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 مقدمة

 احلمد هلل رب العاملني والصالة والسالم على نبينا حممد وعلى آله وصحبه وسلم ، أما بعد: 

أن فانطالًقا من أولويات مقاصد التعليم بناء الشخصية املتكاملة للمتعلم من اجلوانب التعليمية و الصحية والنفسية واالجتمـاعـيـة و ـيـ                                

التعليم أ د املؤسسات الوطنية اليت اهتمت مبوضوع الصحة املدرسـيـة مبـا  ـقـ  صـحـة وسـالمـة امـتـمـق وأـقـدمـه   فـقـد أ نشـ ـت                                              

/ 6بتاريـخ     471691151هـ، بقرار وزير التعليم  رقم 1447/  1/  52( وأاريخ  55)  رقم الوزراء جملس قرار على بناء املدرسية الصحية الشؤون إدارة

التـعـلـيـم      وزارة يف املعنية اجلهات املدرسية، مق الصحة جمال يف واإلدارية الرتبوية اجلوانب خيص فيما والتنسي  اإلشراف هـ ، لتتوىل1447/ 11

 املدارس.  يف املدرسية الصحة أنفيذ نشاط وأسهيل الصحة ووزارة

تـهـدف   أسـ  نقدم اخلطة املشرتكة إلدارة الشؤون الصحية املدرسية بوزارة التعليم و اإلدارة العامة للصحة املدرسية بوزارة الصحة ، وبراجمها اليت               

الصـحـيـة بـيـنـهـم واملـمـارسـات السـلـوكـيـة                       الـقـقـافـة     ونشـر  األجـيـال   صـحـة   امتمق املدرسـي وتـتـد لـ ـسـرة وأـهـدف إىل أـعـزيـز                      

شاركـة  بي ة مدرسية معزز للصحة، وأنمية وإكساب املهارات الالزمة لتجويد األداء، وحتفيز امل            يف الشامل مبفهومها بالصحة التمتق من تكنهم اليت

 امتمعية، واستقمار وسائل التواصل االجتماعي يف كل ما يعني على حتقي  الصحة املدرسية والصحة العامة.

اعتنت اخلطة بتحقي  األهداف ومواكبة املستجدات واملتغريات احلالية واملستقبلية وأوفري مجيق املتطلبات هلا، واهتمت بتحسني عمـلـيـات                       

 املتابعة والتقويم ل داء ملعرفة الفجوات وأصحيح أي خلل يف األداء.

 نسأل اهلل التوفي  والسداد،،        
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 اخلطة التشغيلية إلدارة الشؤون الصحية املدرسية
 هـ0440للعام الدراسي  

 اهلدف العام:

 أعزيز السلوك الصحي والبدني للمجتمق املدرسي يف ضوء اسرتاأيجية اللجنة الوطنية للصحة املدرسية. 

 

 مهام ومسؤوليات إدارة الشؤون الصحية املدرسية:

 مـق    املشاركة يف أنفيذ اخلطط والربامج املشرتكة يف جمال الصحة املدرسية من النوا ي التعليمية والرتبوية والتدريبـيـة والصـحـيـة مبـا يـتـوافـ                               .1

 االسرتاأيجيات اليت أضعها اللجنة الوطنية للصحة املدرسية.

ال  جمـ   التنسي  مق اإلدارة العامة للصحة املدرسية بوزارة الصحة واجلهات املختصة بالوزارة وخارجها لتقديم برامج أدريبية وأققيفية أـوعـويـة يف                .5

 الصحة املدرسية للطالب والطالبات واهلي ة التعليمية واإلدارية.

