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 مقدمة

النقل المدرسي بنقل الطلبة وتيسير وصولهم من البيت إلى المدرسة وبالعكس بوسيلة نقل مناسبة تتوفر فيها عناصر السالمة تحت تعنى خدمة 
إشراف ورعاية مشرف نقل مناسب. وتسهم هذه الخدمة في الحد من االزدحام المروري وتقليل استهالك الوقود، والوصول إلى توفير نقل مدرسي 

 فضل المواصفات في مستويات الخدمة المقدمة.آمن ومريح وفق أ
رسالها لمشرفي المنطقة بالشركة أداء متعهدي النقل المدرسي في كافة المدارس التابعة إلدارتك تقييم متابعة ،من صالحياتك، كمراقب الميدان  وا 

ى عرض وطباعة عدة تقارير متعلقة بالنقل وعرض فترات استحقاق النقل المدرسي، باإلضافة إل حالتي الموافقة عليها وتعديلهاة ومتابع
 لخ.إتعديل بيانات الحافالت وبيانات األسطول والطالب المنقولين وأداء المتعهدين، لمتابعة المدرسي 

 .ت التي يمكنك القيام بها فيما يتعلق بنظام النقل المدرسيتناقش البنود التالية كافة العمليا

 . النقل المدرسي1
رسالها لمشرفي  أداء متعهدي النقل المدرسي في كافة المدارس التابعة إلدارتكمتابعة الخاصة ب اتتقييمال إضافة نتمكنك هذه الصفحة م وا 

 التي قام مدير متابعة المتعهدين بتعريفها. عرض فترات استحقاق النقل المدرسيباإلضافة إلى ، حالتهاومتابعة  المنطقة بالشركة
 كل التالي:على الش النقل المدرسيتظهر صفحة 

 
 تناقش البنود التالية كافة العمليات التي يمكنك القيام بها.

 تقييم متابعة أداء المتعهدين 1-1
يعتبر التقييم آلية تساعد أصحاب القرار على الوقوف عند نقاط الضعف والقوة في عملية النقل المدرسي وعلى اتخاذ القرارات المناسبة 

 ى هذه العملية.واإلجراءات الالزمة لتحسين مستو 
بمتابعة متعهدي النقل المدرسي في كافة المدارس التابعة إلدارتك من خالل إدخال تقييم مستقل لكل منهم تقوم من خالل هذه الصفحة 

رساله كطلب لمشرفي المنطقة بالشركة ليقوموا باتخاذ إجراءاتهم المناسبة، سواء قبول الطلب مباشرة أو تعديل اإلجابات قبل ذلك.  وا 
 انقر رابط "تقييم متابعة أداء المتعهدين"، تظهر الصفحة التالية:

 
تريد، وذلك باتباع الخطوات  في المدرسة التيمتابعة أداء المتعهدين  اتتقييمتعرض الصفحة حقول البحث التي تمكنك من استرجاع 

 التالية:
 بعة لهاكافة المدارس التيتم استرجاع في الحقل المخصص كما  اختر مكتب التربية والتعليم، يتم استرجاع المتعهد المرتبط به تلقائيا   .5

 في قائمة "المدرسة"،
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 كافة حافالت النقل التابعة لها في قائمة "رقم الحافلة"،أرقام اختر المدرسة، يتم استرجاع  .2

 اختر رقم الحافلة، .4

 اختر حالة التقييم، إذا أردت، .3

 :انقر زر )ابحث(، تظهر النتيجة على الشكل التالي .1

 
التقييم  هر لكل منها تاريخ التقييم وحالتاتعرض الصفحة قائمة بالتقييمات التي قمت بإضافتها مسبقا  والمطابقة لمدخالت البحث، حيث يظ

 (." ثم انقر ). لطباعة القائمة، انقر رابط "والتعديل
 ة تعديلها بغض النظر عن حالتي التقييم والتعديل،دون إمكانيمسبقا   بإضافتهاي قمت أي من التقييمات التكما تالحظ، تستطيع عرض 

 مشرف المنطقة في الشركة.به ما يقوم ل ا  وتجدر اإلشارة إلى أن حالة التعديل تتغير وفق
 تناقش البنود التالية كيفية إضافة المزيد من التقييمات وعرض أي منها.

