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 مقدمة
نى خدمة النقل المدرسي بنقل الطلبة وتيسير وصولهم من البيت إلى المدرسة وبالعكس بوسيلة نقل مناسبة تتوفر فيها عناصر السالمة تحت تع

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

 فيهامركبات النقل  كافة حافالت/ وتفاصيل بتعريف معلوماتبإدارة عملية النقل المدرسي في مدرستك بدايًة تقوم  ،كمشرف النقل في المدرسة
لخ، كما تقوم بتقديم طلبات النقل المدرسي للطالب ، إةالسالمة والتزامها باألوقات المحدد لعناصر وتوفيرها شروطلمطابقتها للضمان وتقييمها 

تعريف بطاقات صعود الطالب إلى الحافالت ثم لخ، الجتها من حيث قبولها أو رفضها، إوعرض الطلبات المقدمة من قبل أولياء أمورهم ومع
اإلضافة إلى عرض وطباعة عدة تقارير ، باالستحقاق الخاصة بالنقل المدرسيالمخصصة لنقلهم وطباعة بطاقات الحافالت وعرض فترات 

 .إلخ، بهذا النظاممتعلقة 
 تناقش البنود التالية كافة العمليات التي يمكنك القيام بها فيما يتعلق بنظام النقل المدرسي.

 . النقل المدرسي1
 لعناصر وتوفيرها ها للشروطتمكنك هذه الصفحة من تعريف معلومات وتفاصيل كافة حافالت النقل في مدرستك وتقييمها لضمان مطابقت

الطلبات المقدمة من قبل أولياء أمورهم ومعالجتها من حيث  واستقبالالسالمة والتزامها باألوقات المحددة، وتقديم طلبات النقل المدرسي للطالب 
وطباعة بطاقات لخدمة بعد شملهم في اقبولها أو رفضها، باإلضافة إلى تعريف بطاقات صعود الطالب إلى الحافالت المخصصة لنقلهم 

 .إلخ، الحافالت وعرض فترات االستحقاق الخاصة بالنقل المدرسي
 كما يلي: النقل المدرسيتظهر صفحة 

 
 ا.تناقش البنود التالية كافة العمليات التي يمكنك القيام به

 مركبات النقل المدرسي التقييم اليومي لحافالت/ 1-1
 تقييمها لضمان مطابقتها لشروطمركبات النقل في مدرستك و  ات وتفاصيل كافة حافالت/يمكنك من خالل هذه الصفحة تعريف معلوم

رسال طلبات تفعيل الحافالت التي قمت بإلغائها إلى مدير المدرسة، باإلضافة السالمة  لعناصر وتوفيرها النقل والتزامها باألوقات المحددة وا 
المنطقة في الشركة ليقوموا باتخاذ اإلجراء  يإلى مشرف حافالت مدرستكالخاصة ب البيانات األساسية والثانويةإلى إرسال طلبات تعديل 

 سواء بقبولها أو رفضها. عليها،المناسب 
عملية لوقوف عند نقاط الضعف والقوة في وسيتمكن المسؤولون المخولون على مستوى اإلدارة والوزارة من متابعة تقييمك لحافالت المدرسة ل

 تخاذ القرارات المناسبة واإلجراءات الالزمة لتحسين مستوى هذه العملية.النقل المدرسي وفي ا
 انقر الرابط المخصص، تظهر الصفحة التالية:
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 ونوعها لوحتها ومسارها ارقممركبات النقل المدرسي التي قمت بإضافتها مسبقًا، حيث يظهر لكل منها  تعرض الصفحة قائمة بحافالت/

 (." ثم انقر )نقر رابط "لطباعة القائمة، ا. وحالتها
 

، تظهر الصفحة منتهية الفترة، أما في حال كانت الحافالت فعالة بيانات تظهر الصفحة كما في المثال السابق في حال كانت فترة تعديل
 :يليكما 

 
، حيث لن تتمكن من إضافة(بداًل من زر ) إضافة(طلب زر ) وظهر المجاور لكل من الحافالتكما تالحظ، تم إلغاء تفعيل رابط "تعديل" 

 .بذلك طلباتمن خالل إرسال  القيام بهذه العمليات أي منها، وستتمكن منأو تعديل المزيد من الحافالت إضافة 
 

"تعديل" و"إلغاء" و"التقييمات" المجاورة لها روابط و  يظهر الرابط الذي يمثل رقم لوحتهاتجدر اإلشارة إلى أنه في حال قمت بإلغاء الحافلة 
يتم إلغاء تفعيل الرابط وعندها  إرسال طلب تفعيل الحافلة فقط يمكنك، ولن تتمكن من إرسال طلب تعديل بياناتها أيضاً  غير فعالة
، باإلضافة إلى عرض طلبات التعديل إن وجدت وحذف الطلب الذي ما يزال بانتظار اتخاذ اإلجراء المناسب عليه، إن لذلك المخصص

 .وجد

إلرشادات التي قد تساعدك في العمليات التي يمكنك القيام بها من خالل هذه الصفحة بنقر الرابط المخصص تستطيع عرض بعض او 
 لذلك، تظهر على الشكل التالي:
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 والرجوع إلى الصفحة السابقة، انقر زر )إغالق(. صفحة اإلرشاداتإلغالق 

وطلب  افة إلى تقييمها، باإلضأي منها إلغاءل المدرسي وتعديل أو مركبات النق إضافة المزيد من حافالت/ تناقش البنود التالية كيفية
 .وغيرها من العمليات، تفعيلها

 مركبة إضافة حافلة/ 1-1-1
في حال كانت فترة  فقط مدرسة أخرى بشكل مباشرموجودة في  أوجديدة  مركبة نقل مدرسي حافلة/كما ذكر مسبقًا، يمكنك إضافة 

ضافة بشكل مباشر اإللن تتمكن من  ، وبعد أن تنتهي هذه الفترةفعالة بتعريفها قوم مدير متابعة المتعهدينالتي ي تعديل بيانات الحافالت
نما تقوم بإرسال   .قوم باتخاذ اإلجراء المناسب عليهإلى مشرف المنطقة في الشركة لي طلب إضافةوا 

 ية:، اتبع الخطوات التالأو إرسال طلب إضافة إلضافة حافلة/ مركبة نقل مدرسي
، تظهر الصفحة في حال كانت الفترة منتهيةأو )طلب إضافة(  في حال كانت فترة تعديل بيانات الحافالت فعالة انقر زر )إضافة( .5

 التالية:

 
تجدر اإلشارة إلى أنه يمكنك إضافة حافلة جديدة أو حافلة موجودة في النظام في حال كانت تابعة لمدرسة أخرى ضمن اإلدارة التي 

 ومرتبطة بنفس المتعهد أو غير مرتبطة بأي من المتعهدين. تتبع لها

أدخل الجزء الخاص باألحرف من رقم اللوحة على أن يتكون من ثالثة أحرف عربية فقط والجزء الخاص باألرقام، كل في حقله  .2
 المخصص،

 تظهر الصفحة التالية: ،انقر زر )تدقيق( .3
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ناتها، وتالحظ ظهور إشارة )*( بجانب بعض الحقول للداللة على أنها حقول تعرض الصفحة الحقول التي يتعين عليك إدخال بيا

إجبارية ولن تكتمل عملية الحفظ دون إدخالها. تظهر الصفحة كما في المثال السابق في حال قمت بإدخال رقم حافلة جديدة غير 
 ر الصفحة كما يلي:موجودة في النظام، أما في حال كانت الحافلة موجودة مسبقًا في مدرسة أخرى، تظه

 

كنوع الحافلة وموديلها ورقمها  بتعريفها مسبقاً  المعنية النقل في المدرسة مشرفبيانات الحافلة األساسية كما قام  الصفحةتعرض 
 . الثانوية الحقول التي يتعين عليك إدخال بياناتهاونوع المتعهد، ولن تتمكن من تعديل أي منها. كما تعرض 

 
ضمن إدارة أو كانت تابعة لمدرسة  مدرستكإضافتها مسبقًا في أنه في حال قمت بإدخال رقم لحافلة قمت ب من الجدير بالذكر

 تظهر رسالة تعلمك بذلك.لن تتمكن من إضافتها و أو مرتبطة بمتعهد آخر،  مختلفة عن اإلدارة التي تتبع لها مدرستك
 لنظام.يتابع المثال شرح كيفية إضافة حافلة جديدة غير موجودة في ا
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 كل في حقله المخصص، ،وموديلها أدخل نوع الحافلة .3

في حال اخترت "نعم"، ستظهر المخالفة المرتبطة بالرد  أم ال بنقر الدائرة المجاورة للخيار المناسب، للحافلة حدد هل يوجد رد ثاني .1
نحتى اخترت "ال"، لن تظهر المخالفة  أما في حال عنيين سواء كانت رئيسية أو فرعية،عند المستخدمين الم اتالثاني في التقييم  وا 

