيكون نطـاق الخدمة هو نطاق قبول المدرسـة، 

ويسـتثنى مـن ذلـك القرى والهجـر والمناطـق الوعرة.

4. فـي حـال كان عـدد الطاب/الطالبـات المسـتحقين لخدمـة النقـل المدرسـي أقـل مـن سـعة الحافلـة/
المركبـة، تقـوم إدارة التربية والتعليم بالتنسـيق مـع المتعهد للتأكد من إمكانية خدمـة الحافلة/المركبة 

الواحـدة ألكثـر مـن مدرسـة، وذلك بالتنسـيق مع ممثـل الشـركة فـي المنطقة/المحافظة.

5. قبـل نهايـة األسـبوع الثانـي سـوف تقـوم إدارة التربيـة والتعليـم بتبليـغ المـدارس بعـدد الحافـات/
المركبـات وتقـوم إدارة التربيـة والتعليـم بتحديـد عـدد المقاعـد المخصصـة للعـام الدراسـي الحالي من 

خـال نظـام النقـل المدرسـي، ضمـن نظـام نور الـوزاري. 

6. فـي حـال كان العـدد المخصـص مـن قبـل إدارة التربيـة والتعليـم أقـل من عـدد الطالبات المسـتحقات 
لخدمـة النقـل المدرسـي، يقـوم مشـرف/ة النقل المدرسـي بإتخاذ قـرار تحديد المسـتحقات لخدمـة النقل 

حسـب الحاجـة واألولوية.

7. يقـوم مشـرف/ة النقـل المدرسـي بتحديد الحافلة المناسـبة لكل طالب/ــة، وعلـى إدارة التربية والتعليم 
متابعتـه فـي تنفيذ ذلك.
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2-4  جمع بيانات الطالب/الطالبات المشموالت بالخدمة:

1. قبـل نهايـة األسـبوع الثالث مـن الفصل الدراسـي األول وبعد تحديد المسـار/الحافلة لـكل طالب/ة، يقوم 
مشـرف/ة النقـل المدرسـي بطباعـة بيانـات الطاب/الطالبات المدخلة ضمـن نظام النقل المدرسـي في نظام 
نـور، وعلـى إدارة التربيـة والتعليم متابعة مشرف/ــة النقل المدرسـي فـي المدارس في تنفيـذ ذلك، ليتم 
بعـد ذلـك إرسـال نسـخة الـى المتعهـد وفي حـال وجـود تحديثات بعـد ذلك، يجـب على مشـرف/ة النقل 

ارسـالها للمتعهـد مع بدايـة الفصل الدراسـي الثاني.

2. ترسل شركة تطوير لخدمات النقل التعليمي نموذج )الخطة التشغيلية التفصيلية( إلى المتعهدين.

3. بعـد أن يسـتلم المتعهـد بيانـات الطـاب/ الطالبـات المدخلـة فـي نظـام نـور مـن المدرسـة، يجب على 
المتعهـد أن يصـدر خطتـه التشـغيلية التفصيليـة مسـتخدمًا نمـوذج )الخطـة التشـغيلية التفصيلية(.

4. يجـب علـى المتعهـد تسـليم الخطـط التشـغيلية التفصيليـة النهائية إلى شـركة تطوير لخدمـات النقل 
التعليمـي مـع بداية الشـهر الثالث للعام الدراسـي.
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2-5  التعامل مع المشاكل والصعوبات:

1. عندمـا تكـون سـعة الحافات/المركبـات ال تتوافـق مع عـدد الطاب/الطالبـات المخصص مـن قبل إدارة 
التربيـة والتعليـم، علـى مشـرف/ة النقل بالمدرسـة الرفـع بذلك إلـى إدارة التربيـة والتعليم.

2. تقـوم إدارة التربيـة والتعليـم بالتنسـيق مـع المتعهـد لتوفيـر السـعة المطلوبـة ضمـن معامـل النقـل 

المحـدد فـي عقـود شـركة تطوير لخدمـات النقـل التعليمي مـع المتعهدين، وفـي حالة تعـذر ذلك تقوم 
بالرفـع إلـى شـركة تطوير لخدمـات النقـل التعليمي، أو التواصل مع مسـؤولي الشـركة فـي المنطقة.

