
  ١ِش١غبْ ثٛال٠خ اٌثب٠ٛٔخ ٌٍّعاؼـ اٌؽ٠بػٟ االرسبظ                 

 سْت 18 عَشٓ شخص أٗ اى٘صً أٗ اىطبىب ٗاىذ ب٘اسطت ٌَُأل :نموذج التاريخ الطبي

  ________________________:تارٌخ الفحص _______________________________________________  :اسم الطالب

  __________________________:رقم الهاتف ______________________________________________ :طبٌب األسرة

 ال نعم طبٍت أسئيت-   ال نعم عبٍت أسئيت- 
    ثؼع٘ب؟ أٚ اٌؽ٠بػخ ِّبؼقخ أثٕبء اٌزٕفف فٟ طؼٛثخ أٚ أؾ٠ؿ أٚ قؼبي، ِٓ رؼبٟٔ ً٘    ِشبؼوزه فٟ أٞ ؼ٠بػخ ألٞ قجت ِٓ األقجبة؟ رم١١عً٘ قجك ٌطج١جه ؼفغ أٚ 

   ؟ػالج ٌٍؽثٛ أٚ اقزٕشبق خٙبؾ اقزطعاَ ٌه قجك ً٘   : ئغا وبٔذ اإلخبثخ ثٕؼُ، ٠ُؽخٝ رسع٠ع٘ب أظٔبٖ ؟ِؽع زب١ًٌبً٘ رؼبٟٔ ِٓ أٞ 

   ثبٌؽثٛ؟ ِظبة ػبئٍزه فؽظ ِٓ أفؽاظ أٞ ٕ٘بن ً٘    :أمراض أخرى □عدوى    □سكري    □   أنٌمٌا □ ربو   □

   آضؽ؟ ػؼٛ أٞ أٚ ؽسبي، أٚ ،(ٌٍػوٛؼ )ضظ١خ أٚ ػ١ٓ، أٚ و١ٍخ، فمعد/ثعْٚ ٌٚعد ً٘    خؽاز١خ؟ ػ١ٍّخ ئخؽاء أٚ ثبٌّكزشفٝ ١ٌٍخ لؼبء ٌه قجك ً٘

    األُْؼث١َِّخ؟ ِٕطمخ فٟ ِإٌُ فزك أٚ أزفبش أٚ أٌُ ِٓ رؼبٟٔ ً٘  ال نعم حبىت قيبل اىصحٍت أسئيت عِ - 

   ؟اٌّبػٟ اٌشٙؽ ضالي اٌؼعٚائ١خ اٌٛز١عاد وثؽح بمرض أطجذ ً٘    ثؼع٘ب؟ أٚ ٌٍزّبؼ٠ٓ اٌؽ٠بػ١خ ِّبؼقزه أثٕبء أْ أطجذ ثاغّبء أٚ شجٗ ئغّبء قجك ً٘

   أضؽٜ؟ خٍع٠خ ِشبوً أٞ أٚ ػغؾ، ذٚلؽ أٚ خٍعٞ، ؽفر أٞ ِٓ رؼبٟٔ ً٘    ٌٍؽ٠بػخ؟ ِّبؼقزه أثٕبء طعؼن فٟ ثمً أٚ ػ١ك، أٚ أٌُ، أٚ ،شؼؽد ثزؼت أْ قجك ً٘

 أثٕبء ِّبؼقزه (ػعَ أزظبِٙب)اػطؽاثٙب أٚ  اٌمٍت ػؽثبد قؽػخ ؾ٠بظح ِٓ ػب١ٔذ أْ قجك ً٘
 ؟ٌٍزّبؼ٠ٓ اٌؽ٠بػ١خ

ِؽع اٌٙؽثف أٚ أٞ ػعٜٚ خٍع٠خ ٔبخّخ ػٓ اٌؼٕمٛظ٠بد اٌػ٘ج١خ ة قجك أْ أطجذً٘    
؟ (MRSA)اٌّمبِٚخ ١ٌٍّث١ك١ٍ١ٓ 

