
احصائيات



@services_mu

النقــل الجــامعـي

عدد رحالت األنشطة والتطبيق الميداني

مستوى خدمات األنشطة والتدريب الميداني

خدمات اضافية

نقل طالب وطالبات ذوي
االحتياجات الخاصة

عدد الكيلومترات المقطوعة
6750000

خدمة مبادرون
16بالغ

km

1الحوادث

7380

المجمعة

رحلة
2100

رماح
حوطة سدير

الزلفي
الرياض

القصيم
الغاط

طالبة يوميًاالطالبات المنقوالت

مدارس - مستشفيات - معاهد - مراكز

۱٤۳۹ - ۱٤٤۰ھـ
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الصيانة

الزيوت
6320

الصيانة الطارئة
320 سيارة

الصيانة اإلعتيادية
400 سيارة

البطاريات
620

الفالتر
640

الغسيل
1420

نقل المركبات
28

تغيير االطارات
1280

خدمات
الورشة المتنقلة

74

340المحروقات
الف لتر

2الـحــوادث
حوادث

820التفـاويـض
تفويض مروري

احصائيات «إدارة الحركة»
۱٤۳۹ - ۱٤٤۰ھـ

@services_mu



الخدمــات المســـانـدة
استقبال

من المطار

وحدة متابعة التقلبات الجويةمتابعة مواقع النقل الرقمية

تتبع رقمي
للمركبات

تتبع رقمي
لحافالت النقل

نقل
األنشطة الطالبية

نقل
األثاث والمستلزمات

تقييم منوحدة آمن
خالل األجهزة الذاتية

تنقالت منسوبي
ومنسوبات الجامعة

@services_mu

19

1080

5025

0

174
720

179
%70

84

ساعة
حاالت التعليق

1 1
حاالت التعليق

الجزئي

3
البالغات

4320
ساعة مراقبة

حالة
متابعة رقمية

منصة إدارة
المخاطر

188

4
االنذارات الواردة

۱٤۳۹ - ۱٤٤۰ھـ

613
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عدد البطاقات
التوعوية

46

الجهات المشاركة
30

طالب مدارس التعليم العام
87 طالب

الزائرون
438

عدد األفالم
التوعوية

4

الزائرات
122

الزيارات والضيوف
14

اللوحات والمنشورات
التوعوية

16

إسعافات أولية

تعامل مع األخطار

التوعية العامة

طالب المجتمع الخارجي

سائقو الحافالت

سائقو مركبات الجامعة

طالب الجامعة
46 طالب 

حوادث

نــادي ســـالك
۱٤۳۹ - ۱٤٤۰ھـ

@services_mu

البرامج
التوعوية







@services_mu

المشاركات
المجتمعية

اليـوم العـالمي للمـرأة

اليوم العالمي لألرصاد

اليـوم العالـمي للطـفل

اليــوم العالـمـي للســعادة

اليوم العالمي للدفاع المدني

مبادرة أبناؤنا أمانة

الملتقى التوعوي ألندية
السالمة المرورية

مؤتمر السالمة المرورية

۱٤۳۹ - ۱٤٤۰ھـ
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المـبــادرات الممـيـزة
أصدقاء الخدمات

أبناؤنا أمانة

منصة إدارة المخاطر

رسائل سفير مبادرة جامعة بال حوادث

١٠٠ مليون من اآلمان والسالمة
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