نظام نور لإلدارة التربوية الموحد – EduWave EMIS
إرشادات نظام الصحة المدرسية

إرشادات مدير المدرسة على نظام الصحة المدرسية
يعمل نظام الصحة المدرسية على متابعة صحة الطالب والموظفين واإلشراف عليها في كافة مدارس المملكة عن طريق متابعة الطالب الذين
خضعوا لبرامج الفحوصات الطبية والذين تمت تعبئة بيانات السجل الصحي الخاص بكل منهم لمعرفة الطالب الذين لديهم احتياج معين ،كما

يتم اتخاذ اإلجراءات الالزمة لعالج الطالب والموظفين المحتاجين لرعاية طبية بطباعة نماذج لتحويلهم إلى الجهات الصحية أو المستشفيات

لتتم معالجتهم .كما يهدف النظام إلى نشر التوعية الصحية في المدارس عن طريق برامج تعزيز الصحة التي يتم تطبيقها بمشاركة الطالب

والكوادر التعليمية والصحية ،باإلضافة إلى تعريف استبانات على مستوى الو ازرة بهدف احتساب نسبة توفر معايير الصحة العامة في المدارس.

كمدير المدرسة ،تقوم بطباعة نماذج تحويل الطالب والموظفين المحتاجين لرعاية طبية إلى الجهات الصحية لتتم معالجتهم ،كما تقوم بعرض
االستبانات الصحية المنشورة وعرض بيانات كل منها واجابات المرشد الصحي في مدرستك في حال قام بإدخالها.

 .1التقارير
من مهامك ،كمدير مدرسة ،أن تقوم بطباعة نماذج التحويل إلى الوحدات الصحية عند الحاجة ،حيث يمثل نموذج التحويل خطاب موجه من

مدرستك إلى الجهة الصحية المعنية بمعالجة الموظفين والطالب لتتم معالجتهم.
تظهر صفحة التقارير على الشكل التالي:

تعرض الصفحة جميع تصنيفات التقارير التي يمكنك إنشاؤها وطباعتها .تناقش البنود التالية كيفية إنشاء وطباعة التقارير المتعلقة بنظام

الصحة المدرسية.

 1-1تحويل موظف للوحدة الصحية
يمكنك من خالل هذه الصفحة إنشاء وطباعة نموذج تحويل موظف معين إلى أي من الجهات الصحية ليتم تشخيصه ومعالجته .للقيام

بذلك ،اتبع الخطوات التالية:

 .1انقر رابط "تقارير المعلمين" ،تظهر قائمة بالتقارير التابعة لهذا التصنيف،
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 .2انقر رابط "تحويل موظف للوحدة الصحية" ،تظهر الصفحة التالية:

 .3اختر نوع الموظف ،يتم استرجاع أسماء الموظفين التابعين للنوع الذي اخترت في قائمة "اسم الموظف"،
تحتوي هذه القائمة على أنواع الموظفين المسموح تحويلهم إلى الجهات الصحية.
 .4اختر اسم الموظف المراد تحويله إلى الجهة الصحية،
 .5اختر نوع جهة التحويل المراد تحويل الموظف إليها ،يظهر الحقل التالي:

 .6أدخل اسم جهة التحويل ،حيث يظهر نوع الجهة واسمها في نموذج التحويل،
 .7أدخل رقم هاتف الطوارئ ،إذا أردت ،حيث يظهر الرقم في النموذج،
 .8انقر زر (عرض) ،يظهر النموذج على الشكل التالي:

يقسم النموذج إلى قسمين :يعرض القسم األول خطاب التحويل الموجه من مدرستك إلى الجهة الصحية ويحتوي مجموعة من بيانات
الموظف الشخصية مثل اسمه وبيانات هويته من رقم ومصدر وتاريخ إصدار ،الخ ،واألكاديمية مثل مسماه الوظيفي ومستواه ودرجته،

الخ .بينما يعرض القسم الثاني البيانات التي يتوجب على الجهة الصحية إدخالها يدويا كالتشخيص والعالج الذي تم صرفه للموظف،
الخ.
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عدة أزرار تمكنك من القيام بوظائف مختلفة كعرضه بالشكل الذي تريد والبحث عن نص
ويوفر التقرير شريط األدوات الذي يحتوي ّ

معين ضمنه وحفظه في حاسوبك الشخصي والتنقل بين صفحاته ،الخ .وتستطيع تصدير التقرير وحفظه في حاسوبك الشخصي
بأكثر من نوع ملف مثل ( )Excelأو ( )PDFأو (.)Word

 .9انقر (

) لطباعة النموذج.

 2-1تحويل طالب للوحدة الصحية
يمكنك من خالل هذه الصفحة إنشاء وطباعة نموذج تحويل طالب إلى أي من الجهات الصحية ليتم تشخيصه ومعالجته .للقيام بذلك ،اتبع
الخطوات التالية:

 .1انقر رابط "تقارير الطالب" ،تظهر قائمة بالتقارير التابعة لهذا التصنيف،
 .2انقر رابط "تحويل طالب للوحدة الصحية" ،تظهر الصفحة التالية:

 .3اختر نظام الدراسة الذي تريد ،يتم تفعيل قائمة "الطالب" بجميع الطالب التابعين للنظام الذي اخترت،
 .4اختر نوع جهة التحويل المراد تحويل الطالب لها ،يظهر حقل "اسم جهة التحويل"،
 .5أدخل اسم جهة التحويل ،حيث يظهر نوع الجهة واسمها في نموذج التحويل،
 .6اختر الصف ،تظهر قائمة "القسم" ويتم استرجاع الفصول التابعة للصف المختار في قائمة "الفصل"،
 .7اختر القسم ثم الفصل ،كل من قائمته المخصصة ،يتم استرجاع الطالب المسجلين في الفصل الذي اخترت في القائمة المخصصة،
 .8اختر الطالب المراد تحويله إلى الجهة الصحية،
 .9انقر زر (عرض) ،يظهر نموذج التحويل على الشكل التالي:
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يقسم النموذج إلى قسمين :يعرض القسم األول خطاب التحويل الموجه من مدرستك إلى الجهة الصحية لمعالجة الطالب المختار،

