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 وتقديـر رشكـ
 

 .. ويرضى ربنا حيب كما وتوفيقه منه على وباطناا.. ظاهراا  وآخراا  أولا  هلل الشكر
 الكبري الدور له كان من على بالشكر أثين مث

 على األمن والسالمة املدرسيةالعام  املشرف لسعادة النظري املنقطع والدعم
 عبيد الحربي ماجد بن األستاذ/

  املميز أدائهمالدراسة على  هذه وكذلك فريق العمل املشارك يف
 ،،،زاءـــــاجل خري اهلل مفجزاه ونصحاا  ودعماا  توجيهاا مشاركةا و  العمل هذا خروج يف
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 امللخص العام
 

  العووا  لبوود  املوودار  يف والسووالمة األموون إدارات اسووتعداد لقيووا  ميدانيووة دراسووة عنووواا الدراسووة 

 .هو6341/هو6341 الدراسي

 

 آمون وبيةوة سوليمة يف املودار  بقيوا  مودع ادسوتعداد يف مانو  األمون          تووري  منوا      هدف الدراسة

 .والسالمة مع بد  العا  الدراسي

 

  مت بنووا  مقيوا  لتققيوو  لورا الدراسووةم ومت  كيموخم موون حبوق  ت وو  لتققيوو        أداة الدراسوة

 أكرب حدر من الدحةم يف اختيار العباراتم واملعاي  املستهدرية.

 

 مت اختيار ريري  حبث من املشرري  واملشرريات يف اإلدارة العاموة لألمون     وريري  العمق لعينةاملنهج وا

( 611والسالمة املدرسيةم وذلو  للقيوا  بالايوارات امليدانيوةم الوم العينوة املوتوارة واملكونوة مون           

دار  مدرسةم مقسمة حس  نوع املبنى ب   املدار  ااكومية اجلاهاة واملباني املستأمرةم واملو 

 األهلية( وذل  وريقا للمنهج الوصفي التقليلي لتنسابخم مع طبيعة الدراسة.

 

  أهم نتائج الدراسة 

 هوم ولوحظ التالي 6341/6341مت حيا  استعداد إدارات األمن والسالمة يف املدار  لبد  العا  

ن و،م وهو     حاد يف معدل اكتمال املقاعد اإلشوراريية يف إدارات األمون والسوالمة إل ال    اخنفاا .6

 نسبة عالية أظهرتها ه   الدراسة.



 

 

 

 د 

 لوحظ أيضا إكتمال اخلطط التدريبية يف إدارات األمن والسالمة اليت مت عمق الدراسة عليها. .2

هناك اخنفاا يف متابعة إكمال املناريساتم وال يانةم وتعيةوة اسوتمارة  نوور(م بنسو  توماو  مون        .4

61-22.% 

عظم املدار م ما عدا نسوبة حليلوةمكما أا هنواك جتواوب     يومد جتاوب يف تعميم نظا  الباللات مل .3

 يف التعامق مع الباللات الواردة.

 هناك جتاوب مميا يف املشاركات يف اليو  العاملي للدرياع املدني. .1

 . ارج الطوارئ يف املدار هناك اكتمال يف معظم جتهياات  .1

ب  املكتملةم واملناسبة والغو    ساحات واملالع  الرياضية يف املدار مهناك تباين يف جتهياات ال .1

مناسوبةم كمووا تيووات املودار  األهليووة باكتمووال هوو   التلهيواات ب ووورة مميوواةم واخنفضوو  يف    

 املدار  املستأمرة.

 نقص حاد يف وسائق السالمة اخلاصة ب وي ادحتيامات اخلاصة. .8

 حام  معظم املدرا  بتنفي  خطط اإلخال  يف األسبوع التمهيدي. .9

ة العديد من النواحص يف جتهياات وسائق األمن والسالمةم ومت عمق مقمحات لوتاليف  بين  الدراس .62

 ه ا النقص يف ملق  توصيات الدارسة.
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  أهم توصيات الدراسة 

 أ/ التوصيات اخلاصة بنتائج الدراسة يف نتائج نقص وسائق السالمة 

دور امليووداني الوو ي وذلوو  للوو ( مدرسووة مشوورف/ة622توووري  مقاعوود إشووراريية حبيووث يكوووا لكووق    .6

 . إدارة األمن والسالمة املدرسيةمها  العمق يف تتطلبخم

 إكمال النقص يف أمهاة اإلن ار يف كارية املدار  اليت د تتورير لديها ه ا النوع من األمهاة. .2

 دورية ألمهاة اإلن ار مبدار  البنات.ال يانة الإمرا   .4

 .يةتوري  مالع  رياضية جلميع مدار  املرحلة ادبتدائ .3

 موحووع علووى البيانووات و ووديث للموودار  السووالمة جتهيوواات لتوووري  املو ووص البنوود موون ادسووتفادة .1

يف باملياانيووةم لووتاليف الوونقص ااوواد   اخلاصووة األيقونووة يف املدرسووية والسووالمة لألموون العامووة اإلدارة

 العديد من املدار  حس  ما أظهرتخم الدراسة.

ارات السووالمة املدرسووية يف ايووع املنوواط  وا اريظووات العمووق علووى توايوو  اخلطووط والايووارات يف إد .1

 .لتلويد العمق

ريوورص صويانة نسوائية للكشوو، الودوري علووى أمهواة السوالمةم والتأكوود أنهوا تعمووق        جتهيوا وتودري    .1

 بكفا ة.

بوورامج تدريبيووة خاصووة بوسووائق واموورا ات السووالمة للمووديرات واملعلمووات ضوومن بوورامج   حامووة إدراج  .8

 .ي  التابعة للمناط  التعليميةتدرالتدري  يف مراكا ال

تاويد املدار  بوسائق اإلن ار اخلاصة ب وي ادحتيامات اخلاصة. ريقد لوحظ نقص حاد يف ايوع   .9

 .شامقالتعليم ال لبة الدولة يف تطبي بعد ر م خ وصًابهماملدار  يف وسائق السالمة اخلاصة 

 

 



 

 

 

 و 

 لقادمة ب/ ما يستلا  عملخم يف موامهة اخلطط الطموحة يف املرحلة ا

ري ق صيانة التلهياات وأدوات السالمة عن ال يانة العامة حيث يتضح صوعوبة متابعوة    العمق على .6

 .أعمال ال يانة درتباطها جبهات أخرع

 جتهيا املدار  مبا يلا  دحتيامات الطالب ذوي ادحتيامات اخلاصة. .2

 تكوين ريرص صيانة نسائية ملدار  البنات. .4

 

 عامة لألمن والسالمة املدرسية ج/ تفعيق أنظمة اإلدارة ال

 األمن والسالمة املدرسية. للبالغ عن النواحص رييما خيص وسائقعمق منوذج موحد  .6

  ديد مهة إشراريية يف كق مدرسة لتطبي  ه   املقاييس. .2

 

 د/ الدراسات واإلمرا ات املستقبلية 

 عمق مثق ه   الدراسة على وسائق النقق املدرسيم ول ها. .6

الندوات واملؤتراتم وادستفادة من كارية وسائق التواصق ادمتمواعي لرريوع اقاريوة    عقد الدورات و .2

 األمن والسالمة املدرسية لدع معظم شرائح اجملتمعم لضماا أكرب حدر من التعاوا.
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 مقدمة الدراسة
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 مقدمة

وحواعد ومتطلبات  إمرا اتمبلموعة ويرتبط  اإلنسااهو علم يهتم بأمن وسالمة وصقة األمن والسالمة 

من م ادر  ةخاليتكوا  اإلمكاامحدر  اإلنسااآمنخم حول  بيةة وتقو  على العمق بتوري  وحايةوا مبثابة تك

علم حياريظ بشكق كب  على امن وسالمة "  امشق ةوهى ب ور مااوادث أو ماإلصابةحوع و وأسباباخلطر 

 "التعليمات والتقيد بها وإتباعخم اإلرشاداتحال تطبيقخم  يف اإلنسااوصقة 

اإلدارة العامة لألمن "وزارة التعليم  أنشأتاملدرسية  البيةةكواحع يف  إميانًا بأهمية تطبي  ه ا املفهو و

ب   ةوايقالعالحة وذل  لل م(هو3/1/6344وتاريخ  44911841   رحمالوزاري قرار ال مبوم  "والسالمة املدرسية

من والسالمة مبفهومها ستوع مع  ومناس  من األطار مينح املدرسة مإ من خالل موالسالمة األمنوب   ةاملدرس

مستوع  إجيادمن  درسةاملن كَِّمُت اليت واإلرشادات مالتعليماتوحبيث يورير املتطلبات  التعليميماخلاص باجملال 

 وأيضًا متعرضهم للوطر أو إصابتهم يفتسب  يحد  مما للطالبمااماية املطلوبة يورير  والسالمة األمنمن مع  

 ممن والسالمةمدرس  نوع من التوميخم وخطوط للعمق مبومبها للقفاظ على املستوع املطلوب من األتورير لل

ة مبلرد دخول الطلب خمأنحيث  .اتالسلوكي أوتقع سوا  من ااوادث  أاميكن  اليتللقد من املشاكق  ك ل 

 أولوياتهان ضم ألنخمهلم  والسالمة األمنعن توري   املدرسة هي املسةولة إدارةتكوا  للمدرسة

حمددة  مهةمل يكن هنال  املدرسية  والسالمة لألمن العامة اإلدارةإنشا   سبق ي السنوات اليت فري

اإلدارة عمل   هام ومن  تأسيسا مع اجلهات املوت ة حبق حدواهاتعنى بتقديد املشاكق وح رها ومعاجلته

وهو توري   األساسيمن شأنها تفعيق اهلدف  على  ديد الوسائق والسبق اليتالعامة لألمن والسالمة املدرسية 

حدع الوسائق العلمية لقيا  مدع استعداد املدار  يف إااالية تثق الدراسة  ريإال ل   مآمنخممدرسية  بيةة

 .مان  األمن والسالمة يف بداية العا  الدراسي
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 مشكلة الدراسة:

 تؤهق البيةة التعليمية ممثلة يف تسعى العديد من الدول إل توري  أريضق السبق واملواصفات اليت 

املدار م وما مياالها يف نطاص خدمة التعليمم ومن أهم ه   ادحتيامات توري  سبق األمن والسالمةم ويف ه ا 

املضمار ريقد حام  اململكة العربية السعودية ممثلة يف وزارة التعليم بإنشا  إدارة خاصة باألمن والسالمة 

األخ ة بعملها على أكمق ومخم ريقد حام  بوضع السياساتم والتوميهات من واحع املدرسيةم وحتى تقو  ه   

 أهداريها لتطوير ه   السبقم واا ول على أكرب حدر من النتائج ادجيابية يف تأم  بيةة مدرسية آمنة.

