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 التقارير الطبية العدلية -2

 بيانات الوالدة وشهادات الوفاة -3
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 التقاريرالصحية 
تمنح بعد  :تقارير اللياقة البدنية -1

اجراء فحص او عدة فحوصات 
خاصة لتحديد لياقة الشخص 

المفحوص للقيام بعمل او خدمة 
او ممارسة معينة وفقاً لمعايير 
جسمانية تعتبر االساس لتلك 

 .اللياقة
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 : التقارير العالجية -2 

هي التقارير التي تمنح للموظفين والعاملين في 

دوائر الدولة الرسمية وشبه الرسمية من قبل 

طبيب الدائرة او الطبيب الرسمي العامل في 

المؤسسات الصحية او العيادات الشعبية او 

العيادات الخاصة التي يذكر فيها التشخيص او 

االعراض والعالمات ، العالج والفترة الالزمة 

للراحة او االحالة الى المؤسسات الصحية 
 .المتخصصة وفقاً للحالة المرضية للشخص
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 التقارير التشخيصية -3

التقاريٌر المهنيٌة ذات هي 
االختصاص الدقيٌق وتقاريٌر 
الفحوص المختبريٌة وهي 

ترسل من الطبيٌب الى 
اخر كل حسب اختصاصه 

وتكتب بأسلوب علمي 
 .رصينٌ 
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تقارير الرقود في المستشفيات-4  
تقاريٌر الرقود في 

المستشفياٌت الحكوميٌة او 
الخاصة التي يذكر فيها 
التشخيٌص ومدة الرقود 

ونوع العالج سواء أكان 
العالج طبياً أو جراحيا 
واالجازة التي يٌحتاجها 

 المريضٌ 
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 التقارير الطبية العدلية

 التقرير الطبي العدلي االولي1.

 التقرير الطبي العدلي الدوري2.

 التقرير الطبي العدلي النهائي3.

 التقرير التشريحي4.
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 :  ويتألف كل منها من االجزاء التالية 
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 جمهوريه العراق 

 :  وزارة الداخلية                                       العدد 

 :     /      /  التاريخ................                          مركز شرطة

 :.............................................الى

 فحص ومعالجة: الموضوع 

 يرجى فحص ومعالجة
  .........................................المصابـــ

 ".واعالمنا بالنتيجة رجاءا

 مع التقدير

                                                                                                                              

 ضابط التحقيق                                                      

 .                 المفوض                                         
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 000000467654جمهورية العراق                                                                                   

 :     /   /وزارة الصحة                                                                                      بتأريخ 

 :................مديرية مستشفى

 استبيان التقرير الطبي العدلي االولي: الموضوع

اجريت الفحص الطبي العدلي االولي على ...................................الدكتورة/اني الموقع ادناه الدكتور

في تمام ......................................في مستشفى .............................................. المصابــ

على " بناءا........./........./............ المصادف .................. من يوم"( مساءا"/صباحا...............)الساعة

 :ما يلي وجدتوعند الفحص ....../....../............ بتاريخ.............. ذي الرقم.................. طلب مركز شرطة

 :االضرارحقل  

 (الوعي تام ، مشوش ، فقدان تام للوعي)حالة الوعي والمنعكسات العصبية 

 (متسعان ، متضيقان ، متناظران ام غير متناظران ، يستجيبان او اليستجيبان للضوء)حالة البؤبؤآن 

 (النبض ، الضغط ، التنفس والحرارة) العالمات الحيوية

 (  tenderness رخوة ، صلبة ، حساسية االلم)حالة البطن 

 (نوعها وعددها وابعاد كل منها واماكن انتشارها على الجسم)تذكر جميع االصابات 

 تذكر جميع الفحوصات المختبرية والشعاعية التي تم اجرائها مع ذكر نتائجها

وقد احيل المصاب ( تعتمد على ظهور مضاعفات مستقبلية/خطيرة /التخلو من الخطورة/بسيطة/مستقرة )حالة المصاب 

 .ليتماثل للشفاء يراجع خاللها لغرض التداوي والعالج .................... ويحتاج لمدة ................ الى

                                                  

 توقيع الطبيب المعالج                                                                                        

 /     /تاريخ التوقيع                                                                                               
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هناك اجراءات طبيةٌ عدليةٌ يجب ان يقٌوم بها االطباء 

 المعالجون 

عندما يٌدخل المصاب المستشفى فعلى الطبيٌب في ردهة الطوارئ البدء باسعافه و عالجه 
 (الن هذا واجب مهني و انساني)