 كانت مرتبطة برد ثاٍن،

 أدخل عدد مقاعد الحافلة، .6

 أدخل الرقم التشغيلي للحافلة، .7

 ،(1ئق الحافلة على أن يبدأ برقم )أدخل رقم جوال سا .8

 أدخل اسم السائق، .9

 اختر جنسية السائق ونوع المتعهد، كل من قائمته المخصصة، ..5

النظام بإنشاء رقم مسار  وتظهر الحافلة في قائمة حافالت المدرسة وقاملة تعلمك بنجاح عملية الحفظ ر رساانقر زر )حفظ(، تظه .55
 .تلقائياً  خاص بها

إال بعد أن يقوم الحافلة في القائمة لن تظهر إضافة الحافلة بعد انتهاء فترة تعديل بيانات الحافالت فإرسال طلب ب قمت في حال أما
 .بالموافقة على الطلبالمنطقة في الشركة مشرف 

 عرض أرشيف طلبات الحافالت 1-1-2
واالطالع على مجموعة من الحافالت التي قام مشرف المنطقة في الشركة برفضها  إضافة طلبات عرضتمكنك هذه الصفحة من 

 "، تظهر الصفحة التالية:انقر " .بياناتها

 
اع طلبات الحافالت المرفوضة التي تريد، وذلك بتحديد أي من تعرض الصفحة اسم إدارتك وحقول البحث التي تمكنك من استرج
 :مدخالت البحث ثم نقر زر )ابحث(، تظهر النتيجة على الشكل التالي

 
تعرض الصفحة قائمة بطلبات إضافة الحافالت المرفوضة المطابقة لمدخالت البحث، حيث يظهر لكل منها رقم لوحة الحافلة وموديلها 

 .والمستخدم الذي قام بحذف الطلب، أي رفضه، وتاريخ حذفه الذي يمثل تاريخ الرفض قواسم المدرسة والسائ
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 مركبة عرض معلومات حافلة/ 1-1-3
، وذلك فقط في حال لم تقم بإلغائها مركبة نقل مدرسي معينة تستطيع عرض المعلومات والتفاصيل الخاصة بحافلة/كما ذكر مسبقًا، 

 ها، تظهر الصفحة التالية:بنقر الرابط الذي يمثل رقم لوحت

 
ولن تتمكن من تعديل أي منها، حيث تظهر  لمختارة كما قمت بتعريفها مسبقاً مركبة النقل المدرسي ا تفاصيل حافلة/تعرض الصفحة 

 العرض فقط. للرجوع إلى الصفحة السابقة، انقر زر )عودة(. لغاية

 مركبة تعديل حافلة/ 1-1-4
التي  تعديل بيانات الحافالتكانت فترة و  فقط في حال لم تقم بإلغائها مركبة نقل مدرسي معينة حافلة/ل يةالثانو  معلوماتال يمكنك تعديل

 الخطوات التالية: وذلك باتباع، فعالة يقوم مدير متابعة المتعهدين بتعريفها
 ، تظهر الصفحة التالية:" المجاور للحافلة المراد تعديل بياناتهاانقر رابط "تعديل .5
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لوحة الحافلة  ما عدا رقم ، ويمكنك تعديل أي منهامسبقاً  بتعريفها قمت كما المختارة المدرسي النقل حافلة تفاصيل لصفحةا تعرض
باتباع نفس خطوات  ، وذلكموديل الحافلة ونوع المتعهدو  الذي قام النظام بإنشائه تلقائيًا فور إضافة الحافلة المسار ونوعها ورقم

 ."مركبة /حافلة إضافة 5-5-5" اإلضافة المذكورة في بند
 ،ما تم ذكره مسبقاً عدا  أدخل التعديالت التي تريد على أي من البيانات الظاهرة .2

 انقر زر )حفظ(، تظهر رسالة تعلمك بنجاح عملية الحفظ. .3

 مركبة حافلة/ إلغاء 1-1-5
 . للقيام بذلك، اتبع الخطوات التالية:م اختيارها لنقل الطلبة بعد ولم يتم تقييمهاما لم يت حافلة نقل مدرسي معينة إلغاءتستطيع 

 ، تظهر الرسالة التالية:التي تريدانقر رابط "إلغاء" المجاور للحافلة  .5

 

"تعديل"  ورابطي الرابط الذي يمثل رقم لوحة الحافلةوتم إلغاء تفعيل  اإللغاءانقر زر )نعم(، تظهر رسالة تعلمك بنجاح عملية  .2
 .المجاور لها تفعيل رابط "طلب تفعيل الحافلة" ، كما تمو"التقييمات" المجاورين لها

 تظهر رسالة تعلمك بذلك.لن تتمكن من إلغائها و ، مسبقاً  تقييمها وتمبطالب ها الحافلة المراد إلغاؤ  في حال ارتباط

 التقييمات 1-1-6
عملية النقل المدرسي وعلى اتخاذ القرارات المناسبة قوف عند نقاط الضعف والقوة في على الو  يعتبر التقييم آلية تساعد أصحاب القرار

 واإلجراءات الالزمة لتحسين مستوى هذه العملية.
متوفرة لنقل الطالب في مدرستك في فترات معينة، وذلك ال فعالةال بتقييم أي من حافالت النقل المدرسيتقوم من خالل هذه الصفحة 

عدادلمتابعة هذه الح  .إلخالمالحظات عليها،  وأهم وانتظامها النقل سير عملية الالزمة عن والتقارير الكشوفات افالت وا 
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 انقر رابط "التقييمات" المجاور للحافلة التي تريد، تظهر الصفحة التالية:

 
اسم و واسم المتعهد المرتبط بالمكتب  ستكاللذين تتبع لهما مدر  تقسم الصفحة إلى قسمين: يعرض األول منها إدارة ومكتب التربية والتعليم

التي قمت بإضافتها مسبقًا للحافلة، حيث يظهر  اليومية ، بينما يعرض القسم الثاني قائمة بالتقييماتالحافلة المختارة لوحة مدرستك ورقم
 لكل منها تاريخ التقييم وحالتا التقييم والتعديل.

 
 كما يلي: والتعديل التقييم تيف حالباختالتختلف العمليات التي يمكنك القيام بها 

: قمت بإضافة تقييم للحافلة ولم يقم مدير المدرسة باتخاذ اإلجراء المناسب بعد، حيث يمكنك عرض "قيد الدراسةحالة التقييم " -
رسال طلب لالتقييم و  ن حالة التعديل، بغض النظر ع كما يلي القيام بها باختالف فترة التقييم تعديله، تختلف العمليات التي يمكنكا 

 :سواء "معدل" أو "غير معدل" أو "معدل بعد الرفض"

  رسال طلب تعديله انقضى على التقييم سبعة أيام: يمكفي حال  إلى مدير المدرسة.نك عرض التقييم وا 

  بشكل مباشر على التقييم سبعة أيام بعد: يمكنك عرض التقييم وتعديله لم ينقض  في حال. 

بغض النظر عن حالة  عرض التقييمفقط ، وتستطيع سة بالموافقة على تقييمك للحافلةقام مدير المدر : "مقبولحالة التقييم " -
 ."معدل غير" أو" معدل" التعديل، سواء

، التعديلبغض النظر عن حالة  يمكنك عرض التقييم وتعديلهو ، ير المدرسة برفض تقييمك للحافلة: قام مد"مرفوضحالة التقييم " -
 ."معدل يرغ" أو" معدل" سواء

 
رسال طلب تعديل اوعرضهألي من الحافالت وتعديلها إضافة المزيد من التقييمات  تناقش البنود التالية كيفية  .ها إلى مدير المدرسةوا 

 مركبة إضافة تقييم لحافلة/. 1
 لتقييم حافلة نقل مدرسي معينة في تاريخ معين، اتبع الخطوات التالية:

 ر للحافلة التي تريد تقييمها،انقر رابط "التقييمات" المجاو  .5

 ، تظهر الصفحة التالية:"انقر رابط " .2
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ا والبيانات المتعلقة واسم متعهده والمدرسة الذين تتبع لهممكتب الدارة و رقمها واإلبيانات الحافلة المراد تقييمها ك تعرض الصفحة
الذي يحتوي على مجموعة من فلة النقل المدرسي ، كما تعرض نموذج تقييم حابعقده كرقمه وتاريخه وتاريخي بدايته ونهايته

 ، وقد تكون من نوع "نص" أو "نعم/ال" أو كليهما.قام مدير متابعة المتعهدين بتعريفها التيالمخالفات ب المتمثلة األسئلة
قل الثاني، يظهر التاريخ الهجري في الحقل األول ومرادفه الميالدي في الح، المخصص حدد تاريخ التقييم بنقر زر التقويم .3