 لإلمابة على التساؤل التالي وتأتي ه   الدراسة 

 ؟.هو6341/هو6341 الدراسي العا  لبد  املدار  يف والسالمة األمن إدارات استعداد ما

 : الدراسة أهداف

 لقد تعددت ألراا وأهداف ه   الدراسةم وذل  لعدة أسباب تثل  يف اآلتي 

 على املدرسية والقائمة على ا اريظة والسالمة لألمن العامة  قيقًا لرؤية ورسالة وحيم وأهداف اإلدارة (6

 واليت التعليم لوزارة التابعة واملمتلكات املدار  سوباتومن ومنسوبي والطالبات الطالب وسالمة أمن

عليها. تشرف

املدرسيةم وذل  بتكلي، نظامي  والسالمة األمن على العا  املشرف سعادة توميهات إنفاذ على العمق (2

 هو( للقيا  به   الدراسة.22/66/6341 وتاريخ م281292رحم   

 .األخرع املوت ة اجلهات مع بالتعاوا ةمالسالم أدا  مؤشر لقيا  آليات إجياد على العمق (4

التابعة  التعليم لوزارة التابعة املدرسية اإلنشا ات أعمال كارية يف السالمة أسس تطبي  من التأكد (3

.إلشراريها
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 والسالمة لألمن العامة اإلدارةمؤشر حوي لقيا  كنظا  الباللات اخلاص باملدار  نتائج التفاعق مع  (1

هو أكثر من 6341/6341ي قد بلغ عدد الباللات الواردة يف العا  الدراسم ريالدراسة به  املدرسية 

 .( بالغ122 

دوات السالمة يف املدار  بهدف وأوتطبيقًا لللودة يف العمق عمدت ه   الدراسة لقيا  واحع التلهياات 

 املدرسية. والسالمة األمناملدرسية واخلروج بتوصيات يستفاد منها يف مان   البيةة س  

  

 منهجية الدراسة:

  الدراسة منهج

الوو ي املوونهج الوصووفي التقليلوويم نظوورًا ملالئمووة هوو ا املوونهج هلوو ا النوووع موون الدراسووات و  لقوود مت اسووتودا  

يعتمد على دراسة الظاهرة كما تومد يف الواحع وتهتم بوصفها وصفًا دحيقًا ويعرب عنهوا تعوب ًا كيفيوًا أو تعوب ًا     "

لنا الظاهرة ويوضح خ ائ هام أما التعب  الكمي رييعطينا وصفًا رحميًا يوضوح   كميًا ريالتعب  الكيفي ي ،

 .مقدار ه   الظاهرة أو حلمها ودرمات ارتباطها مع الظواهر املوتلفة األخرع"

   جمتمع الدراسة

أو راد يعرف جمتمع الدراسة بأنخم كق من ميكن أا تعموم عليوخم نتوائج البقوث سووا  أكواا جمموعوة أريو         

وحود مت اختيوار جمتموع البقوث حبيوث يشومق كاريوة         سية... إخل. وذل  حسو  طبيعوة مشوكلة البقوث.    مباني مدر

 مناط  اململكة املوتلفةم وهي   املنطقة الوسطىم والشرحيةم والغربيةم والشماليةم واجلنوبية(.

 

 

 



 

 

 

5 

هـ6341/هـ6341 الدراسي العام لبدء المدارس في  والسالمة األمن إدارات استعداد لقياس انيةميد ــــــــــــــــــــــــــــــــ دراسة  

 جمادت الدراسة 

 .اجملال املوضوعي  األمن والسالمة املدرسية 

   املناط  وا اريظات –لعربية السعودية اململكة ااجملال املكاني. 

  هو.6341-6341العا  الدراسي  بداية اجملال الاماني 

   اململكة العربية السعودية.طالب وطالبات اجملال البشري 

  عينة الدراسة

اختيوار عودد   ب وذلو   ميف مثوق هو ا النووع مون الدراسوات     من اخلطوات واملراحوق اهلاموة    لعينةايعترب اختيار  

 م وللقيا  ب ل  مت عمق اآلتي ن اجملتمع األصلي حبيث تثق العينة املوتارة تثياًل حقيقيًاحمدد م

   مدرسة.611بلغ عدد عينة الدراسة ) 

 . مشل  العينة لكق منطقة املدار  ااكومية واملستأمرة واألهلية لقطاعي التعليم بنات وبن 

  الدراسة أداة

ج املتبع يف الدراسةم والوح  املسمو  بخمم ومدت الباحثة أا األداة بنا  على طبيعة البياناتم وعلى املنه

مبا خيد  مفهو  األمن "م وحد مت بنا  أداة الدراسة بنا  مقيا لتققي  أهداف ه   الدراسة هي " مالئمةاألكثر 

 . والسالمة واملدرسية من خالل استلها  التلارب السابقةم واملأمول يف املرحلة القادمة

بيعة الدراسة امليدانية ريقد مت اعتماد أدوات حيا  علمية وهي عبارة عن استمارات "مقننة" ونظرًا لط

ميكن  ليلها وحياسهام ومت  ديد عناصر ه   ادستمارة على أسس تقيس ماهاية املدار  يف أدوات 

لومود وتنفي  السالمةم وك ل  املالحظة وهي األداة الثانية من أدوات القيا  حيث حددت مبشاهدة املقيم 

 خطط ادخال  والللاا املوت ة يف املدرسة.



 

 

 

1 

هـ ــــــــــــــــــــــــــــــــ 6341/هـ6341 الدراسي العام لبدء المدارس في  والسالمة األمن إدارات استعداد لقياس ميدانية دراسة  

  كيم أداة الدراسة 

لكوق العناصور الويت     باحتوائهوا أنهوا سووف تقويس موا أ عودت لقياسوخمم        و للتقق  من رياعلية أداة الدراسة 

خم جي  أا  تويها الدراسة من ناحيةم وك ل  وضو  ريقراتها ومفرداتها من ناحية أخرعم حبيث تكوا مفهومو 

 (.2ريقد مت عرضها على جمموعة حمكم م أنظر ملق  رحم  ملن يستودمها"م 

  اإلح ائية األسالي 

لتققيوو  أهووداف الدراسووة و ليووق البيانووات الوويت مت جتميعهووام ريقوود مت اسووتودا  العديوود موون األسووالي        

وذل   (.SPSS ارًا بالرما  اإلح ائية املناسبة باستودا  ااا  اإلح ائية للعلو  ادمتماعية واليت يرما هلا اخت

 بعد أا مت ترميا وإدخال البيانات إل اااس  اآلليم وبعد ذل  مت حساب املقاييس اإلح ائية التالية 

        التكرارات والنس  املةوية للتعرف على اخل ائص الشو وية والوظيفيوة ألريوراد عينوة الدراسوة و ديود

 ليت تتضمنها أداة الدراسة.الرئيسة ا املقيا استلابات أريرادها جتا  عبارات 
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 :أساليب تطبيق أدوات البحث

 :فريق العمل الميداني -6

ملدرسية بناً  على ريري  البقث من املشرري  واملشرريات يف اإلدارة العامة لألمن والسالمة ا اختيارمت 

 اجلدول التالي 

 (توزيع الايارات امليدانية  بنات

 املدة تاريخ الايارة إدارة التعليم

 أيا  4 هو62/66/6341-62 عس 

 أيا  4 هو61/66/6341-61 القنف ة

 أيا  4 هو62/66/6341-62 اجلوف

 أيا  4 هو61/66/6341-61 ينبع

 أيا  4 هو62/66/6341-62 ادحسا 

 أيا  4 هو61/66/6341-61 الليث

 أيا  4 هو62/66/6341-62 مدة

 أيا  4 هو61/66/6341-61 عنياة

 أيا  4 هو61/66/6341-61 الرياا

 أيا  4 هو61/66/6341-61 اخلرج

 أيا  4 هو61/66/6341-61 ااوطخم
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 توزيع الايارات امليدانية   بن  ( 

 املدة تاريخ الايارة إدارة التعليم

 أيا  4 هو62/66/6341-62 الر 

 أيا  4 هو62/66/6341-62 الدوادمي

 أيا  4 هو62/66/6341-62 الطائ،

 أيا  4 هو61/66/6341-61 العال

 أيا  4 هو61/66/6341-61 الغاط

 أيا  4 هو61/66/6341-61 اجملمعة

 أيا  4 هو61/66/6341-61 القويعية

 أيا  4 هو69/66/6341 – 61 البك ية

 أيا  4 هو69/66/6341 – 61 تبوك

 أيا  4 هو69/66/6341 – 61 القريات

 أيا  4 هو69/66/6341 – 61 األريالج
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 نتائج الدراسة الميدانية
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 :ليب اإلحصائية المستخدمة في معالجة بيانات البحثاألسا 

 :هـ6341/هـ6341إدارات األمن والسالمة في المدارس لبدء العام الدراسي  استعدادقياس  أوالً:

العامة  اإلدارةسع  وحد م تعطي ريرص كب ة للتقس  والتطويرأحد املؤشرات اليت  األدا ا حيا  إ

م وما ت ه   الدراسة للوحوف اإلدارات يف املناط  وا اريظات تابعة أدا لتققي  اجلودة يف براجمها ومنها م

 .هاريي األدا على وضع ادارات ادمن والسالمة يف املناط  وا اريظات ومعاجلة ال عوبات و س  

 مقر إدارة األمن والسالمة 

تورير مقر مستقق بنسبة % بينما د ي92.62ما نسبتخم دارات األمن والسالمة إل املناط  مقرميع يتورير جل

9.6%. 

