
 

 

 -  اللجنة الدائمة لضبط السلوك الطالبي  -وكالة الجامعة للشؤون األكاديمية 

 ( 1نموذج ) 

 محضر ضبط مخالفة )غش(  
 املحترم       .... ... ..................................................................................................سعادة عميد كلية / عمادة 

 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته
 نفيدكم بأنه في: 

افق     ه14..... / .....  /.....: بتاريخ ....................  م:يو   (       :        ) في تمام الساعة                              م20..... / .....  /.....: املو

 

 أثناء انعقاد االختبار: 

o النهائي o  )أعمال السنة( الفصلي o  )عن النهائي( االعتذار o  )االعتذار )عن الفصلي 

 

 ورقمه  رمز املقرر  اسم املقرر  

   بالعربي ملقرر اسم ا 

  باإلنجليزي  ملقرر اسم ا 

 للفصل الدراس ي:  

o   األول o  الثاني o  الثالث o  لصيفي ا 

                                                          تم ضبط الطالب/ة:  
  القسم / املسار   االسم الرباعي 

  املستوى   الرقم الجامعي 

  رقم الجوال   الكلية / العمادة 

o   متلبسا بالغش o  في الغش 
ً
 شارعا

o  لشخصية غيره 
ً
 بنظام االختبار وإجراءاته أو الهدوء املطلوب له  o في االختبارمنتحال

ً
 مخال

o   بجهاز الجوال أو السماعة أو الساعة الذكية 
ً
 ألوراق االختبار  o داخال

ً
 مصورا

o  )كتب بدقة
ُ
 .......................... .... ............................................................................................................ ...  أخرى )ت

 

 

 أو صورة منها مع املحضر(  -في حال وجودها  -)يجب إرفاق أداة الغشوكانت وسيلة الغش املستخدمة: 

o  قصاصة ورقية o  الكتابة على اليد/ الساق/ الطاولة 

o  أو السماعة أو الساعة الذكية  جهاز الجوال o  تبادل األوراق 

o  التحدث مع زميله o  النظر إلى ورقة زميله 

o كتب
ُ
 ................................ ..............................................................................................( بدقة أخرى )ت

                                                                                    

    ........................................  توقيع الطالب/ة: 

 



 

 

 -  اللجنة الدائمة لضبط السلوك الطالبي  -وكالة الجامعة للشؤون األكاديمية 
 

 

اقب االختبار باآلتي: اقب وكيف تمت عملية الضبط مع تحري الدقة في    حيث أفاد مر سرد  )يكتب هنا بالتفصيل ما شاهده املر

 الوقائع(. 

............................................................................................................................. .......................................

............................................................................................ ........................................................................

............................................................................................................................. .......................................

................................................................................................................................................. ...................

................................................................................................................ ....................................................

............................................................................................................................. .......................................

 ........................................ ............................................................................................................................

............................................................................................................................. ....... ................................

.............................................................................................................................................. ...................... 

 وبالرجوع إلى أستاذ املادة تبين أن أداة الغش تحتوي على:

o علميـة تخص مقرر االختبار  مادة 

o  مادة علمية ال تخص مقرر االختبار 

o  اقب  :توضيح األسبابالغش، نأمل  أداةة في يعلى املادة العلم االطالعمن إذا لم يتمكن املر

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................................... 

رك ليكمل االختبار
ُ
 )مع ضرورة تصوير أداة الغش(، وعليه جرى سحب أداة الغش من الطالب وت

 جرى التوقيع:وبناًء على ما تقدم 

 

اقب لجنة االختبار   مر
 التوقيع  االسم 

  

   أستاذ املقرر 

   املشرف العام على لجنة االختبار

 

 
 

( )الغشمن سعادتكم التقيد بتعبئة مجيع حقول حمضر ضبط خمالفة نأمل 

 لتتمكن اللجنة الدائمة من استكمال اجراءاتها 


