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 برنامج االعتماد الوطني للمدارس الصحية               

أحد البرامج المتبناة من قبل وزارتي التربية والتعميم والصحة وييدف إلى توفير بيئة معززة لمصحة ىو 
في جميع مدارس المممكة من خاللل إرالراكيا فالي برنالامج صالحي تربالون يتكالون مالن لالدد مالن المعالايير 

البرنالامج اإلرالترا  فالي ي المدارس بإرراف الوزارتين المعنيتالين  وتمتالد فتالرة الصحية التي يتم تطبيقيا ف
 ( سنوات من تاريخ المراركة.5)

ىالالو نقطالالة اقنطالاللا لبرنالالامج اقلتمالالاد الالالوطني لممالالدارس الصالالحية  2008/2009كالالان العالالام الدراسالالي 
تعميميالالة سالالميمة و منالالة  المعظمالالة بتالال مين بيئالالة والالال ن انب الالا مالالن مالالن إيمالالان جللالالة الممكالالة رانيالالا العبالالد اه

 ومناسبة لكل طفل.
 االعتماد: 

( لمقارنة )الجمعية الممكية لمتولية الصحيةىو لممية تقييم طولية تقوم بيا جية خارجية محايدة 
 الوضع الصحي لممدارس مع معايير اقلتماد الوطنية.

 :معايير االعتماد

مع المعطيات المحمية لمبمد من قبل لجنة تم وضع ى ه المعايير حسب األنظمة العالمية وبما يتوافا 
 .تضم العديد من الجيات  ات العلقةة يفن

 الفصول التالية:اإللتماد الوطني لممدارس الصحية داخل  معاييرتم تضمين جميع 
 بيئة مدرسية نظيفة . -4 .بيئة مدرسية صحية -3. بيئة مدرسية  منة -2 .القيادة واإلدارة-1
الخدمات الصحية المقدمة  -7 .مراركة العاممين والمجتمع المحمي -6 .الت قيف الصحي -5

 النراط البدني  . -10التغ ية  -9 .خدمات اإلرراد والصحة النفسية -8 .لمطمبة

 

 كيفية  ترشيح المدارس واختيارها واإلجراءات المعمىل بها :
 

  لمالالى جميالالع مالالديريات ونرالالرة تعريفيالالة لالالن البرنالالامج المعتمالالد  طمالالب المرالالاركة تعمالاليم نمالالو  يالالتم
  .التربية والتعميم لترريح المدارس الراغبة بالمراركة

 .تكون المراركة في البرنامج طولية 
  تقالالوم المجنالالة الفرليالالة المكونالالة مالالن ألضالالاا مالالن مديريالالة التربيالالة والتعمالاليم ومديريالالة الصالالحة بالالإجراا

رسالو إ ب ل  كرف لمى المدارس الراغبة بالمراركة وتعبئة النمو   الخاص التربيالة  لى وزارةوا 
 .والتعميم 
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  وزارتالالي التربيالالة والتعمالاليم والصالالحة بدراسالالة طمبالالات ألضالالاا مالالن تقالالوم المجنالالة الفنيالالة المكونالالة مالالن
 .حسب العدد المتفا لميوالترريح واختيار المدارس المؤىمة لممراركة 

 من مخاطبالالة الجمعيالالة الممكيالالة لمتوليالالة الصالالحية بكتالالاب رسالالمي يتضالالتقالالوم وزارة التربيالالة والتعمالاليم ب
 أسماا المدارس المررحة لممراركة بالبرنامج.

 
 : تكريم المدارس الفائزة

ضالمن التالي قامالت بتتطبيالا المعالايير تكالريم المالدارس المعظمالة ب جللة الممكالة رانيالا العبالد اهتقوم 
 .   لمى المدارس المعتمدة صحيًا احتفال خاص ، يتم خللو توزيع الريادات 


