بسم اهلل الرمحن الرحيم

نموذج كشف طبً لمرشح
االسم  ...................................................الوظٌفة المرشح لها ......................................... :
سعادة مدٌر .............................................................................................................. /

6 × 4

السالم علٌكم ورحمة هللا وبركاته :
نأمل إجراء الفحوص الطبٌة الالزمة للموضح اسمه لمعرفة مدى لٌاقته الصحٌة لشغل الوظٌفة المرشح لها
وتقبلوا تحٌاتً ،،،
الفحص Examination

مدٌر /

النتٌجة

النتٌجة

الفحص Examination

النظر
السمع و النطق

العٌن الٌسرى Lt.Eye ..........................





اختبار الدرن Mantoux Test ..................



تمٌٌز األلوان Colour Discrimination ...





تحلٌل البول Urine Analysis .................





األذن الٌمنى R.Ear ............................





صورة دم كاملة C.B.C ............................





العٌن الٌسرى L.Ear ..........................





بولٌنا و أمالح U. & E. ............................





النطق Vocalization ....................





وظائف الكبد L.F.T .................................





ضغط الدم B.P ..................................





سكر دم (صائم) F.B.S ............................





الجهاز القلبً الوعائً C.V.S .................





المخدرات Narcotics ...........................





الجهاز التنفسً Resp.S .......................





موجود

غٌر

الجهاز العصبً C.N.S ........................





الجهاز الهضمً G.I.T .........................





الفحص النفسًPsychological exam





إعاقات بدنٌة Phy.disability .........

موجود

غٌر
موجود


" تحدد"

"" Define



Lab. & Rad. Examination

فحوصات أخرى Other Examinations

العٌن الٌمنى Rt.Eye ...........................





أشعة الصدر Chest X-ray ......................

فحوصات مخبرٌة

سلٌم

غٌر
سلٌم

العملٌات الجراحٌة الكبرى



موجود



"" Define

أمراض أخرى Others ......................
" تحدد"







Major Surgical Operations
" تحدد"

سلٌم

غٌر
سلٌم





"" Define

فحوصات مصلٌة Serological Tests

 تضاف الفحوصات اآلتٌة للمتقدمٌن لشغل الوظائف الصحٌة :

النتٌجة

To be Performed for health care applicants only :

سلٌم

غٌر
سلٌم

االلتهاب الكبدي الفٌروسً ( ب )

"Viral hepatitis (B) " HBs Ag





االلتهاب الكبدي الفٌروسً ( جـ )

"Viral hepatitis (C) " HCV Ab





HIV Test





متالزمة نقص المناعة المكتسبة " إٌدز "

سعادة  ................................................................................................................................ /المحترم
السالم علٌكم ورحمة هللا وبركاته :
 الئق صحٌا ً للوظٌفة المرشح لها
أعٌد إلٌكم التقرٌر الطبً بعد الكشف على المذكور اعاله و أتضح انه :
 غٌر الئق صحٌا ً للوظٌفة المرشح لها
طبــٌـــب ........................ :
التوقٌــع ........................ :

طبـٌـــب ........................ :
التوقٌـع ........................ :

مــــدٌر ........................ :
االســـم ........................ :
التوقٌع ........................ :
14هـ
التارٌـخ/ / :

الختم