 إدارة األمن والسالمة(: مقرات 1جدول )
 

 

 

 املقاعد اإلشراريية 

 يالحظرات األمن والسالمة ومن خاللخم املقاعد اإلشراريية يف إدا اكتمالحالة  ( 2رحم   يعرا اجلدول

 .% ل  مكتملة وهي نسبة عالية12تومد ا إدارات األمن والسالمةم بينماملقاعد اإلشراريية ب% من 12 اكتمال
 

 (: المقاعد اإلشرافية في إدارات األمن والسالمة2)رقم جدول 
 

 
عدد إدارات األمن 

 والسالمة
 النسبة

اإلشرافية المقاعد  

 %50.0 11 مكتملة

 %50.0 11 غيرمكتملة

 %100.0 22 اإلجمالي
 

 النسبة عدد إدارات األمن والسالمة 

 مقر إدارة األمن والسالمة

 90.9% 20 يوجد

يوجد ال  2 %9.1 

 100.0% 22 اإلجمالي
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 التوعية والتثقي، 

األمن والسالمة يف املناط م ومن  خطة توعية وتثقي، لدع إدارات ومود (4 رحم اجلدول  يالحظ من

من % 3.1 يومد نسبة % من إدارات األمن والسالمة لديهم خطة توعية وتثقي، بينما91.1 نسبة أا يالحظخاللخم 

 د يومد هلا خطة للتوعية والتثقي،.ارات األمن والسالمة إد

 (: خطط التوعية والتثقيف في إدارات األمن والسالمة3) رقم جدول
 

 
عدد إدارات 

 األمن والسالمة
 النسبة

 والتثقيف التوعية

 %95.5 21 يوجد

يوجد ال  1 4.5% 

 %100.0 22 اإلجمالي

 

:التدري   

خطة تدري  حيث بلغ  النسبة  على ومودسالمة يف  تل، املناط  ايع إدارات األمن والحرص  

622.% 
 

 (: خطط التدريب في إدارات األمن والسالمة4) رقم جدول
 

 
 عدد إدارات 

 األمن والسالمة
 النسبة

 التدريب

 %100.0 22 يوجد

يوجد ال  0 0.0% 

 %100.0 22 اإلجمالي

 

اكتمال جتهياات املدار  متابعة   
 

جتهياات  اكتمالإدارة أمن وسالمة( حاموا مبتابعة  22%  92.9(م نالحظ أا 1  رحم اجلدولمن خالل 

 املدار .
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 تجهيزات المدارس اكتمال(: متابعة 5)رقم جدول 
 

 
عدد إدارات 

 األمن والسالمة
 النسبة

 المدارس تجهيزات اكتمال متابعة

 %90.9 20 تم

يتم لم  2 9.1% 

 %100.0 22 اإلجمالي

 

املناريسات  اكتمالبعة متا  

م بينما لديهااملناريسات  اكتمل إدارة أمن وسالمة(  68%  86.8أا  يالحظ(م 1 رحم  من خالل اجلدول

 املناريسات.لديها إدارات أمن وسالمة( مل تكتمق  (3 م 68.2%
 

 
 المنافسات اكتمال(: متابعة 6)رقم جدول 

 

 
عدد إدارات األمن 

 والسالمة
 النسبة

 افساتالمن اكتمال

 %81.8 18 تم

 %18.2 4 يتم لم

 %100.0 22 اإلجمالي

 ال يانة يف املدار   أعمالمتابعة إكتمال  -2

إدارة أمن وسالمة( حاموا مبتابعة اعمال ال يانة يف  69%  81.3أا  يالحظ(م 1 رحم  من خالل اجلدول

 ال يانة يف املدار .إدارات أمن وسالمة( مل يقوموا مبتابعة أعمال  4  %64.1املدار م بينما 

 

 الصيانة في المدارس أعمال(: متابعة إكتمال 7)رقم جدول 
 

 
عدد إدارات 

األمن 
 والسالمة

 النسبة

 في الصيانة أعمال متابعة
 المدارس

 %86.4 19 تم

يتم لم  3 13.6% 

 %100.0 22 اإلجمالي
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  متابعة اكتمال تعبةة استمارة السالمة يف نور

تعبةة إستمارة السالمة يف نورم ومن خاللخم نالحظ أا نسبة  إكتمال( إح ائيات 8  رحم اجلدول يقد 

( معلومات تف يلية لنسبة إجناز املدار  حس  9%م ويعرا اجلدول  84.8إإلجناز يف تعبةة استمارة سالمة نور 

 كق منطقة.
 

 ة استمارة السالمة في نور(: متابعة إكتمال تعبئ8جدول )
 

 
أقل عدد 
 مدارس

ى عدد أعل
 مدارس

 المتوسط

في كل  االستمارة أكملت التي المدارس عدد
 منطقة

6.0 2127.0 376.1 

 119.5 811.0 0. البيانات تدخل لم التي المدارس عدد

 83.8 100.0 25.9 اإلنجاز نسبة
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 (: نسبة إنجاز اكتمال تعبئة المدارس إلستمارة نور حسب المنطقة9)رقم جدول 
 

 المنطقة
سبة إنجاز اكتمال تعبئة المدارس ن

 إلستمارة نور

 المنطقة

 73.9 األحساء

 93.0 األفالج

 97.0 البكيرية

 55.7 الجوف

ةالحوط  95.0 

 97.1 الخرج

 96.6 الرس

 72.4 الرياض

 90.0 الزلفي

 86.6 الطائف

 80.0 العال

 100.0 الغاط

 99.3 القريات

 53.0 القنفذة

يةالقويع  90.0 

 86.0 الليث

 92.8 الليث )بنات(

 82.2 تبوك

 93.6 جدة

 25.9 عسير

 94.9 عنيزة

 87.8 ينبع
 

 تعميم نظا  الباللات على املدار  

% بينما بلغ  نسبة من مل يعمم 92.9إدارات األمن والسالمة حاموا بتعميم نظا  الباللات على املدار  بنسبة 

 .%9.6النظا  
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 (: تعميم نظام البالغات على المدارس11) رقم لجدو 
  

 
عدد إدارات 

األمن 
 والسالمة

 النسبة

 على البالغات نظام تعميم
 المدارس

 %90.9 20 تم

يتم لم  2 9.1% 

 %100.0 22 اإلجمالي
 

 متابعة معاجلة الباللات الواردة 

 %.91.1لواردة بنسبة الل  إدارات األمن والسالمة مت لديهم متابعة معاجلة الباللات ا

 

 اردة(: متابعة معالجة البالغات الو11)رقم جدول 
 

 
عدد إدارات 

األمن 
 والسالمة

 النسبة

 الواردة البالغات معالجة متابعة

 %95.5 21 تم

 %4.5 1 يتم لم

 %100.0 22 اإلجمالي

 

 مدول متابعة خطط اإلخال  

% ماعدا إدارت  92.9بعة خطط اإلخال  بنسبة ايع إدارات األمن والسالمة يومد لديهم مدول متا

 .د يومد متابعة هلم %9.6بنسبة 
 

  (: جدول متابعة خطط اإلخالء12)رقم جدول  

 

 
عدد إدارات 

األمن 
 والسالمة

 النسبة

 اإلخالء خطط متابعة جدول

 %90.9 20 يوجد

يوجد ال  2 9.1% 

 %100.0 22 اإلجمالي
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 سلق زيارات املدار  

 .%92.9سلق زيارات املدار  بنسبة األمن والسالمة يومد لديهم ارات إد
 

 (: سجل زيارات المدارس13) رقم  جدول 

  

 
عدد إدارات 

األمن 
 والسالمة

 النسبة

 المدارس زيارات سجل

 %90.9 20 يوجد

 %9.1 2 ال يوجد

 %100.0 22 اإلجمالي
 

 

 اليو  العاملي للدرياع املدني 

 سالمة يف  تل، املناط  حاموا بتفعيق اليو  العاملي للدرياع املدني.ايع إدارات األمن وال

 

 (: اليوم العالمي للدفاع المدني14) رقم جدول 
  

 
عدد إدارات 

األمن 
 والسالمة

 النسبة

 المدني للدفاعي العالم اليوم

 %100.0 22 نفذ

ينفذ لم  0 0.0% 

 %100.0 22 اإلجمالي

 
ومتابعة التجهيزات والبالغات:  إلشرافيةاة بين اكتمال المقاعد مقارن  

 

على متابعة التجهيزات والبالغات اإلشرافية(: مقارنة أثر المقاعد 15)رقم جدول   
 

اإلشرافيةالمقاعد  متابعة التجهيزات متابعة البالغات   

 نسبة التحقق 50.0% 90.9% 95.5

 نسبة عدم التحقق 50.0% 9.1% 4.5

 االجمالي 100% 100% 100%
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ة مدًا % وهي نسبة منوفض12 اإلشرارييةاعد نسبة اكتمال املقاخنفاا ( 61من اجلدول رحم   يتضح

% عن النسبة 9.6% وبمامع 92.9ظهر أارها يف متابعة التلهياات حيث بلغ  نسبة  ق  متابعة التلهياات 

قي  نسبة مكتملة يف م ك ل  متابعة الباللات النقص الواضح يف الكوادر أار على  %622املأمولة وهي 

 الباللات الواردة. متابعة
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 :في جانب األمن والسالمة هـ6341/هـ6341المدارس لبدء العام الدراسي  استعدادقياس  ثانياً : 

 عينة الدراسة:

  حس  املنطقة 

 العربية السعودية منطقة من مناط  اململكة( 26 مدرسةم توزع  على  (611 بلغ عدد عينة الدراسة 

 ( عدد املدار  حس  املنطقة.6  والرسم البياني م(6  رحم يستعرا اجلدول

 