3. فـي حـال كان عـدد الطاب/الطالبـات المخصص ال يتوافق مع سـعة الحافات/المركبـات أو كان هناك 
مطالبـات لتوفيـر حافـات إضافيـة تزيـد علـى معامـل النقل حسـب عقود الشـركة مـع المتعهديـن، يحق 

للمتعهـد الرفـع بذلـك إلى شـركة تطوير لخدمـات النقـل التعليمي.

4. سـتقوم شـركة تطويـر لخدمات النقـل التعليمي بالتنسـيق مـع إدارة التربيـة والتعليم/المتعهد لحل ما 
يطـرأ مـن صعوبـات يتم رفعهـا من قبـل )إدارة التربيـة والتعليم، المتعهـد، المتعهد(.
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2-6  بطاقات صعود الحافالت/ المركبات:

1. يجـب علـى مشـرف/ة النقل بالمدرسـة إصـدار بطاقات الطـاب والطالبـات والخاصة بصعـود الحافات/
المركبـات مـن خـال نظـام النقل المدرسـي عبر نظام نـور الوزاري مع بدايـة العام الدراسـي، وعلى إدارة 

التربيـة والتعليـم متابعة مشرف/ــة النقل المدرسـي فـي المدارس فـي تنفيذ ذلك.
2. يقـوم مشـرف/ة النقـل بالمدرسـة بتوزيـع البطاقـات علـى الطاب/الطالبـات المشـمولين بخدمـة النقل 

المدرسي.
3. علـى الطالب/الطالبـة إظهـار بطاقـة صعـود الحافلـة عنـد اسـتخدام الحافلـة، وفـي حالة ضيـاع أو تلف 
البطاقـة، يقـوم الطالب/الطالبـة بإبـاغ مشـرف/ة النقـل المدرسـي لكي يقوم بـدوره بإصـدار بطاقة بديلة 

مـن خـال النظام.

رقم الطالبة المشمولة بخدمة النقل المدرسي:

اسم الطالبة:                                            السجل المدني

المرحلة الدراسية:

اسم المدرسة:                                        الرقم الوزاري المدرسة:

رقم هاتف المدرسة:                               

رقم الحافلة / المركبة:                       الرد:

العام الدراسي:

١- ال يسمح للطالبة بصعود الحافلة / المركبة دون البطاقة.

٢- إن المخول لإلستخدام هذه البطاقة هي صاحبة البطاقة فقط والمدون اسمها في 

واجهة البطاقة.

٣- البطاقة صالحة لمدة عام دراسي واحد فقط.

٤- الرجاء ي حالة العثور على البطاقة تسليمها لدى المدرسة المدون اسمها عليها او 

االتصال على رقم هاتف المدرسة المدون.

بطاقة صعود الحافلة / المركبة

الرياض

تعليمات هامة

1RHSS40521025
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2-7  طلب المقاعد االضافية:

1. فـي حـال زيـادة عـدد الطـاب/ الطالبـات المسـتحقين لخدمة النقل المدرسـي خـال العام الدراسـي عن 
المخصـص للمدرسـة فـإن المقاعـد لهؤالء الطـاب /الطالبـات تدخل ضمن )طلبـات المقاعـد اإلضافية(.

2. يقـوم مشـرف/ة النقـل المدرسـي بتحديـد الطاب/الطالبـات االضافييـن حسـب االحتيـاج واألولوية من 
خـال نظـام النقـل المدرسـي فـي نظـام نـور الـوزاري، وعلـى إدارة التربيـة والتعليـم متابعته فـي تنفيذ 

ذلك.