 أطبي  وحتقي  معايري اجلودة يف أعمال الشؤون الصحية املدرسية على مستوى اإلدارات التعليمية يف املناط  واحملافظات. .4

 العمل مق اجلهات ذات العالقة يف الوزارة وخارجها حلل املشكالت البي ية والصحية املتعلقة باملدارس ومتابعة أنفيذها. .4
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 مؤشرات األداء املرتبطة باألهداف العامة لإلدارة أهداف اإلدارة املرتبطة باألهداف االسرتاتيجية األهداف االسرتاتيجية لوزارة التعليم م

1 
أعزيز قدرة نظام التعليم والـتـدريـب لـتـلـبـيـة                

 متطلبات التنمية وا تياجات سوق العمل.

أأهيل الف ة املستهدفة لتقديم برامج أدريبـيـة صـحـيـة             

 سلوكية ، وغذائية خمصصة.

 .عدد الربامج املنفذة لتعزيز االجتاهات الصحية السليمة خالل العام 

 .نسبة الطالب املستفيدين من املبادرات والربامج الصحية 

 أعزيز القيم واملهارات الصحية للطالب. أعزيز القيم واملهارات للطالب 2

 .عدد الربامج املنفذة لتعزيز االجتاهات الصحية السليمة خالل العام 

        نسبة الف ة املدربة لتقديم الربامج الصحية التدريبية خالل العام الدراسي لـلـعـد

 اإلمجالي املستهدف.

 .نسبة الطلبة املستفيدين من الربامج 

 .نسبة األسر املستفيدة من الربامج 

 رفق مشاركة القطاع األهلي واخلاص يف التعليم 3
عقد الشراكات مق القطاع احلكومي واخلاص للمساهمـة        

 يف حتقي  الغايات.

                عدد الشراكات اليت مت عقدها من قبل إدارة الشؤون الصحية املدرسية لـلـعـدد

 اإلمجالي احملدد.

 .عدد مساهمة القطاع احلكومي واخلاص يف أنفيذ الربامج واملبادرات الصحية 

4 
حتسني البي ة التعلـيـمـيـة احملـفـزة لـ بـداع               

 واالبتكار

حتسني البي ة املـدرسـيـة احملـفـزة عـلـى الـعـادات                   

 والسلوكيات الصحية ، والغذائية السليمة.
 .عدد الربامج املنفذة لتعزيز االجتاهات الصحية السليمة خالل العام 

5 
حتسني استقطاب املعلمني وإعدادهم وأأهيلـيـهـم       

 وأطويرهم.
 أطوير معايري أرشيح املرشدين الصحيني وأأهيلهم.

 .متوسط عدد ساعات التطوير املهين يف اإلرشاد الصحي 

 .)حتدي  استمارة الرتشيح ل رشاد الصحي )مشرف، مرشد 

 األهداف العامة إلدارة الشؤون الصحية املدرسية ومؤشرات األداء
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مبادرات و برامج  اخلطة التشغيلية    

 القسم

 الثاني

 برامج اخلطة التشغيلية
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م 9191-9102هـ / 0440برامج ومبادرات اخلطة التشغيلية للشؤون الصحية للعام الدراسي   

 أعزيز قدرة نظام التعليم والتدريب لتلبية متطلبات التنمية وا تياجات سوق العمل.   اهلدف االسرتاأيجي 

 أأهيل الف ة املستهدفة لتقديم برامج أدريبية صحية سلوكية ، وغذائية خمصصة.  اهلدف العام

  

 م

  

 األهداف التفصيلية الربنامج
 وقت التنفيذ 

 آليات التنفيذ
 املنفذ 

 الداعم املسؤول املدة إىل من

1 

 دورة

"بناء االجتاهات الغذائية 

 والدوائية السوية "

. أرسيخ السلوك الصحي السلـيـم يف اسـتـخـدام               1

 الغذاء والدواء.

. نشر املفاهيم واملعارف الغذائـيـة السـلـيـمـة يف                5

 امتمق املدرسي وامتمق احمللي.

. أبصري األسر بدورها الرتبوي ومس ولياأها جتـا       4

 املشاكل الغذائية والصحية ل بناء.

