قواعد السلوك
بالجامعة

تقوم رسالة جامعة األميرة سمية للتكنولوجيا عىل أسس المصداقية الفكرية،
باإلضافة إىل الضوابط المهنية العامة يف المحاضرات واالمتحانات والمختبرات والبحث
العلمي ومناحي الحياة جميعها .لذلك فإن تعزيز السلوكيات النزيهة يساهم يف تدعيم
عملية البحث عن المعرفة وغيرها من األنشطة العلمية واألكاديمية .إذ إن أبرز عوامل
ثقة المجتمع يف الجامعة والكلية ومؤسسات التعليم العالي هو الحفاظ عىل مبادئ
الشرف والنزاهة .ومن أجل تحقيق أهدافنا المتمثلة بحفظ ونشر وتطوير المعرفة،
تتوقع الجامعة من طلبتها وجميع العاملين فيها ،أن يتحلوا باالنفتاح الفكري وتقبل
األفكار الجديدة والرأي والرأي اآلخر ضمن بيئة جامعية يحكمها الصدق ومراعاة
حقوق اآلخرين .نحن نسعى جاهدين نحو تعزيز هذه القيم يف جميع مساعينا وسوف
نستخدم كل الوسائل المتاحة للحد من السلوكيات غير المقبولة بأي شكل من
األشكال ،ويتحمل الطلبة مسؤولية خياراتهم وأفعالهم وأعمالهم بالتوافق مع قواعد
السلوك الجامعية وذلك بالتنسيق مع عمادة شؤون الطلبة بشكل رئيس.
قواعد السلوك
السلوك األخالقي يف الجامعة مبني عىل تأدية التزاماتنا تجاه اآلخرين بشكل عادل
ونزيه ،باإلضافة إىل احترام حقوق وكرامة جميع األفراد .وتتحمل الجامعة وكلياتها
بكوادرها كافة بما يف ذلك أعضاء هيئة التدريس والموظفين والطالب ،مسؤولية بناء
مكانة مرموقة للجامعة كمؤسسة أخالقية وجميع السلوكيات األخالقية المتعلقة بها.
لذا يتوقع من جميع كوادر الجامعة باإلضافة إىل الممثلين واالستشاريين والمتعهدين
والمتطوعين وغيرهم من األطراف المعنية الحفاظ عىل أعىل المعايير األخالقية
لهذه المؤسسة وللمجتمع بشكل كلي .هذا وتلتزم الجامعة بمبادئ الصدق والنزاهة
واإلنصاف وتسعى جاهدة نحو دمج هذه القيم يف أنشطتها التعليمية والبحثية.
 1 .الناس والمجتمع :نحن ندرك أن العالقات األساسية التي بنيت عليها الجامعة
هي بين الطلبة و أعضاء هيئة التدريس ،وعليه فإن هذه العالقات مقدسة
وتستحق رعاية خاصة ويجب حمايتها من االستغالل والمكاسب الشخصية.
السلوك األخالقي هو مسؤولية فردية كما هو مسؤولية جماعية ،تجسد
فيه الجامعة مجتمعا ً ملتزما ً بتكافؤ الفرص ،وال نقبل التمييز غير القانوني أو
المضايقة عىل أساس الخصائص والمعتقدات الشخصية ،ونحترم التعامل
مع اآلخرين عىل أسس الكياسة والكرامة واالحترام المتبادل .كما نمتنع عن
إساءة استخدام السلطة يف مستويات اإلدارة المختلفة .يف حين نقدر الحرية
األكاديمية وحرية الرأي والتعبير ،وتقوم الجامعة بتعزيز بيئة تتصف بالتسامح
كما يجب أن تمارس هذه الحقوق عىل أساس االحترام المتبادل.
 2 .الصدق والنزاهة :تلتزم الجامعة بإجراءات خالية من النزاعات الشخصية أثناء
تقديم الخدمات ،ومن أبرز واجبات الجامعة األخالقية تحديد وكشف أي تعارض
يف المصالح فور حصولها  ،سواء كان ذلك من جانب أعضاء هيئة التدريس أو
الموظفين أو الطالب أو المؤسسة ككل ،ونحن نتخذ الخطوات المناسبة ،إما
إلنهاء هذه المشاكل أو لضمان سالمة الجامعة واألطراف المشاركة .نحن ال
نقبل أي محسوبية أو إجبار أو خدمة أو أي عمل آخر مقابل أداء واجباتنا التي قد
ينظر إليها عىل أنها انتهاكا لسياسات الجامعة ولقوانينها .ال نتقبل وال نتغاضى
عن خيانة األمانة من قبل أي طرف وبأي شكل من األشكال بما يف ذلك
االحتيال العلمي والسرقة والغش والكذب والتحريف المتعمد وإساءة استخدام
أموال الجامعة وممتلكاتها .نحن نتوقع اإلبالغ عن مثل هذه الحاالت ،كما تلتزم
الجامعة بممارسة أنشطتها األكاديمية كافة بنزاهة وموضوعية وإنصاف وفقا ً
للقوانين واألنظمة العامة .وفيما يتعلق بالبحوث العلمية فهي قائمة عىل معايير
صارمة أبرزها المصداقية الفكرية واالمتناع عن سوء السلوك األكاديمي بما يف
ذلك انتهاك حقوق اآلخرين وأفكارهم ،وفق أسس ترتكز عليها سياسات الكلية
لضمان الشفافية والممارسة السليمة واالمتثال للقوانين العامة.

