مدونة سلوك وأخالقيات الطالب الجامعي في جامعة اربد األهلية

تقدم جامعة اربد األهلية ،مدونة سلوك وأخالقيات الطالب الجامعي ،إيمانا منها بمبددأ القيمدة
العلميددة المعيةيددة الميتبطددة بالماهيددة السددلوةية الارددارية ،وروم المسدداولية الة ددارةية بددي
الطلبدة والماسسددة الجامعيدة .وانطالقددا ممدا أةددد صليد لدداةب الجاللدة الهاكددمية الملد صبددد
الثاني اب الاسي المعظم ،م أن مفهوم المواطنة الفاصلة هدي مد أهدم المصدارر لمنعدة وتقددم
وطننا األررندي األبدي ،ةدي مفةلدم المجداعت العلميدة ،واعجةماصيدة واعقةصدارية ،والسياسدية،
والممارسة الديمقياطية الةي تافظ الاقوق والواجبات.
أنددددا الطالددددب  ،.................................................ورقمددددي الجددددامعي ،..................
تفصص  / ........................ةلية  ،..........................ألةزم بما يأتي ،وصلي أوقع



الةقيد الةام بمجموصدة القدواني واألنظمدة والةعليمدات واألسد

والقديارات المعمدو

بها ةي جامعة أربد األهلية.


الةالدددي بددديوم المسددداولية ،والاددديل صلدددا اةةسدددا المعيةدددة العلميدددة ،واةةددديام
المواظبددة صلددا الماا دديات العلميددة ،وصدددم اسددةفدام األجهددزا ا ل ةيونيددة راخ د
القاصات الةدريسية.



الم ارةة الفاصلة ةي األن طة المنهجية والالمنهجيدة الةدي تفددم الجامعدة والمجةمدع
والوط .



الةمسددد بدددالقيم األخالقيدددة ،والدينيدددة وا نسدددانية وتنميةهدددا ،والمواءمدددة بينهدددا وبدددي
الاصو صلا مصارر الةعلم المفةلفة.



ا يمان بمنهج ال ياةة ةي الةنمية الجامعية المسةدامة ،خالة ةي مجا المبداررات
المجةمعية الفالقة ،والم ارةة ةي المناظيات والبيامج الاوارية المفةلفة.



اعبةعار ص أك ا العنم الجامعي ةاةة الجسدي ،والنفسي ،واللفظي ،وا ياائي.



نب دذ الةطدديو وألددوان الةعصددب المفةلفددة الدينيددة ،والسياسددية ،والجهويددة ،وتفعي د
مردددامي رسدددالة صمدددان الوسدددطية ،خالدددة ةدددي مفهدددوم اةةددديام ا خدددي والعدددي
الم ةيك.



اعةة ام إلا معاييي السدلوك الارداري الصددق ،واألماندة ،والنزاهدة ال فصدية
راخ قاصة الماا يا ،والايم الجامعي ،والنظي إليها ةإةدى المميدزات األساسدية
لل فصية الجامعية الواصية.



اعلةزام بسدالمة جميدع أةديار المجةمدع الجدامعي وأمدنهم ،واةةديام األمدالك الفيريدة
والمجةمعية والجامعية ،وصدم إتالةها أو ا ساءا إليها ،و يورا المااةظة صليها.



الةمس بمبدأ الةوال األةاريمي والةعاون ا يجدابي ،وتفعيد قندوات الةوالد مدع
صمارا كاون الطلبة ،إيمانا بالدور المسةقبلي وطنيا ،ةقارا مجةمع مدني.



المااةظة صلا النظام ،وصدم إثارا ال غب والفو ا ،الذي يةناةا مع قيم المواطندة
الصالاة.



اةةدديام أخالقيددات العلددم ،والنظددي إلددا الغد

باصةبددار سددلبية أخالقيددة تةعددار

مددع

قواصد ا يمدان الدديني ،ومدع تدزور الطالدب بدالعلم والمعيةدة لي دون صنصديا مةفهمدا
واصيا ومنةجا ناةعا لوطن وأمة .


نبذ ظاهيا تعاطي المفدرات ،والمسد يات ،والددخان سدواء راخد الجامعدة ،أو أي
م مياةقها ،وةاةالتها ،ون اطاتها.



اةةيام األصياو اعجةماصية ةي ارتداء الزي الالئق ،و الايل صلا اعةة ام ةدي
المظهي الفارجي ،وصدم خدش الاياء.



تاقيددق الددوصي السددلوةي الفددالق بصددفة م د األهددداو األساسددية للعمليددة الةيبويددة
الةعلمية ،وممارسة صمليا مع جميع م ونات الماسسة الجامعية والمجةمع.

اعسم .............................

الةوقيع ...........................

