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

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 

كما يمكنك إلغاء أي من ، واإلجراء المتخذ عليهالطلب حالة ومتابعة النقل المدرسي  طلب تسجيله في خدمةتقوم بتقديم كولي أمر طالب، 
سكن  بمواقعلمعلومات الخاصة تعديل بعض ا طلبات النقل التي تمت الموافقة عليها أو التي لم يتخذ عليها أي إجراء بعد، باإلضافة إلى

 .وتفاصيلها الجغرافية الطالب
 كما يلي: النقل المدرسيتظهر صفحة 

 
 انقر رابط "طالب النقل المدرسي"، تظهر الصفحة التالية:

 
يمكنك  رسي.وحالة النقل المد المدرسةاسم ، حيث يظهر لكل منهم التي تم ربط ملفك بهم كولي أمرهم تعرض الصفحة قائمة بأسماء الطالب

لطباعة القائمة، انقر رابط  استرجاع طلبات النقل التي لها حالة معينة باختيارها من القائمة المخصصة ليتم تحديث قائمة الطلبات تلقائيًا.
 (." ثم انقر )"

 ".التي تساعدك في معالجة طلبات النقل المدرسي من خالل هذه الصفحة بنقر " اإلرشاداتتستطيع عرض بعض 

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

: تعتبر هذه الحالة هي الحالة االفتراضية للطالب الذين لم يتم تقديم طلبات نقل لهم بعد، وتستطيع أن تقوم بطلب نقل غير مشمول -
 مدرسي لهم.

 الموافقة عليها.ب م مشرف النقل في المدرسةقا: يمكنك فقط إلغاء أي من الطلبات التي مشمول -

 .أو إلغائه أو تحديث البيانات الخاصة بهتقديمه ب قمت: يمكنك عرض الطلب الذي قيد الدراسة -

 لطلب النقل وتقديم طلب نقل مدرسي للطالب مجددًا. عرض سبب رفض مشرف النقل في المدرسة: تستطيع مرفوض -

 درسي للطالب مجددًا.: تستطيع فقط أن تقوم بطلب نقل مملغي -
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ويمكنك عرض سبب رفض مشرف النقل في المدرسة لطلب نقل مدرسي معين حالته "مرفوض"، وذلك بنقر رابط "سبب الرفض" المجاور له، 
 يظهر على الشكل التالي:

 

تك عليه. للرجوع إلى العرض فقط، حيث لن تتمكن من إدخال تعديال لغاية لطلب النقل المدرسيرفض مشرف النقل تعرض الصفحة سبب 
 الصفحة السابقة، انقر زر )عودة(.

 تناقش البنود التالية كافة العمليات التي يمكنك القيام بها بالتفصيل.

 طلب نقل. 1
قام مشرف تقوم من خالل هذه الصفحة بتقديم طلب نقل مدرسي لطالب معين في حال كانت أول مرة يتم فيها تقديم طلب نقله أو في حال 

دخال بقمت أنت أو هو برفض طلب نقله مسبقًا أو  ي المدرسةالنقل ف حداثيات الموقع السكني بشكل دقيق وا  إلغائه، وذلك بتحديد معلومات وا 
 .االتصال الخاصة بالطالبمعلومات 

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

 

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

 تجدر اإلشارة إلى أنه قد تظهر بيانات في بعض الحقول في حال تم تعريفها مسبقًا، ويمكنك تعديلها. لطباعة الطلب، انقر زر )طباعة(.
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 :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 ولح الخريطة لتقريب -

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

 تريد.