/ ربيق 1

 األول

/ ربيق 42

 األول
 يومان

* أرشيح املشرفني الصحيني من إدارات الشؤون الصحية املدرسية     

 وإدارة خدمات الطالب.

 * أنفيذ التدريب يف مخس مناط  أعليمية املرشحة.

 الرياض ،و جد  ، واملنطقة الشرقية ،وجازان ، و أبوك (. )

* أدريب املرشدين الصحيني من قبل املشـرفـني الـذيـن أـلـقـوا                   

 التدريب.

 * ينفذ املرشدين حماضرات أوعوية للطلبة واألسر.

* أدشني املنصة التفاعلية بهي ة الغذاء والدواء على مـوقـق إدارة              

 الشؤون الصحية املدرسية بوزارة التعليم.

إدارة الشؤون 

 الصحية املدرسية

 بوزارة التعليم

اهلي ة العامة 

 للغذاء والدواء
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 أعزيز القيم واملهارات للطالب.    اهلدف االسرتاأيجي 

 أعزيز املهارات الصحية السلوكية لدى الطالب.  اهلدف العام

  

 م

  

 األهداف التفصيلية الربنامج

 وقت التنفيذ 

 آليات التنفيذ

 املنفذ 

 الداعم املسؤول املدة إىل من

5  

 )أ(

 دورة

 اإلسعافات األولية ”

 ”يف إدارات التعليم 

.أأهيل الف ة املستهدفة لتقـديـم اإلسـعـافـات            1

 األولية داخل امليدان الرتبوي لتحقي  السالمة.

. إكساب الطلبة املهارات اإلسعافية الـالزمـة          5

 . والتدخل السريق يف احلاالت الطارئة

 عام دراسي  8/ 42  1/ 4

* أدريب املشرفني الصحيني، املرشدين الصحيني، املعلمـني،         

الطلبة من قبل اجلهات اليت أتعاون معـهـا إدارات وأقسـام              

 الشؤون الصحية املدرسية.

*  صول املتدرب علـى شـهـادة املسـعـ  ملسـب املـدة                  

  املمنو ة.

إدارة الشؤون الصحية 

 املدرسية

 بوزارة التعليم

 وزارة الصحة

اجلامعات 

 والكليات الطبية

هي ة اهلالل  

 األمحر
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 أعزيز القيم واملهارات للطالب.    اهلدف االسرتاأيجي 

 أعزيز املهارات الصحية السلوكية لدى الطلبة .  اهلدف العام

  

 م

  

 األهداف التفصيلية الربنامج

 وقت التنفيذ 

 آليات التنفيذ

 املنفذ 

 الداعم املسؤول املدة إىل من

5  

 )ب(

 دورة 

اإلسعافات ” 

 األولية 

الطالب منقذي 

 “ احلياة 

. أأهيل الف ة املستهدفة لتقديم اإلسعافات األولـيـة          1

 داخل امليدان الرتبوي لتحقي  السالمة.

. إكساب الطلبة املهـارات اإلسـعـافـيـة الـالزمـة                5

 والتدخل السريق يف احلاالت الطارئة. 

 عام دراسي  8/ 42 1/ 4

* أدريب الطلبة باملر لة املتوسطة على اإلنعاش القلـ  مـن             

 قبل فري  من وزارة الصحة.

 * احلصول على شهادة مسع  من مجعية القلب الربيطاني. 

 وزارة الصحة

إدارة الشؤون 

 الصحية املدرسية

 بوزارة التعليم
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  تحسين البيئة التعليمية المحفزة لإلبداع واالبتكار   اهلدف االسرتاأيجي 

 حتسني البي ة املدرسية احملفزة على العادات والسلوكيات الصحية ، والغذائية السليمة.   اهلدف العام

  

 م

  

 الربنامج
 األهداف التفصيلية

 وقت التنفيذ 

 آليات التنفيذ

 املنفذ 

 الداعم املسؤول املدة إىل من

4 
مدارس ” 

  “ بال عدوى

.أوعية امتمق املدرسي وامتمـق احملـيـط          1

بالتدابري الوقائية واإلجرائيـة  ـيـال األمـراض           

 املعدية.