ويحتوي بيانات الطالب الشخصية مثل اسمه الرباعي وصفه وعنوان سكنه ،الخ .بينما يعرض القسم الثاني البيانات التي يتوجب على

الجهة الصحية إدخالها يدويا كالتشخيص والعالج الذي تم صرفه للطالب ،الخ.
 .11انقر (
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 .2االستبانات الصحية
يقوم مدير عام الصحة المدرسية بتعريف االستبانات الصحية وتعريف مؤشراتها ومعاييرها ثم نشرها ،ثم يقوم المرشد الصحي في مدرستك

باختيار اإلجابات المناسبة لكل من معاييرها واعتمادها ليتمكن الحقا مدير إدارة الصحة المدرسية في اإلدارة من اتخاذ اإلجراء المناسب عليها،

سواء اعتمادها أو رفضها.

تقوم من خالل هذه الصفحة بعرض االستبانات الصحية المنشورة وعرض النسب المئوية والمؤشرات الرئيسية والفرعية والمعايير الخاصة بكل
منها ،كما يمكنك عرض إجابات المرشد الصحي في مدرستك ألي من االستبانات في حال قام بإدخالها.

تظهر صفحة االستبانات الصحية على الشكل التالي:

تعرض الصفحة قائمة باالستبانات الصحية التي قام مدير عام الصحة المدرسية بنشرها ،حيث يظهر لكل منها حالتها .لطباعة القائمة ،انقر
رابط "

" ثم انقر (

).

من الجدير بالذكر أنه في حال كانت حالة االستبانة "جديد" ،يظهر رابط "عرض" بجوارها بعد أن يقوم المرشد الصحي في مدرستك بإدخال

اإلجابات لكل من معاييرها.

يمكنك عرض النسب المئوية والمؤشرات الرئيسية والفرعية والمعايير الخاصة بأي من االستبانات ،باإلضافة إلى عرض إجابات المرشد
الصحي في مدرستك في حال قام بإدخالها ،كما هو موضح في البنود التالية.

 1-2النسب المئوية
يقوم مدير عام الصحة المدرسية بتعريف النسب المئوية لكل من األلوان التي تستخدم في التقارير المتعلقة باالستبانات الصحية ،حيث يتم
تظليل كل من نتائج التقرير وفقا لنطاق النتيجة.

يمكنك عرض النسب المئوية المعرفة ألي من االستبانات الصحية بنقر رابط "النسب المئوية" المجاور لالستبانة التي تريد ،تظهر الصفحة

التالية:
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تعرض الصفحة قائمة باأللوان التي تستخدم في تظليل نتائج التقارير ،حيث يظهر لكل منها الحدان األدنى واألقصى للنسب المئوية كما

قام مدير عام الصحة المدرسية بتعريفها .تظهر هذه البيانات لغايات العرض فقط .للرجوع إلى الصفحة السابقة ،انقر (عودة).

 2-2المؤشرات الرئيسية
يقوم مدير عام الصحة المدرسية بإضافة المؤشرات الرئيسية والفرعية ومعاييرها لكل من االستبانات الصحية ،حيث يتم إدخال اإلجابات
لالستبانة على مستوى المعايير.

تقوم من خالل هذه الصفحة بعرض المؤشرات الرئيسية والفرعية والمعايير الخاصة بأي من االستبانات الصحية المنشورة .انقر رابط
"المؤشرات الرئيسية" المجاور لالستبانة التي تريد ،تظهر الصفحة التالية:

تعرض الصفحة قائمة بالمؤشرات الرئيسية لالستبانة المختارة ،ويمكنك عرض المؤشرات الفرعية لمؤشر رئيسي معين بنقر الرابط

المخصص المجاور له ،تظهر الصفحة التالية:

تعرض الصفحة قائمة بالمؤشرات الفرعية للمؤشر الرئيسي الذي اخترت ،ويمكنك عرض المعايير المضافة ألي منها بنقر الرابط
المخصص المجاور للمؤشر الفرعي الذي تريد ،تظهر الصفحة التالية:
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تعرض الصفحة قائمة بالمعايير الخاصة بالمؤشر الفرعي الذي اخترت ،حيث يظهر لكل منها شرح المعيار كما أدخله مدير عام الصحة
المدرسية .تظهر هذه البيانات لغايات العرض فقط .للرجوع إلى الصفحة السابقة ،انقر زر (عودة).

 3-2عرض استبانة
كما ذكر مسبقا ،يمكنك عرض االستبانات الصحية التي قام مرشد الصحة في مدرستك بإدخال اإلجابات لمعاييرها ،بغض النظر عن
حالتها .لعرض إجابات استبانة معينة ،انقر رابط "عرض" المجاور لها ،تظهر الصفحة التالية:

تعرض الصفحة قائمة بالمؤشرات الرئيسية لالستبانة المختارة ،حيث يظهر كل منها على شكل رابط وبنقره تظهر المؤشرات الفرعية التابعة

له ومعايير كل منها على الشكل التالي:

تعرض الصفحة المؤشرات الفرعية التابعة للمؤشر الرئيسي المختار ومعاييرها ،باإلضافة إلى إجابة المرشد الصحي في مدرستك لكل

معيار .تظهر هذه البيانات لغايات العرض فقط .للرجوع إلى الصفحة السابقة ،انقر زر (عودة).
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