
 
 
 

 

“البيئة الصحية المدرسية”  
 

 

 

 



 
 
 

 

البيئة عموماً من أهم عوامل الصحة والمرض، 

ولها تأثير على صحة األفراد، كما أن البيئة 

غير الصحية في المدرسة تؤدي إلى انتشار 

.األمراض المختلفة  

 

 

 1- البيئــــــــــــــــــة المدرسية وتشمل: 

 

 

 

 

 



 
 
 

 أولً : المبنى المدرسي

 

 

 

 

 



 
 
 

 ثانيا  : حجرة الدراسة:

:يجب أن تتوفر الشروط الصحية لراحة التلميذ وصحته  

 

 

 

 



 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 ثالثا  : المرافق المدرسية:
 

 011يجب أن تكون صحية وأن يخصص صنبور لكل  :مياه الشرب 

وأن تكون  –وأن تكون مرتفعة عن مستوى الحوض  –تلميذ 

 .المستشفيات، لكي ال يضع التلميذ فمه: الصنابير كالنافورة مثل

 2- وقريبة من  –يجب أن تتناسب مع طول التالميذ  :األحواض

 .الملعب والمراحيض وأماكن األكل

 3- تكون النسبة العامة مناسبة لعدد التالميذ يجب أن  :المراحيض– 

، وتتوفر بها الشروط %5وللذكور % 7بحيث تكون للبنات 

 .الصحية

 4- يجب أن توضع سلة المهمالت في أماكن عدة  :تجميع القمامة

 .لتسهم في نظافة المدرسة

 5- يجب أن يكون جيد التهوية واإلضاءة وبعيد عن  :المقصف

سيل وثالجة وخزانة وسلة مهمالت دورات المياه، وبه حوض غ

محكمة الغطاء، وتكون األطعمة ال تفسد سريعا ، ويجب الكشف على 

 .العاملين به سنويا  ويوثق ذلك بشهادة صحية مصدقة

 6- يمثل ثلثي المدرسة، ويجب أن يكون واسعا  وبه  :فناء المدرسة

 .حديقة مظللة ومقاعد للجلوس

 7- يدة التهوية وبعيدة عن يجب أن تكون ج :العيادة الطبية

الضوضاء وبها سرير وأدوات لإلسعافات األولية وحوض لغسيل 

 . األيدي



 
 
 

إرشادات بشأن المحافظة على البيئة 

 المدرسية وتطويرها

 الصيانة أوال : 

 

صنابير )وتشمل صيانة :صيانة دورات المياه  1 -

 ,,الصرف مواسير, المياه  مواسير, ,أحواض الغسيل,المياه

, والجدران , األبواب , تسربات المياه ,الصحي ,المياهتصريف 

 . ) ورفع مستوى النظافة, اإلضاءة

التأكد من سالمة الموصالت : (ان وجدت ) صيانة برادات المياه -2

الكهربائية مع وجود قاطع كهربائي لفصل التيار آليا؛ ؛و تجديد 

المصافي الخاصة بها بطريق مستمرة أثناء العام الدراسي 

الحظة مصدر المياه الواردة إليها مع التأكيد على تحليلها مع وم

 .بداية كل فصل دراسي

عدم تسرب مياه الصرف الصحي  التأكد من : خزانات المياه . - 3

ووضع قفل على غطاء الخزان مع التأكد من إحكام إغالقه ,إليها

ودوريا بصفة  وتحليل عينات المياه مع بداية كل فصل دراسي

  منتظمة

 



 
 
 

 - ترميم الجدران ,سالمته من الناحية اإلنشائية  : حالة المبنى

سالمة األرضيات ، سالمة  , وإزالة الملصقات, وتجديد طالئها

 . األبواب والنوافذ

 5 -  صيانة غرف ولوحات التحكم والتأكد من سالمة :الكهرباء

والمصابيح بالفصول من , المفاتيح , الموصالت الكهربائية 

  . نارة وكفايتهاحيث سالمة اإل

 6 -  وجود المظلة وكفايتها و سالمتها من الناحية : المظالت

والتأكد من طبيعة المواد المصنعة ,اإلنشائية وتجديد طالئها

منها بحيث ال يكون من ضمنها مواد ضارة بصحة الطالب مثل 

 . مادة اإلستبس المنهي عنها سابقا  

سالمة األرضيات من حيث : المالعب والصاالت الرياضية  - 7 

وخلوها من أي مخاطر ممكن أن تسبب أذى للطالب و وجود 

 . طفايات للحريق ومخارج للطوارئ

 

  

 

 

 

 



 
 
 

 المقصف  -:ثانيا 

 تغطية , توفر الشروط الصحية لمقر المقصف من حيث موقعه

تزويده ,أرضيته وجدرانه بالسيراميك والقيشاني بشكل كامل 

شبك خفيف بالنوافذ ,صاعق حشرات , بمراوح لشفط الهواء

  وثالجات ودواليب للحفظ

  وصالحيتها, المواد الغذائية المقدمة من حيث القيمة الغذائية.  

