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 مقدمة
دمة النقل المدرسي بنقل الطلبة وتيسير وصولهم من البيت إلى المدرسة وبالعكس بوسيلة نقل مناسبة تتوفر فيها عناصر السالمة تحت تعنى خ

إشراف ورعاية مشرف نقل مناسب. وتسهم هذه الخدمة في الحد من االزدحام المروري وتقليل استهالك الوقود، والوصول إلى توفير نقل مدرسي 
 فق أفضل المواصفات في مستويات الخدمة المقدمة.آمن ومريح و 

ضافة المتعهدين الذين يتولون عملية النقل المدرسي وربطهم و  موظفي تخطيط الخدمة، تعريف ملفات من صالحياتك، كمدير تخطيط الخدمة ا 
مدارس التقييم تتبع المتعهدين لحافالت  لخال ومتابعة سير عملية النقل في مختلف مدارس هذه اإلدارات من ،بمكاتب إدارات التربية والتعليم

تعريف رموز لكل من إدارات التربية ، باإلضافة إلى وتعيين أعداد مقاعد النقل المدرسي المخصصة للطالب وتحديد فترة طلبات النقل المدرسي
 .لخ، إبهذا النظامعرض وطباعة عدة تقارير متعلقة ناطق اإلدارية في نظام النقل المدرسي و والتعليم والم

 تناقش البنود التالية كافة العمليات التي يمكنك القيام بها فيما يتعلق بنظام النقل المدرسي.

 . المستخدمون1
تمكنك هذه الصفحة من تعريف ملفات موظفي تخطيط الخدمة، وذلك لمنحهم صالحيات الدخول للمنظومة والقيام بالوظائف الخاصة بهم، 

 ن تعديل وحذف، وغيرها.باإلضافة إلى معالجة ملفاتهم م
 على الشكل التالي: المستخدمونتظهر صفحة 

 
 انقر الرابط الذي يمثل نوع المستخدم، تظهر الصفحة التالية:

 
 تقسم الصفحة إلى قسمين: يعرض األول منها روابط للعمليات التي يمكنك القيام بها، بينما يعرض القسم الثاني حقول البحث التي تمكنك من

 الموظفين الذين تريد، وذلك بتحديد أي من مدخالت البحث ثم نقر زر )ابحث(، تظهر النتيجة على الشكل التالي:استرجاع 
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قائمة بأسماء الموظفين المطابقين لمدخالت البحث، حيث يظهر لكل منهم اسم المستخدم الخاص به. تستطيع طباعة القائمة  الصفحة تعرض
 (." ثم نقر )بنقر "

 المزيد من الموظفين وتعديل بياناتهم، وغيرها من العمليات الموضحة في البنود التالية. يمكنك إضافة

 إضافة ملف موظف تخطيط الخدمة 1-1
تمكنك هذه الصفحة من إضافة ملف موظف تخطيط الخدمة أو إعطاء مستخدم آخر في النظام مثل ولي أمر أو غيره دور الموظف. 

 إلضافة ملف موظف، اتبع ما يلي:
 "، تظهر الصفحة التالية:نقر "ا .5

 

 أدخل رقم الهوية أو رخصة اإلقامة في الحقل المخصص، .2

 :الرقم استخدام يمكنك كان حال في التالية الصفحة انقر زر )تدقيق(، تظهر .4
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عض تالحظ ظهور إشارة )*( بجانب ب بياناتها، إدخال عليك يتعين التي البيانات الشخصية للموظف والحقول تعرض الصفحة
 الحقول للداللة على أنها حقول إجبارية ولن تكتمل عملية الحفظ دون إدخالها.

 العربية. اللغة غير استخدام واجهة لغة اختيار من أنك لن تتمكن بالذكر الجدير من

 اختر الجنسية، في حال اخترت جنسية غير السعودية يتغير "رقم السجل المدني" إلى "رخصة اإلقامة"، .3

 السفر، أدخل رقم جواز .1

حدد تاريخ الهوية وتاريخ انتهاء اإلقامة بنقر زر التقويم الهجري الخاص بكل منهما، يظهر التاريخ الهجري في الحقل األول ومرادفه  .6
 الميالدي في الحقل الثاني، وتستطيع تحديد التاريخ الميالدي أواًل ليظهر مرادفه الهجري،

 اختر مصدر الهوية، .7
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ب واسم الجد واسم العائلة باللغتين العربية واإلنجليزية كل في حقله المخصص، على أن يكون االسم أدخل االسم األول واسم األ .8
 مكونًا من أحرف فقط،

 اختر الجنس، .9

 بنقر زر التقويم، الموظفحدد تاريخ ميالد  ..5

 أدخل مكان الميالد باللغتين العربية واإلنجليزية، كل في حقله المخصص، .55

 وع السكن وملكيته والحالة االجتماعية، كل من القائمة الخاصة به،اختر الديانة وفئة الدم ون .52

 أدخل اسم الدخول ثم انقر زر )تدقيق( لمعرفة إذا كان االسم صالح لالستخدام حيث تظهر رسالة تعلمك بذلك، .54

 أدخل كلمة السر، .53

ر درجة قوة كلمة السر كما في المثال من الجدير بالذكر أن النظام يساعدك في معرفة مدى قوة كل كلمة تقوم بإدخالها حيث تظه
 التالي:

 
 ينصح بأن تحتوي كلمة السر أرقامًا وحروفًا ورموزًا خاصة وأن تتكون من ست خانات على األقل لتزيد درجة قوتها.

 أدخل تأكيد كلمة السر، .51

 اختر المنطقة اإلدارية، يتم استرجاع كافة المدن التابعة لها في قائمة "المدينة"، .56

 مدينة، يتم استرجاع كافة األحياء التابعة لها في قائمة "الحي"،اختر ال .57

 اختر الحي، .58

 ، كل في حقله المخصص،والعمل المنزل يهاتف أدخل الشارع الرئيسي والفرعي ورقم المنزل والمكان المجاور له ورقم .59

 (،1أدخل رقم الهاتف الجوال على أن يبدأ برقم ) ..2

وفق الترتيب المطلوب وأن يحتوي الرموز المطلوبة، ثم انقر زر )تدقيق( للتأكد من إمكانية أدخل البريد اإللكتروني على أن يكون  .25
 استخدامه، حيث تظهر رسالة تعلمك بذلك،

 أدخل العنوان والرمز البريدي وصندوق البريد والفاكس، كل في حقله المخصص، .22

 ل إلى النظام حتى تقوم بتفعيل ملفه،من الدخو  الموظفاختر حالة الملف، في حال اخترت "غير فعال" لن يتمكن  .24

 انقر )حفظ(، تظهر رسالة تعلمك بنجاح عملية الحفظ، .23

 انقر )عودة(. .21

 
في نفس الوقت. وللقيام بذلك، اتبع  وموظف، مثل أن يكون ولي أمر الموظفكما سبق وذكر، تستطيع إعطاء مستخدم آخر دور 

 الخطوات التالية:
 "،انقر رابط " .5

 خاص بولي األمر ثم انقر )تدقيق(، تظهر الصفحة التالية:أدخل رقم الهوية ال .2
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كما تالحظ، تم استرجاع كافة مقاطع اسم ولي األمر الذي قمت بإدخال رقمه، كما تم استرجاع جنسه وحالة ملفه ولن تتمكن من 
 تعديل أي من هذه البيانات.

 انقر )حفظ(، تظهر رسالة تعلمك بنجاح عملية الحفظ، .4

 انقر )عودة(. .3

باستخدام نفس اسم المستخدم وكلمة السر. ويمكنك تطبيق نفس الخطوات إلعطاء  كموظفستطيع ولي األمر اآلن الدخول إلى صفحاته ي
 .الموظفأي مستخدم آخر، ما عدا طالب، دور 

 توليد كلمات سر للمستخدمين 1-2
ولم يقوموا بالدخول إلى النظام بعد أو الذين انتهت  تخطيط الخدمة الذين قمت بإضافة ملفاتهم لموظفييمكنك توليد كلمات سر جديدة 

صالحية كلمات السر الخاصة بهم، لتقوم الحقًا بطباعة كشوفات استالم وتسليم كلمة السر واسم المستخدم واتفاقية االستخدام الخاصة بكل 
 "، تظهر الصفحة التالية:منهم. انقر رابط "

 
كنك من عرض وطباعة كشوف االستالم والتسليم واتفاقية االستخدام، حيث تظهر هذه تعرض الصفحة مجموعة من الروابط التي تم

الروابط فقط في حال اخترت حالة الملف "غير مفعل"، كما تعرض الصفحة تلقائيًا قائمة بأسماء الموظفين الذين لم يقوموا بالدخول إلى 
يظهر لكل منهم اسم المستخدم ورقم السجل المدني وتاريخ انتهاء  النظام بعد أو الذين انتهت صالحية كلمات السر الخاصة بهم، حيث

 صالحية كلمة السر التي تظهر بعد توليد كلمة السر الجديدة وتبعًا لما يقوم مدير النظام بتحديده.
ن مدخالت البحث وتستطيع عرض الموظفين الذين قاموا بالدخول إلى النظام وتفعيل ملفاتهم باختيار حالة الملف "مفعل" وتحديد أي م

 األخرى التي تريد ثم نقر )ابحث(.
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 تناقش البنود التالية كيفية توليد كلمة سر جديدة ألي من الموظفين وعرض اتفاقية االستخدام وكشوف االستالم والتسليم.

