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 إدارة الصحة املدرسية بالصحة العامة مبكة املكرمة
 



 إدارة الصحة املدرسية بالصحة العامة مبكة املكرمة
 

 ستتْٚ العسض

املسشد الصشٕ  مَاو  . 

٘ٔتيؿٔر املَاو آل  . 

 المهام االجراءات التنفيذية

1 

2 

3 

4 

1 2 3 5 4 

1 2 3 5 4 

1 2 3 4 

1 2 3 



 باملدرسةمهام املرشد الصحي 

 بسامر الصش٘ املدزضٔ٘ ذات األّلْٓ٘تيؿٔر 

 مع اذتاالت الطازٜ٘ ّاضتدعاٛ الؿسٓل املطعـالتعامل 

 .املعدٓ٘  االتاذتالتعامل مع 

 لتيؿٔر مَاو الؿسٓل الصاٜس مً املسكص الصشٕ للندزض٘ التيطٔل 

 .ّتسشٔح أعطاَٜا يف املدزض٘دتي٘ الصش٘ زٜاض٘ 

1 

2 

3 

4 

5 



 باملدرسةمهام املرشد الصحي 

التعاٌّ مع معلنٕ املدزض٘ يف تؿكد اليعاؾ٘ الشدصٔ٘ 

 للطالب ّمتابع٘ ضلْكٔاتَه الصشٔ٘

 الطالببني متابع٘ ضشآا العيـ 

تيؿٔر بسامر التْعٔ٘ ّالتجكٔـ الصشٕ ّبسامر تعصٓص 

 . الصش٘

6 

7 

8 



 باملدرسةمهام املرشد الصحي 

املشكالت ّاالضَاو يف كشـ  علننياملمالسعات  ضتكبالا

 .البٔٝ٘ املدزضٔ٘ب الصشٔ٘ لدٚ الطالب أّ يف

الصش٘ املدزضٔ٘ ّإعداد ّالتعلٔنات ارتاص٘ بارتطط تيؿٔر 

 .اارتطْات التيؿٔرٓ٘ هل

 .ذات العالق٘املشازك٘ يف االدتناعات ّاليدّات ّاملؤمتسات 

 .٘زؾعَا للذَات املعئّالتكازٓس الدّزٓ٘ إعداد 

9 

10 

11 

12 



 خطْات املشازك٘ يف تيؿٔر الربامر الصشٔ٘ باملدزض٘

 ٙالربىامر ستتْٚتلكٕ التدزٓب ّاالطالع عل. 

 الْثاٜل/  األدل٘اضتالو  . 

 (.الطالب – املعلنني)الربىامر باملدزض٘ ىشس مؿَْو 

 للربىامرالؿٝ٘ املطتَدؾ٘ حتدٓد. 

للطالب أىشط٘ الربىامر  يؿٔربتللبدٛ  الرتبّْٖ الكادز  الصشٕ الؿسٓل مع  التيطٔل. 

 مع الؿسٓل الصشٕاملياضب  الْقت حتدٓدّ املكاٌجتَٔص. 

 ّإٌ ّدد الكبلٕالتكٔٔه »اضتنازات أّ ,  التْضٔشٔ٘ للطالب اليناذزتْشٓع العٔيات أ. 

 للذَات املعئ٘ الدّزٓ٘ التكازٓسزؾع  . 



 .زشاق٘مبادزٗ 1.

يف  األضااااياٌاملبااااادزٗ الْطئاااا٘ للْقآاااا٘ مااااً تطااااْ   2.

 .املداز  االبتدأٜ٘

 .التطعٔناتاضتكنال 3.

 .التدخنيمطح 4.

 .مؤشس كتل٘ ادتطهمطح 5.

 .البٔٝ٘ املدزضٔ٘ تؿكد 6.

 .املكصـ املدزضٕتؿكد 7.

 األّلْٓ٘  ذات املدزضٔ٘ تيؿٔر بسامر الصش٘ : املَن٘ األّىل 



 مبادزٗ زشاق٘يف اإلدساٛات التيؿٔرٓ٘ للنسشد الصشٕ 

 الْعٕ الصشٕزؾع 

 تْؾري البٔٝ٘ الداعن٘

 املدزض٘تعبٝ٘ اضتنازٗ 

 1 معسؾ٘ سذه املشكل٘

2 

3 

4 



 بأمساٛ الطالب  قْاٜهّضع 1.

 .عٔادٗ مدزضٔ٘/ مياضب يف املدزض٘  مكاٌتْؾري 2.

 .الالشم٘ للكٔاضات املتعلك٘ بالطني٘ مً املسكص الصشٕ األدَصٗاضتالو 3.