  

   اٌؽ٠بػخ؟ ِّبؼقخ ػٕع ِزىؽؼح ػؼ١ٍخ رمٍظبد أٚ طعاع ِٓ رؼبٟٔ ً٘    :ِؽع رؼبٟٔ ِٕٗػالِخ أِبَ وً  ػغ اٌمٍت؟ فٟ  ٌع٠ه أٞ ِشبوًثأْ أْ أثٍغه ؽج١جه قجك ً٘

   زبؼ؟ خٛ فٟ رّبؼ٠ٓ ؼ٠بػ١خ ِّبؼقخ أثٕبء شؼؽد ثبإلػ١بء ً٘    ارتفاع نسبة الكولسترول    □عدوى القلب    □    قلبٌةنفخات □ ارتفاع ضغط الدم   □

   إٌّد١ٍخ؟ ٌٍط١ٍخ زبًِ أٚ إٌّدٍٟ اٌعَ فمؽ ثّؽع ِظبة ػبئٍزه ِٓ أفؽاظ أٞ أٚ أٔذ ً٘    :   أِؽاع أضؽٜ □ ظاء وبٚاقبوٟ   □

    اٌؼ١ٕ١ٓ؟ فٟ ئطبثبد أٞ أٚ اٌؽؤ٠خ فٟ أٚ اٌؼ١ٕ١ٓ فٟ ِشبوً أٞ ِٓ ػب١ٔذ أْ ٌه قجك ً٘    ( ِططؾ وٙؽث١خ اٌمٍت، ِططؾ طعٜ اٌمٍت:ِثً) ً٘ ؽٍت ِٕه ؽج١جه ئخؽاء فسض ٌٍمٍت؟

   الطمخ؟ ػعقبد أٚ ؽج١خ ٔظبؼح رؽرعٞ ً٘    ٌٍؽ٠بػخ؟ ِّبؼقزه أثٕبء اٌزٕفف فٟ ؾائع ثؼ١ك أٚ ثعٚاؼ رشؼؽ ً٘

   اٌٛخٗ؟ ٚال١بد أٚ ٌٍؼ١ٕ١ٓ اٌٛال١خ إٌظبؼاد ِثً اٌؼ١ٕ١ٓ ٌسّب٠خ أظٚاد أٞ رؽرعٞ ً٘   ثٕٛثخ رشٕح ِدٌٙٛخ اٌكجت؟ قجك ٌه اإلطبثخ  ثبػطؽاثبد رشٕح أٚ أٔذ ِظبةً٘ 

   ثٗ؟ ِٛطٝ رطؼ١ُأي  رًّٙ فٟ أضػ  ً٘:إٌّبػٟ اٌزبؼ٠ص   ؟ اٌزّؽ٠ًٓ٘ رشؼؽ ثزؼت ؾائع أٚ ػ١ك فٟ اٌزٕفف ثكؽػخ أوجؽ ِٓ أطعلبئه أثٕبء 

   اٌسكبق١خ؟ ِٓ ٔٛع أٞ ِٓ رؼبٟٔ ً٘  ال نعم بعبئيخل اىخبصتأسئيت عِ صحت اىقيب - 

   اٌؽأـ؟ فٟ اؼردبذ أٚ قجك أْ رؼؽػذ إلطبثخ ً٘   ؟ ِدٙٛي اٌكجت غؽق شجٗ أٚ رشٕح أٚ ثاغّبءِٓ أفؽاظ ػبئٍزه اإلطبثخ فؽظ ً٘ قجك ألٞ 

بِٓ أفؽاظ ػبئٍزه ِٓ أٞ ِشىٍخ فٟ اٌمٍت، أٚ ٠كزطعَ فؽظ ً٘ ٠ؼبٟٔ أٞ  ًّ اٌمٍت، ٌؼؽثبد  ِٕظ