 توليد كلمة السر 1-2-1
 ين، اتبع الخطوات التالية:لموظف معين أو مجموعة من الموظفلتوليد كلمة سر 

 في نفس الوقت، موظفالذي تريد، يمكنك اختيار أكثر من  للموظفالمربع المجاور انقر  .5

 الموظفينانقر زر )حفظ(، تظهر رسالة تعلمك بنجاح عملية توليد كلمة السر ويظهر تاريخ انتهاء صالحيتها بجانب اسم كل من  .2
 الذين اخترت.

بها ليتمكن من الدخول إلى النظام، حيث تصبح كلمة السر القديمة معين يتعين عليك إعالمه  لموظفبعد توليد كلمة السر الجديدة 
 الغية ولن يتمكن من الدخول إلى النظام باستخدامها.

 عرض كشف باستالم اسم المستخدم 1-2-2
السم المستخدم وكلمة السر الخاصين بكل منهم، وذلك باتباع  الموظفينمعين أو مجموعة من  موظفتستطيع عرض كشف باستالم 

 خطوات التالية:ال
 في نفس الوقت، موظفالذي تريد، يمكنك اختيار أكثر من  للموظفانقر المربع المجاور  .5

 "، يظهر الكشف كما يلي:انقر رابط " .2

 

الذين اخترت، حيث يظهر لكل منهم رقم هويته ونوع المستخدم الخاص به، ومن الممكن أن  الموظفينيعرض الكشف قائمة بأسماء 
يمتلك أكثر من دور. وتالحظ ظهور خانة "التوقيع" فارغة بجانب كل من  الموظفوع مستخدم في حال كان يظهر أكثر من ن

 ليتم إدخال التوقيع يدويًا عند التسليم. الموظفين
 نص عن والبحث تريد الذي بالشكل كعرضه مختلفة بوظائف القيام من تمكنك أزرار عّدة يحتوي الذي األدوات شريط التقرير ويوفر

 الشخصي حاسوبك في وحفظه التقرير تصدير وتستطيع. لخإ صفحاته، بين والتنقل الشخصي حاسوبك في وحفظه ضمنه عينم
 .(Word) أو( PDF) أو( Excel) مثل ملف نوع من بأكثر

 ( لطباعة الكشف.انقر ) .4

 عرض كشف تسليم اسم المستخدم 1-2-3
الذين قمت بتوليد كلمة السر لهم،  الموظفينمعين أو مجموعة من  بموظفتقوم من خالل هذه الصفحة بطباعة كشف التسليم الخاص 

والذي يحتوي على اسم المستخدم وكلمة السر الخاصين بكل منهم وغيرها من المعلومات، وذلك لتقوم بتسليم هذه المعلومات لهم كي 
 يتمكنوا من الدخول إلى النظام وتفعيل حساباتهم.

 ين، اتبع ما يلي:موظفمعين أو مجموعة من ال فلموظلعرض وطباعة كشف التسليم 
 في نفس الوقت، موظفالذي تريد، يمكنك اختيار أكثر من  للموظفانقر المربع المجاور  .5
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 "، يظهر الكشف على الشكل التالي:انقر رابط " .2

 

يتها، باإلضافة إلى الذين اخترت واسم المستخدم وكلمة السر الخاصين بكل منهم ونوع صالح الموظفينيعرض الكشف أسماء 
 رسالة تعلمهم فيها بعدد أيام صالحية كلمة السر من التاريخ الظاهر كما يقوم مدير النظام بتحديدها.

 .للموظف( لطباعة الكشف وتسليمه يدويًا انقر ) .4

 عرض اتفاقية االستخدام 1-2-4
بعد قراءة بنودها والموافقة على ما تنص عليه. لعرض معين ليقوم بتوقيعها يدويًا  بموظفيمكنك طباعة اتفاقية االستخدام الخاصة 

 وطباعة االتفاقية، اتبع ما يلي:
 في نفس الوقت، موظفالذي تريد، يمكنك اختيار أكثر من  للموظفانقر المربع المجاور  .5

 "، تظهر االتفاقية على الشكل التالي:انقر رابط " .2

 

باللغتين العربية واإلنجليزية، حيث تحتوي مجموعة من البنود التي يجب الذي اخترت  للموظفتعرض الصفحة اتفاقية االستخدام 
 لخ.ورقم هويته ورقمه الوظيفي، إ الموظفالموافقة عليها وتوقيعها يدويًا، وتعرض أيضًا اسم  الموظفعلى 

 .الموظف( لطباعة االتفاقية ليتم توقيعها يدويًا من قبل انقر ) .4

 تعديل ملف موظف تخطيط الخدمة 1-3
يمكنك تعديل رقم هوية موظف واسم المستخدم الخاص به وكلمة سره وبياناته الشخصية وحذف ملفه، وغيرها من العمليات. انقر الرابط 

 الذي تريد، تظهر الصفحة التالية: بالموظفالذي يمثل اسم المستخدم الخاص 
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الد وبريد إلكتروني، وغيرها، كما تعرض روابط وأزرار الذي اخترت من اسم وأرقام هواتف وتاريخ مي الموظفتعرض الصفحة بيانات 

 للعمليات التي يمكنك القيام بها كما هو موضح تاليًا. للرجوع إلى الصفحة السابقة، انقر )عودة(.

 تغيير رقم الهوية 1-3-1
 أو جنسيته، اتبع الخطوات التالية: الموظفلتغيير رقم هوية 

 هر الصفحة التالية:انقر الرابط الذي يمثل رقم الهوية، تظ .5

 

 اختر الجنسية في حال أردت تعديلها، يظهر حقل "رخصة اإلقامة" بداًل من "رقم الهوية الجديد" عند اختيار جنسية غير السعودية، .2

 أدخل رقم الهوية الجديد أو رخصة اإلقامة، بحسب ما اخترت في الخطوة السابقة، .4

 تظهر الرسالة التالية: انقر )تدقيق( للتأكد من إمكانية استخدامه، حيث .3

 
 أما في حال كان الرقم مستخدمًا لمستخدم آخر فتظهر رسالة تعلمك بذلك.

 انقر )حفظ(، تظهر رسالة تعلمك بنجاح العملية، .1

 انقر )عودة(. .6

 تغيير اسم المستخدم 1-3-2
 ، اتبع الخطوات التالية:بالموظفلتغيير اسم المستخدم الخاص 

 المستخدم، تظهر الصفحة التالية:انقر الرابط الذي يمثل اسم  .5
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 أدخل اسم المستخدم الجديد، .2

 انقر )تدقيق( للتأكد من إمكانية استخدامه، تظهر الرسالة التالية: .4

 

 أما في حال كان اسم المستخدم المدخل مستخدمًا من قبل فلن تتمكن من استخدامه وتظهر الرسالة التالية:

 
 العملية، انقر )حفظ(، تظهر رسالة تعلمك بنجاح .3

 انقر )عودة(. .1

 تغيير كلمة السر 1-3-3
 فقط في حال كان ملفه فعال، وذلك باتباع ما يلي: بموظف تخطيط الخدمةكما ذكر مسبقًا، يمكنك تغيير كلمة السر الخاصة 

 انقر الرابط الذي يمثل العملية، تظهر الصفحة التالية: .5

 

 خصص،أدخل كلمة السر الجديدة وتأكيدها، كل في حقله الم .2

 انقر زر )حفظ(، تظهر رسالة تعلمك بنجاح العملية، .4

 انقر زر )عودة(. .3

 ".وتستطيع االطالع على عدد المرات التي تم فيها تغيير كلمة السر بنقر "

 موظففصل ملف  1-3-4
 ، أي منعه من الدخول إلى المنظومة، وذلك باتباع الخطوات التالية:موظف تخطيط الخدمةتستطيع فصل ملف 

 )فصل(، تظهر الرسالة التالية: انقر .5
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 انقر )نعم(، تظهر رسالة تعلمك بنجاح عملية الفصل، .2

 إلى "غير فعال" كما يظهر في الشكل التالي: الموظفانقر )عودة(. تغيرت حالة ملف  .4

 
وم بإعادة تفعيله. تالحظ من الدخول إلى النظام وتظهر له رسالة تعلمه بأنه قد تم إيقاف ملفه، حتى تق موظف تخطيط الخدمةلن يتمكن 

أنك ال تستطيع تعديل بياناته الشخصية، حيث تمت إزالة زر )تعديل(، كما لن تتمكن من تغيير كلمة السر الخاصة به وتمت إزالة الرابط 
 المخصص للعملية.

