
 مدونة سلوك الطالب 

 مؤتةسلوك الطالب في جامعة قواعد مدونة 

 

أهدافها : تهدف هذه المدونة إلى بيان قواعد السلوك المقبول للطلبة ومساعدتهم على فهم العواقب الناجمه عن  

 انتهاك أو مخالفة تلك القواعد في البيئة التعليمية. 

هي توثق توقعات الجامعة من الطلبة  جميع طلبة جامعة مؤتة / الجناح المدني، وتطبق على  الفئة المستهدفه :  

اطار   في  المسؤولية  تحمل  على  قادر  وجعلة  الطالب  شخصية  بناء  في  يسهم  بما  السلوك  بقواعد  يتعلق  فيما 

المسؤولة.  والحرية  شؤون    االحترام  عمادة  خالل  من  الجامعة  وتعليمات  انظمة  حول  االستفسار  الطلبة  وعلى 

 الطلبة. 

 يلي:  تتوقع الجامعة من طلبتها ما  

 ( ، حب العمل ، ومساعدة اآلخرينتبني كافة القيم االنسانية النبيلة )االمانه، الصدق، التسامح،النزاهه -

 واالخالقية في نفوسهم  األكاديمية األعرافوتكريس   األخالقيةااللتزام بالمثل العليا والتمسك بالمبادئ   -

احترام أنظمة وتعليمات الجامعة  و   في الجامعةالنافذه  والتعليمات والقرارات    واألنظمةااللتزام بالقوانين   -

وا سمعتها  على  علمية    اللتزاموالمحافظة  مكانة  من  بها  يليق  بما  ويظهرها  شأنها  من  يُعلي  ما  بكل 

 . واجتماعية

الخروج عن   - واألعدم  والتقاليد  واللوائح  و  األ نظمة  الجامعية  الوجوه  االعراف  بأي وجه من  جتماعية 

وع وخارجها،  الجامعة  و  داخل  القوانين  في  عليها  المنصوص  المخالفات  ارتكاب  و  األدم  نظمة 

 . التعليمات

الورقية بغية    االستدعاءاتتقديم    اللتفاف عليها من خاالل كترونية المحوسبة واالل  األنظمةعدم تجاوز   -

 الحوسبة   اللتجاوز الشروط التي تم ضبطها من خ

  الى اي ة معلومات أخرى تخص طلبة الجامعة  فصاح عن أية معلومات أكاديمية أو مالية أو أياالعدم   -

 . شخص كان

 . وعدم الممانعه إبراز الهوية الجامعية على بوابات دخول الطلبة إلى الجامعة -

استخدام مرافق الجامعة وتجهيزاتها، واالهتمام بنظافتها وعدم إلقاء النفايات إال في االماكن المخصصة   -

 لذلك. 

واالدارية وأكون    األكاديميةجتمع الجامعة فيما يخص الشؤون  استخدام قنوات التواصل الرسمية مع م -

أو من   االلكتروني  الموقع  اإلدارية سواء على  والوحدات  العمادات  ما يصدر عن  متابعة  عن  مسؤوالً 

خالل االعالن على الشاشات االلكترونية أو من خالل البريد االلكتروني أو لوحات االعالنات أو غير ذلك  

 ن داخل الجامعة.من وسائل اإلعال

االعتراض على قيام الجامعة بتقديم معلومات عن مسيرتي االكاديمية لولي أمري أو    ألي طالب ال يحق   -

 الجهة الباعثة أو أي جهة أخرى ترى الجامعة أن يتم تقديم المعلومات له 



الطلبة - وال    معرفة  الكاميرات  خالل  من  المباني  مراقبة  متعارضاً    يعتبربنظام  النظام  مع هذا 

 الخصوصية ًوالحريات الشخصية كونه معد للحراسة والحماية من االعتداءات المحتملة.

والتأكد من إطفاء   - البرامج  الحاسوب وعدم تحميل  أجهزة  العام وممتلكاته وعلى  المال  المحافظة على 

خرين  جهزة ألغراض التسلية وعدم الدخول إلى أجهزة اآلاالاألجهزة قبل مغادرة المكان وعدم استخدام  

 ومحاوله الوصول إلى معلومات منها وعدم استخدام االجهزة النجاز أعمال شخصيه 

عدم استخدام االجهزة الخلوية أو أي أجهزة الكترونية أخرى في القاعات التدريسية اثناء الدراسة وفي   -

 االمتحانات لغايات التشويش على سير العملية التدريسية أو استخدامها كوسيلة للغش 

 . خول إلى الحرم الجامعي بالسيارة دون الحصول على إذن دخول أو تصريح من الجهة المعنيةعدم الد -