؟ ٔبظّخ ِغؽٚقخ ِؿ٠ٍخ ٌٍؽخفبْأٚ 

   اٌطج١ت؟ ِغ ِٕبلشزٙب فٟ رؽغت ِطبٚف أٞ ٌع٠ه ً٘   

 أٚ ِفبخئ ثشىً رٛفٟ أٚ اٌمٍت، فٟ ِشبوً ثكجت ألبؼثه أٚ ػبئٍزه أفؽاظ ِٓ أٞ رٛفٟ ً٘
  أٚ اٌكجت ِدٌٙٛخ اٌك١بؼاد زٛاظس أٚ اٌغؽق، غٌه ٠شًّ )قٕخ 50 ثٍٛغٗ لجً اٌكجت ِدٙٛي
  ؟(اٌفدبئٟ اٌؽػغ ِٛد ِزالؾِخ

ِشىالد  أٚ ٌّعح ؽ٠ٍٛخ طعاًػب أٚ اؼرجبًوب ٌه قججذ اٌؽأـ فٟ ٌؼؽثخ أْ رؼؽػذ قجك ً٘   
 اٌػاوؽح؟ فٟ

  

ػؼٍخ اٌمٍت اٌؼطبِٟ، أٚ ِزالؾِخ ِبؼفبْ، أٚ  اػزالي ِٓ ػبئٍزه أفؽاظ ِٓ أٞ ٠ؼبٟٔ ً٘

اػزالي ػؼٍخ اٌمٍت اٌجط١ٕٟ األ٠ّٓ اٌالٔظّٟ، أٚ ِزالؾِخ و١ٛ رٟ اٌط٠ٍٛخ، أٚ ِزالؾِخ و١ٛ رٟ 
 اٌمظ١ؽح، أٚ ِزالؾِخ ثؽٚخبظا، أٚ ركّؽع اٌمٍت اٌجط١ٕٟ ِزؼعظ األشىبي اٌىبر١ىٛال١ِٕٟ؟

 أٚ غؼاػ١ه رسؽ٠ه ػٍٝ اٌمعؼح ػعَ أٚ اٌٛ٘ٓ، أٚ إٌطؿ، أٚ ثبٌطعؼ، اٌشؼٛؼ ٌه قجك ً٘   
 قمٛؽ؟ أٚ ٌؼؽثخ اٌزؼؽع ثؼع ؼخ١ٍه

  

   األوً؟ فٟ اػطؽاثبد أٞ ِٓ ػب١ٔذ أْ ٌه قجك ً٘  ال نعم أسئيت عِ اىعظبً ٗاىَفبصو- 

زبٌذ ظْٚ  األٚربؼ أٚ األؼثطخ، أٚ اٌؼؼالد، أٚ اٌؼظبَ، فٟ طبثخإل رؼؽػذ أْ قجك ً٘

  ؟ِّبؼقزه ٌٍؽ٠بػخ أٚ ٌٍؼجخ ؼ٠بػ١خ
   ثٛؾٔه؟ رٙزُ ً٘   

 ثكجت وكؽ أٚ اٌّفبطً، فٟ ضٍغ أٚ اٌؼظبَ، فٟ رّؿق أٚ وكؽ أٞ ِٓ ػب١ٔذ أْ ٌه قجك ً٘
 اٌّفؽؽ؟ اإلخٙبظ

   ثػٌه؟ شطض أٞ ٔظسه ً٘ أٚ رٗؾ٠بظ أٚ ٚؾٔه إلٔمبص ركؼٝ ً٘   

 ِمطؼ١خ، أشؼخ أٚ ِغٕبؽ١كٟ ؼ١ٔٓ أٚ ق١ٕ١خ أشؼختعرضت إلصابة استلزمت إجراء  أن قجك ً٘
 ػىبؾ؟ أٚ خج١ؽح أٚ ظػبِخ اقزطعاَ أٚ ػالج، أٚ زمٓ أضػ أٚ

