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 مقدمة
قل المدرسي بنقل الطلبة وتيسير وصولهم من البيت إلى المدرسة وبالعكس بوسيلة نقل مناسبة تتوفر فيها عناصر السالمة تحت تعنى خدمة الن

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

الملغاة وتقييمات حافالت النقل المدرسي التي قام مشرفو النقل في مدرستك تقوم باستقبال طلبات تفعيل حافالت النقل المدرسي  ،كمدير مدرسة
رير بتقييم مشرفي النقل في المدرسة تق وطباعة عرضو  عرض فترات استحقاق النقل المدرسيباإلضافة إلى  لك لقبولها أو رفضها،بإرسالها 

 .إلخالمالحظات عليها،  وأعداد الطالب المنقولين فيها ونظافتها وأهم حافالت من حيث انتظامهالل
 تناقش البنود التالية كافة العمليات التي يمكنك القيام بها فيما يتعلق بنظام النقل المدرسي.

 . النقل المدرسي1
لك لقبولها أو الملغاة التي قام مشرفو النقل في مدرستك بإرسالها ال طلبات تفعيل حافالت النقل المدرسي استقبمن  ذه الصفحاتتمكنك ه

 .النقل في مدرستك لقبولها أو رفضهاواالطالع على التقييمات اليومية لحافالت عرض فترات استحقاق النقل المدرسي رفضها، باإلضافة إلى 
 ثم انقر رابط "النقل المدرسي"، تظهر الصفحة التالية: " من القائمة الرئيسيةخدمات إضافية"رابط قر ان، النقل المدرسيللدخول إلى صفحة 

 
 كافة العمليات التي يمكنك القيام بها موضحة تاليًا.

 طلبات تفعيل الحافالت 1-1
لتقوم باتخاذ  بإرسالها لك مدرستكلنقل في التي قام مشرفو ا الملغاة تمكنك هذه الصفحة من استقبال طلبات تفعيل حافالت النقل المدرسي

 قبولها أو رفضها.، سواء اإلجراء المناسب عليها
 انقر "طلبات تفعيل الحافالت"، تظهر الصفحة التالية:

 
ة لطباع ة ونوعها.لبإرسالها، حيث يظهر لكل منها رقم لوحة الحاف لحافالت التي قام مشرفو النقلتعرض الصفحة قائمة بطلبات تفعيل ا

 (." ثم انقر )القائمة، انقر رابط "
 

 للموافقة على طلب تفعيل حافلة معينة، اتبع الخطوات التالية:
 انقر رابط "موافقة" المجاور للطلب الذي تريد، تظهر الرسالة التالية: .5
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 إزالة الطلب من القائمة. تمتو  تظهر رسالة تعلمك بنجاح العمليةانقر زر )نعم(،  .2

 
 حافلة معينة، اتبع الخطوات التالية:لرفض طلب تفعيل 

 "رفض" المجاور للطلب الذي تريد، تظهر الرسالة التالية: رابط انقر .5

 
 إزالة الطلب من القائمة. تمتو  تظهر رسالة تعلمك بنجاح العملية انقر )نعم(، .2

 فترات االستحقاق 1-2
ا قام مدير متابعة المتعهدين بتعريفها، وذلك بنقر "فترات تمكنك هذه الصفحة من عرض فترات االستحقاق الخاصة بالنقل المدرسي كم

 االستحقاق"، تظهر الصفحة التالية:

 
العرض فقط، حيث يظهر لكل منها الرقم  لغايةتعرض الصفحة قائمة بفترات االستحقاق التي قام مدير متابعة المتعهدين بتعريفها مسبقًا 

 ة والفعلية والمالحظات، إن وجدت.وعدد أيام الدراسة اإلجمالي الميالديبالهجري و التسلسلي وتاريخا بدايتها ونهايتها 

 مراجعة التقييم اليومي للحافالت 1-3
باتخاذ ، لتقوم نقل فيها بإضافتهاوالتي قام مشرفو ال النقل في مدرستكحافالت ل اليومية تقييماتالتمكنك هذه الصفحة من االطالع على 

 ولها أو رفضها.قباإلجراء المناسب عليها، سواء 
 انقر "مراجعة التقييم اليومي للحافالت"، تظهر الصفحة التالية:
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ذين تتبع لهما مدرستك واسم المتعهد الذي تم ربطه بالمكتب واسم مدرستك، كما تعرض لتعرض الصفحة إدارة ومكتب التربية والتعليم ال
 اتباع الخطوات التالية:حقول البحث التي تمكنك من استرجاع التقييم الذي تريد، وذلك ب

 اختر الشهر والسنة، كل من قائمته المخصصة، .5

 اختر رقم الحافلة أو حالة التقييم أو كليهما، كل من قائمته المخصصة، إذا أردت، .2

 انقر )ابحث(، تظهر النتيجة على الشكل التالي: .4

 
كما  البحث، حيث يظهر لكل منها تاريخ التقييم وحالته. المطابقة لمدخالتلحافالت المدرسة و تعرض الصفحة قائمة بالتقييمات اليومية 