 3 .الحماية والعناية :نحن مسؤولون عن إدارة وحماية ممتلكات الجامعة واألصول
المالية والموارد األخرى وتوفير الرعاية المناسبة لهذه العناصر .وسنأخذ بعين
االعتبار اختالف مصادر دخل الجامعة ،ونحرص عىل حسن استخدام هذه
الموارد بشكل يتناسب مع مصلحة الجامعة ويتفق مع جميع المتطلبات
القانونية .ال نبذر وال نسرف بالموارد التي تخص اآلخرين والتي تخضع لرعايتنا،
وال نستخدمها لمنفعة شخصية أو لصالح جهة أخرى ما لم نحصل عىل
الموافقة المناسبة .نحن نحمي اسم الجامعة وشعارها ونستخدمهما يف خدمة
رؤية الجامعة ورسالتها ونحميهما من االستخدام الخاطئ .نصون ونحترم سرية
سجالت الجامعة بما يف ذلك سجالت الطلبة وعدم إفشاء أي معلومات أو
سجالت سرية من خالل الوصول إليها عن طريق المنصب واستغاللها لمنفعة
شخصية من دون الحصول عىل إذن رسمي بذلك.
 4 .الواجبات والمسؤوليات :عىل الرغم من أن السلوك األخالقي هو نتاج طبيعي
من ثقافة الجامعة ،إال أنه تترتب عىل الفرد الواجبات والمسؤوليات وااللتزامات
المتمثلة بالعمل الواعي تجاه الجامعة وتجاه اآلخرين .وعىل األخص واجبنا
االلتزام بالقوانين العامة وبسياساتنا الداخلية كما هو واجبنا طرح األسئلة يف ما
إذا كانت تلك االلتزامات غير واضحة ،وتقديم التقارير عن المشاكل المحتملة
أو عدم االمتثال للقوانين .يتحمل اإلداريون وغيرهم من األفراد يف جميع أنحاء
الجامعة مسؤولية التوجيه فيما يخص امتثال القوانين واللوائح والسياسات،
وسنأخذ بعين االعتبار أن الجامعة توفر لكوادرها الموارد اإلرشادية كافة .نحن
نلفت انتباه اإلداريين والمشرفين وغيرهم من المدققين والجهات المسؤولة
إىل أي انتهاك لهذه المبادئ كما هو واجبنا إبالغهم عن أي ظروف قد تشير إىل
أن انتهاكا ً قد حصل أو قد يحصل .علما ً بأن هذا اإلبالغ يتم بحسن نية من أجل
تعزيز النزاهة األخالقية وبتشجيع من الجامعة والكلية.
واستنادا ً إىل هذه التوجهات نستطيع أن نحدد ميثاق حقوق الطلبة وواجباتهم كما
يلي:
المحور األول :حقوق الطلبة
أ .الحقوق يف المجال األكاديمي:
 1 .توفير البيئة الدراسية والمناخ العلمي المناسب للطالب للحصول عىل تعلم ذي
جودة عالية بما يتماشى مع رسالة الجامعة .
 2 .تسهيل الحصول عىل حقوق الطالب كاملة داخل الجامعة من قبل الجهات
اإلدارية أو األكاديمية وفقا ً ألنظمة الجامعة ولوائحها.
 3 .المحافظة عىل سرية المعلومات والخصوصية التامة يف كل ما يتعلق بالطالب
من ومنع اآلخرين من االطالع عليها أو استخدامها.
 4 .إشعار الطالب قبل اتخاذ أي قرار بحقه ولفت نظره عند وقوع أي مخالفات
وإخطاره كتابيا ً بما تم اتخاذه من قرارات بحقه مع إعطائه حق النقد يف أي قرار
يتعارض مع مصلحته األكاديمية وفقا ً ألنظمة الجامعة ولوائحها.