 عدد المدارس حسب المنطقة (:1) رقم الجدول

 النسبة عدد املدار  املنطقة

 %9.6 16 الرياا

 %8.4 14 الليث

 %6.6 11 ينبع

 %6.0 10 الطائ،

 %6.0 10 القريات

 %5.4 9 األحسا 

 %5.4 9 القنف ة

 %5.4 9 القويعية

 %4.8 8 اجلوف

 %4.8 8 مد 

 %4.8 8 عنياة

 %4.8 8 الالفي

 %4.2 7 الر 

 %4.2 7 البك ية

 %3.6 6 األريالج

 

 (: عدد المدارس حسب المنطقة1) رقم الجدولتابع 
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 النسبة عدد املدار  املنطقة

 %3.6 6 تبوك

 %3.0 5 عس 

 %2.4 4 اخلرج

 %2.4 4 حوطخم بين تيم

 2.4% 4 العال

 %2.4 4 الغاط

 %100.0 167 اإلاالي

  

 عدد المدارس حسب المنطقة:(1)رقم  الرسم البياني

 
 

 

  حس  املرحلة التعليمية 
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اشتمل  عينة الدراسة مدار   تلفة حس  املرحلة التعليمية  رياا أطفالم ابتدائيم متوسطم 

 .( عدد املدار  حس  املرحلة التعليمية2واانوي( يستعرا اجلدول  

 النسبة عدد املدار   

املرحلة 

 التعليمية

 %2.4 4 رياا أطفال

 62.% 1 رياا أطفال وابتدائي

 41.9% 70 ابتدائي

 4.2% 7 ابتدائي ومتوسط

 62.% 1 ابتدائي ومتوسط واانوي

 62.% 1 ابتدائي واانوي

 25.1% 42 متوسط

 4.8% 8 متوسط واانوي

 19.8% 33 اانوي

 100.0% 167 اإلاالي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  حس  منس الطالب 
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%( مدار  2.3  3%( مدرسة بنات. و 12.1  88م و %( مدرسة بن 33.9  11دراسة على اشتمل  عينة ال

 بن  وبنات  مدار  رياا األطفال(.

 عدد المدارس حسب جنس الطالب (:3) رقم الجدول

 
 النسبة عدد املدار 

 اجلنس

 44.9% 75 بن 

 52.7% 88 بنات

 2.4% 4 بن  وبنات

 100.0% 167 اإلاالي

 

 (: عدد المدارس حسب المنطقة2)رقم  الرسم البياني

 
 

 

 

 

 

 

  حس  نوع املبنى 
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 توزع  عينة الدراسة حس  نوع املبنى املدرسي كالتالي 

 % من العينة كان  مدار  يف مبنى حكومي ماها.12.6 -

 ستأمر.% من العينة كان  مدار  يف مبنى حكومي م61.8 -

 % من العينة كان  مدار  أهلية.66.3 -
 

 عدد المدارس حسب نوع المبنى (:4) رقم الجدول
 

 النسبة عدد املدار  

 املبنىنوع 

 70.1% 117 حكومي ماها

 16.8% 28 حكومي مستأمر

 11.4% 19 مدرسة أهلية

 98.2% 164 اإلاالي

 1.8% 3 ل  معروف

 100.0% 167 اإلاالي

 

 وسائق السالمة  جتهياات 



 

 

 

24 

هـ6341/هـ6341 الدراسي العام لبدء المدارس في  والسالمة األمن إدارات استعداد لقياس انيةميد ــــــــــــــــــــــــــــــــ دراسة  

 وسائق اإلن ار  -6

 جتهياات وسائق اإلن ار يف املدار  ومن خاللخم نالحظ التالي ( 1  رحم اجلدوليستعرا 

  يعمق لديها مهاز  % من املدار  د61.4مهاز اإلن ارم  بها% من املدار  يعمق 16.21 مهاز اإلن ار

  ار.مهاز اإلن بها% من املدار  ل  متورير 64.1اإلن ارم بينما 

  يعمق لديها  % من املدار  د61كاش، الدخاام  بها% من املدار  يعمق 19.9 كاش، الدخاا

 مهاز كاش، الدخاا. بها% من املدار  ل  متورير 63.6كاش، الدخاام بينما 

  مهاز كاش،  بهايعمق  % د62.1مهاز كاش، الغازم  بها% من املدار  يعمق 41.1 كاش، الغاز

 مهاز كاش، الغاز. بهااملدار  ل  متورير  % من12الغازم بينما 

  لوحة  كم ومراحبة كهربائية امنةم  بها% من املدار  84.1 لوحة التقكم واملراحبة الكهربائية

 % من املدار  لوحة التقكم واملراحبة الكهربائية ل  امنة.61.4بينما 

 وسائق اإلن ار  بهال  متورير % من املدار  82.4  وسائق اإلن ار اخلاصة ب وي ادحتيامات اخلاصة

وسائق اإلن ار اخلاصة ب وي  بها% من املدار  تعمق 61اخلاصة ب وي ادحتيامات اخلاصةم 

 .بهايعمق  % من املدار  د2.1ادحتيامات اخلاصةم بينما 
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 (: تجهيزات وسائل اإلنذار في المدارس5الجدول )

 النسبة عدد املدار  

 مهاز اإلن ار

 %71.2 116 يعمق

 %15.3 25 يعمق د

 %13.5 22 ل  متورير

 %100.0 163 اإلاالي

 كاش، الدخاا

 %69.9 114 يعمق

 %16.0 26 يعمق د

 %14.1 23 ل  متورير

 %100.0 163 اإلاالي

 كاش، الغاز

 %37.5 60 يعمق

 %12.5 20 يعمق د

 %50.0 80 ل  متورير

 %100.0 160 اإلاالي

 والتقكم الكهربائية لوحخم املراحبة

 %83.7 128 امنة

 %16.3 25 ل  امنة

 %100.0 153 اإلاالي
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هـ6341/هـ6341 الدراسي العام لبدء المدارس في  والسالمة األمن إدارات استعداد لقياس انيةميد ــــــــــــــــــــــــــــــــ دراسة  

 النسبة عدد املدار  

 وسائق إن ار خاصة  ب وي ادحتيامات اخلاصة(

 %17.0 25 يعمق

 %2.7 4 يعمق د

 %80.3 118 ل  متورير

 %100.0 147 اإلاالي

 

 وسائق اإلطفا   -2

 التالي  يالحظاإلطفا  يف املدار  ومن خاللخم  ( جتهياات املدار  لوسائق1  رحم يستعرا اجلدول

  طفايات حري  كاريية. يتورير بها% من املدار  81.1إا 

  طفايات حري  صااة لالستعمال. يتورير بها% من املدار  11.2إا 

  بتوزيع طفايات ااري  باملدرسة بشكق مناس . حام % من املدار  88.3إا 

  ري .بطانيات ح بها% من املدار  يتورير 13إا 
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 (: تجهيزات وسائل اإلطفاء في المدارس6الجدول )

 النسبة عدد املدار  

 كفاية طفايات ااري 

 %86.7 144 نعم

 %13.3 22 د

 صالحية طفايات ااري 

 %76.2 125 صااة

 %23.8 39 ل  صااة

 توزيع طفايات ااري 

 %88.4 145 مناس 

 %11.6 19 ل  مناس 

 ااري  بطانيات

 %54.9 90 متوريرة

 %45.1 74 ل  متوريرة

 

  ارج الطوارئ  -4

 ( جتهياات  ارج الطوارئ يف املدار  ومن خاللخم نالحظ التالي 1يستعرا اجلدول  

   ارج لكق مدرسة. (4  ارج طوارئ خارميةم مبتوسط عدد  بهاايع املدار  

 منها مناسبةم بينما 81.9أا ما نسبتخم  نقاط جتمع حيث ومد بها% من املدا  98.8 ما نسبتخم إا %

 % من نقاط التلمع ل  مناسبة.63.6تومد 

  آمنخمسالمل ك صنف سالمل طوارئ خارمية  بها% من املدار  اليت 81إا ما نسبتخم. 

  لوحات إرشادية ملوارج الطوارئ. بها% من املدار  يتورير 96.1إا ما نسبتخم 

  تعري، لطالب املستلدين مبوارج الطوارئ.برنامج  بها% من املدار  18إا ما نسبتخم 
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 (: تجهيزات مخارج الطوارئ في المدارس7) رقم الجدول

 النسبة عدد املدار  

  ارج الطوارئ اخلارمية

 %100.0 166 تومد

 %0.0 0 تومد د

 نقاط التلمع

 %98.8 163 تومد

 %1.2 2 تومد د

 نقاط التلمع مناسبةو ل  مناسبخم(

 %85.9 134 مناسبة

 %14.1 22 ل  مناسبخم

 سالمل الطوارئ اخلارمية

 %85.0 85 امنة

 %15.0 15 ل  امنة

 سالمل الطوارئ مناسبخمم ل  مناسبخم(

 %81.4 70 مناسبة

 %18.6 16 ل  مناسبخم

 اللوحات اإلرشادية ملوارج الطوارئ

 %91.6 153 متوريرة

 %8.4 14 ل  متوريرة

 ين مبوارج الطوارئبرنامج تعري، للطالب املستلد

 %78.0 128 تومد

 %22.0 36 تومد د
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 الساحات واملالع  الرياضية  -3

 ( جتهياات الساحات واملالع  الرياضيةم ومن خاللخم نالحظ التالي 8  رحم يستعرا اجلدول

 94.3 ساحات خارمية. بها% من املدار  يتورير 

 18.9 مظلة خارمية تكوا مظلة مناسبة. بها% من املدار  اليت 

 19.3 مالع  رياضية. بها% من املدار  يتورير 

  وأدوات رياضية مناسبة ملواصفات السالمة. أمهاة بها% من املدار  11.8إا ما نسبتخم 
 

 (: تجهيزات الساحات والمالعب الرياضية في المدارس8) رقم الجدول

 النسبة عدد املدار  

 الساحات اخلارمية

 %93.4 156 متوريرة

 %6.6 11 ل  متوريرة

 املظلة اخلارمية

 %78.9 120 مناسبة

 %21.1 32 ل  مناسبخم

 املالع  الرياضية

 %69.4 75 متوريرة

 %30.6 33 ل  متوريرة

 مناسبة األمهاة واألدوات الرياضية ملواصفات السالمة

 %77.8 63 مناسبة

 %22.2 18 ل  مناسبخم
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هـ6341/هـ6341 الدراسي العام لبدء المدارس في  والسالمة األمن إدارات استعداد لقياس انيةميد ــــــــــــــــــــــــــــــــ دراسة  