 
 وإلعادة تفعيل ملفه، اتبع الخطوات التالية:

 انقر )تثبيت(، تظهر الرسالة التالية: .5

 

 تظهر رسالة تعلمك بنجاح عملية تثبيت الملف،انقر )نعم(،  .2

 انقر )عودة(. تغيرت حالة الملف إلى "فعال". .4

 تعديل المعلومات الشخصية لموظف 1-3-5
 يمكنك تعديل المعلومات الشخصية للموظف في حال كانت حالة ملفه "فعال"، وذلك باتباع الخطوات التالية:

 انقر زر )تعديل(، تظهر الصفحة التالية: .5
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تعرض الصفحة البيانات الشخصية للموظف المختار كما تم تحديدها مسبقًا، حيث يمكنك تعديل أي منها ما عدا رقم السجل 
المدني أو رخصة اإلقامة واسم الدخول والجنس واللغة وحالة الملف، وذلك باتباع نفس الخطوات التي قمت بها عند إضافتك لملفه 

 ".ملف موظف تخطيط الخدمة إضافة 5-5والموضحة في بند "
 أدخل التعديالت التي تريد على أي من البيانات الظاهرة عدا ما تم ذكره مسبقًا، .2

 انقر زر )حفظ(، تظهر رسالة تعلمك بنجاح العملية، .4

 انقر )عودة(. .3

 موظفحذف ملف  1-3-6
 سبب معين، وذلك باتباع الخطوات التالية:بشكل نهائي من قاعدة البيانات ل الموظفتستطيع حذف ملف 
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 انقر )حذف(، تظهر الرسالة التالية: .5

 

 انقر )نعم(، تظهر رسالة تعلمك بنجاح عملية الحذف، .2

 انقر )عودة(. .4

ولن يتمكن من الدخول إلى النظام، حيث تظهر له رسالة تعلمه بأنه قد تم حذف موظفي تخطيط الخدمة  تمت إزالة الملف من قائمة
 ملفه.
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 . النقل المدرسي2
ومتابعة سير عملية النقل  ،تمكنك هذه الصفحة من تعريف المتعهدين الذين يتولون عملية النقل المدرسي وربطهم بمكاتب إدارات التربية والتعليم

المخصصة للطالب  في مختلف مدارس هذه اإلدارات من خالل تقييم تتبع المتعهدين لحافالت المدارس وتعيين أعداد مقاعد النقل المدرسي
 إدارات التربية والتعليم والمناطق اإلدارية.مختلف تعريف رموز نقل المدرسي، باإلضافة إلى وتحديد فترة قبول طلبات ال

 على الشكل التالي: النقل المدرسيتظهر صفحة 

 

 تناقش البنود التالية كافة العمليات التي يمكنك القيام بها.

 المتعهدون 2-1
وربطهم بمكاتب التربية والتعليم التي  عملية النقل المدرسي تتمثل مهمتهم في تولي المتعهدين الذين هذه الصفحة بتعريفتقوم من خالل 

 .ت المتعلقة بنقل الطالبلمخالفات وغيرها من العمليااتقييم أدائهم وتتبعهم للحافالت و ب ويقوم المسؤولون المخولون ،تريد
 لتالية:انقر "المتعهدون"، تظهر الصفحة ا

 
 تستطيع البحث عن متعهد معين أو مجموعة من المتعهدين، باستخدام أي من الطريقتين التاليتين:

 البحث باستخدام اإلدارة: -

 انقر الدائرة المجاورة لــ "البحث باستخدام اإلدارة"، تظهر القوائم التالية: .5

 
 م المتعهد المرتبط به، إذا أردت ذلك،اختر الجنس ثم إدارة التربية والتعليم ثم المكتب التابع لها ث .2

 انقر )ابحث(. .4

 البحث باستخدام المتعهد: -

 انقر الدائرة المجاور لــ "البحث باستخدام المتعهد"، تظهر القائمة التالية: .5
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 اختر المتعهد، إذا أردت، .2

 انقر )ابحث(. .4

 في كلتا الحالتين تظهر النتيجة على الشكل التالي:

 
ماء المتعهدين الذين قمت بإضافتهم مسبقًا والمطابقين لمدخالت البحث، حيث يظهر لكل منهم رقم العقد. تعرض الصفحة قائمة بأس
 (." ثم انقر )لطباعة القائمة، انقر رابط "

 تعليم.التربية و الربطهم بمكاتب و  تناقش البنود التالية كيفية إضافة المزيد من المتعهدين وتعديل أي منهم وحذفهم

 متعهد إضافة 2-1-1
 إلضافة متعهد، اتبع الخطوات التالية:

 "، تظهر الصفحة التالية:انقر " .5

 
نها حقول إجبارية بجانب الحقول للداللة على أ تعرض الصفحة الحقول التي يتعين عليك إدخال بياناتها، تالحظ ظهور إشارة )*(

 ولن تكتمل عملية الحفظ دون إدخالها.
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 كل في حقله المخصص، غير مكررين، ى أن يكوناالعقد عل أدخل اسم المتعهد ورقم .2

يظهر التاريخ الهجري في الحقل األول  بنقر زر التقويم الهجري المخصص، تاريخ بدايته قبلعلى أن يكون  حدد تاريخ العقد .4
 ومرادفه الميالدي في الحقل الثاني، وتستطيع تحديد التاريخ الميالدي أواًل ليظهر مرادفه الهجري،

 بداية العقد ونهايته بنقر زر التقويم الخاص بكل منهما،حدد تاريخي  .3

 انقر )حفظ(، تظهر رسالة تعلمك بنجاح عملية الحفظ. .1

 تعديل متعهد 2-1-2
 لتعديل بيانات متعهد معين، اتبع الخطوات التالية:

 "تعديل" المجاور للمتعهد المراد تعديل بياناته، تظهر الصفحة التالية: رابط انقر .5

 
ة بيانات المتعهد المختار كما قمت بتعريفها مسبقًا، ويمكنك تعديل أي منها باتباع نفس خطوات اإلضافة المذكورة تعرض الصفح

 في البند السابق.
 من البيانات الظاهرة، أيأدخل التعديالت التي تريد على  .2

 انقر )حفظ(، تظهر رسالة تعلمك بنجاح عملية الحفظ. .4

 حذف متعهد 2-1-3
 ، اتبع الخطوات التالية:ير مرتبط بمكتبغ لحذف متعهد معين

 "حذف" المجاور للمتعهد المراد حذفه، تظهر الرسالة التالية: رابط انقر .5

 
 انقر )نعم(، تظهر رسالة تعلمك بنجاح العملية. .2

 ، حيث تظهر رسالة تعلمك بذلك.بمكتب تربية وتعليم واحد على األقللن تتمكن من حذف المتعهد في حال تم ربطه 
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 تربية وتعليم بمكاتب متعهدربط  2-1-4
غير مرتبطة بأي متعهد آخر، وذلك لتتمكن أنت و إلدارة تربية وتعليم معينة تابعة تقوم من خالل هذه الصفحة بربط المتعهد بمكاتب 

المتعهد وتتبعه للحافالت من تقييم أداء  المدارسومديرو المناطق اإلقليمية ومراقبو الميدان ومشرفو المنطقة في الشركة ومشرفو النقل في 
 ومخالفاتها، ولن تتمكن من ربط أكثر من متعهد بنفس المكتب.

 :انقر رابط "المكاتب" المجاور للمتعهد الذي تريد، تظهر الصفحة التالية

 
تعهد المختار لربط الممكاتب إدارة تربية وتعليم معينة. حقول البحث التي تمكنك من استرجاع و تعرض الصفحة اسم المتعهد المختار 

 ، اتبع الخطوات التالية:أو أكثرتربية وتعليم  بمكتب
 اختر الجنس الذي يمثل نوع التعليم، يتم استرجاع كافة إدارات التربية والتعليم المطبقة له في قائمة "إدارة التربية والتعليم"، .5

 اختر إدارة التربية والتعليم، .2

 على الشكل التالي: النتيجةانقر )ابحث(، تظهر  .4

 
 في التحديد عالمة وتدل اخترت، التي لإلدارة والتابعة آخر متعهد بأي المرتبطة غير والتعليم التربية بمكاتب قائمة الصفحة تعرض
 المختار مسبقًا. بالمتعهد بربطها قمت أنك على والتعليم التربية مكاتب من ألي المجاور المربع

 عهد، يمكنك اختيار أكثر من مكتب في نفس الوقت،انقر المربع المجاور للمكتب المراد ربطه بالمت .3

 وإللغاء ربط مكتب معين أو مجموعة من المكاتب بمتعهد، انقر المربع المجاور لكل منهم إلزالة عالمة التحديد منه.
 انقر )حفظ(، تظهر رسالة تعلمك بنجاح عملية الحفظ. .1