 ،وتستطيع تحديد التاريخ الميالدي أواًل ليظهر مرادفه الهجري

 قم باإلجابة على المخالفات بحسب نوعها كما يلي: .3

 "نعم/ال": -
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 ،انقر الدائرة المجاورة لإلجابة المناسبة بجانب كل من المخالفات .أ 

 ليها، تظهر على الشكل التالي:في حال وجود مخالفات فرعية تابعة للمخالفة الرئيسية التي قمت باإلجابة ع

 

 تظهر المخالفة الفرعية للمخالفة الرئيسية فقط في حال كانتا كل من المخالفة والحافلة مرتبطتين برد ثاٍن.
 قم باإلجابة على المخالفات الفرعية بحسب نوعها، .ب 

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

، حيث تم حالته "قيد الدراسة" وظهرتت تظهر رسالة تعلمك بنجاح عملية إضافة التقييم في التاريخ الذي اختر (، انقر زر )حفظ .1
 .إرساله لمدير المدرسة ليقوم بالموافقة عليه

يث تظهر يمكنك تقييم نفس الحافلة أكثر من مرة في تواريخ مختلفة، ولكن ال يمكنك تقييمها في نفس التاريخ أكثر من مرة واحدة، ح
 رسالة تعلمك بذلك.

 حافلة / طلب تعديل تقييم. تعديل تقييم2
رسال طلب التقييم مجددًا إلى مدير المدرسة الذي سيقوم باتخاذ اإلجراء تستطيع تعديل إجاباتك على تقييم حافلة كما ذكر مسبقًا،  وا 

 .يد الدراسة"المناسب عليه، سواء قبوله أو رفضه، وذلك في حال كانت حالته "مرفوض" أو "ق
 للقيام بذلك، اتبع الخطوات التالية:

في حال لم تنقض  سبعة أيام عليه بعد، أو انقر رابط "طلب  نقر رابط "تعديل" المجاور لتاريخ التقييم الذي تريد تعديل إجاباتها .5
 ، تظهر الصفحة التالية:تعديل" المجاور للتقييم في حال انقضت سبعة أيام عليه



 

 
 

 المركز الوطني للمعلومات التربوية
 نظام نور لإلدارة التربوية

نظام النقل المدرسيدليل استخدام   
 

 71/71/7341المملكة العربية السعودية. جميع الحقوق محفوظة.                –المركز الوطني للمعلومات التربوية. وزارة التربية والتعليم   72صفحة 

 
جاباتها  /المخالفاتوذج تقييم الحافلة المختارة في التاريخ المختار والذي يحتوي على مجموعة من األسئلةتعرض الصفحة نم وا 
تاريخ التقييم، وذلك باتباع نفس خطوات اإلضافة  أي منها مع االنتباه إلى عدم إمكانية تعديلويمكنك تعديل  التي قمت بإدخالها،

 المذكورة في البند السابق.
 ،إجابات التقييم فقطالت التي تريد على أدخل التعدي .2

 انقر )حفظ(، تظهر رسالة تعلمك بنجاح عملية الحفظ. .3
في حال لم تكن كذلك، إلى "قيد الدراسة"  حالة التقييم وتغيرت عليه تم إرسال الطلب إلى مدير المدرسة ليقوم باتخاذ اإلجراء المناسب

أما في حال كانت حالة التقييم  ،بتعديل التقييمفيها في حال كانت أول مرة تقوم  "معدلإلى "من "غير معدل" حالة التعديل كما تغيرت 
 "مرفوض" تتغير حالة التعديل إلى "معدل بعد الرفض".
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 مركبة حافلة/تقييم  . عرض3
رض التقييم" "ع رابط ، وذلك بنقرحالتي التقييم والتعديلمعين بغض النظر عن في تاريخ حافلة معينة يمكنك عرض بيانات تقييم 

 المجاور لتاريخ التقييم الذي تريد، تظهر الصفحة التالية:

 
 بالحافلةالذي يحتوي على مجموعة من األسئلة المتعلقة و  في التاريخ المختار نموذج تقييم حافلة النقل المدرسي الصفحة تعرض

جاباتها التي قمت بإدخالها  تمكن من تعديله.العرض فقط، حيث لن ت لغايةويظهر هذا النموذج  .وا 
 للرجوع إلى الصفحة السابقة، انقر زر )عودة(.

 طلب تفعيل حافلة 1-1-7
إلى مدير المدرسة ليقوم باتخاذ مسبقًا التي قمت بإلغائها  حافالت النقل المدرسيمن  أيتمكنك هذه الصفحة من إرسال طلب تفعيل 

 .عليه، سواء قبوله أو رفضهاإلجراء المناسب 
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 ل حافلة معينة، اتبع الخطوات التالية:تفعي طلبإلرسال 
 المراد تفعيلها، تظهر الرسالة التالية: الملغاة "طلب تفعيل الحافلة" المجاور للحافلة رابط انقر .5

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

وتفعيل الرابط الذي  رابط "طلب تفعيل الحافلة" تفعيل إلغاء وتم قوم باتخاذ اإلجراء المناسب عليهتم إرسال الطلب إلى مدير المدرسة لي
 .يمثل رقم لوحة الحافلة

 طلبات تعديل الحافالت 1-1-8
بعد أن تنتهي فترة تعديل بيانات الحافالت التي يقوم مدير متابعة المتعهدين بتعريفها، لن تتمكن من تعديل أي من الحافالت بشكل 

نما تقوم ب كتعديل وجود رد  ليقوم باتخاذ اإلجراء المناسب عليها مشرف المنطقة في الشركةإلى  تهاتعديل بياناطلبات  إرسالمباشر وا 
أو تم إرسال طلب تفعيلها ولم تتم  لم تكن ملغاة، وذلك فقط في حال ثاني لها أم ال ورقمها التشغيلي ورقم جوال السائق واسمه وجنسيته

 .الموافقة عليه بعد
 ، تظهر الصفحة التالية:المجاور للحافلة التي تريد "طلبات تعديل الحافالت" رابط انقر

 
، حيث يظهر لكل منها ، إن وجدتالتي قمت بإضافتها مسبقًا لهابالطلبات تعرض الصفحة رقم لوحة الحافلة المختارة، كما تعرض قائمة 

ن القائمة المخصصة ليتم تحديث قائمة يمكنك استرجاع طلبات التعديل التي لها حالة معينة باختيارها مرقم الطلب وتاريخه وحالته. 
 .الطلبات تلقائياً 

حيث يمكنك إضافة طلب جديد وعرض أي من ، عدم وجود طلب حالته "قيد الدراسة"تظهر الصفحة كما في المثال السابق في حال 
 لى الشكل التالي:"قيد الدراسة"، تظهر الصفحة ع وجود طلب حالتهأما في حال الطلبات المرفوضة أو المقبولة، إن وجدت، 
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وجود طلب حالته "قيد الدراسة"، حيث ال يظهر زر آخر للحافلة في حال  بيانات كما تالحظ، لن تتمكن من إضافة طلب تعديل
 )إضافة(. تستطيع فقط عرض أي من الطلبات وحذف الطلب الذي حالته "قيد الدراسة".

، تظهر أو تم إرسال طلب تفعيلها ولم تتم الموافقة عليه بعد الحافلة ملغاة انتلم تكن فترة تعديل بيانات الحافالت فعالة أو كوفي حال 
ن لم يوجد طلب حالته "قيد الدراسة".أيضًا كما في المثال السابق ولن تتمكن من إضافة الصفحة   طلب جديد حتى وا 

 .كيفية إضافة طلب تعديل بيانات حافلة وعرضه أو حذفهتناقش البنود التالية 

 طلب تعديل بيانات حافلة . إضافة1
بعد انتهاء فترة تعديل بيانات الحافالت، وذلك فقط في حال حافلة معينة ل الثانوية بياناتالكما ذكر مسبقًا، يمكنك إضافة طلب تعديل 

 عدم وجود طلب حالته "قيد الدراسة" ولم تكن الحافلة ملغاة أو تم إرسال طلب تفعيلها ولم تتم الموافقة عليه بعد.
 قيام بذلك، اتبع ما يلي:لل
 انقر )إضافة(، تظهر الصفحة التالية: .5

 
لوحة الحافلة ونوعها  ما عدا رقم ، حيث يمكنك تعديل أي منهارة كما قمت بتعريفها مسبقاً تعرض الصفحة بيانات الحافلة المختا
وذلك باتباع نفس خطوات فور إضافة الحافلة،  الذي قام النظام بإنشائه تلقائياً  المسار ورقموموديلها وعدد مقاعدها ونوع المتعهد 

