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

4. تحديد موقع الباغ على الخارطة