 الحافالت تتبع تقييم 2-2
عملية النقل المدرسي وعلى اتخاذ القرارات المناسبة على الوقوف عند نقاط الضعف والقوة في  قراريعتبر التقييم آلية تساعد أصحاب ال

فعالة المدرسي النقل ال لحافالت نمتعهديالتتبع ن خالل هذه الصفحة بإدخال تقييم تقوم م واإلجراءات الالزمة لتحسين مستوى هذه العملية.
عدادشكل دوريب مدارس اإلدارةمتوفرة لنقل الطالب في ال  النقل سير عملية الالزمة عن والتقارير الكشوفات ، وذلك لمتابعة هذه الحافالت وا 

 لخ.المالحظات عليها، إ وأهم وانتظامها
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 " المجاور للحافلة التي تريد، تظهر الصفحة التالية:تقييم تتبع الحافالتانقر رابط "

 
 تريد، وذلك باتباع الخطوات التالية: التي الحافالتتتبع  يماتتقيتعرض الصفحة حقول البحث التي تمكنك من استرجاع 

 اختر الجنس، يتم استرجاع إدارات التربية والتعليم المطبقة لنوع التعليم الخاص به في قائمة "إدارة التربية والتعليم"، .5

 ربية والتعليم"،التربية والتعليم، يتم استرجاع كافة المكاتب التابعة لها في قائمة "مكتب الت إدارةاختر  .2

 ،في الحقل المخصص تلقائياً  بهيتم استرجاع المتعهد المرتبط اختر مكتب التربية والتعليم، إذا أردت،  .4

 انقر )ابحث(، تظهر النتيجة على الشكل التالي: .3

 
يث يظهر لكل منها ، حمسبقًا والمطابقة لمدخالت البحثتقييمات تتبع الحافالت التي قمت بإضافتها تواريخ تعرض الصفحة قائمة ب
وتجدر اإلشارة إلى أن عمود "المتعهد" يظهر فقط في حال لم تقم باختيار أي مكتب تربية وتعليم من القائمة . المتعهد المسؤول عنها

 المخصصة.
 تناقش البنود التالية كيفية إضافة المزيد من التقييمات وعرضها.

 حافالت/ مركباتتتبع ل إضافة تقييم 2-2-1
 ، اتبع الخطوات التالية:المدرسينقل ال حافالتل متعهد معين بعتت لتقييم

 اختر الجنس، يتم استرجاع كافة إدارات التربية والتعليم المطبقة لنوع التعليم الخاص به في قائمة "إدارة التربية والتعليم"، .5

 اختر إدارة التربية والتعليم، .2
 "، تظهر الصفحة التالية:انقر رابط " .4
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النقل المدرسي الذي يحتوي على مجموعة من األسئلة  حافالت، كما تعرض نموذج تقييم تتبع اإلدارة التي اخترتتعرض الصفحة 

 .، وقد تكون من نوع "نص" أو "نعم/ال" أو كليهماقام مدير متابعة المتعهدين بتعريفها التيالمتمثلة بالمخالفات 
 اختر مكتب التربية والتعليم، .3

 يخي بدايته ونهايته.رتبط به تلقائيًا وبيانات عقده كرقمه وتاريخه وتار يتم استرجاع المتعهد الم

 التقييم بنقر زر التقويم المخصص،حدد تاريخ  .1

 قم باإلجابة على المخالفات بحسب نوعها كما يلي: .6

 "نعم/ال": -

 ،المخالفاتكل من لإلجابة المناسبة بجانب انقر الدائرة المجاورة  .أ 

 بعة للمخالفة الرئيسية التي قمت باإلجابة عليها، تظهر على الشكل التالي:في حال وجود مخالفات فرعية تا

 
 قم باإلجابة على المخالفات الفرعية بحسب نوعها، .ب 

 أدخل اإلجابة في الحقل المجاور لكل من المخالفات من هذا النوع. "نص": -

 ت.تاريخ الذي اختر انقر زر )حفظ(، تظهر رسالة تعلمك بنجاح عملية إضافة التقييم للمتعهد في ال .7

 ، حيث تظهر رسالة تعلمك بذلك.في نفس التاريخأكثر من مرة تتبع المتعهد المختار للحافالت يمكنك تقييم تجدر اإلشارة إلى أنه ال 
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 مركبات/ حافالت تتبع عرض تقييم 2-2-2
، تظهر الصفحة لهض التقييم" المجاور "عر  رابط في تاريخ معين، وذلك بنقرللحافالت  متعهد معين تتبع يمكنك عرض بيانات تقييم

 التالية:

 
جموعة من النقل المدرسي في التاريخ المختار والذي يحتوي على م لحافالت المتعهد تتبع تعرض الصفحة نموذج تقييم

جاباتها التي قمت بإ المتعلقة بحافالت /المخالفاتاألسئلة ض فقط، حيث لن لعر ا دخالها. ويظهر هذا النموذج لغايةالنقل المدرسي وا 
 للرجوع إلى الصفحة السابقة، انقر زر )عودة(. .تتمكن من تعديل إجاباتك

 تعيين أعداد مخصصات الطلبة 2-3
 المدارس التابعة المشمولين في النقل المدرسي في توزيعها على الطالبيتم لأعداد المقاعد المخصصة  تحديدتمكنك هذه الصفحة من 

 ليم.إدارات التربية والتعمختلف ل
 انقر "تعيين أعداد مخصصات الطلبة"، تظهر الصفحة التالية:

 
 على الشكل التالي: ، اختر نوع التعليم، تظهر النتيجةفي اإلدارة المطبقة لنوع تعليم معينالسترجاع أعداد مخصصات الطلبة 
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أعداد مخصصات الطلبة لها مسبقًا،  بتحديدتي قمت تعرض الصفحة قائمة بإدارات التربية والتعليم المطبقة لنوع التعليم الذي اخترت وال

 حيث يظهر لكل منها عدد الطالب المخصص.
 وتعديل أي منها أو حذفها، كما هو موضح تاليًا. للمزيد من اإلداراتأعداد مخصصات الطلبة  تحديديمكنك 

 طلبةالمخصصات  عددإضافة  2-3-1
 مخصصات طلبة، اتبع الخطوات التالية: عددإلضافة 

 ختر نوع التعليم الذي تريد،ا .5

 وع التعليم المختار،تحتوي هذه القائمة على اإلدارات المطبقة لن اختر إدارة التربية والتعليم، .2

 على أن يتكون من أرقام فقط، أدخل عدد الطالب المخصص، .4

 ، تظهر رسالة تعلمك بنجاح العملية.انقر "إضافة" .3

 طلبةالمخصصات  عددتعديل  2-3-2
 خصصات طلبة معين، اتبع الخطوات التالية:لتعديل عدد م

 اختر نوع التعليم الذي تريد، يتم استرجاع اإلدارات المطبقة له وعدد الطالب المخصص لكل منها، .5

 :تظهر الصفحة كما يلي، الطالب المخصص لها فيما يتعلق بالنقل عددلإلدارة المراد تعديل "تعديل" المجاور  رابط انقر .2

 
 إلبقاء على البيانات كما هي، انقر رابط "إلغاء".إللغاء العملية وا

 ،عدد الطالب المخصصي تريد على أدخل التعديل الذ .4

 انقر "حفظ"، تظهر رسالة تعلمك بنجاح عملية الحفظ. .3

 في المستخدم من أقل لعدد لإلدارة التابعة المدارس من ألي المدرسي النقل مقاعد من الطلبة مخصصات عدد بتعديل قمت حال في
 .بذلك تعلمك رسالة وتظهر تعديله من تتمكن لن ،حالياً  لمدارسا

 طلبةال مخصصات عددحذف  2-3-3
 ، اتبع الخطوات التالية:إلدارة معينة مخصصات طلبة معين عددلحذف 
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 اختر نوع التعليم الذي تريد، يتم استرجاع اإلدارات المطبقة له وعدد الطالب المخصص لكل منها، .5

 ، تظهر الرسالة التالية:عدد الطالب المخصص لها فيما يتعلق بالنقلجاور لإلدارة المراد حذف "حذف" المرابط انقر  .2

 
 انقر )نعم(، تظهر رسالة تعلمك بنجاح العملية. .4

عدد الطالب المخصص بتخصيص مقاعد ألي من المدارس التابعة لإلدارة المراد حذف قام مسؤول النقل المدرسي في اإلدارة في حال 
 ، لن تتمكن من حذفه وتظهر رسالة تعلمك بذلك.يتعلق بالنقل لها فيما

 فترة طلبات النقل المدرسي 2-4
طلباتهم الحقًا  من إرسال المدارستمكنك هذه الصفحة من تحديد فترة قبول طلبات النقل المدرسي ليتمكن أولياء األمور ومشرفو النقل في 

 تبع الخطوات التالية:للقيام بذلك، ا خالل الفترة التي تقوم بتحديدها.
 "فترة طلبات النقل المدرسي"، تظهر الصفحة التالية:انقر  .5