.أعزيز املشاركة الطالبيـة لـلـحـد املشـكـالت            5

 ، والغذائية .  الصحية

 شهر 4/ 42 4/ 1

 * نشر دليل التعامل مق احلاالت املعدية.

 * أفعيل اللو ات اإلرشادية للتوعية. 

 * ختصيص يوم اذاعي كل اسبوع عن التوعية بأهمية الصحة.

 * مشاركة الطالب والطالبات بتنفيذ ملوث بسيطة عن األمراض املعدية.

  * أطبي  استمارة قياس الوعي الصحي.

إدارة الشؤون 

 الصحية املدرسية

 بوزارة التعليم

اإلدارة العامة للصحة 

 املدرسية بوزارة الصحة

+ 

اهلي ة العامة للغذاء 

  والدواء
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م 9191-9102هـ / 0440برامج ومبادرات اخلطة التشغيلية للشؤون الصحية للعام الدراسي   
 أعزيز القيم واملهارات للطالب.   اهلدف االسرتاأيجي 

 أعزيز القيم واملهارات الصحية السلوكية ،والغذائية للطلبة.  اهلدف العام

  

 م

  

 الربنامج
 األهداف التفصيلية

 وقت التنفيذ 

 آليات التنفيذ

 املنفذ 

 الداعم املسؤول املدة إىل من

4 
التوعية بأضرار ” 

 ”األجهزة الذكية 

. أفعيل دور املدرسة يف التوعية الرتبوية للـحـد مـن            1

 الظواهر السلبية.

 .أبصري املستهدفني بأضرار األجهزة الذكية.5

 .التققي  باالستخدام األمقل ل جهزة اإللكرتونية. 4

 شهر 6/ 42 6/ 1

* أنفيذ أربق فعاليات أوعوية يف كل مدرسة بـالـوسـائـل الـرتبـويـة                   

 املختلفة.

 * إعداد املواد املستخدمة للتوعية.

*أأهيل إدارات وأقسام الشؤون الصحية املدرسية املشاركني يف التوعية 

 )مشرف، مرشد، ولي أمر(.

  

إدارة الشؤون 

 الصحية املدرسية

 بوزارة التعليم

اإلدارة العامة للصحة 

 املدرسية بوزارة الصحة

+ 

اهلي ة العامة للغذاء 

  والدواء
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  تعزيز القيم والمهارات للطالب.   اهلدف االسرتاأيجي 

 أعزيز املهارات الصحية السلوكية ،والغذائية للطلبة.  اهلدف العام

  

 م

  

 األهداف التفصيلية الربنامج

 وقت التنفيذ 

 آليات التنفيذ

 املنفذ 

 املدة إىل من
 الداعم املسؤول

 “ أمشي لصحيت”  5

.أزويد النشء باملعلومات الصحية اهلـامـة  ـول       1

 املشي.

.أعديل السلوك اخلاص بنمط احلياة جتا  املشـي         5

  وجتويد أسلوب احلياة.

4 /1 42 /8  
عام 

 دراسي

 * وضق لو ات إرشادية عن رياضة املشي يف املدارس.

 * أفعيل رياضة املشي خالل  صص النشاط واالنتظار.

