اســتمارة اللياقة الصحية الخاصة بالطالب
* لتوفير أفضل رعاية صحية ورعاية طارئة يرجى ملء هذه االستمارة بدقة تامة( .تملى من قبل الطالب وولي أمره)
اســـم الطـالــب:
رقــــم الطالــب:
تاريـخ الميـــالد:

______________________________
______________________________
______________________________

الجنسيـــــــــــــة:
رقم الهاتف المتحرك :

الجنــــــــــــــس:

_________________
_________________
 أنثى
 ذكر

عـنـــوان ولي األمــــــــر
رقم الهاتف المتحرك:

المدينـــــــــــــة:
البريد االلكتروني:

رقم هاتـف المنـزل :
________________________________
______________________________
______________________________ المنطــــقـــــــة :
________________________________
____________________________________________________________________________

التــاريـخ الطبـي للطـالب
* هل تعاني من أي من األمراض المذكورة أدناه؟ إذا كان الجواب بـ "نعم" ،يرجى ذكر التفاصيل مثل التشخيص والعالج.
* بالنسبة للحساسية ،الرجاء تحديد نوع الحساسية وشدتها.
المشكلة الصحية
مرض العوز ألنزيم G6PD
فقر دم حوض البحر األبيض المتوسط
فقر الدم المنجلي
حساسية
ربو
أمراض عصبية
صرع
سكري
التهابات متكررة
مشاكل سمعية
صداع متكرر
أمراض قلب
استخدام نظارات طبية  /عدسات الصقة
مشاكل نفسية  /عاطفية
مشاكل صحية أخرى
هل سبق لك دخول المستشفى؟

Health Problems
G6PD
Thalassemia
Sickle Cell Anemia
Allergies
Asthma
Neurological diseases
Seizure disorder/Epilepsy
Diabetes
Frequent infections
Hearing difficulties
Frequent headaches
Heart conditions
Glasses/contact lenses
Emotional/mental disorders
Other health problems
Any previous hospitalization

نعم

















التفاصيل

ال

















* الرجاء وصف أي مرض جسدي أو نفسي أصبت به سابقا ً أو حالياً:
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________

* هل تتناول أدوية بشكل منتظم أو متقطع؟ الرجاء اذكر اسم الدواء والجرعة:
اسم الدواء

الجرعة

* اسم الطبيب المعالج ،العيادة أو المركز الطبي الذي تتعالج به:
العيادة/المستشفى :
اســــــم الطبيــــــب:

_______________________________________
_______________________________________

رقـــــــــم الهاتــــف :
جهة الضمان الصحي:

______________________________________
______________________________________

توقيع الطالب وولي أمره
اسم الطالب:
اسم ولي أمر الطالب:

____________________
____________________

التاريــخ:
التاريــخ:

_______________
_______________

التوقيــع:
التوقيــع:

___________________
___________________

* شهادة اللياقة الصحية سرية وشخصية ،ويرجى إعادتها إلى كلية فاطمة للعلوم الصحية بعد النتيجة النهائية واعتمادها من الطبيب .لالستفسار يرجى االتصال بالرقم 025078765
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شهادة اللياقة الصحية
* لتوفير أفضل رعاية صحية ورعاية طارئة يرجى ملء هذه االستمارة بدقة تامة( .تملى من قبل الطالب وولي أمره)
اســـم الطـالـب:
رقــم الطالــــب:
تاريـخ الميــالد:

_______________________________
_______________________________
_______________________________

الجنسيـــــــــــــة:
رقم الهاتف المتحرك :

الجنــــــــــــــــس:

_______________
_______________
 أنثى
 ذكر

النتائج والفحوصات المخبرية والسريرية
 فصيلة الــــــــدم: الطـــــــــــــــــول: الـــــــــــــــــوزن: -البصــــــــــــــــر:

 السـمــــــــــــــــع: -الجهاز الهضـمي:

 -الجهاز التنفـسي:

 الصــــــــــــــــدر: -العاهــــــــــــــات:

______________________________
___________________________________
____
___________________________________
____
______________________
العين اليمنـــــى
___
______________________
العين اليســـرى
___
______________________
تمييـز األلـــوان
___
______________________
األذن اليمنـــــى
___
______________________
األذن اليســـرى
___
______________________
الفتــــــــــــــــق
___
______________________
الكبــــــــــــــــد
___
______________________
الطحــــــــــــال
___
______________________
الفحص السريري
___
______________________
أشعة الصــــــدر
___
______________________
حساسيــــــــــــة
___
______________________
الفحص اإلكلينيكي
___
______________________
الفحص باألشعة
___
___________________________________
____

 -فحوصات الدم:

 فحص البـــراز: فحص البـــــول: الجهاز العصــبي: جهاز القلبواألوعية الدموية:

________________
هيموغلوبيـــــــــــــن
____
________________
هيماتوكريــــــــــــت
____
________________
فقر الدم المنجلــــــي
____
________________
مرض نقص المناعة المكتسبة
___
________________
التهاب الكبد الوبائي (ب)
____
_________________________________
______ البروتيـــــن __________________
نسبـــــــــة
الصـــــــــــــــــــــــرع __
__________________
__
__________________
النبــــــــــــــــــــــــض
ضغط الـــــــــــــــــــدم __
__________________
القلــــــــــــــــــــــــــب __
__________________
__
__________________
حالــــــــــــــة األوردة
الشراييــــــــــــــــــــــن __
__________________
__

تقييم األمراض المزمنة
 ربـــــــــــــــــو ):(Asthma -السـكـــــــــري ):(Diabetes

 نعم
 نعم

 ال
 ال

 خفيـــــــف
 النوع األول

 وســـــط
 النوع الثاني

 حـــــــاد

 -حساسية ):(Allergic Reaction

 نعم

 ال

 الطعـــــــام

 الحشــــرات

 اليتكــــس

 -نوبات صرع ):(Seizure Disorder

 نعم

 ال

 غير محدد

 ناتج عن جهد نفسي

 غيرها ،اذكرها:)________________________________________________________________________________________:(Other, Please specify

نتيجة الفحوصات
النتـيجـــــــــــة :
اسم الطبيــــــــــب:
اسم العيادة/المستشفى:
التاريـــــــــــــــــخ:

 الئق

 غير الئق

_____________________
_____________________
_____________________

أعطي الطالب شهادة اللياقة الصحية بنا ًء على الفحص السريري.
توقيع الطبيــــــــــب:
المقـــــــــــــــــــــــر:

_________________________
_________________________

الختم

* شهادة اللياقة الصحية سرية وشخصية ،ويرجى إعادتها إلى كلية فاطمة للعلوم الصحية بعد النتيجة النهائية واعتمادها من الطبيب .لالستفسار يرجى االتصال بالرقم 025078765
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