يتعارض مع وقت الطالب أو قدرته عىل االستيعاب.
 8 .تعريف الطالب بمصادر الحصول عىل لوائح الجامعة وأنظمتها وميثاق حقوق
الطالب وواجباته وإتاحتها عىل موقع الجامعة اإللكتروني ،مثل عمادة القبول
والتسجيل وعمادة شؤون الطلبة وغيرها
 9 .حصول الطالب عىل نسخة ورقية أو الكترونية  CDمن ميثاق حقوق الطالب
وواجباته الطالب الجامعية ووضعها عىل موقع الجامعة اإللكتروني.
10 .االلتحاق بالكلية أو القسم العلمي حسب رغبة الطالب وفق ضوابط القبول
والتسجيل وشروط التي تقرّها الجامعة وحسب إمكانات الجامعة .
11 .الحصول عىل البطاقة الجامعية التي تثبت شخصية الطالب داخل الجامعة
وخارجها.
12 .إشعار الطالب وإحاطته بوجود يوم إرشادي للتعريف بكليات الجامعة وأقسامها
ومعرفة ما يناسبه منها لاللتحاق بها بعد توفر شروط القبول يف الطالب.
13 .تقديم اإلرشاد والتوجيه له وذلك بتوزيع مطبوعات عن أنظمة الجامعة
ولوائحها وكتيبات إرشادية وتعريفية عن الكلية والقسم العلمي الذي ينتمي
إليه والخطط الدراسية والخدمات الطالبية األخرى.
14 .االطالع عىل الجداول الدراسية قبل بدء الدراسة إلتمام إجراءات تسجيل
المقررات التي يتيحها النظام للطالب حسب قواعد عمادة القبول والتسجيل
بالجامعة وشروطها.
ب .الحقوق يف المجال غير األكاديمي:
1 .التمتع بخدمات الرعاية االجتماعية التي تقدمها الجامعة وفقا ً للوائح واألنظمة.

5 .التعامل باحترام مع الطلبة وأعضاء هيئة التدريس وجميع العاملين يف الجامعة
واحترام خصوصية كل منهم.
6 .االلتزام بأنظمة ولوائح الجامعة المتعلقة بأداء االختبارات (عدم الغش أو
المحاولة أو مساعدة زمالئه عىل الغش منه أو من غيره).
7 .االلتزام بأخالقيات البحث العلمي واألمانة العلمية المهنية لألبحاث التي يتم
المشاركة فيها.
8 .االلتزام باإلرشادات والتعليمات التي يوجهها المسؤول أو المراقب يف قاعة
االختبارات أوالمختبرات وااللتزام بالهدوء أثناء أداء االختبارات.
9 .عدم القيام بأي سلوك يتنافى مع الدين واألخالق ويؤثر عىل الوضع األكاديمي
والمهني والمسؤوليات االجتماعية للطالب.
10 .االلتزام بتطبيق العقوبة الموقعة عليه يف حالة إخالله بلوائح وأنظمة الجامعة.
11 .تقييم عضو هيئة التدريس حسب النماذج المعدّة لذلك مع مراعاة األمانة عند
تعبئه هذه النماذج.
ب .الواجبات يف المجال غير األكاديمي:
 1 .الحفاظ عىل مرافق الجامعة وممتلكاتها بما يحقق النفع للطالب ولزمالئه وعدم
التعرض لممتلكات الجامعة باإلتالف أو العبث بها أو تعطيلها عن العمل أو
المشاركة يف ذلك سواء ما كان منها مرتبطا ً بالمباني أو التجهيزات والمختبرات.

2 .توفير الرعاية الصحية الكافية للطالب حسب ما تنص عليه لوائح الجامعة من
توفير العالج يف المراكز الصحية التابعة للجامعة.

 2 .االلتزام بدخول مرافق الجامعة أثناء الدوام الرسمي بهدوء وسكينة واالمتناع
عن التدخين فيها وعدم إثارة القلق واإلزعاج أو التجمع غير المشروع أو التجمع
المشروع يف غير األماكن المخصصة لذلك.