بالتيطٔل مع سطب عدد الطالب يف املدزض٘ ألخر الكٔاضات ّضع ددّل٘ 4.

 .املسكص الصشٕ 

 .أثياٛ عنلٔ٘ أخر الكٔاضات يف املدزض٘مساؾك٘ الؿسٓل الطيب 5.

 .مً الكٔاضات املدّى٘ مً قبل الؿسٓل الطيباالستؿاظ بيطد٘ 6.

 ( .ّؾل ىعاو اإلسال٘)اذتاالت املكتشؿ٘ إىل املساكص متابع٘ إسال٘ 7.

 .الطبٔ٘ عً اذتاالت املكتشؿ٘ ّكٔؿٔ٘ التعامل معَا التكازٓسجتنٔع 8.

 . الطالبأضسٗ التْاصل مع 9.

 :  أولا 

 المرشد الصحي دور 
 في معرفة 

 حجم المشكلة



 :  ثانياا 

 المرشد الصحي دور 
 في رفع

 الوعي الصحي

 .لبكٔ٘ املعلنني يف املدزض٘املبادزٗ شسح 1.

 .الربىامر للنعلنني ّالطالبتْشٓع مْاد 2.

املعازف ّالتْدَات ّالطلْكٔات الصشٔ٘ إٓطاح  3.

   :ٍّٕبادزٗ لل

 الطني٘
 الػراٛ الصشٕ

 الْشٌ املجالٕ

 مصادز الطاق٘

 اليشاط البدىٕ



 :  ثالثاا 

 المرشد الصحي دور 
 في توفير

 البيئة الداعمة

 

 ٘املدزضٕاملكصـ متابع. 

 ٙاملكصـسٔال آزاٛ الطالب االطالع عل. 

 ٘الطعاوّدبات لتياّل تْؾري مكاٌ ستاّل. 

 ٙاإلؾطاز الصباسٕالتأكٔد عل. 

 الصشٕزتطه الطبل تْشٓع. 

 البدىٕ اليشاطشتصص ملصاّل٘ مكاٌ تْؾري. 



 ٗأضبْعني تكسٓبا كل تعبٝ٘ اضتناز. 

 مً الينْذز بصْزٗاالستؿاظ. 

 للطبٔب أّ املنسض يف املسكص تطلٔه الينْذز

 .الصشٕ

 :  رابعا

 المرشد الصحي دور 
 في تعبئة

 استمارة المدرسة



 الْطئ٘ للْقآ٘ مً املبادزٗ يف اإلدساٛات التيؿٔرٓ٘ للنسشد الصشٕ 

 األضياٌتطْ  

 ألّلٔاٛ األمْز ّجتنٔعَا( طلب مْاؾك٘ ) إزضال منْذز  . 

 املعبأٗ مً قبل أّلٔاٛ األمْز( طلب مْاؾك٘ )تصّٓد الؿسٓل الصشٕ بيناذز. 

 ٌاملياضب لتيؿٔر اليشاطجتَٔص املكا. 

 سطب اليشاط املتؿل علُٔالؿٝ٘ املطتَدؾ٘ جتنٔع. 

 مَن٘ الؿسٓل الطيب تطَٔلاملشازك٘ يف. 

٘املكتشؿ٘ إىل املساكص أّ امليشأٗ الصشٔ٘ اليت اختازٍا ّلٕ األمسإسال٘ اذتاالت  متابع. 

 ٘ٔعً اذتاالت املكتشؿ٘ ّاليت مل ٓته االىتَاٛ مً اإلدساٛ الْقاٜٕ متابع٘ التكازٓس الطب

 .  ّالعالدٕ هلا

 داخل املدزض٘ مجل السضه ّمعسض مصػس ّالتعلٔه اليشطبأىشط٘ التْعٔ٘ الصشٔ٘ الكٔاو 

 داخل املدزض٘ ّاملتابع٘ بامليصلالؿسشاٗ ّاملعذٌْ تؿعٔل اضتدداو. 



اضتكنال يف اإلدساٛات التيؿٔرٓ٘ للنسشد الصشٕ 

 التطعٔنات

إدساٛ مْاعٔد عً لإلعالٌ للندزض٘ الصاٜس الؿسٓل مع التيطٔل  

 . اإلدساٛات ّاضتكنال التطعٔه

التطعٔه ضٔشنلَه الرًٓ الطالب بأمساٛ قاٜن٘ جتَٔص .   

٘التطعٔه علٙ مْاؾكتَه ّأخر األمْز أّلٔاٛ شتاطب . 