أشكاله    - بكل  العنف  ذلك    شتراكاال  وعدم نبذ  كان  سواء  الوطنية  للوحدة  اإلساءة  شأنه  من  نشاط  بأي 

العنصري أو  المذهبية  النعرات  إثارة  منه  يقصد  عمل  أي  أو  االعالنات  أو  الخطابة  أو  أو  بالكتابة  ة 

 االقليمية وخالف ذلك أتحمل كافة التبعات القانونية 

قطع  - او  والثمار  الورود  قطف  بعدم  الجامعة  مباني  بين  للزراعة  المخصصة  األماكن  على  المحافظة 

 المحافظة على المجسمات والمناظر الجمالية التي تقوم الجامعة بوضعها داخل مباني الجامعة و األشجار

 د المجتمع األردني في اختيار اللباس والمظهر العام. عدم مراعاة عادات وتقالي -

 

   يحضر على طلبة الجامعة ما يلي: 

 تزوير الوئاثق الرسمية أو أجزاء منها أو توقيعها أو ختمها بأختام مزورة بما في ذلك التقارير الطبية.  -

مةال مقييمةة أخةرى مةن دون ذكةر النسخ واللصق في االمتحانات االلكترونية أو الواجبات االلكترونية أو أيةة أع  -

 المصدر أو االستشهاد العلمي به.

لك الشخص او المصدر الةذي اخةذت  منةه هةذه وثقه لشخص آخر دون اإلشارة الى ذاستخدام افكار او تعابير م  -

 والتعابير.  األفكار

 التصريح بمعلومات عامة بإسم الجامعة ، دون الحصول على إذن خطي مسبق. -

 ي محتوى تم نسخة من أي مصدر من االنترنت من دون ذكر المصدر أو االستشهاد به.إعادة صياغة أ -

االشتراك أو المشاركة في مجموعات الكترونية على أي من شبكات التواصل أو برامج الكترونية بهةدف الغةش   -

 أو محاولة الغش أو المساعدة علية.

جة لتأدية امتحةان أو اختبةار الكترونةي أو أي عمةل االتفاق مع شخص طبيعي أو اعتباري داخل االردن أو خار  -

 آخر بدالً من الطالب.  أكاديمي

التصرف في محتوى المواد االلكترونية المقدمة من أعضاء الهيئة التدريسية من نشةر أو إعةادة نشةر أو قةص   -

 سير المحاضرات االلكترونية او االمتحانات االلكترونية.  إرباكأو فعل يتسبب في  

 سير المحاضرات االلكترونية او االمتحانات االلكترونية.  إرباكأو فعل يتسبب في  أي عمل  -



 التحكم أو السيطرة على المحاضرات االلكترونية من دون وجود أذن مسبق من مدرس المادة. -

التنمةةر االلكترونةةي الفةةردي او الجمةةاعي، والتنمةةر فةةي هةةذا السةةياق يعنةةي أي عمةةل أو فعةةل متعمةةد أو متكةةرر  -

وكيات لم يتم ذكرها في النظام تترك أثراً سلبياً على طالب معين أو مجموعة طلبة أو عضو هيئة تدريسةية أو بسل

 إدارية.

التمييز على أساس العرق أو اللون أو الدين او الحالة االجتماعية أو االعاقة أو المةرض أو الجنسةية، ويشةمل   -

 خالل الوسائل االلكترونية.ذلك التهديد او االهانه او التخويف شفوياً او من 

 شكل كان.  بأياو الطلبة او اختراقها    اإلداريةاستخدام حسابات أحد أعضاء الهيئة التدريسية او  -

لمواقةع الجامعةة الرسةمية او صةفحات او مجموعاتهةا علةى مواقةع   يئاالختراق االلكتروني او االسةتخدام السة  -

 التواصل االجتماعي.

مرئيةة الي مةن أعضةاء هيئةة التدريسةية او   مسةمو  اولومةات خاصةة مقةروءة او  نشر أو اعادة نشةر اي مع  -

اإلدارية أو طلبة آخرين على شبكة االنترنت او اي مةن شةبكات التواصةل االجتمةاعي او غيةرة مةن دون موافقةة 

 صريحة وخطية من أصحاب العالقة.

ات الجامعةة أو أقسةامها أو دوائرهةا أو أي شةعار معتمةد لكلية  دام شعار الجامعة إو اسم الجامعة الصةريحاستخ  -

أي محتوى الكترونةي أو اي مةن شةبكات التواصةل  او اسمائها الصريحة لجميع ما ذكر علىوحداتها أو مراكزها  

 بدون موافقة صريحة وخطية من عمادة شؤون الطلبة.