 اتخاذ اإلجراء المناسب عليها.اختيارها و لتتمكن من  بجانب التقييمات التي حالتها "قيد الدراسة" فقط تالحظ، يظهر مربع االختيار
راسة"، ويمكنك فقط عرضها بعد ذلك. تستطيع عرض أي من التقييمات والموافقة عليها أو رفضها فقط في حال كانت حالتها "قيد الد

في حال قمت باتخاذ اإلجراء المناسب على جميع التقييمات التي قمت باسترجاعها، سواء قبولها أو رفضها، لن تجدر اإلشارة إلى أنه و 
 يظهر زرا "قبول" و"رفض" في الصفحة.

 تناقش البنود التالية كيفية القيام بهذه العمليات.

 مي لحافلةتقييم يو  قبول 1-3-1
فقط في حال كانت حالته "قيد الدراسة"، وذلك باتباع إحدى معينة  تقييم يومي لحافلة نقل مدرسي الموافقة علىكما ذكر مسبقًا، يمكنك 

 :التاليتين الطريقتين
 :الطريقة األولى -

 الوقت، ، يمكنك اختيار أكثر من تقييم في نفسالموافقة عليه انقر المربع المجاور للتقييم الذي تريد .5

 حدة، على تقييم كل اختيار إلى الحاجة واحدة، إذا أردت، دون مرة" الدراسة قيد" حالتها التي التقييمات جميع اختيار وتستطيع
 .القائمة أعلى االختيار مربع بنقر وذلك

 تظهر الرسالة التالية: )قبول(، زر انقر .2
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 حالة الطلب إلى "مقبول". تتغير و  تظهر رسالة تعلمك بنجاح عملية القبول انقر )نعم(، .4

 
 :الطريقة الثانية -

 :التاليةرابط "عرض للموافقة أو الرفض" المجاور للتقييم الذي تريد، تظهر الصفحة  انقر .5

 
 والبيانات متعهدها واسم لهم تتبع الذين والمدرسة والمكتب كاإلدارة المعنية بالتقييم المختارتعرض الصفحة بيانات الحافلة 

 على يحتوي الذي المدرسي النقل حافلة تقييم نموذج تعرض كما ونهايته، بدايته وتاريخي وتاريخه كرقمه بعقده المتعلقة
 أو" ال/نعم" أو" نص" نوع من تكون وقد بتعريفها، المتعهدين متابعة مدير قام التي بالمخالفات المتمثلة األسئلة من مجموعة

العرض فقط، حيث لن تتمكن من تعديل أي  لغايةمدرسي عليها والتي تظهر كليهما، باإلضافة إلى إجابات مشرف النقل ال
 .منها

 انقر )قبول(، تظهر الرسالة التالية: .2
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 تغيرت حالة الطلب إلى "مقبول".و  تظهر رسالة تعلمك بنجاح العملية انقر )نعم(، .4

 رفض تقييم يومي لحافلة 1-3-2
فقط في حال كانت حالته "قيد الدراسة"، وذلك باتباع لسبب معين ل مدرسي معينة تقييم يومي لحافلة نق رفضكما ذكر مسبقًا، يمكنك 
 إحدى الطريقتين التاليتين:

 : الطريقة األولى -

 ، يمكنك اختيار أكثر من تقييم في نفس الوقت،رفضه انقر المربع المجاور للتقييم الذي تريد .5

 حدة، على تقييم كل اختيار إلى الحاجة واحدة، إذا أردت، دون مرة "الدراسة قيد" حالتها التي التقييمات جميع اختيار وتستطيع
 القائمة. أعلى االختيار مربع بنقر وذلك

 انقر )رفض(، تظهر الرسالة التالية: .2

 
 تغيرت حالة الطلب إلى "مرفوض".و  تظهر رسالة تعلمك بنجاح العملية انقر )نعم(، .4

 
 :الطريقة الثانية -

 يظهر نموذج التقييم المختار،، رفضه لرفض" المجاور للتقييم الذي تريدرابط "عرض للموافقة أو اانقر  .5

 انقر )رفض(، تظهر الرسالة التالية: .2

 
 تغيرت حالة الطلب إلى "مرفوض".و  تظهر رسالة تعلمك بنجاح العملية انقر )نعم(، .5

 عرض تقييم يومي لحافلة 1-3-3
نقل معينة بعد أن تقوم بالموافقة عليه أو رفضه، وذلك بنقر رابط  لديك من خالل هذه الصفحة صالحية عرض تقييم يومي لحافلة