 إضافة تقييم لمتابعة أداء متعهد 1-1-1
 اء متعهد، اتبع الخطوات التالية:إلضافة تقييم لمتابعة أد

يتم استرجاع كافة المدارس ه تلقائيا  في الحقل المخصص كما المتعهد المرتبط باسم اختر مكتب التربية والتعليم، يتم استرجاع  .5
 التابعة له في قائمة "المدرسة"،

 الحافلة"،حافالت النقل التابعة لها في قائمة "رقم  أرقام جميعاختر المدرسة، يتم استرجاع  .2

 رقم الحافلة التي تريد إضافة تقييم لمتعهدها،اختر  .4

 "، تظهر الصفحة التالية:انقر رابط " .3
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تعرض الصفحة تلقائيا  اسم إدارة التربية والتعليم التي تتبع لها والمكتب الذي اخترت والمتعهد المرتبط به وبيانات عقده كرقمه 

درسة ورقم الحافلة التي تريد تقييم متعهدها، كما تعرض نموذج تقييم أداء المتعهد الذي وتاريخه وتاريخي بدايته ونهايته واسم الم
يحتوي على مجموعة من األسئلة المتمثلة بالمخالفات التي قام مدير متابعة المتعهدين بتعريفها، وقد تكون من نوع "نص" أو 

 "نعم/ال" أو كليهما.
يظهر التاريخ الهجري في الحقل األول ومرادفه الميالدي في الحقل الثاني، وتستطيع  حدد تاريخ التقييم بنقر زر التقويم المخصص، .1

 تحديد التاريخ الميالدي أوال  ليظهر مرادفه الهجري،

 قم باإلجابة على المخالفات بحسب نوعها كما يلي: .6

 "نعم/ال": -

 انقر الدائرة المجاورة لإلجابة المناسبة بجانب كل من المخالفات، .أ 

 التالي: الشكل على تظهر عليها، باإلجابة قمت التي الرئيسية للمخالفة تابعة فرعية مخالفات دوجو  حال في
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 ثاٍن. برد مرتبطتين والحافلة المخالفة من كل كانتا حال في فقط الرئيسية للمخالفة الفرعية المخالفة تظهر

 قم باإلجابة على المخالفات الفرعية بحسب نوعها، .ب 

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

انقر زر )حفظ(، تظهر رسالة تعلمك بنجاح عملية تقييم المتعهد المختار في التاريخ الذي اخترت، كما تظهر حالة التقييم "قيد  .7
 الدراسة" وحالة التعديل "غير معدل" وتم إرساله لمشرف المنطقة في الشركة ليقوم بالموافقة عليه.

كنك تقييم أداء نفس المتعهد لنفس الحافلة أكثر من مرة في تواريخ مختلفة، ولكن ال يمكنك تقييم نفس المتعهد في نفس التاريخ لنفس يم
 الحافلة أكثر من مرة واحدة، حيث تظهر رسالة تعلمك بذلك.

 عرض تقييم متابعة أداء متعهد 1-1-2
، النظر عن حالته وحالة تعديلهخ معين دون إمكانية إدخال تعديالتك عليه بغض يمكنك عرض بيانات تقييم أداء متعهد معين في تاري

 تريد، تظهر الصفحة التالية: لتاريخ التقييم الذيوذلك بنقر رابط "عرض التقييم" المجاور 
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جاباتها التي قمت  بأدائهفي التاريخ المختار والذي يحتوي على مجموعة من األسئلة المتعلقة  أداء المتعهدتقييم تعرض الصفحة نموذج  وا 
 العرض فقط، حيث لن تتمكن من تعديله. لغايةبإدخالها. ويظهر هذا النموذج 

 للرجوع إلى الصفحة السابقة، انقر زر )عودة(.

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

 االستحقاق"، تظهر الصفحة التالية:

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

وعدد أيام الدراسة اإلجمالية والفعلية والمالحظات، إن وجدت. للرجوع إلى الصفحة  والميالدي الهجريايتها بخا بدايتها ونهالتسلسلي وتاري
 السابقة، انقر )عودة(.
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 . التقارير2
ابعة إلدارتك وبيانات تعديل بيانات الحافالت الترير متعلقة بنظام النقل المدرسي لمتابعة تقوم من خالل هذه الصفحة بعرض وطباعة عدة تقا

 ، باإلضافة إلى عرض أداء متعهدي النقل المدرسي في المدارس التابعة لإلدارة.ااألسطول والطالب المنقولين بواسطته
 على الشكل التالي: التقاريرتظهر صفحة 

 
 ي البنود التالية.كيفية عرض وطباعة هذه التقارير موضحة ف

 تعديل بيانات الحافالت 2-1
ض وطباعة قائمة بطلبات تعديل بيانات حافالت النقل المدرسي التي قام مشرفو النقل في أي من المدارس التابعة إلدارتك تقوم بعر 

 بإرسالها إلى مشرفي المنطقة في الشركة، وذلك لتقوم بمتابعة حالة كل منها.
 لعرض التقرير وطباعته، اتبع الخطوات التالية:

 ظهر الصفحة التالية:انقر "تعديل بيانات الحافالت"، ت .5

 
 المتعهد المرتبط به تلقائيا ، كما يتم استرجاع مدارسه في قائمة "المدرسة"،اسم اختر مكتب التربية والتعليم، يتم استرجاع  .2

