
 

  

  استمارة اللياقة الصحية للطالبة
  

  ملئ هذه االستمارة بدقة عالية. ىأفضل رعاية صحية طارئة لك ، يرج حرصاً منا على تقدميعزيزيت الطالبة: 
  

ت األولية للطالبة:   البيا
  اسم الطالبة : .................................... الرقم اجلامعي: .........................

  مليالد : ...................ريخ ا
ء       متزوجة           احلالة االجتماعية:      غري ذلك (حدد) ................           عز

  رقم اجلوال: ........................  الربيد اإللكرتوين :  .........................
  

  عنوان ويل األمر:
  ............ رقم هاتف ويل األمر : ....................اسم ويل أمر الطالبة : ............

  رقم هاتف املنزل : ........................... رقم تواصل آخر:..........................

   املدينة : ................................... الربيد اإللكرتوين:...........................
  

  ة :التاريخ الطيب للطالب
ه؟ إذا كان اجلواب بـــ "نعم" يرجى ذكر التفاصيل مثل نوع املرض  -  هل تعانني من أي من األمراض املذكورة أد

 وشدته والعالج.

ا . -   لنسبة للحساسية الرجاء حتديد نوع احلساسية ومسببها وشد

  التفاصيل  ال   نعم Health problem  املشكلة الصحية
        Allergies  حساسية

       Asthma  ربو
     Heart diseases  أمراض القلب

     Hypertension  ارتفاع ضغط الدم 
     Renal diseases  أمراض الكلى
      Neurological diseases  أمراض عصبية

     seizure disorder / Epilepsy صرع
        Frequent headache  صداع متكرر



 

  

     diabetes سكري
     hyperlipidemia  ارتفاع الدهون

ت متكررة       frequent infections  التها
        Hearing difficulties  مشاكل مسعية

 / Disorders mental  مشاكل نفسية/ عاطفية
emotional 

      

       G٦PD  G٦PD Deficiency مرض العوز ألنزمي
فقر دم حوض البحر األبيض 

  املتوسط
Thalassemia       

      Sickle anemiacell  فقر الدم املنجلي
ئي يب/سي        Hepatitis B or C  التهاب الكبد الو

       صحية أخرىاو امراض مشاكل 
ملستشفى قهل سب        لك التنومي 

     هل سبق وان اجري لك عملية جراحية
  

  جسدية أو نفسية يف الوقت احلايل أو سابقاً ؟إعاقة هل تعانني من أي اضطراب أو 
............................................................................................................

............................................................................................................
............................................................................................................  

  
  نعم  (يرجى ذكر اسم الدواء واجلرعة)    ال       قطع ؟ ناولني أي أدوية بشكل منتظم أو متهل تت

 اجلرعة  اسم الدواء
  
  
  
  
  

ً أو تورم يف اجلسد أو ضيق يف التنفس؟   هل سبق وان تناولت أي أدوية سببت لك طفحاً جلد
  ..............................نعم   اسم الدواء: ...................      ال  



 

  

  
  ما هو املستشفى أو العيادة اليت تتلقني فيها العناية الطبية عادًة؟

  اسم العيادة أو املستشفى: ............................ رقم ملف الطالبة الطيب: ...............................
  رقم اهلاتف:.............................

  
  ئليالتاريخ الطيب العا

  

  هل يعاين أي فرد من أفراد األسرة من اآليت:
  

  التفاصيل ال نعمHealth problem  املشكلة الصحية
    Allergies حساسية

    Asthma ربو
    diabetes سكري

    hyperlipidemia  ارتفاع الدهون
 مرض العوز ألنزمي

G٦PD  
G٦PD Deficiency       

فقر دم حوض البحر 
  األبيض املتوسط

Thalassemia    

     Sickle anemiacell  فقر الدم املنجلي
ئي  التهاب الكبد الو

  يب/سي
Hepatitis B or C    

     أمراض صحية خلقية
  
  
  
  
  
  
  
  



 

  

  
  الفحوصات املخربية والسريرية 

  هل سبق وان اجرييت أي فحوصات شاملة للجسم؟
ت؟  إذا كانت االجابة بنعم فهل أظهرت الفحو   نعم   ال      ال    صات أي أمراض أو اضطرا

  نعم : هي ........                          
  اعلم وهو ..............      ال أعلم          الوزن: 
   اعلم وهو ..............      ال أعلم          الطول 

   اعلم وهو ..............      ال أعلم        ضغط الدم : 
   اعلم وهو ..............      ال أعلم      مستوى السكر يف الدم
   اعلم وهو ..............      ال أعلم        مستوى اهليموغلوبني

  
الالزم للمحافظة على  تالعيادة الصحية ال ختاذ اإلجراءا تيف حال فقدان للوعي ال مسح هللا ، فأنين أفوض منسو

  حيايت عند احلاجة .
  ة صحيحة.أقر أن املعلومات املذكورة يف هذه االستمار 

  مع متنياتنا لكن بدوام الصحة والعافية
  

  اخلتم                                                                                                       
 

  

   
  
  
  
       ٠  

 
 
 
  


