
 

 

 - اللجنة الدائمة لضبط السلوك الطالبي   -وكالة الجامعة للشؤون األكاديمية 

 (3نموذج )
 محضر التحقيق )مخالفة طالبية( 

 
 : اجتمعت اللجنة الفرعية لضبط السلوك الطالبي في 

 
 : الساعة  ه 14....  تاريخ:    /      /ال                             اليوم:  كلية/عمادة

 
له، وشرعت  ه املوج   االستدعاءعلى   بناء  للتحقيق  ................................................وذلك إلثبات حضور الطالب/ة: 

 التالي:على النحو اللجنة في سؤاله  
 

 اسمك ورقمك الجامعي والكلية والقسم واملستوى التابع لهم وأرقام التواصل معك؟         ا: م1س

  / املسار  القسم  رباعي السم اال 

  ى املستو   الرقم الجامعي 

 / العمادة  الكلية 
 

 رقم الجوال 
 :ة/الطالب ▪

 ولي األمر: ▪

 ة:/توقيع الطالب                                                                                                              

    ؟................................................. ............................. ... : هل أنت على علم بما هو منسوب إليك من قيامك بـ ٢س
كر امل

ْ
ذ
ُ
 ملا ورد في محضر الضبط( ة/للطالب خالفة)ت

 
 بدقة وفقا

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

  ؟.......... .............. .........................................: ما قولك فيما هو منسوب إليك في محضر الضبط من قيامك بـ 3س
اقعة بالتفصيلهنا  يذكر الطالب/ة)  (الو

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

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

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

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

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

 

 

 



 

 

 - اللجنة الدائمة لضبط السلوك الطالبي   -وكالة الجامعة للشؤون األكاديمية 

 : ما الدافع الرتكابك املخالفة املنسوبة إليك؟ 4س

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

 (1) حسب مجرى التحقيق(  –إضافية )أسئلة 
 .................................. .............................................................................................................................س/

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

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

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

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

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

 س/ هل لديك أقوال أخرى؟ 
............................................................................................................................. ....................................... 

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

  إثبات ما تقدم الساعة  عقبأقفل املحضر على ذلك  و 
ُ
جرى   وعلى ذلكقرها أ ليت على الطالب أقواله و )       :      ( وت

 .التوقيع 
 

 أسم الطالب/ة:
 التوقيع: 

 

اللجنة الفرعية لضبط  
 السلوك الطالبي

 التوقيع  االسم 
  )رئيس اللجنة( 

  
  
  

 بعد قراءته لها. أقواله* ملحوظة: يجب إغالق الخانات غير مستخدمة في املحضر، كما يلزم توقيع الطالب على جميع 

 

 

1 حسب مجرى التحقيق:  إضافيةأسئلة   -   

؟الضبط قولك فيما جاء بأقوال الشاهد من قيامك باملخالفة الواردة في محضر  ام (في حال وجود شاهد) )في حال وجود مضبوطات( هل ما تم ضبطه بحوزتك يخصك؟     

؟ وما تفسير وجوده معك؟( اثناء ضبطكالساعة ... الخ –السماعة   – القصاصة –أين كان )الجوال - أو الساعة؟ الحاسبةلة هل تم تنبيهك بعدم استخدام اآل-   

 عند الضبط-
 
، وما سبب إضاءة شاشة الجوال عند ضبطك ؟ هل كان الجوال مغلقا بَم تفسر تشابه اإلجابات بينك وبين زميلك؟-   

 



 

 

 - اللجنة الدائمة لضبط السلوك الطالبي   -وكالة الجامعة للشؤون األكاديمية 

 اللجنة مرئيات وتوصية
 

 ال يوجد  o يوجد  o ة/للطالب املخالفات السابقة

  الحالة الدراسية   ة /املعدل التراكمي للطالب

 نوع املخالفة
o   ( من الئحة ضبط السلوك الطالبي بجامعة اإلمام عبدالرحمن بن فيصل      ( بند)      مخالفة املادة رقم ) 

o  ذكر أخرى
ُ
 :  بدقة( )ت

 
  أثناء التحقيق: ة/اللجنة حول الطالبمرئيات 

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

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

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

 اللجنة: توصية 
وبناء على جميع ما تقدم فإن اللجنة توص ي   

..................................... .............................................................................................................................بـ.

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

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

 
بجامعة اإلمام عبدالرحمن بن   ( من الئحة ضبط السلوك الطالبي                  )  بند(           وذلك بناء على املادة رقم ) 

 فيصل . 
  
 

اللجنة الفرعية  
لضبط السلوك  

 الطالبي

 التوقيع  املسمى الوظيفي  االسم 
   
   
   

 
 

 الفرعية لضبط السلوك الطالبيرئيس اللجنة 
 


