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ايم العامل من إاهداء  1 د حل كتور عبدالنارص توح  
2020  المحتجم ملفت بینا  

 اإلسم          ملف رقم  
دة  مستقل  ٓن    سنة  حرض مبسا الدي/عريب    السن ا   تاریخ المیالد  یوم  شهر   سنة   م

Independent  Dependent  Years    Age Now  A / G  Y.  M.  D.  Date of Birth  
 الجنس   ذكر    أنثى    الجنسیة  

  Nationality    Female   Male   Gender  
د    و اصة   طالب  طفل    م ایة  ة  ٔعزب  ٔرمل   ر  الحالة اإلجتماعیة مزتوج  مزتو

Autistic Child Student  Sp. Needs  Widow  Single  Married  Married  Social state  
    Min.   النبض Mm/hg  معدل الضغط 

عاون   عاون  ري م   حرارة الجسم    °C لفم  اجلهبة  حتت إالبط   لزير  م
Noncooperative  Cooperative  Laser  Axillary  Forehead  Mouth  C°   Body Temperature 

 Mobile 1موبیل   Mobile  موبیل 
  العنوان   

Weight  Kgm Email:  الوزن   كجم 
Height  Cm Whats app  الطول   سم 
BMI  2kg/m Instagram  ²كجم /م   BMI 

 الجسدیة البنیة  صغیرة متوسطة  متوسطة  كبیرة ضخمة  عمالقة  صحیحا  یبدو یبدو مریضا 
Looks sick Looks healthy Giant  Huge Big Intermediate  Mild Small Body Built 

مشاكل 
 بالكلى

كبدي 
 فیروسي

أمراض   ضغط مرتفع  ضغط منخفض  سكري  فقر دم مشاكل بالكبد 
 قلب

 ھل تعاني من ؟ سیولة بالدم 
Do you have? Renal 

Issues  
Hepatitis  Hepatic 

Issues  
Anemias  D.M  Hypotension  Hypertension  Heart 

disease  
Hemophilia  

 نعم    نعم    نعم    نعم    نعم   نعم   نعم   C B نعم 

  الشكوى الرئیسیة 
Main Complaint  

  شكاوى جانبیة 
 الغرض من الحجامة عالجیة  وقائیة  تقلیدیة   مساجیة  شرعیة

            

 
 
 
 

)    (                    )مركز                ) CUPPING CENTER  

ه ویتق ٔن یبارك ف ٔمجعني و ٔن ینفع هبذا العمل الناس  ٔل هللا  ٔهدي هذا امللف  ٔس لسیدلك حب وتقدكام  ة /ر 
ق   )  ممتنیا                                   (              د( لها) دوام التوف    دكتور/عبدالنارص توح
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ايم العامل من إاهداء  2 د حل كتور عبدالنارص توح  

 تطور الحالة 
ول  د  مق  1st Session                ممتاز  ج

Points  س                 
ول  د  مق  2nd Session                ممتاز  ج

Points  س                 
ول  د  مق  3rd Session                ممتاز  ج

Points  س                 
ول  د  مق  4th Session                ممتاز  ج

Points  س                 
ول  د  مق  5th.Session                ممتاز  ج

Points  س                 
ول  د  مق  6th. Session                ممتاز  ج

Points  س                 
ول  د  مق  7th. Session                ممتاز  ج

Points  س                 
ول  د  مق  8th. Session                ممتاز  ج

Points  س                 

     ٕ  
ٔ
ء             ٕ   

  Visits Data     بیانات الزیارات 
  Date     تاریخ الساعة   Date     تاریخ الساعة 

  5th.v  1   الزیارة الخامسةst.v الزیارة األولى  
  6th.v  2   الزیارة السادسةnd.v   الزیارة الثانیة 
  7th.v  3   الزیارة السابعةrd.v  الزیارة الثالثة 
  8th.v   4   الزیارة الثامنth.v   الزیارة الرابعة 

   :إقــــــــــرار 

كما یترائي  الحدیثة و أُقر أنا الموقع أدناه على صحة كافة البیانات الشخصیة المدونة و بأنني أوافق على التداوي بالحجامة 
و أنھ قد تم شرح كل التفاصیل الخاصة  دون تدخل مني ، مناسبة لحالتي ھو حسب الخریطة العلمیة التي یراھا و للمعالج 

على علم تام باآلثار  بت وأیًضا المقرر حجامتھا ، عدد المواضع والتأثیر الالزم و المتبع بحجامتي من حیث الطریقة و األسلوب
التي تتركھا كاسات الحجامة على الجلد و أنھا آثار مؤقتة منھا ما یُزول في ساعات و منھا ما یحتاج ألیام لتزول و قد تم شرح  

یل أسعار الخدمات وأوافق علیھا وأراه مناسبا إلمكانیاتي وأنا ملزم  المتعلقة بذلك تفصیلیا، كما تم شرح جمیع تفاصالتفاصیل كل 
 كما وصفھ لي الطبیب و تموالطبي  عالجيو أنھ لم یتم منعي من تعاطي بسداده فور إنتھاء الخدمة دون إعتراض على ذلك ، 

سواء بالمستشفى الحكومي  ف الدواء الذي وصإال تحت إشراف الطبیب المعالج  أبدا  إخباري بأن ال أوقف الدواءو  التنبیھ علي 
أن راحتي و شفائي من بعتقد یقینا أو  ،  بمنع أو إیقاف أو تقلیل جرعة عالجي فقط   ھو المخولأن طبیبي المعالج أو الخاص و

  . من ضمن أسباب الشفاء ھي واحدة وحده و أن الحجامة الشافي  عند هللا 

 المقر بما فیھ اإلسم :                                   التوقیع                  البصمة                تحریرافي :    
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ايم العامل من إاهداء  3 د حل كتور عبدالنارص توح  
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ايم العامل من إاهداء  4 د حل كتور عبدالنارص توح  
 