املدزض٘ يف ٓته التطعٔه كاٌ إذا املياضب املكاٌ تْؾس مً التأكد   

 متابع٘ للطالب املطعنني ّغري املطعنني لتطعٔنَه مع  ضذلّضع

 .عً التطعٔهاملتدلؿني 



 مطح التدخنييف اإلدساٛات التيؿٔرٓ٘ للنسشد الصشٕ 

 الطاد  الصـ) صـ كل يف الطالب أعداد حتدٓد1.

 .(املتْضط الجالح ّالصـ االبتداٜٕ

 .املطح إدساٛ لكٔؿٔ٘ تدزٓبٔ٘ ّزش٘ سطْز2.

 .املطح إدساٛ كٔؿٔ٘ علٙ املعلنني تدزٓب3.

 املطتَدؾني للطالب االضتبٔاٌ تعبٝ٘ كٔؿٔ٘ شسح4.

 .إلكرتّىًٔا

 .احملدد بالْقت االضتبٔاٌ تيؿٔر يف البد5ٛ.



 مطح مؤشس كتل٘ ادتطهيف اإلدساٛات التيؿٔرٓ٘ للنسشد الصشٕ 

الصشٔ٘ باملساكص ضتكاو اليت التدزٓبٔ٘ الدّزات سطْز. 

الطالب بأمساٛ قْاٜه ّضع. 

مدزضٔ٘ عٔادٗ / مياضب مكاٌ تْؾري. 

الصشٕ املسكص مً األدَصٗ اضتالو. 

املسكص ّتصّٓد املدزض٘ يف الطالب عدد سطب الكٔاضات ألخر ددّل٘ ّضع 

 .برلك الصشٕ

٘ارتاص٘ الشسّط ّتيؿٔر للعٔادٗ الطالب دخْل تيعٔهّ الطيب الؿسٓل مساؾك 

   .بالكٔا 

الطيب الؿسٓل قبل مً املدّى٘ الكٔاضات مً ىطد٘ علٙ اذتصْل. 



 بتؿكد البٔٝ٘ املدزضٔ٘ارتاص٘ اإلدساٛات التيؿٔرٓ٘ 

( املدزضٔ٘ البٔٝ٘ مؿسدات ,الشسب مٔاِ) تؿكد 

٘ٝالراتٔ٘ السقاب٘ اضتنازٗ تعب. 

باملالسعات الصشٕ املسكصّ املدزض٘ إدازٗ إبالؽ   

٘الصاٜس املدزضٔ٘ الصش٘ ؾسٓل مساؾك. 

٘باملدزض٘ البٔٝٔ٘ املشاكل إصشاح متابع . 

٘علَٔا مالسع٘ أٖ عً ّاإلبالؽ الطالب ضلْكٔات مساقب. 

ٛالطالب لدٚ ّاالدتناعٔ٘ اليؿطٔ٘ بادتْاىب االزتكا 



 بتؿكد املكصـ املدزضٕارتاص٘ اإلدساٛات التيؿٔرٓ٘ 

٘الشَادات »  العاملني ّمتابع٘ , املدزضٕ كصـامل مساقب 

 .«الصشٔ٘

٘ٝالراتٔ٘ السقاب٘ اضتنازٗ تعب. 

باملالسعات الصشٕ املسكصّ املدزض٘ إدازٗ إبالؽ . 

٘الصاٜس املدزضٔ٘ الصش٘ ؾسٓل مساؾك. 

ٕ٘املدزض باملكصـ املتعلك٘ تشكالّامل دالؿاتامل متابع . 

ّالػري املتذْلني الباع٘ قبل مً املكدم٘ األطعن٘ مليع التيطٔل 

 .الصشٔ٘ للسقاب٘ خاضعني



 .زشاق٘مبادزٗ 1.

يف  األضااااياٌاملبااااادزٗ الْطئاااا٘ للْقآاااا٘ مااااً تطااااْ   2.

 .املداز  االبتدأٜ٘

 .التطعٔناتاضتكنال 3.

 .التدخنيمطح 4.

 .مؤشس كتل٘ ادتطهمطح 5.

 .البٔٝ٘ املدزضٔ٘ تؿكد 6.

 .املكصـ املدزضٕتؿكد 7.