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

 بخطي الممثل الجغرافي موقعها إحداثيات وتظهر ارية التي قمت باختيارهاتظهر إشارة على الخريطة باللون األحمر فوق المنطقة اإلد
 .والعرض بشكل تلقائي في المكان المخصص لهما الطول

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

 ،وتحديث المكان على الخريطة تبعًا له تم استرجاع المدن أو القرى التابعة له في القائمة المخصصةاختر المركز اإلداري، ي .3

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

 :رى"، يظهر الحقل التالياختر الحي، يتم تحديث المكان على الخريطة تبعًا له، وفي حال اخترت "أخ .6

 

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

 اختر نوع السكن، .8

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

 أدخل رقم هاتف المنزل، ..5

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

 لتالية:انقر زر )موافق(، تظهر الرسالة ا .52

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

إرسال طلب تسجيل الطالب في خدمة النقل المدرسي إلى تم ن "غير مشمول" إلى "قيد الدراسة" و تغيرت حالة النقل الخاصة بالطالب المختار م
 ."إلغاء طلب نقل .3بند "ي كما هو موضح ف الطلبويمكنك إلغاء  مشرف النقل في المدرسة ليقوم بالموافقة عليه،

 عرض بيانات طلب نقل. 2
 وذلك باتباع ما يلي:التي حالتها "قيد الدراسة"،  طلبات النقل المدرسيتستطيع من خالل هذه الصفحة عرض بيانات أي من 

 اختر حالة النقل "قيد الدراسة"، يتم استرجاع الطلبات المطابقة لها، .5
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 لطالب الذي تريد، تظهر الصفحة التالية:اسم قر رابط "عرض" المجاور الان .2

 

بيانات الموقع السكني للطالب  تعرض كما هاتفها والحي المتواجدة فيه، ورقم المدرسة واسم هويته ورقم المختار الطالب اسم الصفحة تعرض
 .العرض فقط ولن تتمكن من تعديل أي منها لغايةهر هذه البيانات وبيانات االتصال الخاصة به كما قمت بإدخالها عند تقديم الطلب. وتظ

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

 إلغاء طلب نقل .3
ين لم يقم مشرف النقل في المدرسة الذين تم شملهم في النقل المدرسي أو الذإلغاء أي من الطلبات الخاصة بالطالب ألسباب معينة يمكنك 

 ، وذلك باتباع الخطوات التالية:باتخاذ أي إجراء على طلبات النقل الخاصة بهم بعد أن قمت بتقديمها
 يتم استرجاع الطلبات المطابقة لها، ،أو "قيد الدراسة" اختر حالة النقل "مشمول" .5

 ي النقل المدرسي، تظهر الرسالة التالية:انقر رابط "إلغاء" المجاور للطالب الذي تريد إلغاء شمله ف .2

 

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

أو تم إلغاء شمل الطالب في خدمة النقل  في حال كانت حالته "قيد الدراسة" المدرسي النقل طلب إلغاء تمو  "ملغي" إلى النقل حالة تغيرت
 ."نقل طلب. 5" بند في المذكورة الخطوات باتباع مجدداً  نقل طلب تقديم مكنكوي المدرسي في حال كانت حالته "مشمول".
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 تحديث البيانات .4
حداثيات الموقع السكني ومعلومات االتصال الخاصة  الذين لم يقم مشرف النقل في  بالطالبكما ذكر مسبقًا، يمكنك تحديث معلومات وا 

 ، وذلك باتباع الخطوات التالية:إجراء على طلبات النقل الخاصة بهم بعد أن قمت بتقديمهاالمدرسة باتخاذ أي 
 اختر حالة النقل "قيد الدراسة"، يتم استرجاع الطلبات المطابقة لها، .5

 انقر رابط "تحديث البيانات" المجاور للطالب الذي تريد، تظهر الصفحة التالية: .2

 

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

 لطباعة طلب النقل المدرسي، انقر زر )طباعة(. ."طلب نقل. 5بند "طلب نقل مدرسي المذكورة في 
 أدخل التعديالت التي تريد على أي من البيانات الظاهرة، .3

 التالية: رسالةالانقر زر )موافق(، تظهر  .3

 

 تعلمك بنجاح عملية التعديل. انقر )نعم(، تظهر رسالة .1
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