3. تقـوم شـركة تطويـر لخدمـات النقـل التعليمي بدراسـة الطلـب ورفعـه إلدارة التربيـة والتعليم للنظر 
فـي امكانيـة اعـادة توزيـع مخصصـات المـدارس حسـب االحتيـاج واألولويـة علـى مسـتوى إدارة التربيـة 

والتعليـم، وبالتنسـيق مـع المتعهد.

4. فـاذا تمكنـت ادارة التربيـة والتعليـم فإنهـا تقـوم بتحديـث المخصصات من خـال نظام النقل المدرسـي 
عبـر نظـام نـور الـوزاري وإذا لـم تتمكن فإنهـا تقوم بإعـادة رفـع الطلب لشـركة تطوير لخدمـات النقل 
التعليمـي إلعـادة دراسـة الطلـب ومحاولـة توفير المقاعـد اإلضافية عن طريق التنسـيق مـع إدارات التربية 
والتعليـم األخـرى التابعـة لنفس المنطقة، ومن ثم التنسـيق مـع المتعهد للنظر في امكانيـة نقل الحافات/

المركبـات ومـا يترتب عليـه ومنها معالجة وضع السـائقين.

5. تقـوم شـركة تطوير لخدمـات النقل التعليمي بتوجيه المتعهد بالنقل واالسـتفادة مـن مخصص المنطقة.
6. سـتقوم شـركة تطويـر لخدمـات النقـل التعليمـي بتضميـن طلبـات المقاعـد اإلضافيـة فـي الخطـط 

المسـتقبلية. التوسـعية 
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2-8  المتابعة الميدانية للحافالت / المركبات
وتقاريرًا ألداء لمتعهدي النقل المدرسي

1. تقـوم ادارة التربيـة والتعليـم بتقييـم الحافـات/ المركبـات في الميدان بشـكل يومي وبشـكل عشـوائي 
عـن طريق نظـام نور الـوزاري.

2. بإمـكان ادارة التربيـة والتعليـم االطـاع علـى التقريـر اليومـي للحافـات الصـادر من المدارس بشـكل 
يومي.

3. بنهايـة كل فتـرة تشـغيلية تقـوم ادارة التربيـة والتعليـم بطباعـة الملخص الشـهري للتقييـم واعتماده 

مـن قبـل مشـرف النقـل بـاالدارة ومدير التربيـة والتعليـم،  واالحتفـاظ منه بنسـخة ورقيـة بملف خاص 

بالشـركة، وذلك حسـب فتـرات االسـتحقاق للعام الدراسـي.

4. يتم ارسال اصل ملخص اداء المتعهد الى مشرف المنطقة للشركة او للمدير االقليمي.

5. في حال وجود اي استفسار الرجاء التواصل مع ممثل الشركة في المنطقة او من ينوب عنه.
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الفصل الثالث

النقــل  دليــل اســتخدام نظــام 
ــن نظــام  المدرســي المطــور ضم
ــي(: ــدار الثان ــوزاري )اإلص ــور ال ن 3
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التعليمـي الـى تطويـر آليـات العمـل لتتمكـن الشـركة مـن  تهـدف شـركة تطويـر لخدمـات النقـل 
تقييـم جـودة الخدمـة بسـرعة ودقـة عاليتيـن مـع ضمـان جـودة البيانـات المسـتلمة، وكذلـك لتسـهيل 
إجـراءات العمـل علـى اوليـاء االمـور، المـدارس، وادارات التربيـة والتعليـم. لذا قامـت الشـركة بالتعاون 
مـع إدارة تقنيـة المعلومـات بالـوزارة علـى تطويـر تصميـم وتشـغيل نظـام النقـل المدرسـي فـي برنامج 
جديـدة،  خدمـة  وطلـب  الخدمـة،  مـع  التعامـل  اجـراءات  تسـهيل  الـى  يهـدف  والـذي  الـوزاري،  نـور 

وحصـر اعـداد الطاب/الطالبـات المشـمولين بالخدمـة عبر عمليات منظمـة وإجراءات مبسـطة وذات فعالية 
أكبر تسـمح بالعمليـات التالية:

 
• تعيين مخصصات النقل لإدارات والمدارس.