أر   - على  تحتوي  أو  أخالقية  غير  مواد  على  تحتوي  وصور  نصوص  لتحميل  االنترنت  سياسية  استخدام  اء 

 متطرفة أو تحرض على العنف

و   - التأديبية  للعقوبة  عرضة  أكون  ذلك  حالة حصول  وفي  البوابات  وأمام  الجامعي  الحرم  مباني  في  التدخين 

 القانونية التي يجوز للجامعة إيقاعها علي. 

ى الجامعة وانا  حيازة أي مشروبات روحية أو مخدرة أو تعاطيها أو الترويج لها داخل الجامعة أو حضوري إل  -

 تحت تأثيرها. 

 حمل أو حيازة أو استخدام أي سالح أو أي أدوات حادة داخل الحرم الجامعي أو مرافقه.  -

 عنف أو شغب أو مشاجرات داخل الجامعة.   أعمالاالشتراك أو افتعال او تدخل او تدبير او تحريض  -

تها وتعليماتها وقراراتها، أو بعدم االطال  على  ال يجوز ألي طالب أن يحتج بعدم علمه بقانون الجامعة وأنظم  -

 ما ينشر في لوحات اإلعالنات فيها أو غيرها من الوسائل المتاحة. 

الطالب بالقواعد الناظمة لمسيرة الجامعة ومدونة السلوك ال تعفيه من المسؤولية. وان مخالفتها    إدراكعدم    -

 نيين المعمول به في الجامعة. سيعرضه لعقوبة مسلكية حسب نظام انضباط الطلبة المد

 

 

 

 



 

 )للطالب في الجامعة األكاديميخاص بالسير (

كاديمية بالتسجيل لمساق خارجها أو عدم التسلسل بالترتيب أو المتطلبات فيها  األعدم المخالفة للخطة   -

 ماتي ملغاة الغيا وع ال وعكس ذلك يعتبر تسجيلي 

ضمن القوانين    إالوعة في حالة انسحابي من الجامعة  عدم الطلب من إدارة الجامعة إعادة الرسوم المدف -

 نظمة المطبقة في الجامعة بهذا الخصوص األو

الرس - بدفع  التأخر  وعدم  المساقات  تسجيل  عند  المقررة  الرسوم  االوم  لدفع  المحددة  بالمواعيد  لتزام 

 الصادرة عن وحدة القبول والتسجيل

كافة   - الالتصديق  الثبوتية  خ  األصولزمة حسب  األوراق  وإ  اللوذلك  القبول،  تاريخ  اسبو  من    المدة 

 غيا، وال يحق لي المطالبة بأية رسوم مدفوعة.  اليعتبر قبولي 

 )خاص بالطلبة الذين يرغبوا بمعادلة مساقات من خارج الجامعة(

  .تحاقي في الجامعةاللعدم المطالبة بمعادلة أي مساق بعد نهاية الفصل الدراسي الثاني  -

غراض الحصول على درجة علمية مضى على دراستها أكثر  ألاحتساب ساعات معتمدة  عدم المطالبة ب  -

العلمية  اإلنسانيةللتخصصات    سبع سنوات   من للتخصصات  المنقولين سبع سنوات    ويستثنى من ذلك 

 . خرى والمجسرين وطلبة الماجستيروخمسة عشر عاماً من الجامعات األ

 االردن. الطلبة المنقولين من خارج  باستثناء(   %60) من مته أقل عدم المطالبة بمعادلة أي مساق عال -

ردني بالجامعة أو الكلية التي قمت بدراسة المساقات  األإحضار كتاب يفيد باعتراف وزارة التعليم العالي   -

 .غيهال تعتبر معادلتي الفيها، وإ

إبراز وثيقة رسمية  بعد   اليجوز لي المطالبة بمعادلة مواد سبق لي دراستها في أي جامعة / كلية إ ال -

 سباب تأديبية، وتقديم هذه المطالبة قبل بدء التحاقي في الجامعة ألتثبت عدم فصلي منها 

 األردنيين(خاص بالطلبة غير  )

قبول الطالب يعتمد    ألنصحيحة وخصوصا إذا كانت اردنيه    الماأن تكون المعلومات الخاصة بجنسية   -

يث الرسوم معاملة  القبول ومن ح  التردنيات من حيث معدألاعلى هذه المعلومة، حيث يتم معاملة أبناء  