ب غػائ١ًب ضبًطب، أٚ ً٘ رزدٕت رٕبٚي أٔٛاع ِؼ١ٕخ     ًِ   ؽؼّخ؟ ِٓ األً٘ رزجغ ٔظب

 ال نعم (اخخٍبسي) فقظ ىإلّبد-    ؟ خٙبؾ ِكبػع آضؽ ثبٔزظبَ، أٚ أٞ خٙبؾ ٌزم٠ُٛ اٌؼظبَ، أٚ ظػبِخً٘ ركزطعَ أٞ 
   غٌه؟ لجً اٌشٙؽ٠خ اٌعٚؼح ٌهِ  زعثذ ً٘    اٌّفبطً؟ً٘ رؼبٟٔ ِٓ أٞ ئطبثخ فٟ اٌؼظبَ، أٚ اٌؼؼالد، أٚ 

   ٌِه؟ شٙؽ٠خ ظٚؼح أٚي زعٚس ػٕع اٌؼّؽ ِٓ رجٍغ١ٓ وٕذِ  وُ    أٚ قطٛٔخ فٟ أٞ ِفظً ِٓ ِفبطٍه؟زّؽاؼ اً٘ رؼبٟٔ ِٓ أٞ أٌُ أٚ رٛؼَ أٚ 

   اٌّبػ١خ؟ شًٙؽا ػشؽ االثٕٟ ضالي ٌهِ  زعثذ اٌزٟ اٌشٙؽ٠خ اٌعٚؼاد ػعظ وُ    ثبٌزٙبة اٌّفبطً ا١ٌفؼٟ أٚ ثعاء إٌك١ح اٌؼبَ؟ أٔذ ِظبةً٘ 

 اٌّسٛؼٞ اٌفٙمٟ اٌّفظً ثجبد ػعَ أٚ اٌؽلجخ ثجبد ثكجت ػعَ ق١ٕ١خ أشؼخ ئخؽاء ٌه قجك ً٘
 ؟(اٌزمؿَ أٚ ظاْٚ ِزالؾِخ)

أبشٌو ٍِ اىسْت اىذساسٍت  15فً اىزي حٌ إجشاؤٓ  اىفحص =اىفحص اىبذًّ ىيسْت اىحبىٍت    

 .اىسببقت أٗ بعذ رىل اىخبسٌخ
 

  الفاحص أو طبيب تقويم العظام أو مساعد الطبيب أو الممرض الممارس ويُرد إلى المريض مباشرةالطبيب يُمأل بواسطة: الطبينموذج الفحص البدني والتصريح 

 ال □نعم      □: التصحٌح/     20العٌن الٌسرى /       20العٌن الٌمنى : اإلبصار:     النبض:     /      ضغط الدمأنثى  □ ذكر   □         : الوزن:    الطول  :الفحص

 غير طبيعي طبيعي اىٍٖنيً اىعضيً اىجٖبص غير طبيعي طبيعي الحالة الطبية 

 أوجؽ  اٌػؼاػ١ٓاِزعاظ، ػٕىج١خ األطبثغ، رمؼؽ اٌظعؼ، ػبٌٟ اٌزمٛـخٕف زعاثٟ، زٕه )ػالِبد ِزالؾِخ ِبؼفبْ  :اٌّظٙؽ

 (، لظؽ إٌظؽ، اؼرطبء اٌظّبَ ا١ٌّزؽاٌٟ، لظٛؼ األثٙؽفٟ اٌّفبطً، ١ٌٛٔخ ِفؽؽخ ِٓ ؽٛي اٌدكُ
   اٌؼٕك  

   اٌظٙؽ   اٌكّغ                         رّبثً اٌسعلز١ٓ                    :اٌسٍك/األٔف/األغٔبْ/اٌؼ١ٕبْ