• جملة من التقارير عن خدمة النقل المدرسي.

3-1   تطور نظام النقل المدرسي في نظام نور 
الوزاري والغرض من ذلك:
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3-2   اإلطار الزمني لعملية إدارة ومتابعة النقل
المدرسي في نظام نور للعام الدراسي 1435-1436هـ:

االطار الزمني لعملية إدارة ومتابعة النقل المدرسي في نظام نور للعام الدراسي 
١٤٣٥ هـ - ١٤٣٦ هـ

األسبوع الثالث 
من شهر شوال

األسبوع الرابع 
من شهر شوال

األسبوع األول من 
شهر ذي القعدة

األسبوع الثالث من 
شهر ذي الحجة

األسبوع الرابع من 
شهر ذي الحجة

األسبوع األول من 
شهر محرم

مي
علي

الت
ل 

نق
 ال

ات
دم

لخ
ر 

وي
تط

كة 
شر

ة)
دم

لخ
ط ا

طي
تخ

)
رة

إدا
يم

عل
الت

 و
ية

رب
الت

نظام نور الوزاري
النقل المدرسي

تقوم إدارة
تخطيط الخدمة 

بتحديد العدد 
المخصص إلدارة 
التربية والتعليم

تحديد المدارس المشمولة بخدمة النقل 
المدرسي

جمع القوائم الخاصة بأسماء الطالب / الطالبات المشمولين 
بخدمة النقل المدرسي لجميع المدارس المشمولة بخدمة 
النقل المدرسي وارسالها لمدير متابعة المتعهدين للمنطقة

(شركة تطوير لخدمات النقل التعليمي)

يقوم مدير متابعة المتعهدين بجمع القوائم الخاصة بأسماء 
الطالب / الطالبات المشمولين بخدمة النقل المدرسي 

لجميع المدارس المشمولة بخدمة النقل المدرسي التابعة 
إلدارة التربية والتعليم وارسالها إلدارة تخطيط الخدمة في 

شركة تطوير لخدمات النقل التعليمي

تعيين مخصص المدرسة في حدود 
مخصص إدارة التربية والتعليم
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1. تقـوم إدارة التربيـة والتعليـم بالدخـول علـى نظـام نـور وتحديـد المـدارس المشـمولة بالنقـل التابعـة 
لـإدارة ومخصـص الطاب/الطالبـات لـكل مدرسـة ضمـن نطـاق العـدد المخصـص المعتمـد إلدارة التربية 
والتعليـم مـن قبـل شـركة تطويـر لخدمات النقـل التعليمـي، وذلك بدايـة من األسـبوع الرابع من شـوال 

إلـى نهايـة األسـبوع األول مـن ذي القعـدة، انظـر الشـكل )1 ، 2 (

2. تقـوم إدارة التربيـة والتعليـم بإشـعار المـدارس المشـمولة بخدمـة النقل المدرسـي بالعـام الحالي بآلية 
عمـل تحديـث بيانـات الطاب/الطالبات المشـمولين بخدمة النقل المدرسـي وتزويد المدرسـة بمنهجية عمل 

ادارة ومتابعـة النقـل المدرسـي الخاصـة بهـا، وذلك خال األسـبوع األول مـن ذي القعدة.

3. تتولـى إدارة التربيـة والتعليـم ارسـال بيانـات الطاب/الطالبـات المشـمولين بخدمـة النقـل المدرسـي 
المسـتلمة مـن المـدارس الـى مديـر متابعـة المتعهديـن للمنطقـة التابـع لشـركة تطويـر لخدمـات النقل 

التعليمـي، وذلـك خـال األسـبوع الثالـث مـن شـهر ذي الحجـة.