4 .االستفادة من خدمات الجامعة ومرافقها مثل (المكتبة المركزية ،مركز
االستشارات للمساعدة النفسية واالجتماعية ،المالعب الرياضية ،األنشطة
الطالبية والفعاليات التعليمية ،المطاعم ،مواقف السيارات وغيرها) وذلك وفقا ً
للوائح واألنظمة يف الجامعة وحسب اإلمكانات المتاحة.
5 .الحصول عىل الحوافز والمكافآت المادية اإلضافية المقررة نظاما ً يف حالة كونه
طالبا ً متفوقاً.

 3 .االلتزام بالسلوك والهندام المحتشم المناسبين لألعراف االجتماعية والجامعية،
وعدم القيام بأي سلوكيات مخلة باألخالق أو اآلداب العامة المرعية داخل
الجامعة.

3 .المشاركة يف األنشطة المقامة يف الجامعة حسب اإلمكانات المتاحة .

6 .الحصول عىل إعانات ومنح مالية بعد دراسة حالته المادية وثبوت حاجته لها
وفقا ً ألنظمة الجامعة ولوائحها.
7 .إتاحة الفرصة له لحضور الدورات التدريبية والبرامج والرحالت واألنشطة
واألعمال التطوعية بما ال يتعارض مع واجباته األكاديمية .
8 .الحصول عىل الخدمة الالئقة والمناسبة الحتياجاته وتعريفه بها يف حالة كونه
من ذوي االحتياجات الخاصة وذلك حسب اإلمكانات المتاحة.
9 .توفير جهة محددة بالجامعة لرعاية حقوقه ومتابعتها .

 5 .حرية التعبير عن الرأي والمناقشة يف األمور التعليمية والتربوية التي تخص
الطالب عىل أن يكون ذلك يف حدود السلوكيات الالئقة ووفقا ً ألنظمة الجامعة
ولوائحها.

المحور الثاني :واجبات الطلبة

 6 .التظلم لدى الجهة المعنية يف حالة عدم الحصول عىل حقوقه المذكورة.

أ .الواجبات يف المجال األكاديمي:

 7 .حفظ حق الطالب بالتزام أعضاء هيئة التدريس يف الجامعة بمواعيد
المحاضرات وأوقاتها والساعات المكتبية وفترات االستراحة بين المحاضرات،
وعدم إلغائها أو تغيير أوقاتها إال يف حالة الضرورة وبعد اإلعالن عن ذلك ،عىل
أن يتم إعطاء محاضرات بديلة عن تلك التي تم إلغاؤها أو التغيب عنها بما ال

4 .االنتظام يف الدراسة وااللتزام بالواجبات والمهام الدراسية المطلوبة منذ بدء
الدراسة وعدم التغيب إال بعذر مقبول وذلك وفقا ً لألحكام الواردة باللوائح
واألنظمة بالجامعة.

10 .تزويده باللوائح كاملة بما يف ذلك الالئحة التأديبية والئحة العقوبات.

1 .التعرف واالطالع عىل لوائح وأنظمة الجامعة وااللتزام بها.
2 .االلتزام بمعايير السلوك األكاديمي المتميز.
3 .حضور اليوم اإلرشادي للتعريف بكليات الجامعة وأقسامها العلمية.

4 .االلتزام بحمل البطاقة الجامعية أثناء وجود الطالب داخل الجامعة وتقديمها
للموظفين أو أعضاء هيئة التدريس عند طلبها وعند إنهاء أي معاملة للطالب
داخل الجامعة.
 5 .االلتزام بالمحافظة عىل البطاقة الجامعية وعدم السماح لآلخرين بانتحال
شخصية الطالب أو انتحال شخصية اآلخرين.
 6 .المبادرة بطرح األفكار ومناقشتها مع اآلخرين وعمل البحوث العلمية المناسبة
يف حالة تكليفه بها.
 7 .االلتزام بلوائح وأنظمة قطاعات الجامعة المختلفة (األمن والسالمة ،المكتبة،
اإلدارة الطبية ومرافق الجامعة جميعها).
8 .االلتزام بإعطاء الجامعة معلومات و بيانات صحيحة ودقيقة عن نفس الطالب
واإلبالغ عند حدوث أي تغيير يف البيانات.
9 .عدم اإلساءة إىل سمعة الجامعة بأي تصرف غير الئق يصدر منه داخل أو خارج
الحرم الجامعي ،أو عىل مواقع التواصل االجتماعي ،وللجامعة الحق يف اتخاذ
اإلجراء المناسب يف حق الطالب عند وقوع أي مخالفة.