   اٌػؼاع/اٌىزف   ا١ٌٍّفب٠ٚخ اٌغعظ

   اٌكبػع/اٌّؽفك    )IMP(اٌمظٜٛ اٌعفؼخ ٔمطخ ِٛلغ( فبٌكبٌفب ِٕبٚؼح +/- االقزٍمبء، أثٕبء اٌٛلٛف، أثٕبء اٌزكّغ )إٌفطبد :اٌمٍت

   األطبثغ/اٌىف/اٌّؼظُ    اٌّزؿإِخ ٚاإلشؼبػ١خ اٌفطػ٠خ إٌجؼبد :إٌجؼبد

   اٌفطػ/اٌٛؼن   اٌؽئزبْ

   اٌؽوجخ   اٌجطٓ

   اٌىبزً/اٌكبق  ( فمؾ اٌػوٛؼ )اٌج١ٌٛخ اٌّكبٌه

   اٌمعَ أطبثغ/اٌمعَ   اٌدكع قؼفخ ١ٌٍّث١ك١ٍ١ٓ، اٌّمبِٚخ اٌػ٘ج١خ اٌؼٕمٛظ٠خ ظاء ئٌٝ رش١ؽ اٌزٟ ا٢فبد       : اٌجك١ؾاٌٙؽثف:        الجلد

   (ِش١خ اٌجطخ)اٌّشٟ اٌّزّب٠ً    األػظبة

 _____________________________________________________________________________________________________________________ :اٌزٛط١بد

 .ببسخثْبء األّشطت اىَحزٗفت) أدّبٓ اىَزم٘سة ىإلششاف اىخبضعت اىشٌبضٍت األّشطت فً اىَْبفست عيى قبدس ٗأؤمذ أّٔ أعالٓ، اىَزم٘س اىطبىب بفحص قَجقد  بأًّْ أقش           
 اٌد١ٍع ٘ٛوٟ - اٌدّجبؾ - اٌدٌٛف- األمرٌكٌة اٌمعَ وؽح - اٌسٛاخؿ لفؿ - فٟ إٌّبفكبد اٌؽ٠بػ١خ اٌزشد١غ - اٌج١ٌٕٛح - اٌكٍخ وؽح - اٌج١كجٛي وؽح

 اٌّظبؼػخ - اٌطبئؽح اٌىؽح - اٌمٜٛ ٌؼبةأ - اٌزٕف - اٌغطف/اٌكجبزخ - ا١ٌٍٕخ اٌىؽح - اٌمعَ وؽح - اٌزؿزٍك - اٌالوؽٚـ

  ____________________:التاريخ_______________________________________________________ : (مطبوع)اسم الفاحص  

   ِّؽع ِّبؼـ□ ِكبػع ؽج١ت □ ؽج١ت رم٠ُٛ ػظبَ □ ؽج١ت فبزض □ :(اٌط١بؼاد اٌزب١ٌخ أزع زعظ) ____________________ :توقيع الفاحص 

   -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  (اٌؽ٠بػٟ-ٌؿَ أْ ٠ىْٛ ثسٛؾح اٌطبٌت ئغا إٌّٛغج ِٓ اٌدؿء ٘ػا فظً ٠ّىٓ)- -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -   -  

  سنة18يُمأل بواسطة أحد الوالدين أو الوصي أو شخص عمره : نموذج معلومات الطوارئ
  )_____(______________:رقم الهاتف _____________________ :الطبٌب _____________________ :الصف الدراسً _____________________ :اسم الطالب             

  )_____(_______________________:هاتف خلوي رقم )____(_________________ :هاتف منزلً رقم ________________________________ (:1)في حالة الطوارئ 

  )_____(_______________________:هاتف خلوي رقم )____(_________________ :هاتف منزلً رقم ________________________________ (:2)في حالة الطوارئ 

 ____________________________________________________________  :األدوٌة الحالٌة __________________________________________ :التفاعالت الدوائٌة