4. تقـوم ادارة التربيـة والتعليـم بدراسـة طلبات النقل االضافيـة من خال تقرير)طلبـات المقاعد اإلضافية ( 
عبـر نظـام النقـل المدرسـي ضمـن نظام نور الـوزاري، ثم تقوم بدراسـة الطلـب وايجاد الحل ضمـن االعداد 
المخصصـة إلدارة التربيـة والتعليـم للعـام الحالـي حسـب االحتيـاج واالولويـة، فـاذا تمكنـت ادارة التربيـة 
والتعليـم فإنهـا تقـوم بتحديـث المخصصـات مـن خال نظـام النقل المدرسـي عبر نظـام نور الـوزاري واذا 
لـم تتمكـن فإنهـا تقـوم بإعـادة رفع الطلب لشـركة تطويـر لخدمات النقـل التعليمـي إلعادة دراسـة الطلب 
ومحاولـة توفيـر المقاعـد اإلضافية عن طريق التنسـيق مـع إدارات التربيـة والتعليم األخـرى التابعة لنفس 
المنطقـة ، ومـن ثـم التنسـيق مـع المتعهد للنظـر في امكانيـة نقـل الحافات/المركبـات ومـا يترتب عليه 

ومنهـا معالجة وضع السـائقين. 

3-3  دليل استخدام نظام النقل المدرسي في 
نظام نور الوزاري:

الدخول على نظام 
النقل المدرسي 
عبر نظام نور 

الوزاري

تحديد المدارس 
المشمولة بخدمة 

النقل المدرسي

تحديد المخصص 
للمدرسة
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3-4  التقارير المتاحة إلدارة التربية والتعليم 
في نظام النقل المدرسي:

• مشرفي النقل في المدارس:
تقرير يعرض قائمة بجميع مشرفي/مشرفات النقل المدرسي في جميع المدارس المشمولة بالخدمة 

• اعداد الطلبة المستحقين للنقل المدرسي وفق المسارات:  
تقرير يعرض اعداد الطلبة/الطالبات المستحقين للنقل المدرسي لكل مسارات النقل للمدرسة 

• بيانات األسطول والطاب المنقولين:
تقرير يعرض عدد الطلبة / الطالبات المنقولين فعليا في كل حافلة تخدم المدرسة المشمولة بالنقل.

• تقرير قائمة الطاب/الطالبات المتقدمين للنقل المدرسي:
تقريـر يتـم تصديـره يعـرض جميـع بيانـات الطلبة/الطالبـات الذيـن قيـد الدراسـة، المشـمولين، الغيـر 

والملغييـن. المرفوضيـن،  مشـمولين، 

• تقرير توزيع الطاب/الطالبات المستحقين للنقل المدرسي حسب االحياء السكنية:
تقرير يعرض اعداد الطلبة/الطالبات المشمولين بالنقل المدرسي في كل حي سكني تخدمه المدرسة.

• تقرير طلبات المقاعد اإلضافية
تقرير يعرض قائمة بمعلومات الطلبة/ الطالبات المتقدمين للنقل المدرسي والتي تم طلب نقل اضافي.
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3-5  صور توضيحية لنوافذ نظام النقل 
المدرسي:

شكل )1(: نافذة النقل المدرسي في نظام نور الوزاري

شكل )2(: تعيين المدارس المشمولة بخدمة النقل المدرسي وتحديد مخصصاتها
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الفصل الرابع

حافلتي
تطبيــق األجهــزة الذكيــة 
ــر  ــركة تطوي ــي لش المجان
ــي: ــل التعليم ــات النق لخدم 4
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يهـدف هـذا التطبيـق لخلـق قنـاة تواصل بين الشـركة و المسـتهدفين مـن خداماتهـا باإلضافـة لخلق قناة 
اتصـال يسـاهم المجتمـع مـن خالها في تحسـين مسـتوى خدمات النقـل التعليمـي، حيث يمكن للمسـتخدم 
الحصـول علـى معلومـات آنيـه عـن الخدمة وتلقـى الباغـات اليومية وابـداء الـرأي في الخدمـة و اإلباغ 

عـن أي خلـل قـد يطرأ علـى تقديـم الخدمة.

