A student's ethics document
وثيقة أخالقيات الطالب الجامعي
يمثل الطالب الجامعي أحد أهم الركائز التي يعول عليها جاللة الملك عبدهللا الثاني بن الحسين (حفظة هللا
ورعاه) والمجتمع األردني في بناء المستقبل  ،وتحقيق التفاعل مع المتغيرات الفكرية والعلمية والثقافية
واالقصادية ،والتكيف مع مستجداتها ومن ثم إرسال دعائم النهضة والتنمية المستدامة .وانطالقا من ضرورة
التذكير بحقوق الطالب وواجباته ،فقد تم وضع صيغة مدونة سلوك الطالب التي تحرص على ضمان حقوق
الطالب والتوعية بواجباته وتحليه بالسلوكيات الجامعية واألخالقية الفضلى ،والعمل على تنمية شعوره باالنتماء
لمجتمعه ووطنه  .وحرصا ً من الجامعة على توفير بيئة خالية من العنف الجامعي فإنها تقدم هذه الوثيقة لتذكير
الطالب بأهم األخالقيات التي يجب أن يلتزم بها  ،وهي كما يلي:
* الحرص على طلب العلم وتعلمه.
* الحرص على احترام نفسه ووضعها في موضعها الصحيح فال يرفعها فوق قدرها وال ينزل بها دون
مكانتها .
* الحرص على الصحبة الطبية فال يصاحب من كان معروفا بالسفاهة والطيش والحمق.
*االبتعاد عن التعصب بكافة أشكاله فال يتعصب لرأي يراه أو جهة يرتبط بها وإنما ينتصر دائما لما يقره
العلم والمنطق والذوق السليم.
* الحرص على إقامة عالقات حسنة مع أساتذته فال يخرج عن حدود األدب في التعامل معهم وال يخاطب أيا ً
منهم كما يخاطب زميالً أو صديقا ً له.
* االحتكاك باألساتذة والباحثين واالستفادة من خبراتهم وتجاربهم.

* الحرص على إقامة عالقات حسنة مع زمالئه والمحيطين به بوجه عام.
* أن يكون نموذ ًج للعطاء مع زمالئه داخل القاعة وخارجها.
* الحرص على العمل في قي فريق واستشعار روح العمل الجماعي.
* مراجعة دروسه ومحاضراته في أوانها والقيام بواجباته العلمية والبحثية أوالً بأول لتحقق التميز.
* الحرص على الحصول على نتائجه بجهده الشخصي وتحصيله العلمي ،بعيدا ً عن التفكير في الحصول
عليها بالغش في االمتحان أو بالوسائط المختلفة والحيل المتنوعة.
* االستفادة من مصادر المعرفة المتاحة بالجامعة والحفاظ على سالمتها.
* الحرص على ممارسة العمل التطوعي بكافة أشكاله داخل الحرم الجامعي وخارجه.
* الحرص على احترام النظام الجامعي والتنظيمات العلمية المعمول بها.
* ال تمتد يده إلى تخريب مرفق اجتماعي داخل أو خارج الحرم الجامعي.
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