 . * املشاركة يف مهرجان للمشي ينفذ يف مجيق مناط  اململكة

إدارة الشؤون 

 الصحية املدرسية

 بوزارة التعليم

اإلدارة العامة للصحة املدرسية 

 بوزارة الصحة

+ 

  اإلدارة العامة للنشاط



 

05  

م 9191-9102هـ / 0440برامج ومبادرات اخلطة التشغيلية للشؤون الصحية للعام الدراسي   

  حتسني البي ة التعليمية احملفزة ل بداع واالبتكار.   اهلدف االسرتاأيجي 

 حتسني وأطوير الربامج الصحية املدرسية يف املناط  واحملافظات لتحقي  الرضا للمستفيدين الداخليني واخلارجيني    اهلدف العام

  

 م

  

 األهداف التفصيلية الربنامج

 وقت التنفيذ 

 آليات التنفيذ

 املنفذ 

 املدة إىل من
 الداعم املسؤول

6 
قياس رضا ” 

  “املستفيدين

 .قياس رضا املستفيدين الداخليني1

)العاملني( يف الشؤون الصحية املدرسية       

عن الربامـج الصـحـيـة يف املـنـاطـ                

 واحملافظات.

.قياس رضا املستفيدين اخلـارجـيـني        5

)الطلبة ، و أولياء األمور، واملشرفـني،     

 واملرشدين (.

4 /1 42 /8  
عام 

 دراسي

* أشكيل فري  قياس الرضا مكون من مدخل بيانات ومشرف صحي لكل مـنـطـقـة           

 وحمافظة.

* إعداد خطة زمنية أوضح اجراءات التنفيذ وحتدد املدة الزمنـيـة لـنـشـر ومجـق                    

 االستمارات لقياس الرضا وإجراءات التنفيذ.

 * بناء االستمارة الكرتونيًا ونسخ الرابط وأعميمه على املدارس.

 * يتوىل املشرف الصحي نشر رابط االستمارة إىل املرشد الصحي .

إدارة الشؤون 

الصحية 

 املدرسية

 بوزارة التعليم

اإلدارة العامة للصحة 

 املدرسية بوزارة الصحة

+ 

  إدارات التعليم
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 رفق مشاركة القطاع األهلي واخلاص يف التعليم.    اهلدف االسرتاأيجي 

 أعزيز القيم واملهارات الصحية السلوكية للطالب.  اهلدف العام

  

 م

  

 األهداف التفصيلية الربنامج
 وقت التنفيذ 

 آليات التنفيذ
 املنفذ 

 الداعم املسؤول املدة إىل من

7 
 مبادرة دمي”

 “ فداء لوطين

. نشر الوعي يف امـتـمـق           1

املدرسي واحمللي  يال التـربع     

بالدم لتعزيز املواطنة والتـال ـم      

بني افراد امـتـمـق بـكـافـة           

 . شرائحه يف وطننا الغالي

 عام دراسي   8/ 42 1/ 4

* عقد اجتماعات مق اجلهات املساندة )وزارة الصـحـة،              

وزارة الدفاع، وزارة الداخليـة، احلـرس الـوطـين، وزارة              

 الققافة واإلعالم(.

 * إعداد خطة مبادرة دمي فداء لوطين.

* أشكيل فري  العمل )الوزارة، إدارات أعليـم، مـكـاأـب               

 أعليم، مدارس(.

 * برنامج إلكرتوني لرصد خمرجات التنفيذ.

  * أقارير ختامية.

اإلدارة العامة للتعليم مبنطقة 

 الرياض )املر لة األوىل(

+ 

إدارات التعليم باملناط  

واحملافظات )املر لة القانية( 

  إدارات أعليمية خمتارة

 إدارة الشؤن الصحية املدرسية

  بوزارة التعليم
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 حتسني البي ة املدرسية احملفزة على العادات والسلوكيات الصحية ، والغذائية السليمة.   اهلدف العام

 نطاق التنفيذ املستهدف األهداف التفصيلية الربنامج م

 “ الزيارات امليدانية للمدارس 1

 أوفري بي ة مدرسية داعمة لصحة الطالب من خالل : 

.التأكد من سالمة وإصحاح مفردات البي ة املدرسية وف  1

 معايري البي ة املدرسية .

.التأكد من صحة وسالمة الغذاء املتداول يف املقص  املدرسي 5

 وف  االشرتاطات الصحية للمقاص .