 2017 فبراٌر 20: النموذج أ _______________________________________________________________________________________________________ :الحساسٌة

 اسم الفاحص



  ١ِش١غبْ ثٛال٠خ اٌثب٠ٛٔخ ٌٍّعاؼـ اٌؽ٠بػٟ االرسبظ

اىخأٍٍِ ٗ اىَ٘افقتو (اىشٌبضً اىَ٘سٌ فً  ىيَشبسمتاىسببق)ىفحص اىبذًّ َّ٘رج ا

  سْت18 عَشٓ شخصاى٘صً، أٗ /اى٘اىذٌِ أحذ أٗ اىطبىب، ب٘اسطت اىَظييت ببىعْبٌِٗ اىخبصت اىخبّبث حَُأل

  قٕخ18 ػّؽٖأٚ شطض /اٌٛطٟ، ٚ/أٚ أزع اٌٛاٌع٠ٓ/ ثٛاقطخ اٌطبٌت، ٚ ٠ُّأل                  ؼلُ طفسخ فٟ رٛل١ؼبد( 4 )أؼثؼخ رٛخع

 اىخبسٌخ رىل بعذ أٗ اىسببقت اىذساسٍت اىسْت ٍِ أبشٌو 15 فً اىزي حٌ إجشاؤٓ اىفحص = اىحبىٍت ىيسْت اىبذًّ اىفحص

 ____________________________________________________________________________________________________________________: اسم الطالب

                                        اسم العائلة                                                                     االسم األول                                                               الحرف األول من االسم األوسط 

 __________________________________________________________________________________________________________________: عنوان الطالب

                                        الشارع                                                                        المدٌنة                                                                        الرقم البرٌدي

  ___________________________________:(الوالٌة/المدٌنة)مكان المٌالد  _________________ :تارٌخ المٌالد __________ :السن   أنثى □ ذكر   □: النوع

                                       12     11     10     9     8     7     6:    الصف الدراسً________________________________________________________________ : المدرسة

 ______________________________________________________________________________________________________________: الوصً/اسم الوالد

  _______________________________:هاتف خلوي ____________________________ :(العمل)هاتف ____________________________ : (المنزل)هاتف 

 _______________________________________________________________________________________________________________: الوصً/اسم األم

  _______________________________:هاتف خلوي ____________________________ :(العمل)هاتف ____________________________ : (المنزل)هاتف 

  ___________________________________________________________________________________:قٕخ 18 ػّؽٖ شطض/اٌٛطٟ/اٌٛاٌع٠ٓ أزع

 

  سْت18عَشٓ اى٘صً أٗ شخص  أٗ اى٘اىذٌِ أحذ ٍٗ٘افقت اىطبىب ٍشبسمتَّ٘رج 
 ٗاىخً اىشأس بإصبببث اىخبصت اىخ٘جٍٍٖت اىَعيٍ٘بث حيقٍج قذ أّْب/بأًّْ أدّبٓ، ّجيً ح٘قٍع/ح٘قٍعً بَ٘جب أقش .ػٍّٟ زعظ ػٍٝ طس١سخ إٌّٛغج ٘ػا فٟ اٌّمعِخ اٌّؼٍِٛبدأؤوع أْ 

 )AASHM(. ٍٍشٍغبُ ب٘الٌت ٗاإلّسبٍّت اىصحٍت اىخذٍبث إداسة اشخشاطبث ح٘افق
 

 ٚألؽ ٚأظؼن ٚأرفُٙ أٚافك -اٌٛث١مخ ٘ػٖ ثّٛخت- ئٕٔب/فإٟٔ، ١ِش١غبْ ثٛال٠خ ٚاإلٔكب١ٔخ اٌظس١خ اٌطعِبد ئظاؼح رؽػب٘ب اٌزٟ اٌؽ٠بػ١خ األٔشطخ فٟ ٔدٍٟ ٌّشبؼوخفنظًرا  غٌه، ػٍٝ ػالٚح
ب، ط٘عً عَو ًٕ اىشٌبضٍت األّشطت ٕزٓ فً اىَشبسمت أُ :٠ٍٟ ثّب ًٍ  إصببت ىحذٗد ٍحخَيت خط٘سة ْٕبك ٗأُ اىَشبسمٍِ، بٍِ ٗاحخنبك بذًّ ٍجٖ٘د بزه حخضَِ األّشطت ٕزٓ ٗأُ حَب

