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مهام مسؤول الصحة 

المدرسية في مديرية 

 التربية والتعليم

 متابعة المدارس للتأكد من قيامها بما يلي : .01

 أخذ قياسات الوزن والطول لجميع الطلبة. -

 إجراء فحص النظر لجميع الطلبة .  - 

 تعبئة سجل الطالب المدرسي وبطاقة       - 

 المعاينة الطبية بالمعلومات الالزمة.          

 النظافة الشخصية للطلبة. -        

 -تفقد البيئة المدرسية من خالل متابعة :  .00

 نظافة الغرف الصفية. -

 نظافة الساحات المدرسية.  -

 نظافة خزانات مياه الشرب. -

 نظافة المرافق الصحية داخل المدرسة. -

نظافة المقصف المدرسي وصالحية  -

 المواد الغذائية المباعة.

سالمة أباريز الكهرباء والمقاعد  -

 والسبورات.

مالئمة التهوية واإلنارة داخل الغرف  -

 الصفية.

متابعة التقارير الصحية والعمل على تالفي أية  .21

سلبيات واردة فيها وذلك بالتعاون معع اققسعام 

 المعنية في المديرية  وإدارات المدارس.

متابعة توثيق البيانات المتععلعقعة بسعجعل .21

 الخدمات الصحية المدرسية .

التعاون والتنسيق معع معديعر العمعدرسعة .21

ومعععععلععم الصععحععة الععمععدرسععيععة ومععديععريععة 

الصحة والمعركعز الصعحعي ععنعد حعدو  

مشكلة صحية في المدرسة والعمل علعى 

 حلها.



 

  

  مقدمةمقدمة
ن أطفال اليوم هم أمل الغد ومسعتعقعبعل العوطعن  إ

لععذا حععرصععة وزارة الععتععربععيععة والععتعععععلععيععم عععلععى 

االهتمام بتحسين صحة الطلبة وتحقيعق نعمعوهعم 

الععمععتععكععامععل:الععجععسععمععي والعععععقععلععي واالنععفعععععالععي 

واالجتماعي  حيث يتولى قسم التغذية والصعحعة 

المدرسية متابعععة اقمعور الصعحعيعة لعلعمعجعتعمعع 

المدرسي  كما يهتم برفع درجة الوعي الصعحعي 

والغذائي لعد  العطعلعبعة والعهعيعئعات العتعدريسعيعة 

ومسععؤولععي  الصععحععة الععمععدرسععيععة  بععالععتعععععاون  

والتنسيعق معع وزارة  الصعحعة  وتعقعدم وزارة 

التربية والتعليم جميع التسهيالت التي لها بعالع  

اقثر في تقليل حعجعم العمعشعاكعل الصعحعيعة لعد  

طلبه  مما ينعكس إيجابياً على تعنعمعيعة قعدرتعهعم 

على التعلم وتحسين تحصيلعهعم العدراسعي وهعذا 

يتماشى معع رييعة وزارة العتعربعيعة والعتعععلعيعم  

 وسياساتها التربوية.

 

                     

 

مهام  مسؤول الصحة المدرسية مهام  مسؤول الصحة المدرسية 
  في مديرية التربية والتعليم في مديرية التربية والتعليم 

وضع خطعة ععمعل سعنعويعة لعلعصعحعة   .0

المدرسية ومتابعة تنفيذها خالل العععام 

 .الدراسي

التعاون مع مديرية الصحة لعقد لعقعاء  .2

مع معلمي الصحة المدرسية في بداية 

العععععام الععدراسععي لععتععوضععيعع  الععمععهععام 

 المناطة بهم.

التأكد من وضع خطة العمل السعنعويعة  .3

لمعلمي الصحة العمعدرسعيعة ومعتعابعععة 

 . تنفيذها خالل العام الدراسي

التأكد من تشكيل اللجان الصحعيعة فعي  .4

المدارس واإلشراف على المهام التعي 

 بها . تقوم 

الععمععشععاركععة فععي الععبععرامعع  واقنشععطععة  .5

الصحية التي تقوم بها  العجعهعات ذات 

  العالقة

تشععجععيععع الععمععدارس والععطععلععبععة عععلععى  .6

المعشعاركعة فعي العمعنعاسعبعات الصعحعيعة 

المحلية والدولية )مسابقات   مععار  

.) ...  

تنفيذ برام  التوعية الصحية بالتععاون  .7

مع مديرية الصحة المدرسيعة وإدارات 

الععمععدارس والععجععهععات اقخععر  ذات 

 العالقة. 

التنسيق مع أطباء الصحعة العمعدرسعيعة  .8

في معديعريعة الصعحعة لعتعقعديعم خعدمعات 

 .الصحة المدرسية للطلبة والمدارس

مععتععابعععععة تععوفععيععر السععجععالت واقدوات  .9

واقجععهععزة الععالزمععة لععتععقععديععم خععدمععات 

الصحة العمعدرسعيعة ووسعائعل السعالمعة 

العامة ) سجل الطالب المدرسي  سجعل 

خععدمععات الصععحععة الععمععدرسععيععة  بععطععاقععة 

المعاينة الطبية  لوحة فعحعص العنعظعر  

 ميزان  طفاية حريق...( . 