 .أقديم التوعية الصحية خالل الزيارة .4

.متابعة سري العمل يف أنفيذ برامج ومبادرات الصحة 4

 املدرسية.

 

مجيق املدارس احلكومية واألهلية للمرا ل رياض األطفال 

 واالبتدائي واملتوسط والقانوي 
 مجيق إدارات التعليم باملناط  واحملافظات 
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 9191-9102هـ / 0440برامج ومبادرات اخلطة التشغيلية للصحة املدرسية للعام الدراسي 

 حتسني البي ة املدرسية احملفزة على العادات والسلوكيات الصحية ، والغذائية السليمة.   اهلدف العام

 نطاق التنفيذ املستهدف األهداف التفصيلية الربنامج م

 ”الفحص االستكشايف للطلبة ”  5

االكتشاف املبكر للمشاكل الصحية املستهدفة  .1

 بالفحص.

 إجياد قاعدة بيانات للطلبة الذين مت فحصهم . .5

التوعية الصحية الالزمة للطلبة وأولياء امورهم ) وف   .4

 احلاالت املكتشفة (.

التأكد من إ الة احلاالت املكتشفة للجهات الصحية  .4

 املعنية .

 

 

% من طلبة الصفوف املستهدفة يف الفحص : ) األول  122

 متوسط ، األول ثانوي ، األول ابتدائي ، الرابق االبتدائي ( 
 مجيق إدارات التعليم باملناط  واحملافظات 
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 م5252% بنهاية عام 5خفض معدالت انتشار السمنة لدى األطفال واملراهقني يف السن املدرسي يف مدارس خمتارة بنسبة   اهلدف العام

 نطاق التنفيذ املستهدف األهداف التفصيلية الربنامج م

4 

مبادرة خفض معدالت السمنة لدى ” 

الطالب والطالبات يف املدارس 

 ”.) رشاقة ( 

االكتشاف املبكر للمشاكل الصحية املستهدفة  .1

 بالفحص.

 إجياد قاعدة بيانات للطلبة الذين مت فحصهم . .5

التوعية الصحية الالزمة للطلبة وأولياء امورهم ) وف   .4

 احلاالت املكتشفة (.

التأكد من إ الة احلاالت املكتشفة للجهات الصحية  .4

 املعنية .

 

 

الطالب والطالبات يف مجيق املرا ل الدراسية ) واالبتدائي 

 واملتوسط والقانوي (يف مدارس خمتارة
 مجيق إدارات التعليم باملناط  واحملافظات 
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 حتسني البي ة املدرسية احملفزة على العادات والسلوكيات الصحية ، والغذائية السليمة.   اهلدف العام

 نطاق التنفيذ املستهدف األهداف التفصيلية الربنامج م

4 
املبادرة الوطنية للوقاية من أسوس ” 

 ”.األسنان  

 رفق مستوى الوعي الصحي لدى الطلبة .1

 إكساب الطلبة مهارات الوقاية من أمراض األسنان . .5

حتقي  األهداف الوطنية خبفض نسبة اإلصابة  .4

 بتسوس األسنان .

 

 

 مدرسة جديدة كل فصل دراسي . 1222

 مدرسة متابعة كل فصل دراسي . 6822

مدارس املر لة االبتدائية يف مجيق إدارات التعليم باملناط  

 واحملافظات 
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 حتسني البي ة املدرسية احملفزة على العادات والسلوكيات الصحية ، والغذائية السليمة.   اهلدف العام

 نطاق التنفيذ املستهدف األهداف التفصيلية الربنامج م

 املدارس الصحية  ”  5

أعزيز صحة الطلبة وف ات امتمق املدرسي بشكل  .1

 خاص وامتمق بشكل عام .