  من حيث التزامهم بالنظافة الشخصية : عمال المقصف

والمظهر الالئق وحصولهم على شهادات صحية سارية 

  . المفعول

 

 الصحة المدرسية-:ثالثا 

  منها الطالب والتعرف عليهم حصر األمراض التي يعاني

 . لتسهيل رعايتهم وقت الحاجة

 ( ترصد األمراض )  المالحظة المستمرة لحالة الطالب الصحية 

 .وعزل المصابين بأمراض معدية

   تطبيق المعايير الصحية على جميع مرافق المدرسة من حيث

 . التهوية واإلنارة والنظافة العامة

  التطعيمات.   

 



 
 
 

 : المعامل والمختبرات -:رابعا 

 صيانة دورية للمختبر 

  التأكد من صالحية المواد الكيميائية الموجودة والتخلص من

 .السليمةالفائض منها بالطرق 

  حفظ المواد الكيميائية في الخزائن المعدة لها وتنظيمها . 

  وجود العدد الكافي من طفايات الحريق والتأكد من جاهزيتها  

  التهوية الجيدة بالمعمل مع التأكد من وجود المحافظة على

 . مراوح شفط في حالة سليمة

  مراجعة االحتياطات الالزمة والضرورية في التعامل مع المواد

 . الكيميائية من قبل الطالب والمعلمين

 صالحية وسالمة أدوات المعمل .  

 

 

 

 

 



 
 
 

 : المكتبة المدرسية -:خامسا 

 .يدةمن حيث توفر اإلنارة والتهوية الج

التأكيد على وجود مكان آمن اإليداع العهد مع : األثاث والعهد 

التخلص من األثاث التالف بشكل فوري و عدم وضع األثاث في 

 . فناء المدرسة والممرات وعلى سطح مبنى المدرسة

 

 المقاعد المدرسية -:سادسا 

 الءمة المقاعد للمرحلة الدراسية ولسن الطالبم . 

 حاجتها للصيانة أو االستبدال حالة المقاعد من حيث  

 

  : النقل المدرسي .-:سابعا 

  في حالة تأمين نقل الطالب من قبل المدرسة ينبغي مراعاة

 : اآلتي

  المركبة سالمة 

  اتباع السائق لتعليمات المرور وحرصه على احتياطات

 . السالمة عند ركوب الطالب وأثناء القيادة وعند النزول

  قيادة سارية المفعولحمل السائق لرخصة . 



 
 
 

 إجراءات السالمة -:ثامنا

  التجديد المستمر لطفايات الحريق وتوزيعها على مرافق

المبنى في أماكن يسهل الوصول إليها والتدرب على 

 . استخدامها من قبل منتسبي المدرسة

  التأكد من وجود مخارج للطوارئ بالمدرسة وباألماكن المغلقة

 . جاهزيتهاالتي يستخدمها الطالب مع 

 مراجعة الموصالت الكهربائية والتمديدات ومفاتيح التحكم 

  تدريب الطالب على وسائل األمن والسالمة وتنفيذ تجارب

  . اإلخالء

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 : مالحظات عامة

  االلتزام باألعداد المقررة من الطالب بالنسبة للمباني الحكومية

  . بالفصولوالمستأجرة مع مالحظة تخفيف كثافة الطالب 

  مراعاة أعمار الطالب وحاجاتهم الخاصة أثناء توزيع الطالب

على مبنى المدرسة بحيث يخصص الدور األرضي لصغار 

 .السن وذوي اإلعاقات

  فاعلية اإلشراف اليومي على الطالب وشموله لكافة مرافق

 . المبنى

  وضع برامج التوعية الطالبية والخطة الزمنية المطلوب

 . العام الدراسيتنفيذها خالل 

  اإلبالغ الفوري عن أي مخاطر حول مبنى المدرسة ممكن أن

ينتج عنها أذى للطالب مثل وقوع المدرسة على شوارع 

رئيسية أو ما يسبب تهديد لسالمتهم مثل محطات الغاز 

  . والبترول

 


