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 تقديم بالغ

 رقم الهاتف المعاكس  )                           ( –معاكسة هاتفية  □حالة أخالقية      □حالة جنائية       □

 مفقودات □هروب خادمة    □حالة سرقة        □

  لمبلغا                                                            
 غير منسوبي الجامعة  □موظف            □طالبة            □موظفة             □البيانات األساسية     

  الوقت الوردية التاريخ اليوم

 مساءً  □صباحاً      □الساعة : )                (       

الرقم الوظيفي / الرقم  رقم الهوية الوطنية / اإلقامة االسم 

  الجامعي

  رقم الهاتف النقال

     

 □األكاديمية  □الموقع 

 الخدمات   □إداري 

 رقم المكتب الدور اسم المبنى رقم المبنى

    

 الموقع سكن التدريس 
 رقم شقة / غرفة رقم فيال / عمارة رقم شارع

   

 الموقع سكن الطالبات 
 رقم الغرفة الدور رقم المبنى / اسم المبنى

   

  محضر الضبط 

 رقم المحضر التاريخ اليوم الوقت

    

 جرى فتح هذا المحضر بضبط أقوال المذكور /ة بياناته / ها أعاله والذي حضر /ت إلى اإلدارة العامة لألمن والسالمة 

 مضمون البالغ ؟ 
........................................................................................................................................................................................ 

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

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

............................................................................................................................................................................................ 
تاريخ 

 الحالة 
  مكان الحالة  ه 14/    /                      

 ال     □نعم                     □هل تتهم أحد بالسرقة ؟                 

 في حالة اإلجابة بنعم اذكر البيانات التالية 

 جهة العمل الهاتف المحمول اسم المتهم

   

 ال    □نعم                      □هل لديك أقوال أخرى ؟           

 في حالة اإلجابة بنعم اذكر أقوالك 
........................................................................................................................................................................ 

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

 تعهد 

معلومات أخرى عن ما أبلغت به  أن أقوم   أقر وأتعهد أنا الموضح اسمي وبياناتي أعاله بصحة ما ذكر من معلومات ، وفي حالة توفر

  14/     /        على الفور بإبالغكم في حينه وعليه أوقع .                              توقيع المبلغ ..........................   التاريخ :     

 ه

 مع التحية لمساعد المدير العام  لشؤون العمليات 

 لإلطالع 

 ه 14 سم  : .......................................     التوقيع :  ............................      التاريخ :        /      /    اال            

 مع التحية لرئيس قسم األمن 

 التحقق من ذلك ومكاتبة الجهة المعنية 

 ه  14........................................   التاريخ :    /      /      مساعد المدير العام لشؤون العمليات                 التوقيع : 

 مكاتبة الجهة الطالبة والحفظ  –الموظف المختص 

 ه  14/        رئيس قسم         االسم : ...................................... التوقيع : ............................... التاريخ :   /      

 ه  14/      /           التاريخ :      (                      ............ )معنية ................تمت مكاتبة الجهة ال □الموظف المختص       

 ه  14...............   التاريخ :       /     /     ....   التوقيع : ..............اإلسم : ................... الحفظ       –تم اتخاذ اإلجراء  □
 