 . قبول الطالب إلغاءوفي حال وجود أي خطأ يتم   األردنيالطالب 

 )ردنيةاأل لبة من حملة الثانوية العامة غيرخاص بالط(

الشهادة   - معادلة  وثيقة  العال  األجنبيةإحضار  مصوكشف  بالشهادة  الخاص  التربية  مات  وزارة  من  دق 

  .غيا وال يحق لي المطالبة بأي رسوم مدفوعةوإال يعتبر قبولي ال األردنية  والتعليم

 ( الوالد/الوالدة اقل من عشر سنوات في الجامعة اوخاص بأبناء العاملين الذين خدم) 

 مؤتة.لغير العاملين في جامعة نموذج أبناء العاملين فصلياً   إحضار -

 .صوله على بعثة من جهة رسمية أو غير رسميةيعامل الطالب معاملة أبناء عاملين في حال ح  ال -



خاص بالطلبة المبعوثين على حساب الديوان الملكي العامر في البرنامج الموازي والطلبة المستفيدين  (

ل الخدمة خال من قانون التقاعد العسكري الخاص بإعفاء أبناء المصابين بعاهات تعرضوا لها

 )العسكرية

به - ارسب  التي  الساعات  رسوم  أو  دفع  بها  النجاح  بعد  أعيدها  أو  فترة    نسحاباالا  انتهاء  بعد  منها 

 ضافة حسب الرسوم المقررة للساعات المعتمدة لكل تخصص السحب واال 

صحيحة وخصوصا إذا كان متقاعدا عسكريا حيث أن أبناء المتقاعدين    االبأن تكون معلومات وظيفة   -

 خطأ يتم الغاء قبول الطالب العسكريين لهم عدد مخصص من المقاعد وفي حال وجود أي

 )خاص بطلبة التجسير(

وتدقيقها   - فيه  قبلت  الذي  القسم  الكلية/  قبل  من  لي  معادلتها  يتم  التي  الساعات  وعدد  المواد  قبول 

التعليم   مجلس  قرار  حسب  المعادلة،  الساعات  عدد  كانت  مهما  والتسجيل  القبول  قبل  من  واعتمادها 

 العالي بهذا الخصوص 

 في الجامعة  اللتحاقيبمعادلة أي مساق بعد نهاية الفصل الدراسي الثاني عدم المطالبة  -

  غيا، واال اليعتبر قبولي    الإحضار كتاب يفيد باعتراف دولتي بالمؤسسة التعليمية التي تخرجت منها، وإ -

 . يحق لي المطالبة بأية بأي رسوم مدفوعة

 ( تهاالمتحانات المستوى ومعادخاص با) 

مساقا   ال - معادلة  ز    )تيجوز  نم  099ل  اال  (  099،  يتقدمون  الذين  هذه  للطلبة  في  المستوى  متحان 

  .المساقات ويخفقون ثم يتقدمون بطلب المعادلة

من السنة التحضيرية التي قام الطالب بدراستها في    (  099،ن م    099ل ز  )يجوز معادلة مساقات    ال -

 . جامعات اخرى

عليه التقدم   (ناجح) خرى او كلية جامعية وكانت نتيجته متحانات المستوى في جامعة ااذا تقدم الطالب ال -

متحانات المستوى في جامعة العلوم  نترنت وعدم التقدم االخدمات الطالب على اال اللبطلب معادلة من خ

 والتكنولوجيا 

الحاصل على شهادة - ال تقل عن  ( TOEFL) اعفاء الطالب  او الحاصل على شهادة    (   500)بدرجة 

(IELTS)    عن  ت  البدرجة شهادة  (   0)قل  على  الحاصل  فقط  ( ICDL) او  اليونيسكو  من  المعتمدة 

نجليزية، ومهارات الحاسوب لذا عليه  الدولية من التقدم المتحان المستوى في اللغة اال IC3) ) وشهادة

طلبة البرنامج   - .نترنت لتتم عملية المعادلةالصفحة خدمات الطالب على ا   اللتقديم طلب المعادلة من خ

 حضيري وطلبة التجسير ليس لهم امتحانات مستوى الت

 يقوم الطالب بدفع رسوم امتحان المستوى عند تغيير تخصصه أثناء القبول  ال -

متحان المستوى  المتحان المستوى اذا كان قد تقدم  اليتقدم    الالطالب الذي يغير تخصصه أثناء القبول   -

 الجديد تلقائيا.ً  في التخصص القديم حيث يرحل امتحان المستوى الى الرقم 

 

 