 ٚاإلٔكب١ٔخ اٌظس١خ اٌطعِبد ئظاؼح ػع لؼبئ١خ ظػبٜٚ أٚ شىبٜٚ أٚ ِطبٌجبد أٞ ػٓ اٌزٕبؾي ػٍٝ اٌٛث١مخ ٘ػٖ ثّٛخت ٔٛافك/أٚافك ٚثإٟٔٔ األّشطت، ٕزٓ فً ببىَشبسمت ٍشحبطت شخصٍت
 اٌشؽوبد أٚ ثٙب، ٌٍؼًّ اٌّزطٛػ١ٓ أٚ ِؼٙب، اٌّزؼبلعح اٌزأ١ِٓ شؽوبد أٚ ،ِسب١١ِٙب أٚ ٚوالئٙب، أٚ ِٛظف١ٙب، أٚ ٌدبٔٙب، أػؼبء أٚ ِّث١ٍٙب، أٚ ِكإ١ٌٚٙب، أٚ أػؼبئٙب، أٚ ،١ِش١غبْ ثٛال٠خ
 ٔدٍٟ ِشبؼوخ ثكجت أٚ أثٕبء غٌه ضالف أٚ ئّ٘بي، أٚ زبظس، أٚ ِسزٍّخ، ضطٛؼح ػٓ ٔبخّخ اإلطبثخ رٍه وبٔذ قٛاءً  ، آضؽشطض ألٞ أٚ ٌٕدٍٟ أٚ ٌٟ رسعس ئطبثخ ثكجت أٞ ٌٙب، اٌزبثؼخ

. اٌؽ٠بػ١خ األٔشطخ ٘ػٖ فٟ
 

َّٟ  ٠دت أٔٗ وّب أرفُٙ  ٘ػا ثّٛخت .١ِش١غبْ ثٛال٠خ ٚاإلٔكب١ٔخ اٌظس١خ اٌطعِبد ٚئظاؼح ِعؼقزٟ اٌّمبؽؼخ اٌزٟ رمغ ثٙب فٟ اٌكبؼ٠خ اٌؽ٠بػ١خ اٌك١بقبد ثد١ّغ اٌظبؼَ االٌزؿاَ ػ١ٍٕب/ػٍ
 ثد١ّغ ١ِش١غبْ ثٛال٠خ ٚاإلٔكب١ٔخ اٌظس١خ اٌطعِبد ئظاؼح رؿ٠ٚع ٚػٍٝ اٌّعاؼـ، ث١ٓ اٌّمبِخ اٌؽ٠بػ١خ األٔشطخ فٟ أػالٖ اٌّػوٛؼ اٌطبٌت ِشبؼوخ ػٍٝ ٔٛافك/أٚافكفإننً  اإللؽاؼ،

 رسع٠ع غؽعة - )AAPIH(ئضؼبع اٌزأ١ِٓ اٌظسٟ ٌمبث١ٍخ إٌمً ٚاٌّسبقجخ ٚلبْٔٛ  )APREF(اٌزؼ١ّ١ٍخ اٌكدالد ٌطظٛط١خ اٌف١عؼاٌٟ ثبٌمبْٔٛ ِس١ّخ ما لم تكن- اٌّطٍٛثخ اٌّؼٍِٛبد
. اٌّع٠ٕخ ضبؼج ؼزالرٗ فٟ ثظفزٗ أزع أػؼبئٗ اٌفؽ٠ك ثّؽافمخ ٌٕدٍٟ أطّؽذ وّب .اٌّعاؼـ ث١ٓ اٌّمبِخ اٌؽ٠بػ١خ األٔشطخ فٟ ٌٍّشبؼوخ األ١ٍ٘خ