The University’s Code
of Conduct Policy

PSUT’s mission is based on the principles of intellectual credibility, in
addition to general professional discipline during lectures, examinations,
laboratory work, scientific research and all aspects of life. The promotion
of fair behavior plays a role in the search for knowledge and other scientific
and academic activities. The most important factor contributing to the
local community’s faith in universities, colleges and institutions of higher
education is the preservation of the principles of honor and integrity. In
order to achieve our goals of maintaining, disseminating and developing
knowledge, the University expects its students and all its employees to
be open to and accepting of new ideas and different opinions within a
university environment governed by honesty and respect for the rights of
others. We strive to promote these values in all our endeavors and will use
all available means to limit any types of unacceptable behavior. Students
will be held responsible for their choices and actions, according to the
University’s Code of Conduct, largely in coordination with the Deanship of
Student Affairs.
CODE OF CONDUCT
Ethical behavior at the University is based on the performance of our
obligations towards others in a fair and impartial manner, in addition to
respecting the rights and dignity of all individuals. The University and its
Schools, including faculty members, staff and students, are responsible
for building its solid reputation as a fair institution that abides by ethical
conduct in all matters. All University employees, including representatives,
consultants, contractors, volunteers and other stakeholders are expected
to maintain the highest ethical standards for this institution and the
community as a whole. The University is committed to the principles of
honesty, integrity and fairness and strives to integrate these values into its
educational and research activities.
1. People and Society: We recognize that the fundamental relationships
on which the University is built are those between the students and
faculty members. Therefore, these relationships are held sacred and
deserve special attention, requiring protection from exploitation and
personal gain. Ethical behavior is as much an individual responsibility
as a collective one, thus the University works to form an environment
committed to equal opportunities, refusing to accept unlawful
discrimination or harassment on the basis of personal characteristics
and beliefs, and demanding that all members treat others with
courtesy, dignity and mutual respect. We also reject the abuse of
power at different levels of management. While we appreciate
academic freedom, as well as freedom of opinion and expression, the
University promotes an environment of tolerance where these rights
should be exercised on the basis of mutual respect.
2. Honesty and Integrity: The University is committed to providing its
services in an atmosphere free from personal disputes. The most
important duties of the University are to identify and disclose any
conflicts of interest immediately they arise, whether they involve
faculty members, employees, students or the institution as a whole.
We strive to take the appropriate action to end such problems or to
ensure the integrity of the University and the parties involved. We
reject any favoritism, imposition, service or other favors in return for
the performance of our duties that may be perceived as a violation of
the University’s policies and laws. We do not accept or condone any
form of dishonesty by any party, including intellectual fraud, theft,
cheating, lying, deliberate misrepresentation, misuse of University
funds and property. We expect such cases to be reported. The
University is committed to practicing its academic activities in an
impartial, objective and fair manner in accordance with the laws and
regulations. The performance of scientific research is based on strict
criteria, most notably intellectual credibility and the avoidance of
academic misconduct, including the violation of the rights and ideas
of others. The policies of the institution are founded on this basis to
ensure transparency, ethical practice and compliance with public laws.

3. Protection and Care: We are responsible for managing and protecting
the University’s property, financial assets and other resources and
taking the necessary care of these items. We take into account
the University’s various sources of income, and we are keen to
see the appropriate use of these resources in a manner that both
benefits the interests of the University and complies with all legal
requirements. We do not over-exploit or waste resources that belong
to others and are subject to our care, and we do not use them for
personal benefit or that of a third party unless we have received
the appropriate permission. We guard the name and logo of the
University and use them in the service of its vision and mission,
and protect them from misuse. We maintain and respect the
confidentiality of University records, including student records, and
do not disclose any confidential information or records to which we
have access by way of position, nor do we use it for personal benefit
without obtaining official permission to do so.
4. Duties and Responsibilities: Although ethical behavior is a natural
product of university culture, certain duties, responsibilities and
obligations, reflected in conscious action, fall on the individual regarding
the University and other members of the University community. In
particular, it is our duty to abide by public laws and our internal policies,
as it is our duty to ask questions should these obligations prove to
be unclear, and to report on potential problems or non-compliance
with the laws. Administrators and other individuals throughout the
University are responsible for providing guidance on compliance with
laws, regulations and policies, noting that the University provides
all staff members with the available guidance resources. We draw
the attention of administrators, supervisors and other auditors and
responsible parties to any violation of these principles as it is our
duty to inform them of any circumstances that may indicate that an
infringement has occurred or may occur. Please note that any reports
are made in good faith to promote ethical integrity, and are made at the
encouragement of the University and School.
Based on these concepts, we can define the Charter of Student Rights
and Duties as follows:
FIRSTLY: STUDENTS’ RIGHTS:
a. Academic Rights:
1. The provision of a suitable academic environment and climate for
the student to obtain a high quality education in accordance with
the University’s mission.
2. The facilitation of the student’s complete access to his/her rights
within the University from both the administrative and academic
authorities in accordance with the University’s rules and regulations.
3. To maintain the confidentiality of information and complete privacy
in all matters relating to the student and not to access or make use
of information.
4. To notify the student before taking any disciplinary decision
regarding him, draw his attention to any irregularities and inform him
in writing of the decisions taken against him. The student should
be given the right of appeal in any decision contrary to his academic
interest in accordance with the University’s rules and regulations.
5. The student should be given the freedom to express his opinion and
discuss educational matters that concern him, provided that it is
done within the limits of proper behavior and in accordance with the
University’s rules and regulations.
6. The student has the right to raise grievances with the concerned
authority should he fail to obtain the afore-mentioned rights.
7. It is the students’ right to have University faculty members abide
by the dates and times of lectures, office hours and break periods
between lectures, and not to cancel or change their time except in
the case of necessity and after the announcement thereof. Should

