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 مالحظات غير الئق الئق 

     الطـــــول

     الـــــوزن

     الجراحـــــة
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 التاريخ التوقيع اسم الطبيب
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 ةــة السعوديــة العربيـالمملك

 ةـــرئاسة االستخبارات العام

 اإلدارة العامة للخدمات الطبية

 هـ14     /        /    تاريخ الكشف:     

 م: ـــــــــــــالرق

 

 (1الكشف الطبي رقم )

          

 



 

 

 

 

 

يجب أن تجيب على هذه األسئلة بأمانة وصراحة تامة، ألنها وضعت لصالحك ومن أجل فائدتك وحرصاً على سالمتك 

 الشخصية، وتذكر أنك سوف توقع على جميع إجاباتك وتكون مسئوالً مسئوليةً تامة عن ذلك في الحاضر والمستقبل.

 ال نعم  ال نعم 

   أو سبق أن أصيب بمرض السل؟ هل سكنت مع أحد يعاني 1
هل يعاني أحد أفراد عائلتك )األب، األم، األخوان، األخوات،  3

 الزوجة، األطفال( من أحد األمراض التالية:

   السل؟  هل سبق أن أصبت أو تعاني مما يلي: 2

 فقدان الوعي أو اإلغماء؟    السكر؟   

 صداع شديد متكرر أو مستمر؟     الوراثية؟أمراض الدم   

 أمراض في العيون / ضعف في النظر؟    ارتفاع ضغط الدم وانخفاضه؟   

 أمراض جلدية؟    أمراض في القلب؟   

  مرض في األنف واألذن والحنجرة بما في ذلك حساسية

 األنف؟
     أمراض أخرى؟   

 اضطرابات في المعدة؟    وفاة بشكل مفاجئ بعد مجهود أو في سن مبكرة؟   

 4   تدرن رئوي )السل( أو سعال مستمر أو مزمن؟ 
هل سبق تنويمك بمستشفى أو أجريت لك عملية 

 ؟جراحية
  

 هل أنت تحت المعالجة الطبية في الوقت الحاضر؟ 5   ربو شعبي؟   

 هل سبق أن أجري لك فحص طبي للخدمة العسكرية؟ 6   اضطرابات في القلب؟   

 من المخدرات أو المسكرات؟ هل تتعاطى أي نوع 7   صرع؟   

 هل لديك أمراض أخرى لم تذكر؟ 8   مرض السكر؟   

 9   اضطرابات في المسالك البولية؟ 
هل سبق وأن تم استبعادك عن الدورات العسكرية 

 ؟بسبب طبي سابق
  

 هل سبق وأن حصلت على أي إعفاء طبي؟ 10   مرض الصفار الكبدي؟   

 تأتأة(؟ – صعوبة في الكالم )فأفأة   
 هل تدخن؟ وكم سيجارة في اليوم؟ 11

 العدد
  

 تستعمل عدسات الصقة أو نظارات طبية؟   )            ( 

 مالحظات )تعبأ عند الرغبة في إضافة مالم يذكر أعاله(:    غثيان أثناء السفر بالطائرة أو السيارة أو السفينة؟ 

  أمراض نفسية؟مرض نفسي أو تتعاطى أدوية لعالج    ............................................................................................ 

 أحد أمراض الدم )األنيميا المنجلية(؟    ............................................................................................ 

  العظام أو المفاصل؟مشاكل في    ............................................................................................ 

 الحمى الروماتزمية؟    ............................................................................................ 

 الشرجي؟ البواسير أو الناسور    ............................................................................................ 

 خفقان بالقلب أو ضيق في التنفس بعد مجهود بدني؟    ............................................................................................ 

 

علي للمسائلة وما يترتب أتعهد أنا الموقع أدناه بأن جميع المعلومات المذكورة أعاله صحيحة، وإذا ثبت غير ذلك فإنني معرض 

 .ذلك من عقوبات

  

 

 

 

  ............................................................................................:  الرباعي مـاالس

  .............................................................................................ع:  ـــــــــــيقالتو

  .............................................................................................:  رقم الجــــوال

 هـ143/              /              اريخ:   ـــــــــــلتا

 الحالة الصحيةإقرار عن 