 
 حدد تاريخي بداية وانتهاء قبول طلبات النقل، بنقر زر التقويم الخاص بكل منهما، .2

 .عملية الحفظانقر )حفظ(، تظهر رسالة تعلمك بنجاح  .4

 إدارات التربية والتعليم 2-5
. انقر "إدارات والمشتركة للبنين والبنات المدمجة إدارات التربية والتعليمالنقل المدرسي الخاصة ب موزتعريف ر تمكنك هذه الصفحة من 

 التربية والتعليم"، تظهر الصفحة التالية:
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، النقلنظام ، حيث يظهر لكل منها رمز اإلدارة في بإدارات التربية والتعليم المشتركة والتي قام مدير النظام بدمجهاتعرض الصفحة قائمة 
 .إن قمت بتعريفه مسبقًا ويمكنك تعديله

 
 النقل المدرسي، اتبع الخطوات التالية:نظام في  تربية وتعليم رمز إلدارة أو تعديل إلدخال

 أدخل رمز اإلدارة في النقل على أن يكون غير مكرر، .5

 ، تظهر الرسالة التالية:"حفظ"انقر  .2

 
 عملية.انقر )نعم(، تظهر رسالة تعلمك بنجاح ال .4

 المناطق اإلدارية 2-6
 تقوم من خالل هذه الصفحة بتعريف رموز النقل المدرسي الخاصة بالمناطق اإلدارية. انقر "المناطق اإلدارية"، تظهر الصفحة التالية:

 
 .ويمكنك تعديله فقط في حال قمت بتعريفه مسبقاً  في النقلل منها رمزها ، حيث يظهر لكجميع المناطق اإلداريةتعرض الصفحة قائمة ب

 
 النقل المدرسي، اتبع الخطوات التالية:نظام إلضافة أو تعديل رمز لمنطقة إدارية في 

 ،وأن يكون غير مكرر في النقل على أن يتكون من أرقام فقط اإلداريةأدخل رمز المنطقة  .5

 انقر "حفظ"، تظهر الرسالة التالية: .2
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 فظ.انقر )نعم(، تظهر رسالة تعلمك بنجاح عملية الح .4
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 . التقارير3
ساعد أصحاب القرار على الوقوف عند نقاط تتقوم من خالل هذه الصفحات بعرض مجموعة من التقارير الخاصة بنظام النقل المدرسي التي 

يمكنك لخ، حيث ، إالضعف والقوة في عملية النقل المدرسي وعلى اتخاذ القرارات المناسبة واإلجراءات الالزمة لتحسين مستوى هذه العملية
يها، االطالع على أسماء مشرفي النقل في المدارس التابعة لمختلف إدارات التربية والتعليم وقوائم الطلبة المتقدمين لخدمة النقل المدرسي ف
حسب وعرض بيانات حافالت النقل والطلبة المنقولين بواسطتها ومتابعة حالة طلبات تعديل بياناتها، باإلضافة إلى عرض بيانات المدارس ب

ضافتها للحافالت، إاستفادتها من مخصصات ال  لخ.نقل المدرسي وا 
تقييم مشرفي النقل في هذه المدارس كما تمكنك هذه التقارير من متابعة سير عملية النقل في مختلف مدارس إدارات التربية والتعليم من خالل 

 .لخ، إين فيهامتابعة مخالفاتها ومتابعة أداء المتعهدلحافالت النقل المدرسي فيها و 
 :على الشكل التالي التقاريرتظهر صفحة 

 
 كيفية عرض وطباعة هذه التقارير موضحة في البنود التالية.

 للحافالتالتقرير الشهري  3-1
يمكنك متابعة سير عملية النقل في أي من مدارس إدارات التربية والتعليم من خالل عرض هذا التقرير الخاص بتقييم مشرفي النقل في 

 المالحظات عليها، إلخ. وأعداد الطالب المنقولين فيها ونظافتها وأهم هذه المدارس لحافالت النقل المدرسي من حيث انتظامها
 لعرض التقرير وطباعته، اتبع الخطوات التالية:

 "، تظهر الصفحة التالية:نقر رابط "التقرير الشهري للحافالتا .5
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 التربية والتعليم المطبقة له في قائمة "إدارة التربية والتعليم"،اختر نوع التعليم، يتم استرجاع إدارات  .2

 ،يتم استرجاع مكاتبها في قائمة "مكتب التربية والتعليم" اختر إدارة التربية والتعليم التي تريد، .4

 في قائمة "المدرسة"، كافة المدارس التابعة له يتم استرجاع إذا أردت، اختر مكتب التربية والتعليم، .3

 ويظهر زر )عرض تلقائيًا(، النقل فيها بتعريفها لحافالت التي قام مشرفولمدرسة التي تريد، يتم استرجاع أرقام لوحات ااختر ا .1

 اختر رقم لوحة الحافلة التي تريد عرض تقريرها الشهري، .6

قر زر التقويم م، وذلك بن( يو 31) أو تساوي أقل من تكونحدد تاريخي بداية ونهاية الفترة التي تريد عرض التقرير فيها على أن  .7
 المخصص لكل منهما والمجاور لحقلي "من تاريخ" و"إلى تاريخ" على التوالي،

 انقر زر )عرض(، يظهر التقرير على الشكل التالي: .8

 

اري والمرحلة يعرض التقرير اليوم والتاريخ اللذين قام مشرفو النقل في المدرسة المختارة بتقييم الحافلة فيها واسم المدرسة ورقمها الوز 
اسم سائق الحافلة التي اخترت ورقم جواله وفيما إذا كانت  ، باإلضافة إلىورقم هاتفها وعنوان بريدها اإللكترونيالدراسية المطبقة فيها 

وجد، ورقم الحافلة تقوم بالرد الثاني أم ال والعدد الفعلي للطالب المنقولين وعدد الطالب المنقولين في الرد األول والرد الثاني، إن 
تهم لوحة الحافلة ورقم مسارها وعدد الطالب المشمولين في خدمة النقل المدرسي بعد أن وافق مشرفو النقل في المدرسة على طلبا

لخ، كما يعرض التقرير جدول مقسم إلى أعمدة تمثل أسئلة نماذج تقييم حافالت النقل المدرسي وعدد طالب وحافالت المدرسة، إ
 هم على سؤال معين أسفل العمود المخصص له، كما يظهر المجموع الكلي لمخالفات الحافلة.وصفوف تمثل إجابات

 
 التالي: الشريط يظهرانقر زر )تصدير(،  ،(Excel)إكسل  نوع من ملف في الشخصي جهازك في بيانات التقرير حفظ أردت إذا

 
  ص بك ونسخته ونسخة نظام التشغيل.قد يختلف وفقًا لنوع المتصفح الخا الشريطمن الجدير بالذكر أن شكل 
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. ولحفظه في المجلد ( يتم تفعيل البرنامج المسؤول عن فتح الملف لتتمكن من االطالع على محتواهOpen، انقر زر )الملفلعرض 
قر أما لحفظه باسم مختلف وفي مجلد معين مختلف، ان .(Saveاالفتراضي المحدد لحفظ الملفات وبنفس االسم الخاص به، انقر )

انقر  الشريطوإلغالق  .( لحفظه في جهازك الشخصي وعرضه فوراً Save and open، أو انقر )(Save asإشارة السهم ثم انقر )
 (.Cancelزر )

 ( لطباعة التقرير.انقر ) .9

 بيان مشرفي النقل في المدارس 3-2
معينة مطبقة لنوع تعليم معين. للقيام  تربية وتعليم دارةإل لتابعةا في المدارس يمكنك إنشاء وطباعة قائمة بأسماء مشرفي النقل المدرسي

 بذلك، اتبع الخطوات التالية:
 انقر "بيان مشرفي النقل في المدارس"، تظهر الصفحة التالية: .5

 
 اختر نوع التعليم، يتم استرجاع إدارات التربية والتعليم المطبقة له في قائمة "إدارة التربية والتعليم"، .2

 ،التي تريد بية والتعليمإدارة التر اختر  .4

 انقر )عرض(، يظهر التقرير على الشكل التالي: .3

 
يعرض التقرير قائمة بأسماء مشرفي النقل في المدارس التابعة لمكاتب اإلدارة التي اخترت، حيث يظهر لكل منهم المكتب والمدرسة 

 ورقم الهوية واالسم األول والثاني والثالث واسم العائلة.