 األّلْٓ٘  ذات املدزضٔ٘ بسامر الصش٘ بكرا اىتَٔيا مً تيؿٔر   



 ّاضتدعاٛ الؿسٓل املطعـاذتاالت الطازٜ٘ التعامل مع : الجاىٔ٘ املَن٘ 

االطالع علٙ أكجس اذتاالت اإلضعاؾٔ٘ : أّاًل 

 .ّددتاىتشازًا يف املدزض٘ ّمعسؾ٘ أضبابَا إٌ 

   الْقآ٘ مً سدّخ اإلصابات اإلضعاؾٔ٘: ثاىًٔا

 كٔؿٔ٘ التعامل مع اذتاالت الطازٜ٘ : ثالجًا 



 باملدزض٘اذتاالت املعدٓ٘ التعامل مع : الجالج٘ املَن٘ 

 ٘كالعصل مً األمساض املعدٓ٘  للْقآ٘إدساٛات عام. 

 شتاطب٘ املسكص الصشٕ , ّّلٕ أمس الطالب. 

 ُٜعدو الطناح للطالب مبدالط٘ الطالب ؛ ستٙ شؿا. 

 ٘لألمساض األكجس علٙ أٍه األعساض التعسف ستاّل

 . الطالببني شْٔعًا 



مً  الصاٜسالؿسٓل الصشٕ التيطٔل لتطَٔل مَن٘ : السابع٘ املَن٘ 

   املسكص الصشٕ

 املدزض٘إدازٗ إبالؽ ّاملسكص الصشٕ مع ّالتيطٔل التْاصل. 

 امليؿرٗ يف املدزض٘ ملؿات األىشط٘ حتطري. 

 ّإطالع الؿسٓل الصاٜس علَٔا اليت حتتادَا املدزض٘  األّلْٓاتحتدٓد. 

 الصاٜسالؿسٓل ّمساؾك٘ اضتكبال. 

 ٘اتضتنازاالالربامر ّأخر ىطد٘ مً بتعبٝ٘ اضتنازات املشازك . 

 َابإدازٗ املدزض٘ تصّٓد ّ .عً الصٓازٗ  تكسٓسإعداد. 

   املكتشؿ٘ يف املدزض٘ متابع٘ سل املشكالت  . 

 المركز الصحي



 باملدزض٘زٜاض٘ دتي٘ الصش٘  :ارتامط٘ املَن٘ 

 :باملدزض٘الصش٘ ؾسٓل دتي٘  تشكٔل 

 
اللذي٘ دّزًٓا ّتدٌّ األعنال ّاألىشط٘  جتتنع•

الصشٔ٘ ّاالقرتاسات يف ضذل املسشد الصشٕ 

 .ّتعسض علٙ مدٓس املدزض٘ ّالؿسٓل الصاٜس



اليعاؾ٘ التعاٌّ مع املعلنني يف متابع٘ : الطادض٘ املَن٘ 

 باملدزض٘الطلْكٔات الصشٔ٘  ّتؿكدالشدصٔ٘ 
 

 ّمبادئ اليعاؾ٘ الشدصٔ٘ الطلْكٔات الصشٔ٘ االطالع علٙ أٍه. 

 علٙ ٍرِ الطلْكٔات ّاملبادئ ملساقبتَا  ّتدزٓبَهاملدزض٘ معلنٕ إطالع

 .  للطالبّتعلٔنَا 

 ّتعلٔنَه الطلْكٔات الصشٔ٘ تجكٔـ الطالب. 

 للنتابع٘ مع مشازك٘ املعلننيْٓمٕ أّ أضبْعٕ  ددّلّضع. 

 ٗارتطْات الختاذ الطالب ميازضَا عً أٖ ضلْكٔات خطريٗ  اإلبالؽضسّز

 .الالشم٘



 بني طالب املدزض٘ساالت ضشآا العيـ متابع٘ : الطابع٘ املَن٘ 

( .إٌ أمكً)بني الطشآا ّاملعتدًٓ عيد سدّخ العيـ  الؿصل 

 ّٗٛتكدٓه الدعه طنأى٘ األطؿال املعسضني للعيـ ّلإلضا

املسشد الطالبٕ ّالكْادز الرتبْٓ٘ داخل مبشازك٘ اليؿطٕ 

 .املدزض٘ 

   ٕيف اكتشاف ساالت العيـ مشازك٘ املسشد الطالب  .

 .األٍل يف ذلكمع ّالتيطٔل 

 ّمتابعتَا بشكاّٚ الطالب االٍتناو. 

 ٗعً اإلصابات ادتطدٓ٘ للطالب ّخاص٘ اإلبالؽ ضسّز

 .  املتكسزٗ أّ أٖ تػريات ٍام٘ يف ضلْكٔاتَه



 ّٕإسالتَا للنسشد الطالبٕ مالسعات املعلنني تلك. 