 رقم الحافلة، كل من قائمته المخصصة، إذا أردت،تر المدرسة ثم اخ .4

 انقر )عرض(، يظهر التقرير على الشكل التالي: .3
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قائمة بطلبات تعديل بيانات الحافالت في المدارس أو المدرسة التابعة للمكتب الذي اخترت، حيث تظهر معلومات كل  يعرض التقرير
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.مقبول" والتي تدل عليها إشارة )كانت "قيد الدراسة" أو "مرفوض" أو "
ويوفر التقرير شريط األدوات الذي يحتوي عّدة أزرار تمكنك من القيام بوظائف مختلفة كعرضه بالشكل الذي تريد والبحث عن نص 

ستطيع تصدير التقرير وحفظه في حاسوبك الشخصي بأكثر لخ. وتوبك الشخصي والتنقل بين صفحاته، إمعين ضمنه وحفظه في حاس
 (.Word( أو )PDF( أو )Excelمن نوع ملف مثل )

 ( لطباعة التقرير.انقر ) .1

 نانات األسطول والطالب المنقوليبي 2-2
تابعة إلدارتك. للقيام يمكنك إنشاء وطباعة تقرير ببيانات حافالت النقل المدرسي والطالب الذين يتم نقلهم بواسطتها في مدرسة معينة 

 بذلك، اتبع الخطوات التالية:
 ن"، تظهر الصفحة التالية:"بيانات األسطول والطالب المنقوليانقر  .5

 
 اختر مكتب التربية والتعليم، يتم استرجاع مدارسه في قائمة "المدرسة"، .2

 اختر المدرسة، يظهر زر )عرض( تلقائيا ، .4

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

 
يعرض التقرير اسم المدرسة التي اخترت ورقمها الوزاري وعدد المقاعد الذي قام مسؤول النقل المدرسي في اإلدارة بتخصيصه لها، 
ورقم لوحة الحافلة والعدد الفعلي للطالب المنقولين وعدد المنقولين منهم في الردين األول والثاني في فترتي الصباح والظهر، كما 

 وع الكلي لهذه البيانات أسفل العمود الخاص بها.يعرض المجم
 
 التالي: الشريط يظهرانقر زر )تصدير(،  ،(Excel)إكسل  نوع من ملف في الشخصي جهازك في بيانات التقرير حفظ أردت إذا
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  قد يختلف وفقا  لنوع المتصفح الخاص بك ونسخته ونسخة نظام التشغيل. الشريطمن الجدير بالذكر أن شكل 
. ولحفظه في المجلد ( يتم تفعيل البرنامج المسؤول عن فتح الملف لتتمكن من االطالع على محتواهOpen، انقر زر )الملفرض لع

أما لحفظه باسم مختلف وفي مجلد معين مختلف، انقر  .(Saveاالفتراضي المحدد لحفظ الملفات وبنفس االسم الخاص به، انقر )
انقر  الشريطوإلغالق  .( لحفظه في جهازك الشخصي وعرضه فورا  Save and openو انقر )، أ(Save asإشارة السهم ثم انقر )

 .(Cancelزر )

 ( لطباعة التقرير.انقر ) .1

 أداء المتعهد 2-3
 يترتب عليها غياب فقط ال حيث يعرض نتائج المخالفات التي، لمتعهدين التابعين لمدارس إدارتكيمكنك إنشاء وطباعة تقرير يعكس أداء ا

 ل منها حسب التاريخ المدخلة فيه.ومشرفو النقل في المدرسة بإدخالها، حيث يظهر كطقة في الشركة كما قمت أنت ومشرفو المن
 لعرض التقرير وطباعته، اتبع الخطوات التالية:

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

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

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

 اختر مكتب التربية والتعليم ثم المدرسة، إذا أردت، .4

 حدد التاريخ الذي تريد عرض أداء المتعهد فيه بنقر زر التقويم المخصص، .3

 )عرض(، يظهر التقرير على الشكل التالي: انقر .1

 

 :ما يليكل منها ل يظهرالمطابقة لمدخالت البحث، حيث  التالية تر التقييمايعرض التقري
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جاباتها كما أدخلها مشرف النقل في المدرسة.التقييم اليومي للحافالت -  : رقم لوحة الحافلة وقائمة بأسئلة التقييم وا 

جاباتها كما نتقييم متابعة أداء المتعهدي - ، كما هو بإدخالها أو مشرف المنطقة في الشركة قمت أنت: قائمة بأسئلة التقييم وا 
 ."متعهد أداء لمتابعة تقييم إضافة 5-5-5موضح في بند "

 ( لطباعة التقرير.) انقر .6
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