  )ردنياتاألردنيين من أبناء  األخاص بالطلبة غير  (

 غيا العدم القبول استثناء من المعدل وفي حال تم قبولي يعتبر قبولي  -

 ردنية ية من وزارة التربية والتعليم االجنباالبمعادلة الشهادة  االلتزام   -

البيطرية وفي حال تم قبولي دون التقدم   النجاح بإمتحان القبول بتخصصي العمارة والطب والجراحة - . -

 غيا المتحان يعتبر قبولي االاو النجاح ب

 )متحانات في الجامعةخاص باال(

 األجهزةمتحان وفي حال ضبط احدى هذه االجهزة الخلوية أو أي وسيلة اتصال إلى قاعة  االيمنع إدخال  -

 الطلبة   تعتبر محاولة غش وتتخذ بحقه العقوبات المناسبة حسب نظام تأديب

ب من الطالب تغيير مقعده عليه  في حال طلب المراق)تزام بالجلوس بالمقعد المحدد من قبل المراقب  االل -

 ( متثال بذلكاال

انضباط  متحان يعاقب عليها وفقا لنظام  االمن العاملين في الجامعة أثناء    أي إساءة يوجهها الطالب ألي -

 الطلبة. 

 . االمتحانإبراز الهوية الجامعية عند دخول قاعة  -

 . عدم استعارة اي شيء بين الطلبة أثناء االمتحان  -

 الحديث أثناء االمتحان تعتبر محاول غش.   -

إذا ضبط الطالب في أي محاولة للغش أو التلبس بالغش أثناء تأدية االمتحان او اإلخالل بنظام االمتحان   -

 ( المادة  عليه  تطبق  فيه  توافره  الواجب  الهدوء  انضباط5،6أو  نظام  من  في    الطلبة  (  به  المعمول 

 الجامعة. 

 . عدم التزاحم على االبواب والدخول بشكل منظم واستخدام الجهاز المخصص له فقط -

 . إدخال أوراق أو كتب أو وسائل مساعدة إال في الحاالت التي يسمح بها المنسق -

 . عدم تناول الطعام أو الشراب في مختبرات الحاسوب المخصصة لعقد االمتحانات -

 . داً عدم الدخول مجد االمتحان في حال مغادرتهم لها بعد بداية االمتحان إلى قاعة   -

 

 - )للطالب في الجامعة األكاديميخاص بالسير (

تحاق مع  مصدره لم أقر به عند تقديم طلب االل   أقر بتنازلي عن أي اعفاء أو خصم للرسوم مهما كان -

 عدم المطالبة به في أي وقت 

ة الحق بالتراجع عن قبولي بالجامعة و في أي مرحلة من المراحل اذا  اقر بعلمي و تفهمي بأن للجامع -

 تبين وجود أي مانع أو تعارض بين معلوماتي و بين أسس القبول أو التعليمات الخاصة بالقبول 

 



 ( خاص بالطلبة الذين قبلوا استثناء من المعدل(

غيا  الثبت غير ذلك فإن قبولي يعتبر    وإذا   األردنيأو الرقم الوطني    األردنيةاحمل الجنسية    الأنني  قر ب أ -

 يحق لي المطالبة بالرسوم الجامعية  واال

  )خاص بالمعلومات والبيانات والوثائق(

نجليزية أو الجنسية  االباللغة العربية أو    االسماتعهد بعدم المطالبة بأي تغيير على بياناتي الشخصية (  -

 بعد تركي للجامعة ألي سبب كان  )...الخ

دنانير في حال التعديل على بياناتي الشخصية بعد اعتمادها مني    (  5)رامة مالية قدرها  اتعهد بدفع غ -

 . بذلك االمناءشخصيا وفق قرار مجلس  

سيتم   - الورقي  ملفي  بأن  بعلمي  واقر  ملفي  في  الموجودة  الوثائق  من  وثيقة  بأي  المطالبة  بعدم  اتعهد 

 إلغاءه نهائيا بعد تركي للجامعة

قيق على أي وثيقة رسمية أقوم بطلبها من وحدة القبول والتسجيل وأن المعلومات  والتد  باالطال  اتعهد   -

  .الواردة فيها من مسؤوليتي الشخصية

 

 ( خاص بالبرنامج الدولي)

خ - وذلك  الموازي  البرنامج  الى  الدولي  البرنامج  من  التحويل  الجامعة  إدارة  من  الطلب  مدة    اللعدم 

  .دراستي في الجامعة

 تحاق دره لم اقر به عند تقديم طلب االل البة بأي إعفاء أو خصم للرسوم مهما كان مصأتعهد بعدم المط -

 