 

 

 مجيق إدارات التعليم باملناط  واحملافظات   مجيق مدارس التعليم العام احلكومي واألهلي 
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 حتسني البي ة املدرسية احملفزة على العادات والسلوكيات الصحية ، والغذائية السليمة.   اهلدف العام

 نطاق التنفيذ املستهدف األهداف التفصيلية الربنامج م

 ”.التوعية الصحية يف املدارس ”  6

 رفق مستوى الوعي الصحي للطلبة . .1

 أعري  الطلبة مبشاكلهم الصحية . .5

 إكساب السلوك الصحي للمجتمق املدرسي . .4

 

 

 مجيق إدارات التعليم باملناط  واحملافظات   مجيق مدارس التعليم العام احلكومي واألهلي 
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 9191-9102هـ / 0440برامج ومبادرات اخلطة التشغيلية للصحة املدرسية للعام الدراسي 

 حتسني البي ة املدرسية احملفزة على العادات والسلوكيات الصحية ، والغذائية السليمة.   اهلدف العام

 نطاق التنفيذ املستهدف األهداف التفصيلية الربنامج م

 ”.مشروع سالمة األطفال ”  7
التقليل من نسبة اإلصابات غري املتعمدة عند األطفال  .1

 ومضاعفاأها يف امتمق .
 مجيق إدارات التعليم باملناط  واحملافظات   مجيق مدارس التعليم العام احلكومي واألهلي 
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 حتسني البي ة املدرسية احملفزة على العادات والسلوكيات الصحية ، والغذائية السليمة.   اهلدف العام

 نطاق التنفيذ املستهدف األهداف التفصيلية الربنامج م

 ” صحة العني ”  8

 أدريب الكوادر على كيفية فحص النظر . .1

االكتشاف املبكر حلاالت العيوب االنكسارية   .5

 والرتاكوما وكسل العني وحتويل احلاالت املكتشفة .

أقديم التوعية الصحية ل طفال وأولياء أمورهم  .4

 واملعلمني .

التأكد من إ الة احلاالت املكتشفة للمراكز الصحية  .4

 إلجراء الالزم .

إجياد قاعدة بيانات إ صائية من خالل البيانات  .5

 املتضمنة لنتائج الفحوصات.

 مجيق إدارات التعليم باملناط  واحملافظات   ( سنوات  4.5طالب وطالبات  الروضة ) 
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 حتسني البي ة املدرسية احملفزة على العادات والسلوكيات الصحية ، والغذائية السليمة.   اهلدف العام

 نطاق التنفيذ املستهدف األهداف التفصيلية الربنامج م

9 
مبادرة أعزيز الصحة النفسية يف ” 

 “.مدارس احلد اجلنوبي

رفق الوعي بأهمية الصحة النفسية والوقاية من  .1

 االضطرابات النفسية املرأبطة بالزمات .

إكساب املرشدين الصحيني واملرشدين الطالبيني  .5

ومعلمي املدارس املهارات الالزمة لالكتشاف 

والتدخل املبكر لالضطرابات النفسية يف وقت 

 األزمات.

أدريب أطباء الرعاية الصحية األولية على أقييم  .4

وأشخيص االكت اب والقل  النفسي واضطراب ما بعد 

 الصدمة يف السن املدرسي.

 مجيق الطالب والطالبات  امللتحقني مبدارس احلد اجلنوبي .

 مجيق معلمي ومعلمات مدارس احلد اجلنوبي .

 أسر الطالب امللتحقني مبدارس احلد اجلنوبي .

أطباء مراكز الرعاية الصحية األولية يف مناط  ) جازان ، 

 جنران ، عسري ( .

 مجيق إدارات التعليم باملناط  واحملافظات  
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 حتسني البي ة املدرسية احملفزة على العادات والسلوكيات الصحية ، والغذائية السليمة.   اهلدف العام

 نطاق التنفيذ املستهدف األهداف التفصيلية الربنامج م

12 
برنامج فحص اللياقة للطلبة ” 

 ”.املستجدين 

االكتشاف املبكر حلاالت اإلعاقة السمعية أو البصرية  .1

أو العقلية أو البدنية واليت ميكن أن أتعارض مق 

 انتظام الطالب يف التعليم العام .