 من والسالمة املدرسية وسائق نشر اقارية األ -1

( وسائق نشر اقارية األمن والسالمة املدرسية يف املدار م ومن خاللخم 9  رحم يستعرا اجلدول 

% من املدار (م 11% من املدار ( والنشرات واملطويات  92نالحظ أا أكثر طرص النشر اإلذاعة املدرسية  

شر اقارية املستودمة يف املدار  هي مركا م ادر % من املدار (م بينما أحق وسائق ن11واللوحات اإلرشادية  

 %(.39% من املدار ( واجملالت ااائطية  41% من املدار (م املسابقات  41التعلم  

 

 (: وسائل نشر الثقافة األمن والسالمة المدرسية في المدارس9) رقم الجدول

 نسبة املدار  عدد املدار  

 %90 151 اإلذاعة املدرسية

 %36 60 املسابقات

 %75 126 نشرات أو مطويات

 %65 108 لوحات إرشادية

 %49 82 جمالت حائطية

 %37 62 مركا م ادر التعلم
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 خطط اإلخال   -1

 ( جتهياات خطط اإلخال  يف املدار  ومن خاللخم نالحظ التالي 62  رحم يستعرا اجلدول

 92.1 جلنة طوارئ. بها% من املدار  يومد 

 94  ة إخال  يف األسبوع التمهيدي.خط بها% من املدار 

 12.4.من املدار  حاموا بتنفي  خطة اإلخال  يف األسبوع التمهيدي % 
 

 (: تجهيزات خطط اإلخالء في المدارس11)رقم الجدول 

 النسبة عدد املدار  

 جلنة الطوارئ

 %90.7 147 يومد

 %9.3 15 يومد د

 خطة اإلخال  يف األسبوع التمهيدي

 %93.0 147 يومد

 %7.0 11 يومد د

 تنفي  خطة اإلخال يف األسبوع التمهيدي

 %62.3 99 نف 

 %37.7 60 مل ينف 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 النظا  اإللكموني  -1
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  ( جتهياات النظا  اإللكموني يف املدار  ومن خاللخم نالحظ66  رحم يستعرا اجلدول

 93.1.من املدار  حاموا بتعبةة استمارة السالمة يف برنامج نور % 

 19.1.من املدار  حاموا بتفعيق رابط الباللات % 

 

 (: تجهيزات النظام اإللكتروني في المدارس11) رقم الجدول

 النسبة عدد املدار  

 تعبةخم استمارة السالمة يف برنامج نور

 %94.6 157 مت

 %5.4 9 مل يتم

 تفعيق رابط الباللات

 %69.5 114 مفعق

 %30.5 50 ل  مفعق
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 دارس البنين والبنات في تجهيزات وسائل السالمة:مقارنة بين م

(م بشكق تف يلي جتهياات وسائق السالمة يف كق من مدار  البن  62  رحم يستعرا اجلدول

  م وال ي أظهر العديد من النتائج على النقو التاليوالبنات

  يف 1.1نسبة إل المهاز إن ار بينما تنوفض  بها% من مدار  البن  ل  متورير 24.1تب  أا نسبة %

إد أا عدد  أكرب بنسبة م لكن على الرلم من تورير مهاز اإلن ار يف مدار  البناتمدار  البنات

 %. 21.3 م بنسبة بلغ مهاز اإلن اربها من مدار  البنات د يعمق  كب 

  مهاز كاش، الدخاا  بها% من مدار  البن  ل  متورير 22.1ك ل  ااال يف مهاز كاش، الدخاا

% من 92على الرلم من تورير مهاز كاش، الدخاا يف و% يف مدار  البناتم 8نما تنوفض النسبة إل بي

 .مهاز كش، الدخاا معطق لديها% من املدار  21.6أا نسبة  إدلبنات مدار  ا

  من مدار  البنات. مبدار  البن  ب ورة أكربوسائق اإلن ار تعمق 

  طفايات ااري  بشكق كايفم بينما تنوفض النسبة يف % من مدار  البن  تتورير 93.1نسبة هناك

 .%19.4إل  مدار  البنات

  من مدار  البن  يتورير لديهم بطانايات حري م بينما ترتفع النسبة يف مدار  البنات28.8يالحظ أا % 

 .%11إل 

  اط الدراسةم ك ل  تتورير نق اليت مشلتهاتتورير  ارج الطوارئ يف ايع مدار  البن  والبنات

 % من مدار  البنات.98.8و م% من مدار  البن 98.1التلمع يف 

  12.1النسبة إل  ارتفع % من مدار  البن م بينما 12مت تنفي  خطة اإلخال  يف األسبوع التمهيدي يف %

 مدار  البنات. يف
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 (: مقارنة تجهيزات وسائل السالمة في مدارس البنين والبنات12الجدول )

 

 اجلنس

 اتبن بن 

 النسبة عدد املدار  النسبة عدد املدار 

 وسائق اإلن ار

 مهاز اإلن ار

 %67.8 59 %73.6 53 يعمق

 %26.4 23 %2.8 2 يعمق د

 %5.7 5 %23.6 17 ل  متورير

 كاش، الدخاا

 %65.9 58 %73.2 52 يعمق

 %26.1 23 %4.2 3 يعمق د

 %8.0 7 %22.5 16 ل  متورير

 كاش، الغاز

 %34.9 30 %40.0 28 يعمق

 %20.9 18 %1.4 1 يعمق د

 %44.2 38 %58.6 41 ل  متورير

 لوحخم املراحبة والتقكم الكهربائية
 %75.6 62 %92.5 62 امنة

 %24.4 20 %7.5 5 ل  امنة

 وسائق إن ار خاصة  ب وي ادحتيامات اخلاصة(

 %14.1 10 %20.5 15 يعمق

 %5.6 4 %0.0 0 يعمق د

 %80.3 57 %79.5 58 وريرل  مت

 وسائق اإلطفا 

 كفاية طفايات ااري 
 %79.3 69 %94.7 71 نعم

 %20.7 18 %5.3 4 د

 صالحية طفايات ااري 
 %82.4 70 %68.0 51 صااة

 %17.6 15 %32.0 24 ل  صااة

 توزيع طفايات ااري 
 %81.4 70 %95.9 71 مناس 

 %18.6 16 %4.1 3 ل  مناس 

 ات ااري بطاني

 %77.0 67 %28.8 21 متوريرة

 %23.0 20 %71.2 52 ل  متوريرة
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 اجلنس

 اتبن بن 

 النسبة عدد املدار  النسبة عدد املدار 

  ارج الطوارئ

  ارج الطوارئ اخلارمية
 %100.0 88 %100.0 74 تومد

 %0.0 0 %0.0 0 تومد د

 نقاط التلمع
 %98.8 85 %98.7 74 تومد

 %1.2 1 %1.3 1 تومد د

 نقاط التلمع مناسبةو ل  مناسبخم(
 %84.0 68 %88.7 63 مناسبة

 %16.0 13 %11.3 8 ل  مناسبخم

 سالمل الطوارئ اخلارمية
 %87.3 62 %76.9 20 امنة

 %12.7 9 %23.1 6 ل  امنة

 سالمل الطوارئ مناسبخمم ل  مناسبخم(
 %83.6 51 %72.7 16 مناسبة

 %16.4 10 %27.3 6 ل  مناسبخم

 اللوحات اإلرشادية ملوارج الطوارئ
 %94.3 83 %88.0 66 متوريرة

 %5.7 5 %12.0 9 ل  متوريرة

 برنامج تعري، للطالب املستلدين مبوارج الطوارئ
 %72.4 63 %83.6 61 تومد

 %27.6 24 %16.4 12 تومد د

 الساحات واملالع  الرياضية

 الساحات اخلارمية
 %90.9 80 %96.0 72 متوريرة

 %9.1 8 %4.0 3 ل  متوريرة

 املظلة اخلارمية
 %85.4 70 %71.2 47 بةمناس

 %14.6 12 %28.8 19 ل  مناسبخم

 املالع  الرياضية
 %18.2 6 %93.2 68 متوريرة

 %81.8 27 %6.8 5 ل  متوريرة

 مناسبة األمهاة واألدوات الرياضية ملواصفات السالمة

 %70.0 7 %78.6 55 مناسبة

 %30.0 3 %21.4 15 ل  مناسبخم



 

 

 

45 
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 اجلنس

 اتبن بن 

 النسبة عدد املدار  النسبة عدد املدار 

 مة املدرسيةوسائق نشر اقارية األمن والسال

 %90 79 %90.7 68 اإلذاعة املدرسية

 %32 28 %40.0 30 املسابقات

 %81 71 %70.7 53 نشرات أو مطويات

 %65 57 %64.0 48 لوحات إرشادية

 %49 43 %48.0 36 جمالت حائطية

 %25 22 %52.0 39 مركا م ادر التعلم

 خطط اإلخال 

 جلنة الطوارئ
 %90.9 80 %90.0 63 يومد

 %9.1 8 %10.0 7 يومد د

 خطة إخال 
 %95.4 83 %89.6 60 يومد

 %4.6 4 %10.4 7 يومد د

 تنفي  خطة اإلخال  يف األسبوع التمهيدي
 %70.5 62 %50.0 34 نف 

 %29.5 26 %50.0 34 مل ينف 

 النظا  اإللكموني

 تعبةخم استمارة السالمة يف برنامج نور
 %93.2 82 %95.9 71 مت

 %6.8 6 %4.1 3 مل يتم

 تفعيق رابط الباللات
 %67.4 58 %73.0 54 مفعق

 %32.6 28 %27.0 20 ل  مفعق
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 مقارنة بين المدارس حسب نوع المبنى في تجهيزات وسائل السالمة:

سائق السالمة يف كق من املدار  ااكومية باملباني اجلاهاةم وتلهياات وال(م 64يستعرا اجلدول  

  يتب  التالي واملدار  األهليةم ومن خاللخم  مباملباني املستأمرة واملدار  ااكومية

  بينما تنوفض النسبة يف كق من املدار   ممهاز اإلن ار بها% من املدار  األهلية يعمق 93.1أا نسبة

 % على التوالي.18.1و م%11.1ااكومية باملباني اجلاهاة واملستأمرة إل
  بينما تنوفض النسبة يف كق من املدار   ممهاز اإلن ار بها% من املدار  األهلية يعمق 89.1أا

 % على التوالي.16.3و م%11.4ااكومية باملباني اجلاهاة واملستأمرة إل
  بينما تنوفض النسبة يف كق من املدار   ممهاز اإلن ار بها% من املدار  األهلية يعمق 12.1أا

 % على التوالي.21.9وم %48.3اني اجلاهاة واملستأمرة إلااكومية باملب
  من املدار  81.9كما أا طفايات ااري  بشكق كايفم  بها% من املدار  األهلية تتورير 93.1أا %

% 11ااكومية باملباني اجلاهاة تتورير لديهم طفايات ااري  بشكق كايفم بينما تنوفض النسبة إل 

 للمدار  ااكومية باملباني املستأمرة.
  م بينما تنوفض النسبة يف كق من املدار  بطانيات ااري  بهاهلية تتورير % من املدار  األ14.1أا

 .% على التوالي31.3و م%13.8ااكومية باملباني اجلاهاة واملستأمرة إل
  81.1 وأا مآمنةسالمل طوارئ خارمية  بها% من املدار  ااكومية باملباني اجلاهاة تتورير 94.4أا %

% 12.9م بينما تنوفض النسبة إل آمنةسالمل طوارئ خارمية  بهار من املدار  األهلية اجلاهاة تتوري

 للمدار  ااكومية باملباني املستأمرة.
  كما أا مآمنةسالمل طوارئ خارمية  بها% من املدار  ااكومية باملباني اجلاهاة تتورير 94.4أا 

ما تنوفض النسبة إل م بينآمنةسالمل طوارئ خارمية  بهار % من املدار  األهلية اجلاهاة تتوري81.1

 % للمدار  ااكومية باملباني املستأمرة.12.9
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  من 91.3أا أيضًا كما يالحظ م %622املساحات اخلارمية باملدار  األهلية بنسبة يالحظ تورير %

نسبة تورير الساحات ساحات خارميةم بينما تنوفض  بها تتوريراملدار  ااكومية باملباني اجلاهاة 

 املدار  ااكومية باملباني املستأمرة. يف% 16.3إل  اخلارمية
 مقارنة تجهيزات وسائل السالمة حسب نوع المبنى (:13جدول )

 

 نوع املبنى

 مدرسة أهلية حكومي مستأمر حكومي ماها

 النسبة عدد املدار  النسبة عدد املدار  النسبة عدد املدار 

 وسائق اإلن ار

 مهاز اإلن ار

 %94.7 18 %78.6 22 %66.7 76 يعمق

 %5.3 1 %3.6 1 %20.2 23 يعمق د

 %0.0 0 %17.9 5 %13.2 15 ل  متورير

 كاشفالدخاا

 %89.5 17 %71.4 20 %67.3 76 يعمق

 %10.5 2 %7.1 2 %19.5 22 يعمق د

 %0.0 0 %21.4 6 %13.3 15 ل  متورير

 كاشفالغاز

 %52.6 10 %25.9 7 %38.4 43 يعمق

 %10.5 2 %3.7 1 %15.2 17 يعمق د

 %36.8 7 %70.4 19 %46.4 52 ل  متورير

 لوحخم املراحبة والتقكم الكهربائية
 %82.4 14 %78.3 18 %85.5 94 امنة

 %17.6 3 %21.7 5 %14.5 16 ل  امنة

 وسائق إن ار خاصة  ب وي ادحتيامات اخلاصة(

 %12.5 2 %8.0 2 %19.4 20 يعمق

 %0.0 0 %0.0 0 %3.9 4 يعمق د

 %87.5 14 %92.0 23 %76.7 79 ل  متورير

 وسائق اإلطفا 

 كفاية طفايات ااري 
 %94.7 18 %75.0 21 %87.9 102 نعم

 %5.3 1 %25.0 7 %12.1 14 د

 صالحية طفايات ااري 
 %100.0 19 %85.7 24 %69.3 79 صااة

 %0.0 0 %14.3 4 %30.7 35 ل  صااة
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 مقارنة تجهيزات وسائل السالمة حسب نوع المبنى (:13جدول )

 

 نوع املبنى

 مدرسة أهلية حكومي مستأمر حكومي ماها

 النسبة عدد املدار  النسبة عدد املدار  النسبة عدد املدار 

 توزيع طفايات ااري 
 %88.9 16 %75.0 21 %91.3 105 مناس 

 %11.1 2 %25.0 7 %8.7 10 ل  مناس 

 بطانيات ااري 
 %73.7 14 %46.4 13 %54.8 63 متوريرة

 %26.3 5 %53.6 15 %45.2 52 ل  متوريرة

 الطوارئ ارج 

  ارج الطوارئ اخلارمية
 %100.0 19 %100.0 28 %100.0 116 تومد

 %0.0 0 %0.0 0 %0.0 0 تومد د

 نقاط التلمع
 %100.0 18 %92.9 26 %100.0 116 تومد

 %0.0 0 %7.1 2 %0.0 0 تومد د

 نقاط التلمع  مناسبةو ل  مناسبخم(
 %94.4 17 %52.0 13 %91.8 101 مناسبة

 %5.6 1 %48.0 12 %8.2 9 ل  مناسبخم

 سالمل الطوارئ اخلارمية
 %87.5 14 %60.9 14 %93.3 56 امنة

 %12.5 2 %39.1 9 %6.7 4 ل  امنة

 سالمل الطوارئ  مناسبخمم ل  مناسبخم(
 %90.9 10 %63.2 12 %87.0 47 مناسبة

 %9.1 1 %36.8 7 %13.0 7 ل  مناسبخم

 اللوحات اإلرشادية ملوارج الطوارئ
 %94.7 18 %85.7 24 %92.3 108 متوريرة

 %5.3 1 %14.3 4 %7.7 9 ل  متوريرة

 لدين مبوارج الطوارئبرنامج تعري، للطالب املست
 %78.9 15 %74.1 20 %79.1 91 تومد

 %21.1 4 %25.9 7 %20.9 24 تومد د

 الساحات واملالع  الرياضية

 الساحات اخلارمية
 %100.0 19 %71.4 20 %97.4 114 متوريرة

 %0.0 0 %28.6 8 %2.6 3 ل  متوريرة

 املظلة اخلارمية
 %94.4 17 %62.5 15 %79.4 85 مناسبة

 %5.6 1 %37.5 9 %20.6 22 ل  مناسبخم
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 مقارنة تجهيزات وسائل السالمة حسب نوع المبنى (:13جدول )

 

 نوع املبنى

 مدرسة أهلية حكومي مستأمر حكومي ماها

 النسبة عدد املدار  النسبة عدد املدار  النسبة عدد املدار 

 املالع  الرياضية
 %80.0 8 %35.7 5 %72.8 59 متوريرة

 %20.0 2 %64.3 9 %27.2 22 ل  متوريرة

مناسبة األمهاة واألدوات الرياضية ملواصفات 

 السالمة

 %85.7 6 %42.9 3 %79.7 51 مناسبة

 %14.3 1 %57.1 4 %20.3 13 ل  مناسبخم

 قارية األمن والسالمة املدرسيةوسائق نشر ا

 %100.0 19 %16.3 20 %91.3 114 اإلذاعة املدرسية

 %0.0 0 %28.1 8 %2.1 3 املسابقات

 %89.5 17 %14.1 15 %12.1 85 نشرات أو مطويات

 %5.3 1 %42.6 9 %68.8 22 لوحات إرشادية

 %42.1 8 %61.9 5 %12.3 59 جمالت حائطية

 %10.5 2 %42.6 9 %68.8 22 مركا م ادر التعلم

 خطط اإلخال 

 جلنة الطوارئ
 %84.2 16 %85.2 23 %94.7 107 يومد

 %15.8 3 %14.8 4 %5.3 6 يومد د

 خطة اإلخال 
 %94.7 18 %96.2 25 %92.7 102 يومد

 %5.3 1 %3.8 1 %7.3 8 يومد د

 تنفي  خطة اإلخال  يف األسبوع التمهيدي
 %66.7 12 %61.5 16 %62.5 70 نف 

 %33.3 6 %38.5 10 %37.5 42 مل ينف 

 النظا  اإللكموني

 تعبةخم استمارة السالمة يف برنامج نور
 %94.7 18 %96.4 27 %94.0 109 مت

 %5.3 1 %3.6 1 %6.0 7 مل يتم

 تفعيق رابط الباللات
 %78.9 15 %85.7 24 %63.2 72 مفعق

 %21.1 4 %14.3 4 %36.8 42 ل  مفعق
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 ين المدارس حسب المرحلة التعليمية في تجهيزات وسائل السالمة:مقارنة ب

(م جتهياات وسائق السالمة يف كق من مدار  املرحلة ادبتدائيةم املتوسطة 63  رحم يستعرا اجلدول

  يتب  اآلتيوالثانويةم ومن خاللخم 

  من 91.1 وأا نورمبتعبةة استمارة السالمة يف برنامج  حام % من مدار  املرحلة املتوسطة 91.1أا %

% 81.1بتعبةة استمارة السالمة يف برنامج نورم بينما تنوفض النسبة إل  حام مدار  املرحلة ادبتدائية 

 يف مدار  املرحلة الثانوية.

