تعليمات المظهر العام واللباس لطلبة الطب والدراسات العليا في كلية الطب
مقدمة:
إن الطالبببببب فبببببي كليبببببة الطبببببب وبببببطب ة يتوبببببطل مبببببن الممظومبببببة الطبيبببببة ال ريببببب الطببببببي ويتعامببببب
مبببببر المرابببببد وكافبببببة مقبببببدمي الءبببببدمات الطبيبببببة مبببببن لطبببببباب وممرابببببين ومبببببوظ ين ءبببببرين لببببب ا
يتوقبببببر مبببببن طلببببببة كليبببببة الطبببببب لن يلتطمبببببوا باءاقيبببببات التعامببببب التبببببي ت رابببببها المهمبببببة ولن يكبببببون
سبببببلوكهم ومظهبببببر م ولباسبببببهم ةلقبببببا ا ومماسببببببا ا للمهمبببببة لمبببببا يعكسببببب مظهبببببر الطالبببببب مبببببن ل بببببر لبببببد
م سبببببية المبببببريب و قتببببب بطبيبببببب المعبببببالل لمبببببا ا ببببببسن كليبببببة الطبببببب ومست ببببب د الوامعبببببة يعببببببالل
مرابببببد مبببببن مءتلبببببف ان مبببببار ومءتلبببببف ممببببباط ا لمملكبببببة وومسبببببيات لءبببببرن ممبببببا يتطلبببببب مبببببن
الطلبببببببة مرا بببببباا ات تبببببببارات اتوتما يببببببة المءتل ببببببة للمراببببببد لبببببب ل ارتببببببست كليببببببة الطببببببب واببببببر
تعليمات وااحة للباس والمظهر العام للطلبة حسب المرف
 1لومير الطلبة :
مطلبببببوب لبببببباس المريببببببو انببببببيب الءببببببا بانطبببببباب ولن يكبببببون مظي ببببببا ا مكويبببببا ا دالمببببببا ا
ولن يكببببببببون مالبببببببب انطرار وءاليببببببببا ا مببببببببن ال قببببببببوب والبقببببببببر ويحمبببببببب ببببببببارا اتسببببببببم
والكليبببببة وبطبببببو قريبببببب مبببببن الركببببببة وي بببببترط لن يكبببببون المظهبببببر العبببببام مرتببببببا ا ومقببببببوةا
ومظي ا ا
 2المقبو للطالبات:
 تمورا غير ايقة تحت الركبة بدون بر لو رسوم غريبة
 بمطبببببا طويببببب غيبببببر ابببببي وبلبببببون محبببببافظ غيبببببر فببببباقر اللبببببون وغيبببببر مبببببطين برسبببببوم
الخ
غريبة لو بر
 قمبببببي لو بلبببببوط غيبببببر ابببببي غيبببببر ببببب اف مبببببن الرقببببببة ومو بببببو مبببببر التمبببببورا لو
البمطا ة يك ف لي وطب من البطن
 ولبببببباب ول ببببببارب لو فسببببببتان بطببببببو وموديبببببب مماسبببببب ي بببببب للركبببببببة وغيببببببر اببببببي
رسمي
 حببببب اب بارت بببببان ة يطيبببببد بببببن 5سبببببم ولن ة تظهبببببر ل بببببابر القبببببدم مبببببن ءالببببب وبلبببببون
غير فاقر
 يسبببببمت باسبببببتعما الحبببببد اندمبببببد مبببببن الموبببببو رات وب بببببك محبببببافظ وبحوبببببم مقببببببو
اير
م ا لد ل ءاتم في اليد لو قد بسيط وحل
 المكيبببببباب المقبببببببو بسبسببببببط ل ببببببكال ولن ة يكببببببون مل ببببببت لببببببد سبببببببي الم ببببببا يممببببببر
لحمر ال اه لو و اللون القوي
 انظبببببافر مظي بببببة وطولهبببببا مماسبببببب بحيبببببب ة يببببب ر لبببببد واوببببببات الطالببببببة وسبببببامة
العم
ا
 ت بببببببب يف ال ببببببببعر ب ببببببببورا مقبولببببببببة وبببببببببسلوان متعببببببببارف ليهببببببببا اوتما يببببببببا ولن ة
يكون ات للوان فاقعة

 3المممو ات للطالبات:
 انلبسة الايقة
 انلبسة ال افة














التمامير الق يرا فو الركبة والبماطي الق يرا
الويمط بسلوام المءتل ة
ال بببببببببماد وال بببببببببحاطات الببببببببببابوب وانح يبببببببببة الم توحبببببببببة مبببببببببن انمبببببببببام ولببببببببببواط
الريااة
تسريحات ال عر غير المحافظة لو اللون غير الطبيعي
انظافر المطلية والطويلة
الموبببببو رات كبيبببببرا الحوبببببم لو الك يبببببرا م بببببا  :الحلببببب الطويببببب المتبببببدلي تحبببببت ال ببببب
انس لو الءاتم الكبير لو لك ر من حل في ان ن
يممر وار الءواتم في ان ابر غير المعهودا م اتبهام والسبابة
تممر الووا ر في المماط غير المعهودا كانمف واللسان وما اب
المكياب بإس اف وللوان براقة ولما ة
العطور ال قيلة لو المهيوة
يممر استعما المظارات ال مسية داء مبمد المست د
يممر استعما القبعات لو للبسة الرلس ما دا الحواب

 4الطاب:
ي ترط لن يكون المظهر العام قريبا ا ومقبوةا ومظي ا ا
 5المقبو للطاب :
 قمي رسمي
 بمطببببببا رسببببببمي قمببببببا لو كتببببببان ءببببببالي مببببببن الويببببببوب العرياببببببة والطويلببببببة موديبببببب
رسمي
 حببببب اب رسبببببمي لو بببببب رسبببببمي بلبببببون لسبببببود لو بمبببببي وحالتببببب العامبببببة ويبببببدا وببببببدون
ا تراب طالد
 ال عر بت ي ة مماسبة ومحافظة وبطو مماسب
 انظافر مظي ة ومق و ة
 اللحيبببببة مسبببببموحة ب بببببرط لن تكبببببون مظي بببببة ومرتببببببة ولمبببببن ة يحمببببب لحيبببببة لن يكبببببون
ال قن محلو يوميا ا
 الموو رات للطاب فقط ءاتم لو دبلة
 6مممو ات للطاب:
 الويمط بس كال وللوام
 بماطي الكتان غير الق ة الرسمية وبمودي غير رسمي
 البماطي الق يرا
 انح ية غير الرسمية وانبواط الريااية وال ماد
T-shirts 
 ساس ال ب والحل والعقد وانساور
 المكياب بس كال المءتل ة
 ال عر الطوي لو الممكو لو الم بوغ بسلوان غريبة والتسريحات الاريبة
 يممر استعما المظارات ال مسية داء المبامي
 يممر استعما القبعات لو غطاب الرلس