4-1  عن التطبيق:
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4-2   أهمية تطبيق”حافلتي“:

تـم تطويـر تطبيـق األجهـزة الذكية الخـاص بالباغـات عن مسـتوى خدمة النقل المدرسـي كخطـوة أولى 
لتحسـين جـودة النقـل المدرسـي. كمـا سيسـاعد فـي الحصـول علـى المعلومـات المطلوبـة عـن الشـركة 
وكذلـك اإلبـاغ عـن أي ماحظات على مسـتوى وجـودة الخدمة من قبـل أولياء األمور ومـن يهمهم األمر. 

 

كما تشتمل خدمات التطبيق على الخصائص التالية:
 

1. تقديـم البـاغ عـن المتعهديـن فـي حال وجود ماحظـات على مسـتوى الحافلة أو السـائق، كاإلباغ عن 
حـوادث مروريـة وحاالت قطع اإلشـارة والتأخـر في وصول الحافلـة وخافه.

2. توعية المستخدمين عن أخبار ونشاطات الشركة.

3. توفير قنوات التواصل مع الشركة.

4. توفير صفحات التواصل االجتماعية للشركة، مثل )تويتر وفيس بوك... الخ(
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4-3  خطوات تقديم الشكاوي أو البالغات في 
تطبيق ”حافلتي“:

1. تحميل التطبيق من متجر ابل واندرويد.
2. الدخول على تطبيق األجهزة الذكية »حافلتي«

3. اختيار اباغ عن حالة
4. تعبئة االستمارة



30

4-3  خطوات تقديم الشكاوي أو البالغات في 
تطبيق ”حافلتي“:

4. تحديد موقع الباغ على الخارطة
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4-3  خطوات تقديم الشكاوي أو البالغات في 
تطبيق ”حافلتي“:

5. التقاط او تحميل صوره للحادثة )عند الحاجة(
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4-3  خطوات تقديم الشكاوى أو البالغات في 
تطبيق” حافلتي“:

6.اختيار شركة النقل المسئولة
7. تعبئـة الحقـول المطلوبة )نوع البـاغ، رقم اللوحة، 

الباغ(.   وصف 
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4-3  خطوات تقديم الشكاوى أو البالغات في 
تطبيق” حافلتي“:

8. النقر على ايقونة ارسال 
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الفصل الخامس

وســائل التواصــل بشــركة تطوير 
لخدمــات النقل المدرســي: 5
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5-1  خدمة العمالء:

الرقم المجاني: 

الموقع االلكتروني:

البريد االلكتروني:

موقع تـويـتـر:

تطبيق حافلتي:

8001231000

www.tatweertransit.com

CustomerServices@tatweertransit.com 

@tatweertransit

https://itunes.apple.com/us/app/ha�laty-ha�ty/id828851250?mt=8
البحث في متجر البرامج )App Store(، او )Google Play( عن التطبيق 

)حافلتي(.
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5-2   ممثلي الشركة في مناطق ومحافظات 
المملكة:

المنطقة

الرياض

مكة، الباحة

المدينة، تبوك

عسير، جازان، 
نجران

المنطقة الشرقية

القصيم

الحدود الشمالية، 
حائل، الجوف

االسم

م. ماجد العتيبي

عبداهللا محمد

محمد الناهض (مكلف)

م. فيصل السلمي

حمود المنصور

م. صالح الشمري (مكلف)

رقم االتصال

٠٥٠٤٢٣٢٩٩٠

٠٥٠٤٦٩٠٠٩٤

٠٥٥٤٥٦٩٠٦٩

٠٥٥٣٣٦٦٧٧٨

٠٥٥٤٤٣٣٣٤٦

٠٥٥٦١٦١٨١٦

البريد اإللكتروني

MOtaibi@tatweertransit.com

AMohammad@tatweertransit.com

MNahidh@tatweertransit.com

FSulami@tatweertransit.com

HManssor@tatweertransit.com

SShammary@tatweertransit.com

م. عبدهللا عبدالغني



37

5-3  تخطيط الخدمة:

S P D @ t a t w e e r t r a n s i t . c o m



www.TatweerTransit.com