  مالع  رياضيةم بينما تنوفض النسبة يف مدار  املرحلة  بها% من مدار  املرحلة الثانوية يتورير 86.8أا

 % على التوالي.13و م%11.1ة إل ادبتدائية واملتوسط

  اإلذاعة املدرسية كوسيلة لنشر اقارية األمن والسالمة توظ، وسيلة % من مدار  املرحلة الثانوية 19أا

 % على التوالي.91.2و  م%92بينما ترتفع النسبة يف مدار  املرحلة ادبتدائية واملتوسطة إل  ماملدرسية
 

 ئل السالمة حسب المرحلة التعليميةمقارنة تجهيزات وسا (:14)رقم جدول 

مقارنة جتهياات وسائق السالمة حس  

 املرحلة التعليمية

 املرحلة التعليمية

 اانوي متوسط ابتدائي

عدد 

 املدار 
 النسبة

عدد 

 املدار 
 النسبة

عدد 

 املدار 
 النسبة

 وسائق اإلن ار

 مهاز اإلن ار

 %65.60 21 %78.60 33 %68.70 46 يعمق

 %21.90 7 %14.30 6 %14.90 10 يعمق د

 %12.50 4 %7.10 3 %16.40 11 ل  متورير

 كاش، الدخاا

 %58.10 18 %76.20 32 %73.50 50 يعمق

 %25.80 8 %11.90 5 %11.80 8 يعمق د

 %16.10 5 %11.90 5 %14.70 10 ل  متورير

 كاش، الغاز

 %36.40 12 %40.00 16 %33.80 22 يعمق

 %15.20 5 %15.00 6 %7.70 5 يعمق د

 %48.50 16 %45.00 18 %58.50 38 ل  متورير
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مقارنة جتهياات وسائق السالمة حس  

 املرحلة التعليمية

 املرحلة التعليمية

 اانوي متوسط ابتدائي

عدد 

 املدار 
 النسبة

عدد 

 املدار 
 النسبة

عدد 

 املدار 
 النسبة

لوحخم املراحبة والتقكم 

 الكهربائية

 %86.20 25 %90.20 37 %81.00 51 امنة

 %13.80 4 %9.80 4 %19.00 12 ل  امنة

وسائق إن ار خاصة  ب وي 

 ادحتيامات اخلاصة(

 %18.50 5 %22.20 8 %16.90 11 يعمق

 %3.70 1 %2.80 1 %3.10 2 يعمق د

 %77.80 21 %75.00 27 %80.00 52 ل  متورير

 وسائق اإلطفا 

 كفاية طفايات ااري 
 %90.90 30 %87.80 36 %84.30 59 نعم

 %9.10 3 %12.20 5 %15.70 11 د

 صالحية طفايات ااري 
 %72.70 24 %75.00 30 %81.20 56 صااة

 %27.30 9 %25.00 10 %18.80 13 ل  صااة

 توزيع طفايات ااري 
 %97.00 32 %87.80 36 %85.50 59 مناس 

 %3.00 1 %12.20 5 %14.50 10 ل  مناس 

 بطانيات ااري 
 %54.50 18 %57.50 23 %50.70 35 متوريرة

 %45.50 15 %42.50 17 %49.30 34 ل  متوريرة

  ارج الطوارئ

  ارج الطوارئ اخلارمية
 %100.00 33 %100.00 41 %100.00 70 تومد

 %0.00 0 %0.00 0 %0.00 0 تومد د

 نقاط التلمع
 %100.00 33 %97.60 40 %98.60 69 تومد

 %0.00 0 %2.40 1 %1.40 1 تومد د

نقاط التلمع  مناسبةو ل  

 مناسبة(

 %93.50 29 %87.50 35 %83.10 54 مناسبة

 %6.50 2 %12.50 5 %16.90 11 ل  مناسبة

  الطوارئ اخلارميةسالمل
 %91.30 21 %91.30 21 %80.00 32 امنة

 %8.70 2 %8.70 2 %20.00 8 ل  امنة
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مقارنة جتهياات وسائق السالمة حس  

 املرحلة التعليمية

 املرحلة التعليمية

 اانوي متوسط ابتدائي

عدد 

 املدار 
 النسبة

عدد 

 املدار 
 النسبة

عدد 

 املدار 
 النسبة

سالمل الطوارئ  مناسبخمم 

 ل  مناسبخم(

 %94.70 18 %82.60 19 %77.40 24 مناسبة

 %5.30 1 %17.40 4 %22.60 7 ل  مناسبة

اللوحات اإلرشادية ملوارج 

 الطوارئ

 %90.90 30 %97.60 41 %91.40 64 متوريرة

 %9.10 3 %2.40 1 %8.60 6 ل  متوريرة

برنامج تعري، للطالب 

املستلدين مبوارج 

 الطوارئ

 %84.80 28 %87.80 36 %73.50 50 تومد

 %15.20 5 %12.20 5 %26.50 18 تومد د

 الساحات واملالع  الرياضية

 الساحات اخلارمية
 %97.00 32 %90.50 38 %92.90 65 متوريرة

 %3.00 1 %9.50 4 %7.10 5 ل  متوريرة

 املظلة اخلارمية
 %93.50 29 %83.30 30 %75.40 49 مناسبة

 %6.50 2 %16.70 6 %24.60 16 ل  مناسبة

 املالع  الرياضية
 %81.80 18 %64.00 16 %66.70 34 متوريرة

 %18.20 4 %36.00 9 %33.30 17 ل  متوريرة

مناسبة األمهاة واألدوات 

ضية ملواصفات الريا

 السالمة

 %72.20 13 %73.70 14 %81.60 31 مناسبة

 %27.80 5 %26.30 5 %18.40 7 ل  مناسبة

 وسائق نشر اقارية األمن والسالمة املدرسية

 %79 26 %95.2 40 %90.0 63 اإلذاعة املدرسية

 %30 10 %33.3 14 %37.1 26 املسابقات

 %82 27 %71.4 30 %74.3 52 نشرات أو مطويات

 %67 22 %57.1 24 %65.7 46 لوحات إرشادية

 %64 21 %47.6 20 %41.4 29 جمالت حائطية

 %42 14 %35.7 15 %35.7 25 مركا م ادر التلع
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مقارنة جتهياات وسائق السالمة حس  

 املرحلة التعليمية

 املرحلة التعليمية

 اانوي متوسط ابتدائي

عدد 

 املدار 
 النسبة

عدد 

 املدار 
 النسبة

عدد 

 املدار 
 النسبة

 خطط اإلخال 

 جلنة الطوارئ
 %87.50 28 %95.10 39 %89.70 61 يومد

 %12.50 4 %4.90 2 %10.30 7 يومد د

 خطة اإلخال 
 %96.80 30 %90.00 36 %95.40 62 يومد

 %3.20 1 %10.00 4 %4.60 3 يومد د

تنفي  خطة اإلخال   يف 

 األسبوع التمهيدي

 %61.30 19 %72.50 29 %57.40 39 نف 

 %38.70 12 %27.50 11 %42.60 29 مل ينف 

 النظا  اإللكموني

تعبةخم استمارة السالمة يف 

 برنامج نور

 %87.50 28 %97.60 41 %95.70 67 مت

 %12.50 4 %2.40 1 %4.30 3 مل يتم

 تفعيق رابط الباللات
 %68.80 22 %73.20 30 %73.90 51 مفعق

 %31.30 10 %26.80 11 %26.10 18 ل  مفعق
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 التوصيات
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 التوصيات:

توصل  الدراسة على خلفية النتائج اليت مت عرضها إل جمموعة من املالحظات الوام  تواريرها 

 ت التالية ميكن إجيازها وري  التقسيما

 / التوصيات اخلاصة بنتائج الدراسة يف نتائج نقص وسائق السالمة أ

وذل  للدور امليداني ال ي  ( مدرسة مشرف/ة622توري  مقاعد إشراريية حبيث يكوا لكق   .6

 .  إدارة األمن والسالمة املدرسيةمها  العمق يف تتطلبخم

 تتورير لديها ه ا النوع من األمهاة. إكمال النقص يف أمهاة اإلن ار يف كارية املدار  اليت د .2

 دورية ألمهاة اإلن ار مبدار  البنات.ال يانة الإمرا   .4

 .توري  مالع  رياضية جلميع مدار  املرحلة ادبتدائية .3

 موحع على البيانات و ديث للمدار  السالمة جتهياات لتوري  املو ص البند من ادستفادة .1

يف باملياانيةم لتاليف النقص اااد  اخلاصة األيقونة يف يةاملدرس والسالمة لألمن العامة اإلدارة

 العديد من املدار  حس  ما أظهرتخم الدراسة.

العمق على تواي  اخلطط والايارات يف إدارات السالمة املدرسية يف ايع املناط  وا اريظات  .1

 .لتلويد العمق

ةم والتأكد أنها تعمق ريرص صيانة نسائية للكش، الدوري على أمهاة السالم جتهيا وتدري  .1

 بكفا ة. 

برامج تدريبية خاصة بوسائق وامرا ات السالمة للمديرات واملعلمات ضمن برامج حامة إدراج  .8

 .تدري  التابعة للمناط  التعليميةالتدري  يف مراكا ال
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تاويد املدار  بوسائق اإلن ار اخلاصة ب وي ادحتيامات اخلاصة. ريقد لوحظ نقص حاد يف ايع  .9

  يف وسائق السالمة اخلاصة باملعاح م خ وصا بعد رلبة الدولة يف دمج ريةة املعاح  يف املدار

 التعليم العا م ل ا نوصي باآلتي 

 تعري، وتدري  املعاح  على أهمية األمن والسالمة املدرسية. (أ  

 توري  ممرات آمنة باملدار  خاصة باملعاح . (ب  

 .املقعدين ملعاح با خاصةآمنة  ل اامب املبنىسالمل مباني املدار   تاويد ضرورة (ج  

 ريتقها وإلالحها بسهولة. للمعاص يسمح مبستوع النواري  تكوا أا (د  

ب ورة  موزعخم تكوا واا مواملكاا يتناس  بعدد "م"انم ك بأمهاة املبنى تاويدادحما  ب (   

 مناسبة تسهق استودامها عند ااامة.