 ."إضافة حافلة/ مركبة 5-5-5"اإلضافة المذكورة في بند 

 ،عدا ما تم ذكره مسبقاً  أدخل التعديالت التي تريد على أي من البيانات الظاهرة .2

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

قائمة وتظهر حالته "قيد الدراسة"، وتجدر اإلشارة إلى أنك لن تتمكن من إضافة طلب تعديل بيانات آخر الالطلب إلى تمت إضافة 
 .عليهباتخاذ اإلجراء المناسب مشرف المنطقة في الشركة  إال بعد أن يقوملنفس الحافلة 

 . حذف طلب تعديل بيانات حافلة2
حافلة معينة فقط في حال لم يقم مشرف المنطقة في الشركة باتخاذ اإلجراء ل ثانويةال بياناتاليمكنك حذف أي من طلبات تعديل 

 المناسب عليه بعد، أي حالته "قيد الدراسة"، وذلك بغض النظر عن فترة تعديل البيانات أو حالة الحافلة.
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 للقيام بذلك، اتبع الخطوات التالية:
 دراسة"، تظهر الرسالة التالية:الذي حالته "قيد ال "حذف" المجاور للطلب رابط انقر .5

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

بعد انتهاء فترة تعديل البيانات ولم تكن لحافلة مجددًا، إن استدعت الحاجة، وذلك الثانوية ل بياناتالتستطيع اآلن إرسال طلب تعديل 
 ليه بعد.الحافلة ملغاة أو تم إرسال طلب تفعيلها ولم تتم الموافقة ع

 . عرض طلب تعديل بيانات حافلة3
 بنقر رابط "عرض" المجاور له، تظهر الصفحة التالية: ةحافلة معينل الثانوية بياناتاليمكنك عرض طلب تعديل 

 
 العرض فقط ولن لغايةتظهر هذه البيانات و كما قمت بتعريفها مسبقًا،  بيانات الحافلة المختار تعرض الصفحة بيانات طلب تعديل

 . للرجوع إلى الصفحة السابقة، انقر )عودة(.تتمكن من تعديل أي منها

 طلب تعديل البيانات األساسية 1-1-9
رقم اللوحة والنوع والموديل ونوع ، وتشمل حافالت مدرستك من تمكنك هذا الصفحة من إرسال طلبات تعديل البيانات األساسية ألي  

 .وم باتخاذ اإلجراء المناسب عليهاإلى مشرف المنطقة في الشركة ليقالمتعهد، 
 ، تظهر الصفحة التالية:المجاور للحافلة التي تريد انقر رابط "طلب تعديل البيانات األساسية"
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التي قمت بإضافتها مسبقًا لها، إن وجدت، حيث  بطلبات تعديل البيانات األساسيةقائمة صفحة رقم لوحة الحافلة المختارة و تعرض ال

 رقم الطلب وتاريخه وحالته. يمكنك استرجاع طلبات التعديل التي لها حالة معينة باختيارها من القائمة.يظهر لكل منها 
 

تظهر الصفحة كما في المثال السابق في حال عدم وجود طلب حالته "قيد الدراسة"، حيث يمكنك إضافة طلب جديد وعرض أي من 
 وجود طلب حالته "قيد الدراسة"، تظهر الصفحة على الشكل التالي: الطلبات المرفوضة أو المقبولة، إن وجدت، أما في حال

 
آخر للحافلة في حال وجود طلب حالته "قيد الدراسة"، حيث ال يظهر زر  أساسية كما تالحظ، لن تتمكن من إضافة طلب تعديل بيانات

 )إضافة(. تستطيع فقط عرض أي من الطلبات وحذف الطلب الذي حالته "قيد الدراسة".
 .القيام بجميع العملياتناقش البنود التالية كيفية ت

 ساسية لحافلةاألبيانات الإضافة طلب تعديل . 1
 إلضافة طلب تعديل البيانات األساسية لحافلة، اتبع الخطوات التالية:

 انقر )إضافة(، تظهر الصفحة التالية: .5

 
وذلك باتباع نفس خطوات حيث يمكنك تعديل أي منها، تعرض الصفحة بيانات الحافلة المختارة كما قمت بتعريفها مسبقًا، 

 ".إضافة حافلة/ مركبة 5-5-5"اإلضافة المذكورة في بند 

 دخل التعديالت التي تريد على أي من البيانات الظاهرة،أ .2
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 انقر )طلب تعديل(، تظهر رسالة تعلمك بنجاح العملية. .3

لقائمة وتظهر حالته "قيد الدراسة"، وتجدر اإلشارة إلى أنك لن تتمكن من إضافة طلب تعديل بيانات أساسية تمت إضافة الطلب إلى ا
 .، سواء قبوله أو رفضهآخر لنفس الحافلة إال بعد أن يقوم مشرف المنطقة في الشركة باتخاذ اإلجراء المناسب عليه

 . حذف طلب تعديل البيانات األساسية لحافلة2
تعديل البيانات األساسية لحافلة معينة فقط في حال لم يقم مشرف المنطقة في الشركة باتخاذ اإلجراء المناسب عليه  لبطيمكنك حذف 

 بعد، أي حالته "قيد الدراسة"، وذلك باتباع الخطوات التالية:
 انقر رابط "حذف" المجاور للطلب الذي حالته "قيد الدراسة"، تظهر الرسالة التالية: .5

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

 .، إن استدعت الحاجةإرسال طلب آخر لتعديل البيانات األساسية للحافلة تستطيع اآلن

 .عرض طلب تعديل البيانات األساسية لحافلة3
، تظهر يمكنك عرض طلب تعديل البيانات األساسية لحافلة معينة بغض النظر عن حالته، وذلك بنقر رابط "عرض" المجاور له

 الصفحة التالية:

 
العرض فقط  لغايةالمختار كما قمت بتعريفها مسبقًا، وتظهر هذه البيانات  الحافلة األساسية تعرض الصفحة بيانات طلب تعديل بيانات

 ولن تتمكن من تعديل أي منها. للرجوع إلى الصفحة السابقة، انقر )عودة(.

 مراجعة طلبات النقل المدرسي 1-2
ل هذه الصفحة بمعالجة طلبات النقل المدرسي للطالب المسجلين في صفوف مدرستك من حيث تقديم طلبات النقل المدرسي تقوم من خال

 .عند الحاجة لهم وقبول أو رفض الطلبات التي قام أولياء أمورهم بتقديمها، باإلضافة إلى إلغاء أي من الطلبات الموافق عليها
قام أولياء أمورهم بإرسال طلبات النقل الخاصة بهم  الذين صال والسكن الخاصة بأي من الطالبوتمكنك الصفحة من تعديل بيانات االت

 .عليها بعداتخاذ أي إجراء ب تقم ولم
 انقر رابط "مراجعة طلبات النقل المدرسي"، تظهر الصفحة التالية:
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والعدد المخصص والمتبقي للمدرسة وتاريخي  مدرسيتعرض الصفحة قائمة بمجموعة من التعليمات الهامة فيما يتعلق بطلبات النقل ال

، كما تعرض حقول البحث التي تمكنك من استرجاع الطالب التي قام مدير تخطيط الخدمة بتعريفها قبول طلبات النقلفترة بداية ونهاية 
 الذين تريد، وذلك بتحديد أي منها ثم نقر )عرض(، تظهر النتيجة على الشكل التالي:

 
 المقاعد اإلضافية.و النقل  وحالتاقائمة بأسماء الطالب المطابقين لمدخالت البحث، حيث يظهر لكل منهم رقم الهوية  تعرض الصفحة

 
كانت فترة قبول طلبات النقل المدرسي و المدرسة  طالب مقاعد غير موزعة على يتبق  تظهر الصفحة كما في المثال السابق في حال 

، تظهر الصفحة على انتهت فترة قبول طلبات النقل المدرسيو/أو  متبقي للمدرسة يساوي )صفر(د ال، أما في حال كان عدد المقاعفعالة
 الشكل التالي:



 

 
 

 المركز الوطني للمعلومات التربوية
 نظام نور لإلدارة التربوية

نظام النقل المدرسيدليل استخدام   
 

 71/71/7341المملكة العربية السعودية. جميع الحقوق محفوظة.                –المركز الوطني للمعلومات التربوية. وزارة التربية والتعليم   21صفحة 

 
رابط "طلب  بجانبها كما تالحظ، يظهر رابطا "موافقة" و"رفض الطلب" غير فعالين بجانب الطلبات التي حالتها "قيد الدراسة"، كما يظهر

نقر ، اات التي تساعدك في معالجة طلبات النقل المدرسي من خالل هذه الصفحةعرض بعض اإلرشادل مقعد إضافي".
"." 

 
 تختلف العمليات التي يمكنك القيام بها على طلب النقل المدرسي باختالف حالته، كما يلي:

إضافة تطيع أن تقوم ب: تعتبر هذه الحالة هي الحالة االفتراضية للطالب الذين لم يتم تقديم طلبات نقل لهم بعد، وتسغير مشمول -
 طلب نقل مدرسي لهم.