 ة التقرير.( لطباعانقر ) .1

 قائمة الطالب المتقدمين للنقل المدرسي 3-3
تستطيع عرض وطباعة قوائم الطالب المتقدمين لخدمة النقل المدرسي في أي من مدارس إدارات التربية والتعليم وعرض بيانات مواقع 

 لخ.إين مدارسهم وأرقامها الوزارية، سكنهم ومعلومات االتصال الخاصة بهم، باإلضافة إلى عرض عناو 
 لعرض التقرير وطباعته، اتبع الخطوات التالية:
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 انقر رابط "قائمة الطالب المتقدمين للنقل المدرسي"، تظهر الصفحة التالية: .5

 

 اختر نوع التعليم، يتم استرجاع إدارات التربية والتعليم المطبقة له في قائمة "إدارة التربية والتعليم"، .2

 مكاتبها في قائمة "مكتب التربية والتعليم"، ريد، يتم استرجاعاختر إدارة التربية والتعليم التي ت .4

 في قائمة "المدرسة"، اختر مكتب التربية والتعليم، يتم استرجاع مدارسه .3

 اختر المدرسة التي تريد، يتم استرجاع صفوفها في قائمة "الصف"، .1

 اختر الصف ثم الفصل، كل من قائمته المخصصة، إذا أردت، .6

 تي تريد استرجاع الطلبات المطابقة لها،اختر حالة النقل ال .7

 على الشكل التالي:يظهر التقرير انقر زر )ابحث(،  .8

 

يعرض التقرير اسم اإلدارة التي اخترت واسم المدرسة المختارة ورقمها الوزاري وعنوانها من حيث خطي الطول والعرض والشارعين 
جلين فيها الذين طلبات نقلهم المدرسي مطابقة للحالة التي اخترت، حيث الرئيسي والفرعي، ويعرض أيضًا قائمة بأسماء الطالب المس

يظهر لكل منهم رقم سجله المدني وصفه ونوع سكنه وعنوان سكنه من حيث خطي الطول والعرض الواقع فيهما والشارعين الرئيسي 
 والفرعي، باإلضافة إلى رقم هاتف منزله وهاتف ولي أمره وحالة طلب نقله.

 طباعة التقرير.( لانقر ) .9

 مخالفات الحافالت 3-4
تستطيع متابعة سير عملية النقل في مدارس أي من إدارات التربية والتعليم ومتابعة مخالفات حافالت النقل فيها من خالل عرض هذا 

 يها ونظافتها وأهموأعداد الطالب المنقولين ف التقرير التحليلي لتقييم مشرفي النقل في هذه المدارس للحافالت من حيث انتظامها
 لخ.المالحظات عليها، إ
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 لعرض التقرير وطباعته، اتبع الخطوات التالية:
 انقر رابط "مخالفات الحافالت"، تظهر الصفحة التالية: .5

 

حدد تاريخي بداية ونهاية الفترة التي تريد عرض التقرير فيها بنقر زر التقويم المخصص لكل منهما والمجاور لحقلي "من تاريخ"  .2
 ،إلى تاريخ" على التواليو"

 في قائمة "إدارة التربية والتعليم"، لهالتربية والتعليم المطبقة  إدارات، يتم استرجاع نوع التعليماختر  .4

 اختر إدارة التربية والتعليم التي تريد، يتم استرجاع مكاتبها في قائمة "مكتب التربية والتعليم"، .3

 ، كل من قائمته المخصصة، إذا أردت ذلك،رقم الحافلةثم المدرسة ثم  راسيةاختر مكتب التربية والتعليم والمرحلة الد .1

 على الشكل التالي: يظهر التقريرانقر زر )عرض(،  .6

 

يعرض التقرير اسم اإلدارة والمكتب والمرحلة الدراسية الذين اخترت والعدد الكلي للمدارس التابعة لها والمطابقة لمدخالت البحث وعدد 
ين في خدمة النقل المدرسي بعد أن قام مشرفو النقل في مدارسهم بالموافقة على طلباتهم، وعدد الحافالت الكلي الطالب المشمول

وعدد التي تقوم منها بالرد الثاني وعدد الطالب المنقولين بكل من الردين األول والثاني. كما يعرض التقرير جدول مقسم إلى أعمدة 
قل المدرسي وأنواع إجاباتها وصفوف تمثل األيام والتواريخ التي قام مشرفو النقل في مدارس اإلدارة تمثل أسئلة نماذج تقييم حافالت الن

المطابقة لمدخالت البحث بتقييم الحافالت فيها، حيث يظهر مجموع إجاباتهم على سؤال معين أسفل عمود اإلجابة المخصص 
 وبجانب تاريخ التقييم، كما يظهر المجموع الكلي لإلجابات.

 ( لطباعة التقرير.انقر ) .7
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 تعديل بيانات الحافالت 3-5

تقوم بعرض وطباعة قائمة بطلبات تعديل بيانات حافالت النقل المدرسي التي قام مشرفو النقل في أي من مدارس إدارة تربية وتعليم معينة 
 لتقوم بمتابعة حالة كل منها. ، وذلكبإرسالها إلى مشرفي المنطقة في الشركة

 قرير وطباعته، اتبع الخطوات التالية:لعرض الت
 انقر "تعديل بيانات الحافالت"، تظهر الصفحة التالية: .5

 
 اختر نوع التعليم، يتم استرجاع كافة اإلدارات المطبقة له في قائمة "إدارة التربية والتعليم"، .2

 ليم"،مكاتبها في قائمة "مكتب التربية والتعاختر إدارة التربية والتعليم، يتم استرجاع  .4

 اختر مكتب التربية والتعليم، يتم استرجاع المتعهد المرتبط به تلقائيًا، كما يتم استرجاع مدارسه في قائمة "المدرسة"، .3

 رقم الحافلة، كل من قائمته المخصصة، إذا أردت،اختر المدرسة ثم  .1

 انقر )عرض(، يظهر التقرير على الشكل التالي: .6

 
بيانات الحافالت في المدارس أو المدرسة التابعة للمكتب الذي اخترت، حيث تظهر معلومات كل يعرض التقرير قائمة بطلبات تعديل 

من الحافالت كاسم المدرسة التي تتبع لها ورقم لوحتها ونوعها ومعلومات الطلب كرقمه وتاريخه، باإلضافة إلى حالة الطلب سواء 
 ( الموجودة أسفل عمود أي من هذه الحاالت لكل حافلة.ها إشارة )كانت "قيد الدراسة" أو "مرفوض" أو "مقبول" والتي تدل علي

 التقرير. لطباعة( انقر ) .7

 طلبات المقاعد اإلضافية 3-6
بإضافتها في  معينة النقل في المدارس التابعة إلدارة تربية وتعليم قام مشرفوالتي طلبات المقاعد اإلضافية بقائمة يمكنك عرض وطباعة 
 وذلك باتباع الخطوات التالية:، متبقية للطلبة حال عدم وجود مقاعد
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 انقر "طلبات المقاعد اإلضافية"، تظهر الصفحة التالية: .5

 
 اختر الجنس الذي يمثل نوع التعليم، يتم استرجاع كافة إدارات التربية والتعليم المطبقة له في قائمة "إدارة التربية والتعليم"، .2

 رجاع مكاتبها في قائمة "مكتب التربية والتعليم"،اختر إدارة التربية والتعليم، يتم است .4

 في قائمة "المدرسة"، ية والتعليم، يتم استرجاع مدارسهاختر مكتب الترب .3

 اختر المدرسة، إذا أردت، .1

 انقر )عرض(، يظهر التقرير على الشكل التالي: .6

 
قام مشرفو  التي دارة التربية والتعليم التي اخترتاإلضافية في كل من المدارس التابعة إل المقاعدقائمة بعدد طلبات يعرض التقرير 

 .بإضافتهاها النقل في

 التقرير. لطباعة( انقر ) .7

 المستحقين للنقل المدرسي وفق المسارات الطلبةأعداد  3-7
ر حسب مسامدرسة معينة تابعة إلدارة تربية وتعليم كل  توزيعهم على حافالت تمالذين  الطلبةتقرير بأعداد تستطيع عرض وطباعة 

 ، وذلك باتباع الخطوات التالية:الحافلة
 ، تظهر الصفحة التالية:"الطلبة المستحقين للنقل المدرسي وفق المساراتانقر "أعداد  .5
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 اإلدارات المطبقة له في قائمة "إدارة التربية والتعليم"، جميعاختر نوع التعليم، يتم استرجاع  .2

 اع مكاتبها في قائمة "مكتب التربية والتعليم"،اختر إدارة التربية والتعليم، يتم استرج .4

 في قائمة "المدرسة"، ية والتعليم، يتم استرجاع مدارسهاختر مكتب الترب .3

 اختر المدرسة التي تريد عرض أعداد طلبتها المسجلين في النقل المدرسي، .1

 انقر )عرض(، يظهر التقرير على الشكل التالي: .6

 
وخطي  الحي السكني انها من حيثاخترت كرقمها الوزاري والمرحلة الدراسية المطبقة فيها وعنو  يعرض التقرير بيانات المدرسة التي

بأرقام مسارات الحافالت فيها وأعداد الطلبة المستحقين للنقل بواسطتها، أي الذين تم توزيعهم قائمة  ، كما يعرضالطول والعرض
 عليها.