االكتشاف املبكر حلاالت األمراض املعدية أو املزمنة  .5

 وأقديم العالج الالزم هلا .

استكمال التطعيمات األساسية يف  الة عدم  .4

 استكماهلا يف األوقات احملددة .

إجياد قاعدة بيانات إ صائية من خالل البيانات  .4

املتضمنة لنتائج الفحوص واليت أسهم يف أصميم 

 السياسة الصحية متمق الطلبة .

أقديم التوعية الصحية واختاذ اإلجراءات الطبية  .5

 األزمة  يال احلاالت املكتشفة.

6.  

الطلبة املتقدمني للتسجيل يف الص  األول االبتدائي يف 

 املدرسة .
 مجيق إدارات التعليم باملناط  واحملافظات  
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 حتسني البي ة املدرسية احملفزة على العادات والسلوكيات الصحية ، والغذائية السليمة.   اهلدف العام

 نطاق التنفيذ املستهدف األهداف التفصيلية الربنامج م

11 
جيلنا واعي ) بالشراكة مق برنامج ” 

 مكافحة التدخني ( .

رفق مستوى الوعي لدى النشء بأضرار التدخني  .1

 والتدخني القسري .

 التعري  بنظام مكافحة التدخني . .5

 

 مجيق إدارات التعليم باملناط  واحملافظات   املر لة الدراسية املتوسطة 
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 أأهيل الف ة املستهدفة لتقديم برامج أدريبية صحية سلوكية ، وغذائية خمصصة.  اهلدف العام

 نطاق التنفيذ املستهدف األهداف التفصيلية الربنامج م

15 
برنامج التدريب على اإلسعافات ” 

 ”.األولية يف املدارس 

أدريب املرشدين /ات الصحيني على اإلسعافات  .1

 األولية واالنعاش القل  الرئوي.

 

مرشد صحي و مرشدة صحية من مجيق املرا ل  4222

 الدراسية 
 مجيق إدارات التعليم باملناط  واحملافظات  
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 الربامج

 الفصل الدراسي الثاني الفصل الدراسي األول

 يونيو ابريل/ مايو مارس/ ابريل فرباير/ مارس يناير/ فرباير يناير ديسمرب نوفمرب اكتوبر سبتمرب

 شوال رمضان شعبان رجب مجادى الثاني مجادى االول ربيع ثاني ربيع أول صفر حمرم

 األسابيع الدراسية األسابيع الدراسية

1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 
1

1 
12 

1

3 
1

4 
1

5 
1

6 
17     1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 

1

1 
1

2 
1

3 
14 

1

5 
      

1

6 
17 

دورة بناء االجتاهات 

 الغذائية والدوائية

                                                                              

                                                                               دورة اإلسعافات األولية

 برنامج مدارس

 بال عدوى 

                                                                              

احلملة الوطنية للتوعية 

 بأضرار األجهزة الذكية

                                                                              

                                                                               أمشي لصحيت

                                                                              برنامج قياس الرضا

                                                                                مبادرة دمي فداء لوطين

 فرتة إجازة فرتة اختبارات فرتة تطبيق الربامج
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 فرتة أطبي  الربنامج/  املبادرة فرتة اختبارات فرتة إجازة
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 م 9191-9102هـ / 0440اخلطة الزمنية للمناسبات الصحية للعام الدراسي 

 أطبي  املناسبة يف مجيق املدارس فرتة أطبي  املناسبة فرتة اختبارات فرتة إجازة

 أطبي  املناسبة يف بعض املدارس

 .مدارس االبتدائي 

 .مدارس املتوسط 

 مدارس القانوي 



 

32  

 القسم

 الثاني