 يجب أن ال يٌنسى الطبيب الواجبات الطبيٌة العدليٌة كطلب ورقة الفحص من الشرطة 

 كتابة التقريٌر الطبي العدلي االولي 

عند خلع مالبس المصاب بطلق ناري مثال او تمزيقٌها يٌجب فحصها لمعرفة المدخل 
 .والمخرج وعالمات قرب االطالق واال يٌشمل التمزيٌق فتحات الدخول والخروج

يٌجب اال توضع المالبس في ًسلة المهمالت بل ترزم بشكل اصول وترسل الى الشرطة 
الحتمال حاجة الجهة الطبيٌة العدليٌة اليٌها بعدئذ فيٌما لو توفي المصاب وارسلت جثته للطب 

 . العدلي 



اجراءات طبيةٌ عدليةٌ يجب ان يقٌوم بها 

 االطباء المعالجون

بعد خلع مالبس المصاب والبدء بتطهيٌر اماكن االصابات ومعالجتها يٌجب ايٌضا تحديٌد المداخل 
والمخارج وعالمات قرب االطالق قبل خياٌطة تلك الجروح الن التطهيٌر والخياٌطة سيٌؤثر على 

 اشكالها و يٌصعب او يٌتعذر على الطبيٌب العدلي تحديٌدها بعدئذ 

وفي حالة استخراج مقذوف ناري من جسم المصاب يجب ارساله الى الشرطة كما يفٌعل الطبيٌب 
 العدلي عندما يٌستخرج مقذوف من الجثة

عند موت المصاب ال يٌمنحه شهادة وفاة ٌبل يتصل بالشرطة الحالته الى الطب العدلي بكتاب رسمي 
 يٌسمى استمارة او استبياٌن طلب الفحص التشريٌحي 

استبيان طلب الفحص التشريحي يقوم بملئها ضابط التحقيق وليس الطبيب المعالج وفيٌها ايٌضا 
حقول تتضمن اسم المصاب ان كان معروفا ومعلومات اخرى عن ظروف الوفاة وسببها من وجهة 

نظر تحقيقٌة واالسئلة المطلوبة وتكون بنسختيٌن نسخة تبقى في الطب العدلي ونسخة تعاد الى 
 15 الشرطة بعد ختمها والتوقيٌع عليٌها باستالم الجثة المعايٌنة من قبل كاتب المشرحة



 بيانات الوالدة وشهادات الوفاة -3

 من الكتابات , شهادات التطعيٌم , ان بياٌن او شهادة الوالدة

اذ ال تختلف عن الكتب الرسميٌة التي يٌقوم بها ( الوظائفيةٌ )

 . الموظفون االخرون كل في مجال عمله

 وتكون مطبوعة سلفا فمثال شهادة الوالدة هي اول شهادة

 طبيٌة تعطى للفرد وتعلن دخوله الى المجتمع 

 اما شهادة الوفاة فهي اخر شهادة وتدل على قطع عالقته

بمجتمعه وعلى كل منها تترتب حقوق اجتماعيٌة وقانونيٌة 

 .  وشرعيٌة وغيٌرها

 وتعتبر من الوثائق المهنيٌة والخطيٌرة وعلى الطبيٌب ملئها بدقة

 .ووضوح مع كتابة اسمه الصريٌح وتوقيٌعه في الحقل المخصص
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 شهادة الوفاة
  من اخطر الوثائق التي يٌقوم الطبيٌب بكتابتها وعليٌه توخي الدقة

 والحرص في ذلك وفيٌها حقول يٌجب ان تملئ تتضمن 

 المبلغ عن ,مكان الوفاة,الجنس,تاريٌخ وساعة , اسم المتوفي
 .  الوفاة , طبيعة الوفاة

  ومعلومات من هويٌة االحوال المدنيٌة كرقم السجل والصحيٌفة 

 وهناك حقالن لسبب الوفاة واسم وتوقيٌع الطبيٌب المعالج او
السريٌري وحقل للطبيٌب العدلي في حالة الوفاة الطبيٌة العدليٌة و 

 يٌقوم الطبيٌب العدلي بكتابته بعد اكمال تشر يٌح الجثة

 وتكون شهادة الوفاة باربع نسخ: 

 لذوي العالقة اي االهل لغرض الدفن: الحمراء 

 لدائرة النفوس او االحوال المدنيٌة لترقيٌن قيٌد المتوفي من : الزرقاء
 المجتمع

 وفيٌها مربعات ) لالحصاء الحياٌتي لمعرفة اسباب الوفياٌت: الصفراء
 (احصائيٌة في يٌميٌنها

17 االصليٌة البيٌضاء تبقى في سجل المستشفى او الطبابة العدليٌة 
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Thank you 
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