
 
 

  قسم الخدمات الطالبية

ةالصحي حالةاستمارة ال  

 :رقم الهوية الجامعية :االسم  ة/ معلومات عن الطالبـ 

            -------/  ----/  ---- :تاريخ الميالد :الجنسية   أنثى ذآر    :  الجنس

 :ثابت :                                             متحرك  أرقام اإلتصال

    البريد اإللكتروني

  في الحاالت الطارئة 
 اإلتصال بـ

  :م الهاتف المتحركقر                   :                                       اسم الشخص
   :ثابتال م الهاتفقر                                            :ة/ الطالبـ  صلة القربى ب

 :التحسس من أمور أخرى :                               التحسس من األدوية معلومات عن الحساسية

  ةالتاريخ الطبي للعائل
  ) √( الرجاء وضع إشارة 
  في المكان المناسب

        ...............النوع / السرطان □     السكري      □        التدرن    □   إرتفاع معدل الكوليسترول             □
  
  ...............حـاالت أخـرى  □أمراض القلب     □اإلعاقة الذهنية    □الجلطة الدماغية     / إرتفاع ضغط الدم □

  :ن من إحدى الحاالت التالية/ في المكان المناسب إذا آنت تعاني) √( يرجى وضع إشارة : ة/ لطالبـ لالتاريخ الطبي 

  األمراض الجلدية □  الصداع □ G6PD  نقص انزيم   □إلتهاب القولون     □ قلة الترآيز وزيادة النشاط □

  مشاآل قلة النوم □ النكاف □ إصابات الرأس □  الصرع □ تعاطي الكحول  □

 التدخين □ السمنة □ مشاآل القلب □ الكآبة □ أنواع الحساسية □

 مشاآل الغدة الدرقية □ ذات الرئة □ إلتهاب الكبد الفيروسي  □ السكري □ إلتهاب المفاصل     □

 التدرن □ مشاآل نفسية □ إرتفاع ضغط الدم □اإلعاقة الجسدية   □ الربو  □

 التالسيميا □ الحمى الروماتيزمية □ مشاآل الكلى    □ مشاآل األذن      □ مشاآل العظام □

 فقر الدم □ األمراض الجنسية اإلنتقالية □ الحصبة □ إلتهاب المعدة    □ السرطان □

 حاالت أخرى □ مشاآل الجيوب األنفية □ مشاآل الدورة الشهرية □ مشاآل العين  □ الجدري □

 :الحاالت المؤشر اليها أعالهشرح مختصر ألٍي من 

 ):وصفة طبية، تنظيم أسرة، وصفة عشبية( التاريخ الطبي 

 :نقل دم/ عمليات جراحية/ إدخال مستشفى

 : في المكان المناسب) √( الرجاء وضع إشارة : (إحتياجات خاصة

       حاجة إلى مترجمال□  إعاقات التعلم               □  جسدية                       □   سمعية                       □  بصرية                        □ 
  

  .أتعهد بأن المعلومات المذآورة أعاله صحيحة وآاملة

  -------/  ----/  ----: التاريخ  :                                                                                  التوقيع
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