 ّ٘خاص٘ للرًٓ ٓشكٌْ بؿشص الطالب بشكل دّزٖ املطاٍن

 .مً مشاكل ىؿطٔ٘ أّ ضلْكٔ٘ 

  ٓعاىٌْ مً اضطَاد ّمشاكل لرًٓ اخاص للطالب  ضذلعنل

 .ىؿطٔ٘ أّ ضلْكٔ٘

 ٙداخل املدزض٘  ّإجيابٔ٘مياضب٘ إجياد بٔٝ٘ ىؿطٔ٘ العنل عل. 

 اليؿطٔ٘ ّبسامر الكشـ تيؿٔر بسامر الصش٘ املشازك٘ يف

املبكس ّاألىشط٘ التْعْٓ٘ ارتاص٘ باذتد مً العيـ ّاإلٓراٛ 

 .ضد لألطؿال



بسامر التْعٔ٘ ّالتجكٔـ الصشٕ ّبسامر تيؿٔر : الجامي٘ املَن٘ 

 باملدزض٘تعصٓص الصش٘ 

 إدساٛات التْعٔ٘ ّالتجكٔـ الصشٕ: أّاًل 

 ٙالتجكٔـ الصشٕ يف اجملتنع املدزضٕ زتاالتاالطالع عل 

 ٙالتجكٔـ الصشٕ قيْاتاالطالع عل  . 

 التْعْٓ٘ ّالتجكٔؿٔ٘ الصشٔ٘بأٍه املْاضٔع اإلملاو.   

 مً لدَٓه عْامل ّالرتكٔص علٙ  .الؿٝات املطتَدؾ٘حتدٓد

 . خطْزٗ



 بسامر تعصٓص الصش٘  : ثاىًٔا 

 .  الدّزات التعسٓؿٔ٘ ّالتدزٓبٔ٘ امليؿرٗ ألٖ بسىامر  سطْز: أ 

 املعئ٘مع املسكص الصشٕ  ّادتَات األخسٚ  التيطٔل: ب 

املعلنني ّالكْادز الرتبْٓ٘ لٔطاٍنْا يف  بتدزٓباملشازك٘ : ز 

 تطبٔل الربىامر 

 :  ارتطْات التالٔ٘ الربىامر  ّذلك ّؾكًا املشازك٘ يف تيؿٔر : د  

 . 



ّاالضَاو يف كشـ  علننياملضتكبال مالسعات ا: التاضع٘ املَن٘ 

 املدزضٔ٘البٔٝ٘ ب املشكالت الصشٔ٘ لدٚ الطالب أّ يف

 اضتبٔاٌ للنعلنني ّالطالب. 

 متابع٘ معادت٘ املالسعات. 

 ضذل للنعادتات اليت متت. 



 بالصش٘ املدزضّٔ٘التعلٔنات ارتاص٘ ارتطط تيؿٔر : العاشسٗ املَن٘ 

 ٕالتْدَٔات بّإبالؽ إدازٗ املدزض٘ , مً اإلدازٗ املعئ٘ارتطابات ّالتعلٔنات ّارتطط تلك

التيطٔل مع الكْادز العامل٘ يف املدزض٘ لتيؿٔر ٍرِ ّ, للتيطٔل ّاذتصْل علٙ الدعه  

 .ارتطط

٘برلكخاص  ضذل املَاو ّالتعلٔنات ّسؿغ التعامٔه ّارتطط يف ددّل. 

 داخل املدزض٘ لتيؿٔر ما ٓسد مً تعلٔنات ّخطط ّالتيطٔل مع ارتطْات التيؿٔرٓ٘ إعداد

 .اإلدازٗ ّاملعلنني ّالطالب 

 سطب تازٓذ ّزّدٍاددّل٘ شمئ٘ للتيؿٔر ّضع. 

٘مطتْٚ التيؿٔر ّااللتصاو بالتعلٔنات ّارتطط ّإبالؽ مً ٓلصو بأٖ مالسعات متابع. 



 االدتناعات ّاليدّات ّاملؤمتسات ملشازك٘ يف سطْز ا: اذتادٓ٘ عشس املَن٘ 

 .. مع إدازٗ املدزض٘بالتيطٔل •

 للذَات املعئ٘التكازٓس ّزؾعَا اعداد : عشس الجاىٔ٘ املَن٘ 
 .تيؿر عنال اليت ختصٔص ضذالت لألىشط٘ ّاأل•

 تؿسٓؼ ّجتنٔع البٔاىات. 

 املعئ٘ كتاب٘ التكازٓس ّزؾعَا للذَات. 



 شكراً لحسن استماعكم