 : يمكنك فقط إلغاء أي من الطلبات التي تمت الموافقة عليها.مشمول -

فترة قبول طلبات فعالية و  تختلف العمليات التي يمكنك القيام بها على الطلب اعتمادًا على عدد المقاعد المتبقي للمدرسة: الدراسة قيد -
 ، كما يلي:النقل المدرسي

 ول طلبات النقل المدرسي كما يلي:فترة قبفعالية تختلف العمليات التي يمكنك القيام بها باختالف : للمدرسة قاعد متبقيةم وجود 

o وتعديل بيانات يمكنك عرض الطلب الذي تم تقديمه من قبل ولي األمر والموافقة عليه أو رفضه  في حال كانت الفترة فعالة
 االتصال والسكن الخاصة بالطالب.

o  عرض الطلب وتعديل بيانات االتصال والسكن الخاصة بالطالب.فقط يمكنك  حال كانت الفترة منتهيةفي 

 يمكنك عرض الطلب الذي تم تقديمه من قبل ولي األمر وتعديل بيانات )صفر( يساوي المتبقي للمدرسة المقاعد عدد :
سواء كانت فعالة  ،بغض النظر عن فترة قبول طلبات النقل المدرسي وطلب مقعد إضافي له تصال والسكن الخاصة بالطالباال

 .أو منتهية

 : تستطيع عرض سبب رفضك لطلب النقل وتقديم طلب نقل للطالب مجددًا.مرفوض -

 نقل مدرسي للطالب مجددًا. بطلب: تستطيع فقط أن تقوم ملغي -
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بنقر رابط "سبب الرفض" المجاور له، يظهر على الشكل ويمكنك عرض سبب رفضك لطلب نقل مدرسي معين حالته "مرفوض"، وذلك 
 التالي:

 

العرض فقط، حيث لن تتمكن من إدخال تعديالتك عليه. للرجوع إلى  لغايةتعرض الصفحة سبب رفضك لطلب النقل المدرسي للطالب 
 الصفحة السابقة، انقر زر )عودة(.

 بها بالتفصيل.تناقش البنود التالية كافة العمليات التي يمكنك القيام 

 طلب نقل 1-2-1
أو في حال قمت  طلب نقلهبتقديم طلب نقل مدرسي لطالب معين في حال كانت أول مرة يتم فيها تقديم تقوم من خالل هذه الصفحة 

حداثيات ، وذلك بتحديد أو إلغائه برفض طلب نقله مسبقاً  دخال و  بشكل دقيق الموقع السكنيمعلومات وا   .ة بهمعلومات االتصال الخاصا 
 لتقديم طلب نقل مدرسي لطالب معين، اتبع الخطوات التالية:

انقر رابط "طلب نقل" المجاور للطالب الذي تريد والذي تظهر حالة طلبه "غير مشمول" أو "مرفوض" أو "ملغي"، تظهر الصفحة  .5
 التالية:

 

، كما تعرض الحقول التي يتعين فيهالمتواجدة  والحي تعرض الصفحة اسم الطالب المختار ورقم هويته واسم المدرسة ورقم هاتفها
عليك إدخال بياناتها، وتالحظ ظهور إشارة )*( بجانب بعض الحقول للداللة على أنها حقول إجبارية ولن تكتمل عملية الحفظ دون 

 إدخالها.
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، انقر زر طلبالها. لطباعة ، ويمكنك تعديلالحقول في حال تم تعريفها مسبقاً قد تظهر بيانات في بعض  هتجدر اإلشارة إلى أن
 )طباعة(.

 :كالتالي استخدامها يمكنك التي الميزات من مجموعة الخريطة توفر
( من لوحة المفاتيح مع مواصلة نقر عجلة Ctrlمزدوجًا أو اضغط مفتاح ) نقراً  الموقع انقر معين، موقع حول الخريطة لتقريب -

 .التمرير الموجودة في فأرة الحاسوب إلى األمام
( من لوحة المفاتيح مع مواصلة نقر عجلة التمرير الموجودة في فأرة الحاسوب إلى Ctrlاضغط مفتاح ) الخريطة، بعيدلت -

 .الخلف
لتحريك الخريطة والتنقل فيها، واصل نقر مكان معين فيها مع تحريك فأرة الحاسوب لليمين أو اليسار أو األمام أو الخلف  -

 بحسب ما تريد.

 ية، يتم استرجاع المحافظات التابعة لها في قائمة "المحافظة"،اختر المنطقة اإلدار  .2

 الممثل الجغرافي موقعها إحداثيات وتظهر تظهر إشارة على الخريطة باللون األحمر فوق المنطقة اإلدارية التي قمت باختيارها
 كل تلقائي في المكان المخصص لهما.والعرض بش الطول بخطي

 ،وتحديث المكان على الخريطة تبعًا لها مراكز اإلدارية التابعة لها في قائمة "المركز اإلداري"اختر المحافظة، يتم استرجاع ال .3

 ،وتحديث المكان على الخريطة تبعًا له اختر المركز اإلداري، يتم استرجاع المدن أو القرى التابعة له في القائمة المخصصة .3

 ،وتحديث المكان على الخريطة تبعًا لها "الحي" اختر المدينة أو القرية، يتم استرجاع أحيائها في قائمة .1

 في حال اخترت "أخرى"، يظهر الحقل التالي:يتم تحديث المكان على الخريطة تبعًا له، و اختر الحي،  .6

 

 أدخل نص الحي فقط في حال اخترت "أخرى" في الخطوة السابقة، .7

 اختر نوع السكن، .8

 حقله المخصص، أدخل الشارع الرئيسي والفرعي ورقم المنزل، كل في .9

 أدخل رقم هاتف المنزل، ..5

 (،1أدخل رقم الهاتف الجوال على أن يبدأ برقم ) .55

 انقر زر )موافق(، تظهر الرسالة التالية: .52

 
 انقر )نعم(، تظهر رسالة تعلمك بنجاح العملية. .53

 ،للمدرسة حال وجود مقاعد متبقيةفي حال كانت فترة قبول طلبات النقل المدرسي فعالة وفي  فوراً  تم شمل الطالب في النقل المدرسيي
-5كما هو موضح في بند " ، إن استدعت الحاجة،حالة النقل الخاصة به من "غير مشمول" إلى "مشمول"، ويمكنك إلغاء شمله تغيروت
  ."إلغاء طلب نقل 2-1
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، من "غير مشمول" إلى "قيد الدراسة" حالة الطلبتتغير  ،عد للمدرسةمقا لم يتبق  و أما في حال كانت فترة قبول طلبات النقل منتهية 
 ."إضافي مقعد طلب 6-2-5للطالب، كما هو موضح في بند " لتتمكن بعد ذلك من تقديم طلب مقعد إضافي

 ".تحديث البيانات 7-2-5كما في بند "سكنه  اتوتعديل بيان ،ح في البند التاليكما هو موضوتستطيع عرض طلب نقل الطالب 

 عرض طلب نقل 1-2-2
 أي من الطلبات التي حالتها "قيد الدراسة"، وذلك باتباع ما يلي:عرض بيانات من خالل هذه الصفحة تستطيع 

 حدد مدخالت البحث التي تريد واختر حالة النقل "قيد الدراسة"، .5

 قر زر )عرض(، تظهر قائمة بأسماء الطالب التي تطابق طلباتهم مدخالت البحث،ان .2

 انقر رابط "عرض" المجاور للطالب الذي تريد، تظهر الصفحة التالية: .3

 

بيانات الموقع السكني  تعرض كما ،والحي المتواجدة فيه هاتفها ورقم المدرسة واسم هويته ورقم المختار الطالب اسم الصفحة تعرض
 .لن تتمكن من تعديل أي منهاالعرض فقط و  لغايةهذه البيانات  طالب وبيانات االتصال الخاصة به. وتظهرلل

 للرجوع إلى الصفحة السابقة، انقر زر )عودة(.و  النقل المدرسي، انقر زر )طباعة(. لطباعة طلب

 موافقة على طلب نقل 1-2-3
رساله لك هبعد أن يقوم ولي أمر الطالب بتقديم طلب نقل مدرسي ل إجراءاتك المناسبة عليه، سواء الموافقة عليه أو  باتخاذتقوم ، وا 

  .كانت فترة قبول طلبات النقل المدرسي فعالةفي حال وجود مقاعد نقل متبقية لمدرستك و رفضه، وذلك فقط 
 ، اتبع الخطوات التالية:على طلب نقل طالب معين حالته "قيد الدراسة"للموافقة 