 :"عرض التقييم" المجاور له، تظهر الصفحة التالية
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 بعقده المتعلقة والبيانات متعهدها واسم لهم تتبع الذين والمدرسة والمكتب تعرض الصفحة بيانات الحافلة المعنية بالتقييم المختار كاإلدارة

 المتمثلة األسئلة من مجموعة على يحتوي الذي المدرسي النقل حافلة تقييم نموذج تعرض كما ونهايته، بدايته وتاريخي وتاريخه كرقمه
كليهما، باإلضافة إلى إجابات مشرف  أو" ال/نعم" أو" نص" نوع من تكون وقد بتعريفها، المتعهدين متابعة مدير قام التي بالمخالفات

 .العرض فقط، حيث لن تتمكن من تعديل أي منها لغايةهر النقل المدرسي عليها والتي تظ
 للرجوع إلى الصفحة السابقة، انقر )عودة(.
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 . التقارير2
 لحافالت النقل المدرسي من حيث انتظامهاعرض تقرير بتقييم مشرفي النقل فيها من خالل  مدرستكسير عملية النقل في  يمكنك متابعة

 .إلخالمالحظات عليها،  فتها وأهموأعداد الطالب المنقولين فيها ونظا
 على الشكل التالي: التقاريرتظهر صفحة 

 

 انقر "تقارير النقل المدرسي"، تظهر القائمة التالية: تعرض الصفحة جميع تصنيفات التقارير التي يمكنك إنشاؤها وطباعتها.

 
 لعرض التقرير وطباعته، اتبع الخطوات التالية:

 فلة"، تظهر الصفحة التالية:انقر "التقرير الشهري للحا .5
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 ،اختر رقم لوحة الحافلة التي تريد عرض تقريرها الشهري .2

 الهجري بنقر زر التقويم ( يوم، وذلك31) أو تساوي أقل من تكونا على أن عرض التقرير فيه تاريخي بداية ونهاية الفترة التي تريدحدد  .4
يظهر التاريخ الهجري في الحقل األول ومرادفه الميالدي ، ريخ" على التواليتاريخ" و"إلى تامنهما والمجاور لحقلي "من  لكل المخصص

 ،في الحقل الثاني، وتستطيع تحديد التاريخ الميالدي أواًل ليظهر مرادفه الهجري

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

 
ورقمها الوزاري والمرحلة الدراسية  قييم الحافلة فيها واسم مدرستكبت مدرستكيعرض التقرير اليوم والتاريخ اللذين قام مشرفو النقل في 

اسم سائق الحافلة التي اخترت ورقم جواله وفيما إذا كانت الحافلة تقوم ، باإلضافة إلى المطبقة فيها ورقم هاتفها وعنوان بريدها اإللكتروني
المنقولين في الرد األول والرد الثاني، إن وجد، ورقم لوحة الحافلة ورقم بالرد الثاني أم ال والعدد الفعلي للطالب المنقولين وعدد الطالب 

تهم وعدد طالب وحافالت مسارها وعدد الطالب المشمولين في خدمة النقل المدرسي بعد أن وافق مشرفو النقل في المدرسة على طلبا
يم حافالت النقل المدرسي وصفوف تمثل إجاباتهم على لخ، كما يعرض التقرير جدول مقسم إلى أعمدة تمثل أسئلة نماذج تقيالمدرسة، إ

 سؤال معين أسفل العمود المخصص له، كما يظهر المجموع الكلي لمخالفات الحافلة.
 
 التالي: الشريط انقر زر )تصدير(، يظهر ،(Excel)إكسل  نوع من ملف في الشخصي جهازك في بيانات التقرير حفظ أردت إذا

 
  قد يختلف وفقًا لنوع المتصفح الخاص بك ونسخته ونسخة نظام التشغيل. الشريطل من الجدير بالذكر أن شك

. ولحفظه في المجلد ( يتم تفعيل البرنامج المسؤول عن فتح الملف لتتمكن من االطالع على محتواهOpen، انقر زر )الملفلعرض 
لحفظه باسم مختلف وفي مجلد معين مختلف، انقر إشارة  (. أماSaveاالفتراضي المحدد لحفظ الملفات وبنفس االسم الخاص به، انقر )

انقر زر  الشريطوإلغالق  ( لحفظه في جهازك الشخصي وعرضه فورًا.Save and open(، أو انقر )Save asالسهم ثم انقر )
(Cancel.) 
 

شكل الذي تريد والبحث عن نص معين ويوفر التقرير شريط األدوات الذي يحتوي عّدة أزرار تمكنك من القيام بوظائف مختلفة كعرضه بال
. وتستطيع تصدير التقرير وحفظه في حاسوبك الشخصي بأكثر من نوع إلخضمنه وحفظه في حاسوبك الشخصي والتنقل بين صفحاته، 

 (.Word( أو )PDF( أو )Excelملف مثل )

 ( لطباعة التقرير.انقر ) .1
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