لسهولة تعامق املعاص مع الطوارئ حال توري  أمهاة اإلن ار ال وتيةم والضوئيةم واملرئيةم  (و  

 حدواها.

 توري  مقر مستقق ومناس  إلدارة السالمة املدرسية يف كق منطقة وحماريظة. .62

ري م باألخص مدار  البن  اليت بطانيات ح لديها تومدد  اليتاملدار  ب توري  بطانيات ااري  .66

 كشف  عنها نتائج الدراسة.

 اا مبدار  البنات.عمق صيانة دورية ألمهاة كاش، الدخ .62

 مدار  البنات. إكمال النقص بطارييات ااري  يف .64

 تاويد مدار  البن  جبهاز كاش، الدخاا. .63

 .والتدري  عليهاالتنبيخم على املدار  على أهمية القيا  بتنفي  خطة اإلخال   .61
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 / ما يستلا  عملخم يف موامهة اخلطط الطموحة يف املرحلة القادمة ب

التلهياات وأدوات السالمة عن ال يانة العامة حيث يتضح صعوبة متابعة ري ق صيانة  العمق على .6

 .أعمال ال يانة درتباطها جبهات أخرع

/ 6341 الدراسي العا  بداية مع منوذمية مدار ( 1  يف الشامق التعليم بتطبي  التعليم وزارة تبدأ .2

 العا  التعليم مدار  هيابتل التعليمم وزير لتوميخم تنفي ًا األول املرحلة ضمن وذل  هوم6341

 السعوديةم العربية اململكة يف الشامق التعليم لتطبي  يسعى ال ي ادجتا  وه ا الشامقم للتعليم

 تنفي  يف عليخم يستند األساسي املرمع لتكوا إمرائية أدلة وت ميم تأسيس إنها  يستلا مما 

 ورريع املدرسيةم املباني يف خاصة مواصفات لتوري  العا م التعليم مدار  يف الشامق التعليم

 ذوي مع التعامق واسماجتيات املساعدةم التقنيات دور تفعيق وك ل  التقتيةم البنية كفا ة

 وتدري  معتمدةم عاملية علمية ومعاي  ضوابط وري  الدراسي اليو  أانا  اخلاصة ادحتيامات

 الشامق الوصول  معاي وضع بعد وذل . تنفي ها على ومعلمات ومعلم  ومشرريات مشرري 

 ادحتيامات ذوي الطالب احتيامات مع يتال   مبا وترتيبها تنظيمها وإعادة املدار م إلختيار

 .واملتنوعة املوتلفة اخلاصة المبوية

 من والسالمة للمدار  والسالمة األمن وتعليمات وإرشادات متطلبات توضحرياعلة  عمق آلية وضع .4

  وتشمق والطالبات الطلبة قحب من وأتباعها املدرسة إدارة حبق

 .اإلخال  وخطة الطوارئ حادت (أ  

 السالمة وأمهاة اارائ  (ب  

 .املدار  لوإ من اآلمن النقق (ج  

 .املدرسي والنشاط التدري  ورش يف والسالمة األمنتعمي  مفهو  واقارية  (د  
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 ترسيخ مفهو  نظا  الباللاتم والفوائد منخم. (   

محرم للتدري  والتوميخم على أهمية اإلملا  بكق تكثي، التعاوا مع الدرياع املدنيم واهلالل األ (و  

 متعلقات األمن والسالمة املدرسية.

 العامة لألمن والسالمة املدرسية  / تفعيق أنظمة اإلدارةج

 األمن والسالمة املدرسية. للبالغ عن النواحص رييما خيص وسائقعمق منوذج موحد  .6

  ديد مهة إشراريية يف كق مدرسة لتطبي  ه   املقاييس. .2

 حماسبة املسةول  باملدار  املق رة يف تأم  وسائق األمن والسالمة لديهام إذا اب  عليها ذل . .4

وضع مدول زمين ملا  لكارية اجلهات ذات العالحة لسد كامق أومخم النقص يف املدار  يف  .3

 ايع ما خيص األمن والسالمة.

 الدراسات واإلمرا ات املستقبلية / د

 سائق النقق املدرسيم ول ها.عمق مثق ه   الدراسة على و .6

تعمي  الشراكات مع الدرياع املدنيم واهلالل األمحرم لتعايا اقارية األمن والسالمة يف البيةة  .2

 التعليمية.

عقد الدورات والندوات واملؤتراتم وادستفادة من كارية وسائق التواصق ادمتماعي لرريع اقارية  .4

 تمعم لضماا أكرب حدر من التعاوا.األمن والسالمة املدرسية لدع معظم شرائح اجمل
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 المالحق
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 عمق الدراسة خطاب التكلي، ب( 6  ملق  رحم
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  ومالحظاتهم (  ا كم  ألداة الدراسة  املقيا (2ملق  رحم  

 

  االستمارة من قبل وتحكيمتمت مراجعة: 

ز مشرف تربوي في اإلدارة العامة لألمن والسالمة بجها :سليمان بن شايع المطرفي األستاذ/ (1
 .الوزارة

 

مستشار سابق في األمن والسالمة المدرسية  :عبداهلل بن معدي /العميد متقاعد من الدفاع المدني (2
 .بجهاز الوزارة
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 الدراسة  ة( أدا4ملق  رحم  

 

 قياس 
 (هـ6341/6341)بدء العام الدراسي  احتياطات األمن والسالمة في المدارس

 .......في منطقة / محافظة.............
 

 
 اسم مدير إدارة األمن والسالمة / المساعدة 
 
 الجوال 

 

 : بيانات خاصة بإدارة األمن والسالمة

 خطة للتدريب
خطة نشر ثقافة األمن 

 والسالمة
 مقر االدارة المقاعد االشرافية

 يوجد ال يوجد مكتملة غير مكتملة يوجد ال يوجد يوجد ال يوجد

       
 
 

 

 مدارس:بيانات خاصة بال

متابعة معالجة 
 البالغات الواردة

تعميم نظام 
البالغات على 

 المدارس

متابعة اكتمال 
تعبئية استمارة 
 السالمة في نور

متابعة أعمال 
الصيانة في 

 المدارس
 اكتمال المنافسات

متابعة اكتمال 
تجهيزات 
 المدارس

 لم يتم
 تم
 

 لم يتم
 تم
 

 لم يتم
 تم
 

 لم يتم
 تم
 

 لم يتم
 تم
 

 لم يتم
 تم
 

           
 
 

 

 جوال/  /ة المدرسةيرمدم 

 جوال/  منسق/ة األمن والسالمةاسم 

 هـ1436 -1435

 االختبارات والقبول ادارة
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 البيانات األولية :

 األمن والسالمة : 
 وسائل اإلنذار: -1

 كاش، الغاز كاش، الدخاا مهاز اإلن ار

لوحة املراحبة 

والتقكم 

 الكهربائية

وسائق إن ار خاصة   ب وي 

ادحتيامات اخلاصة( ملدار  

 الدمج

 متورير
ل  

 متورير

 متورير
ل  

 متورير

 متورير
ل  

 متورير

          

 آمنة

ل  

 آمنة

 متورير
ل  

 متورير

 ق يعم
د 

 يعمق
 يعمق  د يعمق يعمق  د يعمق يعمق 

د 

 يعمق

              

 وسائل اإلطفاء: -2
 بطانيات ااري  طفايات ااري 

 اخرع

  ل  متوريرة متوريرة  توزيعها صالحيتها كفايتها

 د نعم
 

 صااة
 مناس  ل  صااة

ل  

 مناس 
  

        

3-  

املنطقة/ 

 ا اريظة  
 املدبنة

 

اسم 

 املدرسة

 

 بن 

 

 بنات
يو  

 الايارة

 

 نوع املبنى تاريخ الايارة

 

    

 

 
 مدرسة أهلية املدار  ااكومية

 مستأمر حكومي
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 خمارج الطوارئ: -4

ئ يومد  ارج طوار

 خارمية 
 يومد نقطة جتمع

سالمل الطوارئ 

 اخلارمية
 سلم الدرج الداخلي

اللوحات اإلرشادية 

 ملوارج الطوارئ

 د نعم عددها د نعم
مناسبتها مع أعداد 

 الطالبات
 آمنة

ل  

 آمنة
 مناس 

ل  

 مناس 
 متوريرة

ل  

 متوريرة

     

 د نعم

      

  

 الساحات واملالعب الرياضية: -5

 الملعب الرياضي المظلة الخارجية الساحة الخارجية
 عوارض المرمى

 
 متقركة اابتة  ل  متورير  متورير ل  مناسبة مناسبة  ل  متوريرة متوريرة 

 
 

       

 وسائل نشر ثقافة األمن والسالمة : -6
 

اإلذاعة 
 المدرسية

 مسابقات
نشرات أو 

 مطويات
 لوحات ارشادي

 
مجالت 
 حائطية

مركز مصادر 
 لتعلما

 
 اخرى

 

 
   

   

 خطة اإلخالء : -7
 

 لجنة الطوارئ
 

 تنفيذ خطة اإلخالء في االسبوع التمهيدي خطة اإلخالء

 يومد

 
 د تومد

 يومد

 
 مل ينف  نف  د تومد

 

 
     

 



 

 

 

58 

هـ ــــــــــــــــــــــــــــــــ 6341/هـ6341 الدراسي العام لبدء المدارس في  والسالمة األمن إدارات استعداد لقياس ميدانية دراسة  

 

 النظام االلكرتوني : -8
 

 تفعيق رابط الباللات تعبةيخم استمارة السالمة يف برنامج نور

 مت
 مل يتم   

 
 مل يتم مت

  
 

 
 

 

 فريق االستعداد اإلدارة العامة لألمن والسالمة المدرسية

 
 االسم /  

 
 التوقيع / 



 

 

 

59 

هـ6341/هـ6341 الدراسي العام لبدء المدارس في  والسالمة األمن إدارات استعداد لقياس انيةميد ــــــــــــــــــــــــــــــــ دراسة  
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