 التقرير. لطباعة( انقر ) .7

 ل المدرسيقائمة متعهدي النق 3-8
، وذلك باتباع مسبقاً يمكنك عرض وطباعة قائمة بأسماء متعهدي النقل المدرسي الذين قمت بإضافتهم وربطهم بمكاتب التربية والتعليم 

  :الخطوات التالية
 انقر "قائمة متعهدي النقل المدرسي"، تظهر الصفحة التالية: .5

 
 التربية والتعليم"، ةتربية والتعليم المطبقة له في قائمة "إدار يتم استرجاع إدارات الإذا أردت، اختر نوع التعليم،  .2

 المتعهد، إذا أردت،ثم مكتب التربية والتعليم ثم الاختر إدارة  .4

 انقر )عرض(، يظهر التقرير على الشكل التالي: .3
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 قمتاإلدارة والمكتب الذي ، حيث يظهر لكل منهم المطابقين لمدخالت البحث يعرض التقرير قائمة بأسماء متعهدي النقل المدرسي

 5-2للمزيد من المعلومات حول كيفية إضافة المتعهدين وربطهم بمكاتب التربية والتعليم، انظر بند " .هعقدورقم  به بربطه
 ".المتعهدون

 ( لطباعة التقرير.انقر ) .1

 ن للنقل المدرسيالطالب المتقدمو 3-9
الذين تم  الطالب المتقدمين لخدمة النقل المدرسي في أي من مدارس إدارات التربية والتعليم المختلفة ة تقرير ببياناتعرض وطباع تستطيع

عرض بيانات مواقع شملهم في هذه الخدمة أو الذين ما تزال حالة طلباتهم "قيد الدراسة"، أي لم يتم اتخاذ أي إجراء عليها بعد، ويمكنك 
 عرض عناوين مدارسهم.ل الخاصة بهم و هم ومعلومات االتصاسكن

 لعرض التقرير وطباعته، اتبع الخطوات التالية:
 ن للنقل المدرسي"، تظهر الصفحة التالية:انقر رابط "الطالب المتقدمو  .5

 

 اختر نوع التعليم، يتم استرجاع إدارات التربية والتعليم المطبقة له في قائمة "إدارة التربية والتعليم"، .2

 التربية والتعليم التي تريد، يتم استرجاع مكاتبها في قائمة "مكتب التربية والتعليم"،اختر إدارة  .4

 اختر مكتب التربية والتعليم، يتم استرجاع مدارسه في قائمة "المدرسة"، .3

 في قائمة "الطالب"، طالبهايتم استرجاع  اختر المدرسة التي تريد، .1

 إذا أردت، ،الطالباختر  .6

 :تقرير على الشكل التالييظهر ال(، عرضانقر زر ) .7
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هاتف منزله  ارقمرقم سجله المدني وصفه و  له، حيث يظهر اسم الطالب الذي اخترت والمسجل في المدرسة المختارةيعرض التقرير 
وجوال ولي أمره ونوع سكنه وعنوان سكنه من حيث اسم الحي والشارعين الرئيسي والفرعي وخطي الطول والعرض الواقع فيهما، 

 .لخشارع وحي سكني، إاسم المدرسة المختارة ورقمها الوزاري وعنوانها من افة إلى باإلض
 .في شريط األدوات في حال لم تختر طالب معين، يمكنك االنتقال إلى عرض بيانات طالب آخر باستخدام األسهم الموجودة

 ( لطباعة التقرير.انقر ) .8

 ناألسطول والطالب المنقوليبيانات  3-11
ء وطباعة تقرير ببيانات حافالت النقل المدرسي والطالب الذين يتم نقلهم بواسطتها في مدرسة معينة تابعة إلدارة تربية وتعليم يمكنك إنشا

 ومكتب معينين. للقيام بذلك، اتبع الخطوات التالية:
 "، تظهر الصفحة التالية:نالمنقوليانقر "بيانات األسطول والطالب  .5

 
 رجاع إدارات التربية والتعليم المطبقة له في قائمة "إدارة التربية والتعليم"،اختر نوع التعليم، يتم است .2

 اختر إدارة التربية والتعليم التي تريد، يتم استرجاع مكاتبها في قائمة "مكتب التربية والتعليم"، .4

 اختر مكتب التربية والتعليم، يتم استرجاع مدارسه في قائمة "المدرسة"، .3

 ،اً )عرض( تلقائي اختر المدرسة، يظهر زر .1

 انقر )عرض(، يظهر التقرير على الشكل التالي: .6
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يعرض التقرير اسم المدرسة التابعة لإلدارة التي اخترت ورقمها الوزاري وعدد المقاعد الذي قام مسؤول النقل المدرسي في اإلدارة 
في فترتي الصباح ين منهم في الردين األول والثاني وعدد المنقولبتخصيصه لها، ورقم لوحة الحافلة والعدد الفعلي للطالب المنقولين 

 والظهر، كما يعرض المجموع الكلي لهذه البيانات أسفل العمود الخاص بها.
 كما تم شرحه مسبقًا. ،( بنقر زر )تصدير(Excelتستطيع تصدير التقرير وحفظه في جهازك الشخصي في ملف من نوع إكسل )

 ( لطباعة التقرير.انقر ) .7

 مة الصعود للحافلة/ المركبةقائ 3-11
يمكنك عرض وطباعة تقرير ببيانات بطاقات صعود الطالب المسجلين في مدرسة معينة إلى حافالت النقل المدرسي بعد أن قام مشرفو 

 النقل فيها بتعريفها لهم مسبقًا، وذلك باتباع ما يلي:
 لعرض التقرير وطباعته، اتبع الخطوات التالية:

 د للحافلة/ المركبة"، تظهر الصفحة التالية:انقر "قائمة الصعو  .5

 
 اختر نوع التعليم، يتم استرجاع إدارات التربية والتعليم المطبقة له في قائمة "إدارة التربية والتعليم"، .2

 اختر إدارة التربية والتعليم التي تريد، يتم استرجاع مكاتبها في قائمة "مكتب التربية والتعليم"، .4

 التعليم، يتم استرجاع مدارسه في قائمة "المدرسة"،اختر مكتب التربية و  .3

 استرجاع كافة الحافالت التابعة لها في قائمة "الحافالت"، يتم اختر المدرسة التي تريد، .1

 اختر الحافلة، إذا أردت، .6

 انقر )عرض(، يظهر التقرير على الشكل التالي: .7



 

 
 

 المركز الوطني للمعلومات التربوية
 نظام نور لإلدارة التربوية

 دليل استخدام نظام النقل المدرسي
 

 71/71/7341المملكة العربية السعودية. جميع الحقوق محفوظة.                –المركز الوطني للمعلومات التربوية. وزارة التربية والتعليم   46صفحة 

 
 إصدار بطاقات صعود الحافالت لهمب ام مشرفو النقلختارة الذين قيعرض التقرير قائمة بأسماء الطالب المسجلين في المدرسة الم

ورقم لوحة  المتواجد فيه سجله المدني والحي السكنيرقم و بعد أن تم شملهم في خدمة النقل المدرسي، حيث يظهر لكل منهم اسمه 
ورقم بطاقة  والردصباحًا أو ظهرًا، اء التي تشمل وقت الصعود، سو صعوده إلى الحافلة  وبياناتالحافلة التي يتم نقله بواسطتها 

 الصعود.

 ( لطباعة التقرير.انقر ) .8

 تقرير المخالفات 3-12
تقوم بعرض وطباعة قائمة بالمخالفات الرئيسية والفرعية في مكاتب إدارة تربية وتعليم معينة للحافالت التي تم تقييمها من قبل كل من 

مشرفي النقل في المدرسة، وعرض عدد الحافالت التي تم فحصها ونسبة المفحوص وغير مراقبي الميدان ومشرفي المنطقة في الشركة و 
 المفحوص منها. للقيام بذلك، اتبع الخطوات التالية:

 انقر "تقرير المخالفات"، تظهر الصفحة التالية: .5

 
 يتم استرجاع مكاتبها في قائمة "مكتب التربية والتعليم"، ،اختر إدارة التربية والتعليم .2

 تر مكتب التربية التعليم، إذا أردت،اخ .4

 وتتبع للحافالت ةاليومي اتالقائمة على جميع التقييمات الخاصة بمتابعة أداء المتعهدين والتقييمهذه تحتوي  اختر التقييم الذي تريد، .3
 ،العمليات وغرفة الحافالت

 ،اختر المخالفة الرئيسية ثم الفرعية، كل من قائمته المخصصة، إذا أردت .1

 )عرض(، يظهر التقرير على الشكل التالي: انقر .6
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يعرض التقرير قائمة بالمخالفات المطابقة لمدخالت البحث، حيث يظهر لكل منها نوعها وعدد التي تمت اإلجابة عليها بـ "نعم" و"ال" 

 ومجموع إجابات كل منها.