 

 : ______________________ التارٌخ____________________________________________________________________________ :الطالبتوقٌع  

 

  _____________________________:التارٌخ_________________________________________  : سنة18الوالد أو الوصي أو شخص عمره توقٌع  

 اىخأٍٍِ بٍبُ
. ثبٌّمبؽؼخ اٌزٟ رمغ ف١ٙب اٌّعؼقخ اٌطبطخ اٌزأ١ِٓ ثأزىبَ اثٕزٕب/اثٕٕب ق١ٍزؿَ

 ال □نعم    □ :طسٟ رأ١ِٓ ٌع٠ٗ اٌؽ٠بػٟ-اٌطبٌت

  ________________________:اٌؽلُ اٌزأ١ِٕٟ ______________________________ :اٌطبطخ ثبٌؼبئٍخ اٌزأ١ِٓ شؽوخ ثٕؼُ، اإلخبثخ وبٔذ ئغا

 .  ػٍّٟػٍٝ زع  ٚطس١سخ وبٍِخ( اٌطٍف١خ اٌظفسخ أظؽ )اٌطجٟ اٌزبؼ٠ص أقئٍخ ػٓ ئخبثبرٟ ثأْ اٌٛث١مخ ٘ػٖ ثّٛخت ألؽ غٌه، ئٌٝ ثبإلػبفخ

  _____________________________:التارٌخ_________________________________________  : سنة18الوالد أو الوصي أو شخص عمره توقٌع  

   -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  (اٌؽ٠بػٟ-ٌؿَ أْ ٠ىْٛ ثسٛؾح اٌطبٌت ئغا إٌّٛغج ِٓ اٌدؿء ٘ػا فظً ٠ّىٓ)- -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -   -  -  

 سْت 18شخص عَشٓ  أٗ اى٘صً أٗ اى٘اىذٌِ أحذ ب٘اسطت ٌَُأل: اىطبً اىعالج عيى اىَ٘افقتَّ٘رج 
 

 ٠ٕزح لع أٔٗ ثؼٍّٟ __________________________________________ ػٍٟ اٌٛطٟ أٚ ٚاٌع أٚ قٕخ، 18 اٌؼّؽ ِٓ ثبٌغ - ______________________________________أٔب ألؽ

 ٘ػٖ ثّٛخت أؤوع .الرعاٌة الطبٌة العاجلة ٌزمع٠ُ ِٛافمزٟ ػٍٝ ٌٍسظٛي ثٟ االرظبي لع ال ٠زّىٕٛا ِٓ اٌّعؼقخ ِٛظفٟ أْ أظؼن وّب ،ثشىً ػبخً ؽجٟ ػالج ئٌٝ اٌسبخخ اٌؽ٠بػ١خ األٔشطخ فٟ اٌّشبؼوخ ػٓ

 .اٌؽػب٠خ رٍه ٔفمبد رسًّ ػٍٝ أٚافك وّب اٌظؽٚف، رٍه فٟ اٌؼؽٚؼح رمزؼ١ٗ ِب زكت- رٍمٟ ٘ػٖ اٌؽػب٠خ فٟ اٌّكزشف١بد غٌه فٟ ثّب- اٌطج١خ اٌؼبخٍخ اٌؽػب٠خ ِٓ إٌٛع ٘ػا ػٍٝ اٌّكجمخ ِٛافمزٟ ػٍٝ اٌٛث١مخ

  ______________________________:التارٌخ_________________________________________  : سنة18الوالد أو الوصي أو شخص عمره توقٌع               
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