 حث التي تريد واختر حالة النقل "قيد الدراسة"،حدد مدخالت الب .5

 تطابق طلباتهم مدخالت البحث، الذينانقر زر )عرض(، تظهر قائمة بأسماء الطالب  .2

 انقر رابط "موافقة" المجاور للطالب الذي تريد الموافقة على شمله في النقل المدرسي، تظهر الصفحة التالية: .3
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بيانات الموقع السكني  تعرض كما ،والحي المتواجدة فيه هاتفها ورقم المدرسة واسم هويته مورق المختار الطالب اسم الصفحة تعرض
-5المذكورة في بند "مدرسي طلب نقل تقديم خطوات نفس ، ويمكنك تعديل أي منها باتباع لطالب وبيانات االتصال الخاصة بهل
 زر )طباعة(. ، انقرالطلبلطباعة  ."طلب نقل 2-5

 تظهر الرسالة التالية: ،انقر زر )موافق( .3

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

 شمله إلغاء ويمكنك ،"مشمول" إلى" قيد الدراسة" من به الخاصة النقل حالة وتغيرت المدرسي النقل في الطالب شمل تمت الموافقة على
 ".نقل طلب إلغاء 1-2-5" بند في موضح هو كما

 رفض طلب نقل 1-2-4
رساله لك كما ذكر مسبقًا، بعد أن يقوم ولي أمر الطالب بتقديم طلب نقل مدرسي له تقوم باتخاذ إجراءاتك المناسبة عليه، سواء ، وا 

 ول طلبات النقل المدرسي فعالة. وذلك فقط في حال وجود مقاعد نقل متبقية لمدرستك وكانت فترة قب ،الموافقة عليه أو رفضه
وذلك في حال وجود مشاكل تتعلق بالموقع السكني أو غيره أو في حال وجود ما يخل بشروط النقل المدرسي، تستطيع رفض الطلب 
 باتباع الخطوات التالية:

 حدد مدخالت البحث التي تريد واختر حالة النقل "قيد الدراسة"، .5

 تطابق طلباتهم مدخالت البحث، الذيناء الطالب انقر زر )عرض(، تظهر قائمة بأسم .2

 انقر رابط "رفض الطلب" المجاور للطالب الذي تريد رفض طلب النقل المدرسي الخاص به، تظهر الصفحة التالية: .3
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 أدخل سبب رفضك لطلب النقل المدرسي، .3

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

له تقديم طلب نقل  ويمكنك ،"مرفوض" إلى" قيد الدراسة" من به الخاصة النقل حالة وتغيرت المدرسي لالنق في الطالب شمل تم رفض
 .، باإلضافة إلى عرض سبب الرفض، كما ذكر مسبقاً "طلب نقل 5-2-5مجددًا باتباع الخطوات المذكورة في بند "

 إلغاء طلب نقل 1-2-5
 ، وذلك باتباع الخطوات التالية:الذين تم شملهم في النقل المدرسيإلغاء أي من الطلبات الخاصة بالطالب نة ألسباب معييمكنك 

 حدد مدخالت البحث التي تريد واختر حالة النقل "مشمول"، .5

 تطابق طلباتهم مدخالت البحث، الذينانقر زر )عرض(، تظهر قائمة بأسماء الطالب  .2

 الب الذي تريد إلغاء شمله في النقل المدرسي، تظهر الرسالة التالية:انقر رابط "إلغاء" المجاور للط .3

 

 اإللغاء.انقر زر )نعم(، تظهر رسالة تعلمك بنجاح عملية  .3

العدد المتبقي من المقاعد  وازدادتم إلغاء شمل الطالب في النقل المدرسي وتغيرت حالة النقل الخاصة به من "مشمول" إلى "ملغي" 
إزالة رابط "طلب مقعد إضافي"  . وفي حال لم يكن هناك أية مقاعد متبقية قبل عملية اإللغاء، تتمقعدًا واحداً المخصصة للمدرسة م

 .الذين حالة نقلهم "قيد الدراسة"المجاور للطالب 

 طلب مقعد إضافي 1-2-6
ن لم يتبق  مقعد له بغض النظر ع في حال نقله "قيد الدراسة"طلب حالة  لطالب معينكما ذكر مسبقًا، يمكنك طلب مقعد نقل إضافي 

 فترة قبول طلبات النقل المدرسي. للقيام بذلك، اتبع الخطوات التالية:فعالية 
 ، تظهر الرسالة التالية:الذي تريدنقر رابط "طلب مقعد إضافي" المجاور السم الطالب ا .5

 
مع  افة مقعد إضافي" بجانب الطالب الذي اخترت"تم إضالجديدة حالة ال وظهرت انقر )نعم(، تظهر رسالة تعلمك بنجاح العملية .2

 .بقاء حالة طلب النقل "قيد الدراسة"
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لمدرسة أو عدد المقاعد المخصصة لزيادة قيام مسؤول النقل المدرسي في اإلدارة بإحداث شاغر، سواء ب الحقًا بعد أن يتموستتمكن 
 .في عملية النقل المدرسي ، بالموافقة على الطلب وشمل الطالبإلغاء شمل طالب معينبقيامك ب

 تحديث البيانات 1-2-7
تحديث معلومات في حال قام ولي األمر بتقديم طلب النقل المدرسي الخاص بالطالب، يمكنك من خالل هذه الصفحة كما ذكر مسبقًا، 

حداثيات الموقع السكني ومعلومات االتصال الخاصة   تباع الخطوات التالية:، وذلك بابه قبل أن تقوم باتخاذ اإلجراء المناسبوا 
 ،واختر حالة النقل "قيد الدراسة" حدد مدخالت البحث التي تريد .5

 تطابق طلباتهم مدخالت البحث، الذينانقر زر )عرض(، تظهر قائمة بأسماء الطالب  .2

 انقر رابط "تحديث البيانات" المجاور للطالب الذي تريد، تظهر الصفحة التالية: .3

 

الموقع  وخريطة بيانات تعرض ، كماوالحي المتواجدة فيه مختار ورقم هويته واسم المدرسة ورقم هاتفهاتعرض الصفحة اسم الطالب ال
السكني للطالب وبيانات االتصال الخاصة به كما قام المسؤول المخول بإدخالها مسبقًا، ويمكنك تعديل أي منها باتباع نفس خطوات 

 لطباعة طلب النقل المدرسي، انقر زر )طباعة(. ".طلب نقل 5-2-5تقديم طلب نقل مدرسي المذكورة في بند "

 أدخل التعديالت التي تريد على أي من البيانات الظاهرة، .3

 الرسالة التالية: انقر زر )موافق(، تظهر .1

 
 انقر )نعم(، تظهر رسالة تعلمك بنجاح عملية التعديل. .6
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 عرض معلومات موقع المدرسة 1-3
ن بتحديده، وذلك بنقر رابط "عرض أي من المسؤولين المخولي وأكنك هذه الصفحة من عرض معلومات موقع مدرستك كما قام مديرها تم

 المدرسة"، تظهر الصفحة التالية: معلومات موقع

 
التربية والتعليم واإلدارة  من حيث البعد عن الطرق اإلسفلتية والترابية والجبلية وبعدها عن مكتبتعرض الصفحة بيانات موقع مدرستك 

حداثيات الموقع الجغرافي الممثل بخطي الطول والعرض ورقم المبنى والمحافظة والمركز اإلداري، وغيرها من المعلومات، كما  بالكيلو وا 
 الطول طيبخ الممثل الجغرافي الموقع إحداثيات بحسب فوقه إشارة باللون األحمر (Google Map) الخريطة تعرض موقع المدرسة في

  .كما تم تحديدهما مسبقاً والعرض 
 العرض فقط، حيث لن تتمكن من تعديل أي من البيانات الظاهرة. لغايةوكما تالحظ، تظهر الصفحة 

 
 :كالتالي استخدامها يمكنك التي والميزات األزرار من مجموعة الخريطة توفر
وتستطيع اختيار  (.قمر صناعي) زر انقر ،(Google Earth) من مأخوذة الصناعي القمر طريق عن للموقع حيوية صورة لعرض -

بنقر )قمر صناعي( ثم نقر المربع المجاور لـ "التصنيفات"، وبإزالة وذلك لخ، أسماء المدن واألحياء والشوارع، إعرض الصورة مع 
 عالمة التحديد من هذا المربع يتم عرض الصورة دون أسماء وعناوين.

. وتستطيع اختيار عرض الخريطة مع التضاريس األرضية بنقر )خريطة( (خريطة) زر انقر فقط، خريطة شكل على المواقع لعرض -
 ثم نقر المربع المجاور لـ "تضاريس"، وبإزالة عالمة التحديد من هذا المربع يتم عرض الخريطة دون التضاريس األرضية.