 ( لطباعة التقرير.انقر ) .7

 أداء المتعهد 3-13
ال التي  نتائج المخالفات حيث يعرض، المسؤول عن حافالت المدارس التابعة إلدارة معينة س أداء المتعهديمكنك إنشاء وطباعة تقرير يعك

 .لحافالتبإدخالها في تقييم تتبع اكما قمت  يترتب عليها غياب فقط
 لعرض التقرير وطباعته، اتبع الخطوات التالية:

 انقر "أداء المتعهد"، تظهر الصفحة التالية: .5

 
هد الذي تريد إما باختيار اسمه من قائمة "المتعهد" ليظهر رقم عقده تلقائيًا في القائمة المخصصة، أو باختيار رقم عقده اختر المتع .2

 ،من قائمة "رقم العقد" ليتم استرجاع اسمه في قائمة "المتعهد" تلقائياً 

 ة له في قائمة "إدارة التربية والتعليم"،يتم استرجاع كافة إدارات التربية والتعليم المطبق إذا أردت، اختر نوع التعليم، .4

 ثم المدرسة، إذا أردت، المكتبثم  التربية والتعليم اختر إدارة .3

 حدد التاريخ الذي تريد عرض أداء المتعهد فيه بنقر زر التقويم المخصص، .1

 انقر )عرض(، يظهر التقرير على الشكل التالي: .6
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ظهر ت، حيث كما قمت بإدخاله في التاريخ المختار تقييم تتبع الحافالتو  ي اخترتاسم المتعهد المرتبط بالمكتب الذ يعرض التقرير
جابات أسئلته  لتتبع تقييم إضافة 5-2-2للمزيد من المعلومات حول كيفية تقييم تتبع الحافالت، انظر بند " .ك على كل منهاوا 

 ".مركبات/ حافالت

 ( لطباعة التقرير.)انقر  .7

 ملخص أداء المتعهد 3-14
تستطيع عرض وطباعة قائمة تلخص أداء المتعهد المرتبط بمكتب تابع إلدارة تربية وتعليم معينة خالل فترة معينة، وذلك من خالل عرض 

 لخ.يها، إعرض عدد الطلبة المتأثرين ف، كما يمكنك كما قمت بإدخالهافقط  يترتب عليها غياب ال مخالفاته التي
 لعرض التقرير وطباعته، اتبع الخطوات التالية:

 انقر "ملخص أداء المتعهد"، تظهر الصفحة التالية: .5

 
اختر المتعهد الذي تريد إما باختيار اسمه من قائمة "المتعهد" ليظهر رقم عقده تلقائيًا في القائمة المخصصة، أو باختيار رقم عقده  .2

 ،جاع اسمه في قائمة "المتعهد" تلقائياً من قائمة "رقم العقد" ليتم استر 

 اختر نوع التعليم، يتم استرجاع كافة إدارات التربية والتعليم المطبقة له في قائمة "إدارة التربية والتعليم"، .4

 ، إذا أردت،ثم المكتب التربية والتعليماختر إدارة  .3
ر التقويم المخصص لكل منهما والمجاور لحقلي "من تاريخ" حدد تاريخي بداية ونهاية الفترة التي تريد عرض التقرير فيها بنقر ز  .1

 ،و"إلى تاريخ" على التوالي

 انقر )عرض(، يظهر التقرير على الشكل التالي: .6
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في الفترة التي قمت بتحديدها، حيث يظهر لكل تقييم تتبع المتعهد للحافالت كما قمت بإدخالها  يعرض التقرير قائمة بجميع مخالفات

اعتمادًا على الذين يتم احتسابهم  المتأثرين فيها الطلبةرمز المخالفة وعدد و  والمكتب اللذين يتبع لهما المتعهد المختار اإلدارة منها
 مجموع الطالب التابعين لمتعهد معين تابع إلدارة ومكتب معينين، وذلك وفقًا للمعادلة التالية: )مجموع المخالفات التي إجاباتها "نعم"

 مشمولين في النقل المدرسي(.عدد الطالب ال ×
وتالحظ ظهور خانة فارغة خاصة بالتوقيع واالسم لكل من مسؤول النقل المدرسي في اإلدارة ومدير اإلدارة أسفل التقرير، وذلك ليقوم 

 كل منهم بإدخال اسمه وتوقيعه يدويًا بعد الطباعة.

 ( لطباعة التقرير.) انقر .7

 قلبيانات الطلبة المشمولين في الن 3-15
ومعلومات المشمولين في خدمة النقل المدرسي في أي من مدارس إدارات التربية والتعليم  الطلبة ببيانات تستطيع عرض وطباعة تقرير

 لخ.، إمجموعة من البيانات الخاصة بعناوين مدارسهمعرض االتصال الخاصة بهم، باإلضافة إلى 
 لعرض التقرير وطباعته، اتبع الخطوات التالية:

 "بيانات الطلبة المشمولين في النقل"، تظهر الصفحة التالية:انقر  .5

 
 اختر نوع التعليم، يتم استرجاع اإلدارات المطبقة له في قائمة "إدارة التربية والتعليم"، .2

 اختر إدارة التربية والتعليم التي تريد، يتم استرجاع مكاتبها في قائمة "مكتب التربية والتعليم"، .4

 التعليم، يتم استرجاع مدارسه في قائمة "المدرسة"،اختر مكتب التربية و  .3

 اختر المدرسة التي تريد، يظهر زر )عرض( تلقائيًا، .1

 انقر )عرض(، يظهر التقرير على الشكل التالي: .6
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ا من حيث وعنوانهيعرض التقرير قائمة بإدارات التربية والتعليم ومكاتبها ومدارسها، حيث يظهر لكل مدرسة رقمها الوزاري ورقم هاتفها 

شملهم  تم الذين المسجلين فيها الطلبةقائمة بأسماء باإلضافة إلى ، والعرض والحي المتواجدة فيه ورقم هاتف المدرسةخطي الطول 
هويته وهاتف منزله وهاتف التواصل معه ونوع السكن والمنطقة  يظهر لكل منهم رقمو ، قل المدرسي من قبل مشرف النقل فيهافي الن

والشارعين الرئيسي والفرعي وخطي الطول والعرض الواقع  فيه الذي يسكنحافظة والمركز اإلداري، باإلضافة إلى الحي اإلدارية والم
 .رقم منزلهفيهما و 

 كما تم شرحه مسبقًا.بنقر زر )تصدير(  (Excel) إكسل من نوع ملف وحفظه في جهازك الشخصي فيتستطيع تصدير التقرير 

 ( لطباعة التقرير.انقر ) .7

 المدارس غير المستخدمة لنظام النقل 3-16
يمكنك عرض وطباعة قائمة ببيانات المدارس التابعة إلدارة تربية وتعليم معينة والتي لم تستفد من مخصصات مقاعد النقل المدرسي التي 

ة حافالت أو المدارس التي قام مسؤول النقل المدرسي في اإلدارة بتعيينها لها أو المدارس التي استفادت من المخصص ولم تقم بإضاف
 استفادت من المخصص وأضافت حافالت لكنها لم تقم بتقييم هذه الحافالت.

 للقيام بذلك، اتبع الخطوات التالية:
 انقر "المدارس غير المستخدمة لنظام النقل"، تظهر الصفحة التالية: .5

 

 في قائمة "إدارة التربية والتعليم"،اختر نوع التعليم، يتم استرجاع إدارات التربية والتعليم المطبقة له  .2

 اختر إدارة التربية والتعليم، يتم استرجاع كافة المكاتب التابعة لها في قائمة "مكتب التربية والتعليم"، .4

 اختر مكتب التربية والتعليم، إذا أردت، .3

 ،نوع العرضاختر  .1

من "ت ولكن لم تقم بتقييم الحافالت" يظهر حقال "المدارس التي استفادت من المخصص وأضافت حافال نوع العرضفي حال اخترت 
 تاريخ" تلقائيًا.تاريخ" و"إلى 
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حدد تاريخي بداية ونهاية الفترة التي تريد عرض التقرير فيها فقط في حال اخترت نوع العرض "المدارس التي استفادت من  .6
 ،قر زر التقويم المخصص لكل منهماالمخصص وأضافت حافالت ولكن لم تقم بتقييم الحافالت" في الخطوة السابقة، بن

 انقر )عرض(، يظهر التقرير على الشكل التالي: .7

 
يعرض التقرير المنطقة اإلدارية واإلدارة والمدينة والمحافظة الذين تتبع لهما المدارس المطابقة لمدخالت البحث وقائمة بأسماء هذه 

 خطي الطول والعرض الواقعة فيهما وأرقام لوحات حافالتها.  المدارس، حيث يظهر لكل منها رقمها الوزاري وعنوانها من حيث
تجدر اإلشارة إلى أنه يتم استرجاع رقم لوحة الحافلة في العمود المخصص فقط في حال اخترت نوع العرض "المدارس التي استفادت 

 من المخصص وأضافت حافالت ولكن لم تقم بتقييم الحافالت".

 ( لطباعة التقرير.انقر ) .8
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