
 

 

وتجميع البيانات كانت النتائج  للبرنامج الصباحي  بعد مراجعة االستبيان الخاص بنقل الطالب

 كالتالي:

  بنسبة تصل إلى  الصباحرضا األسر عن موعد وصول الباص عند اخذ الطالب في

 .مهم أن التوقيت غير مناسب  %9 ورأىمناسب   59%

 67وضع مرضيًا لألسر بنسبة وعن موعد عودة الطالب بعد انتهاء الدوام فكان ال% 

 عدم مناسبة التوقيت  . %6مناسب إلى حد ما ورأى  %76 و مناسب

  وعن تعامل العامل أو العاملة مع الطالب فكانت األسر راضية حيث كانت النسب

 جيدة. %57ممتازة و  95%

  وعن حالة الحافالت التي تنقل الطالب أبدت األسر رضاها عن الحافالت بنسبة

 .دون المستوى %71متوسطة و %75جيدة و  %54و 45%

 تحليل النتائج:  
  رضاها عن موعد حضور الحافلة صباحه وعودته ظهرا.  األسر  معظمأبدت 

  .كانت نسبة رضا أولياء األمور عن طريقة تعامل العامل والسائق مرتفعة 

 

 مالحظات األسر :

  الحافالت.بتحديث طالبت بعض األسر 

 خل الحافالت )مع  العلم انه يوجد كاميرات داخل الحافالت(طلب تركيب كاميرات دا. 

 التوصيات:   
 .توسيع حجم الحافالت لتتسع لعدد اكبر في بعض المناطق 

 .زيادة عدد الحافالت لتشمل مناطق اكبر 

 .التأكيد على الصيانة الدورية للحافالت 
 

 

 

 

 

 

 



 

جميع البيانات فكانت وت  المسائيللبرنامج  بعد مراجعة االستبيان الخاص بنقل الطالب

 النتائج كالتالي:

  بنسبة تصل إلى  العصررضا األسر عن موعد وصول الباص عند اخذ الطالب في

 مهم أن التوقيت غير مناسب. %71مناسب ورأى   51%

  75وعن موعد عودة الطالب بعد انتهاء الدوام فكان الوضع مرضيًا لألسر بنسبة% 

حيث يتأخر عدم مناسبة التوقيت  %9مناسب إلى حد ما ورأى  %47مناسب و 

 .الباص عند عودته مساء

  وعن تعامل العامل أو العاملة مع الطالب فكانت األسر راضية حيث كانت النسب

 جيدة. %99ممتازة و  59%

  وعن حالة الحافالت التي تنقل الطالب أبدت األسر رضاها عن الحافالت بنسبة

 مستوى.دون ال %79متوسطة و %8جيدة و  %94و  49%

 تحليل النتائج:  
  عدد  وأبدىمساء وعودته  عصرارضاها عن موعد حضور الحافلة  األسر  معظمأبدت

 . لتأخر الحافلة في المساء امنهم عدم الرض

  .كانت نسبة رضا أولياء األمور عن طريقة تعامل العامل والسائق مرتفعة 

 

 مالحظات األسر :

  الحافالت. بتحديثطالبت بعض األسر 

 تركيب كاميرات داخل الحافالت )مع  العلم انه يوجد كاميرات داخل الحافالت( طلب. 

 توفير أجهزة تتبع للحافالت. 

 

 التوصيات:   
 .توسيع حجم الحافالت لتتسع لعدد اكبر في بعض المناطق 

 .زيادة عدد الحافالت لتشمل مناطق اكبر 

 يد على الصيانة الدورية للحافالت. التأك 
 

 

 

 

 

 