( من لوحة المفاتيح مع مواصلة نقر عجلة التمرير Ctrlمفتاح )مزدوجًا أو اضغط  نقراً  الموقع انقر معين، موقع حول الخريطة لتقريب -
 .الموجودة في فأرة الحاسوب إلى األمام

 .( من لوحة المفاتيح مع مواصلة نقر عجلة التمرير الموجودة في فأرة الحاسوب إلى الخلفCtrlاضغط مفتاح ) الخريطة، لتبعيد -
فيها مع تحريك فأرة الحاسوب لليمين أو اليسار أو األمام أو الخلف بحسب ما لتحريك الخريطة والتنقل فيها، واصل نقر مكان معين  -

 تريد.
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( وضعها على الموقع المطلوب، ، اسحب أيقونة )وال االفتراضي ثالثي األبعاد فيهلعرض العنوان التقريبي لموقع المدرسة أو للتج -
 تظهر الصفحة التالية في حال توفر الصورة:

 
 استخدامها يمكنك التي األزرار من الصورة مجموعة نورامية ثالثية األبعاد للموقع الذي اخترت، وتوفرتعرض الصفحة صورة با

 كالتالي:
  لتدوير الصورة محوريًا نحو اليمين أو اليسار أو األعلى أو األسفل، انقر أي من مفاتيح األسهم المناسبة الظاهرة أعلى يسار

 لجهة التي تريد.( وقم بتدويره لNالصورة، أو انقر حرف )

 ( ( ويتم إلغاء تفعيله في حال قمت بتقريب الصورة ألقصى حد، ولتبعيدها انقر زر )لتقريب الصورة البانورامية، انقر زر )
 ويظهر غير فعال في حال لم تقم بتقريب الصورة.

 الخريطة إليقاف التجول ثالثي األبعاد والرجوع إلى موقع المدرسة في (Google Map)انقر ، .)×( 

 
 للرجوع إلى الصفحة السابقة، انقر )عودة(.

 بطاقات صعود الحافالت 1-4
، وذلك من خالل تعريف بطاقات حافالت مدرستكتقوم من خالل هذه الصفحة بتوزيع الطالب المشمولين في النقل المدرسي على 

حيث تتم ة المتمثلة في الرد األول والثاني، إن وجد، والفتر  الصعودصعودهم إليها والتي تحتوي على بيانات متعلقة برقم الحافلة ووقت 
 لتنظيم عملية تعرفهم على الحافالت المخصصة لنقلهم والصعود إليها.لطالب المعنيين لتسليمها الحقًا ل طباعة هذه البطاقات

 انقر "بطاقات صعود الحافالت"، تظهر الصفحة التالية:
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 الذي يمثل اسم وعنوانهالسجل المدني رقم ن في النقل المدرسي، حيث يظهر لكل منهم تعرض الصفحة قائمة بأسماء الطالب المشمولي
 ، باإلضافة إلى رقم الحافلة ووقت ورد الصعود، إن قمت بتعريفها مسبقًا.الحي

 
 ، اتبع الخطوات التالية:الحقاً  لطالب معين لتقوم بطباعتها وتسليمها له الحافلة صعود بطاقةلتعريف 

 ،ختيار أكثر من طالب في نفس الوقتيمكنك ا حافلة له،صعود المجاور للطالب الذي تريد تعريف بطاقة انقر المربع  .5
/ حافلة إضافة 5-5-5الفعالة التي قمت بإضافتها كما هو موضح في بند " مدرستك حافالت تحتوي القائمة جميع اختر رقم الحافلة، .2

 "،مركبة

 قائمة "الرد األول/ الثاني"،في  ماكافة الردود التابعة له، يتم استرجاع لفترتي الصعود "صباحًا" و"ظهرًا"مربع المجاور انقر ال .3

 كل من قائمته المخصصة، ،لكل فترة صعوداختر الرد فيما إذا كان أول أو ثاني  .3

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

الذي قام مسؤول النقل المدرسي في إدارة التربية والتعليم التي تتبع لها مدرستك الذين اخترت أكثر من العدد في حال كان عدد الطالب 
 لمقاعد حافالت المدرسة، لن تتمكن من إتمام عملية الحفظ وتظهر رسالة تعلمك بذلك. بتخصيصه

 
 .عالهولتعديل بطاقات صعود الطالب إلى الحافالت، اتبع نفس الخطوات المذكورة أ

 

 ، اتبع الخطوات التالية:بعد أن تقوم بتعريف بياناتها لطباعة بطاقة صعود طالب معين أو مجموعة من الطالب إلى الحافلة
طباعة بيانات بطاقة صعود الحافالت له، يمكنك اختيار أكثر من طالب في نفس الوقت، تظهر انقر المربع المجاور للطالب المراد  .5

 :الرسالة التالية

 
 :كما يلير )نعم(، تظهر البطاقة انق .2

 
واسمه وسجله بية والتعليم التي يتبع لها ورقمه إدارة التر  تظهر، حيث الذي اخترتتعرض الصفحة بطاقة صعود الحافلة للطالب 

دراسي ورقم الحافلة والعام الوالمرحلة الدراسية المطبقة فيها رقم هاتفها و كاسمها ورقمها الوزاري المدني والبيانات المتعلقة بالمدرسة 
 .بصعود الطالب إلى الحافلة، كما تعرض تعليمات متعلقة بهاوالردود الخاصة 
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 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. إلخ صفحاته، بين والتنقل الشخصي حاسوبك في وحفظه ضمنه معين
 (.Word) أو( PDF) أو( Excel) مثل ملف نوع من بأكثر

 لطالب.وتسليمها يدويًا ل( لطباعة البطاقة انقر ) .3

 بطاقات الحافالت 1-5
التي  واألحياءواسم المدرسة فلة رقم الحاتحتوي ، و الفعالة البطاقات الخاصة بحافالت النقل المدرسيصفحة من طباعة تمكنك هذه ال

 انقر "بطاقات الحافالت"، تظهر الصفحة التالية: تخدمها.

 
ما تعرض قائمة الحافالت، ك المسؤول عنالمتعهد اسم و مدرستك واسمها تعرض الصفحة إدارة ومكتب التربية والتعليم اللذين تتبع لهما 

 .بالحافالت الفعالة ورقم لوحة كل منها
 

 ة حافلة معينة أو مجموعة من الحافالت، اتبع الخطوات التالية:لطباعة بطاق
 ، يمكنك اختيار أكثر من حافلة في نفس الوقت،جاور للحافلة المراد طباعة بطاقتهاانقر المربع الم .5

 انقر )طباعة(، تظهر البطاقة كما يلي: .2

 
 واسم المدرسة.تخدمها  التي اخترت وتحتوي رقم لوحتها واألحياء التي تعرض الصفحة بطاقة الحافلة

 ( لطباعة البطاقة.انقر ) .3
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 فترات االستحقاق 1-6
تمكنك هذه الصفحة من عرض فترات االستحقاق الخاصة بالنقل المدرسي كما قام مدير متابعة المتعهدين بتعريفها، وذلك بنقر "فترات 

 االستحقاق"، تظهر الصفحة التالية:

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

 وعدد أيام الدراسة اإلجمالية والفعلية والمالحظات، إن وجدت.  بالهجري والميالديالتسلسلي وتاريخا بدايتها ونهايتها 
 للرجوع إلى الصفحة السابقة، انقر )عودة(.
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 . التقارير2
تعديل بيانات ابعة سير عملية النقل في مدرستك من خالل عرض وطباعة عدة تقارير خاصة بتتبع عملية بمتخالل هذه الصفحة م من تقو 

نات مواقع سكنهم وعرض بيا المدرسي قوائم الطالب المتقدمين لخدمة النقلحافالت مدرستك وبيانات األسطول والطالب المنقولين بواسطتها، و 
 .إلخصعود الطالب إلى الحافالت،  بتفاصيل عملية قائمة، باإلضافة إلى ل الخاصة بهماومعلومات االتص
 على الشكل التالي: التقاريرتظهر صفحة 

 
 كيفية عرض وطباعة هذه التقارير موضحة في البنود التالية.

 تعديل بيانات الحافالت 2-1
 ، وذلكالمنطقة في الشركة يالتي قمت بإرسالها إلى مشرف مدرستك فالت النقل فيقائمة بطلبات تعديل بيانات حا وطباعة تقوم بعرض

 لتقوم بمتابعة حالة كل منها.
 لعرض التقرير وطباعته، اتبع الخطوات التالية:

 انقر "تعديل بيانات الحافالت"، تظهر الصفحة التالية: .5

 
 لمتعهد المرتبط بالمكتب واسم مدرستك.تعرض الصفحة إدارة ومكتب التربية والتعليم اللذين تتبع لهما مدرستك واسم ا

 رقم الحافلة، إذا أردت،اختر  .2

 انقر )عرض(، يظهر التقرير على الشكل التالي: .3
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 تعديل طلب فةإضا. 5التي قمت بإضافتها، كما هو موضح في بند " حافالت مدرستكيعرض التقرير قائمة بطلبات تعديل بيانات 

حيث تظهر معلومات كل من الحافالت كاسم المدرسة التي تتبع ، "الحافالت تعديل طلبات 8-5-5" المندرج تحت بند "حافلة بيانات
ت "قيد الدراسة" أو "مرفوض" أو لها ورقم لوحتها ونوعها ومعلومات الطلب كرقمه وتاريخه، باإلضافة إلى حالة الطلب سواء كان

 ( الموجودة أسفل عمود أي من هذه الحاالت لكل حافلة."مقبول" والتي تدل عليها إشارة )

 ( لطباعة التقرير.انقر ) .3

 توزيع طالب النقل المدرسي حسب األحياء السكنية 2-2
بحسب األحياء السكنية التي يتواجد فيها الطلبة، تك تستطيع عرض وطباعة تقرير بأعداد الطلبة الذين تم توزيعهم على حافالت مدرس

 وذلك باتباع الخطوات التالية:
 يظهر التقرير على الشكل التالي:"، توزيع طالب النقل المدرسي حسب األحياء السكنيةانقر " .5

 
ي السكني وخطي الطول المطبقة فيها وعنوانها من حيث الح كرقمها الوزاري والمرحلة الدراسية مدرستكيعرض التقرير بيانات 

 باألحياء السكنية وأعداد الطلبة المستحقين للنقل ممن يسكنوها.والعرض، كما يعرض قائمة 

 ( لطباعة التقرير.انقر ) .2

 ن للنقل المدرسيالطالب المتقدمو 2-3
في هذه الخدمة أو الذين ما  الذين تم شملهم مدرستكتستطيع عرض وطباعة تقرير ببيانات الطالب المتقدمين لخدمة النقل المدرسي في 

تزال حالة طلباتهم "قيد الدراسة"، أي لم يتم اتخاذ أي إجراء عليها بعد، ويمكنك عرض بيانات مواقع سكنهم ومعلومات االتصال الخاصة 
 للقيام بذلك، اتبع ما يلي: بهم وعرض عناوين مدارسهم.
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 التالية: ن للنقل المدرسي"، تظهر الصفحةانقر رابط "الطالب المتقدمو  .5

 
دارة ومكتب التربية والتعليم اللذين تتبع لهما.  يعرض التقرير اسم مدرستك وا 

 اختر الطالب، إذا أردت، .2

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

 

ونوع سكنه هاتف منزله وجوال ولي أمره  ارقمالمدني وصفه و  رقم سجله له، حيث يظهر يعرض التقرير اسم الطالب الذي اخترت
 اسم مدرستك وعنوان سكنه من حيث اسم الحي والشارعين الرئيسي والفرعي وخطي الطول والعرض الواقع فيهما، باإلضافة إلى

 ورقمها الوزاري وعنوانها من حيث شارعها وحيها السكني وخطي الطول والعرض.
 .في شريط األدوات استخدام األسهم الموجودةلب آخر بعرض بيانات طااالنتقال إلى في حال لم تختر طالب معين، يمكنك 

 ( لطباعة التقرير.انقر ) .3

 نسطول والطالب المنقوليبيانات األ 2-4
 :يمكنك إنشاء وطباعة تقرير ببيانات حافالت النقل المدرسي في مدرستك والطالب الذين يتم نقلهم بواسطتها، وذلك باتباع الخطوات التالية

 ن"، يظهر التقرير على الشكل التالي:ب المنقولي"بيانات األسطول والطالانقر  .5
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يعرض التقرير اسم مدرستك ورقمها الوزاري وعدد المقاعد الذي قام مسؤول النقل المدرسي في اإلدارة بتخصيصه لها، ورقم لوحة 

لصباح والظهر، كما يعرض والعدد الفعلي للطالب المنقولين وعدد المنقولين منهم في الردين األول والثاني في فترتي االحافلة 
 المجموع الكلي لهذه البيانات أسفل العمود الخاص بها.

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

 
  سخته ونسخة نظام التشغيل.قد يختلف وفقًا لنوع المتصفح الخاص بك ون الشريطمن الجدير بالذكر أن شكل 

. ولحفظه في المجلد ( يتم تفعيل البرنامج المسؤول عن فتح الملف لتتمكن من االطالع على محتواهOpen، انقر زر )الملفلعرض 
(. 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 فورًا.Save and open(، أو انقر )Save asة السهم ثم انقر )إشار 
 .(Cancelزر )

 ( لطباعة التقرير.انقر ) .2

 قائمة الصعود للحافلة/ المركبة 2-5
ت النقل المدرسي بعد أن قمت بتعريفها لهم بطاقات صعود الطالب المسجلين في مدرستك إلى حافالبيانات تقرير بيمكنك عرض وطباعة 

 مسبقًا، وذلك باتباع ما يلي:
 انقر "قائمة الصعود للحافلة/ المركبة"، تظهر الصفحة التالية: .5

 
دارة ومكتب التربية والتعليم اللذين تتبع لهما.  تعرض الصفحة اسم مدرستك وا 

 إضافة 5-5-5الفعالة التي قمت بإضافتها كما هو موضح في بند " تحتوي القائمة جميع حافالت مدرستك اختر الحافلة، إذا أردت، .2
 ،"مركبة/ حافلة
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 انقر )عرض(، يظهر التقرير على الشكل التالي: .3

 
ت بإصدار يعرض التقرير قائمة بأسماء الطالب المسجلين في المدرسة المختارة الذين تم شملهم في خدمة النقل المدرسي ثم قم

"، حيث يظهر لكل منهم اسمه ورقم سجله الحافالت صعود بطاقات 3-5بطاقات صعود الحافالت لهم، كما هو موضح في بند "
التي تشمل وقت الصعود،  المدني والحي السكني المتواجد فيه ورقم لوحة الحافلة التي يتم نقله بواسطتها وبيانات صعوده إلى الحافلة

 سواء صباحًا أو ظهرًا، والرد ورقم بطاقة الصعود.

 ( لطباعة التقرير.انقر ) .3

 التقرير الشهري للحافالت 2-6
 يمكنك متابعة سير عملية النقل في مدرستك من خالل عرض هذا التقرير الخاص بتقييمك لحافالت النقل المدرسي من حيث انتظامها

 .إلخالمالحظات عليها،  قولين فيها ونظافتها وأهموأعداد الطالب المن
 لعرض التقرير وطباعته، اتبع الخطوات التالية:

 انقر رابط "التقرير الشهري للحافالت"، تظهر الصفحة التالية: .5

 

افتها كما هو القائمة جميع حافالت مدرستك الفعالة التي قمت بإض تحتوي اختر رقم لوحة الحافلة التي تريد عرض تقريرها الشهري، .2
 "،مركبة/ حافلة إضافة 5-5-5موضح في بند "

( يوم، وذلك بنقر زر التقويم 31) أو تساوي أقل من تكونحدد تاريخي بداية ونهاية الفترة التي تريد عرض التقرير فيها على أن  .3
 خ" على التوالي،المخصص لكل منهما والمجاور لحقلي "من تاريخ" و"إلى تاري

 التقرير على الشكل التالي: يظهرانقر زر )عرض(،  .3
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ورقمها الوزاري والمرحلة الدراسية المطبقة فيها ورقم هاتفها  بتقييم الحافلة فيها واسم مدرستك قمتيعرض التقرير اليوم والتاريخ اللذين 

ورقم جواله وفيما إذا كانت الحافلة تقوم بالرد الثاني أم ال والعدد  ةاسم سائق الحافلة المختار ، باإلضافة إلى ونيوعنوان بريدها اإللكتر 
الفعلي للطالب المنقولين وعدد الطالب المنقولين في الرد األول والرد الثاني، إن وجد، ورقم لوحة الحافلة ورقم مسارها وعدد الطالب 

لخ، كما يعرض التقرير جدول ب وحافالت المدرسة، إتهم وعدد طالعلى طلباخدمة النقل المدرسي بعد أن وافقت  المشمولين في
كما هو موضح  مقسم إلى أعمدة تمثل أسئلة نماذج تقييم حافالت النقل المدرسي وصفوف تمثل إجاباتهم أسفل العمود المخصص له

 ، كما يظهر المجموع الكلي لمخالفات الحافلة."التقييمات 6-5-5" المندرج تحت بند "مركبة/ لحافلة تقييم إضافة. 5في بند "
 
 التالي: الشريط انقر زر )تصدير(، يظهر ،(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 

. 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، انSaveاالفتراضي المحدد لحفظ الملفات وبنفس االسم الخاص به، انقر )

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

 ( لطباعة التقرير.انقر ) .1
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