a faculty member cancel or be absent from a lecture, an alternative
lecture should be scheduled so as not to conflict with the student’s
timetable or ability to comprehend the lecture.
8. The student should be made aware of how to access the University
rules and regulations and the Charter of Student’s Rights and Duties
which are available on the University’s website, at the Deanship of
Admissions and Registration and the Deanship of Student Affairs, in
addition to other places.
9. The student should be provided with a hard copy or CD of the
University’s Charter of Student’s Rights and Duties. It should also be
posted on the University’s website.
10. The student should have the right to enroll in the School or academic
department of his choice, according to the University-approved rules
and conditions for admission and registration and dependent on the
University’s admission potential.
11. The student should receive a personal ID card to confirm his
identification both inside and outside the University.
12. The student should be informed of the existence of an Orientation
Day to familiarize him with the University Schools and departments
and guide him as to which program best suits him to enroll in, after
the student’s fulfillment of conditions for admission.
13. The student should receive counseling and guidance through the
distribution of publications on the University’s rules and regulations,
in addition to brochures and guidance regarding the appropriate
School and academic department as well as study plans and other
student services.
14. The student should be given access to schedules before the start of
study in order to complete the course registration procedures offered
by the system in accordance with the rules and conditions of the
University’s Deanship of Admissions and Registration.
b. Rights in the Non-Academic Sphere:
1. To enjoy the social welfare services provided by the University in
accordance with the rules and regulations.
2. To receive adequate health care and treatment provided by the
health centers affiliated to the University, as laid forth in the
University regulations.
3. The right to participate in the activities organized by the University,
as far as possibilities allow.
4. To utilize the University services and facilities such as the central
library, Counseling Center for psychological and social assistance,
sports stadiums, student activities and educational events,
restaurants, parking and others, in accordance with the University’s
rules and regulations and dependent upon available resources.
5. To obtain incentives and additional financial grants prescribed in the
case of being an outstanding student.
6. To obtain financial aid and grants after study of the student’s
financial status and proving the need for assistance, in accordance
with the University’s rules and regulations.
7. To be given the opportunity to attend training courses, programs,
trips, activities and volunteer work in a manner that does not conflict
with academic commitments.
8. Special needs students have the right to receive the appropriate and
necessary services to their needs, depending upon the possibilities
available.
9. To be provided with a specified party within the University to protect
and monitor the student’s rights.
10. 10. To be provided with the full list of regulations, including
disciplinary regulations and list of sanctions.
SECONDLY: STUDENTS’ DUTIES
a. Academic Duties:
1. The student should familiarize himself with and abide by the
University rules and regulations.

2. The student should adhere to the expected standards of academic
excellence.
3. The student should attend the Orientation Day to become familiar
with the University’s Schools and academic departments.
4. The student should maintain regular study habits, perform all
required homeworks and tasks from the start of the study period,
and avoid being absent without an acceptable excuse, in accordance
with the provisions laid out in the University rules and regulations.
5. The student should treat with respect all fellow students, faculty
members and employees of the University and respect the privacy of
each of them.
6. The student should adhere to the University rules and regulations
regarding the performance of examinations (not cheating or trying to
help colleagues to copy from him or others).
7. The student should abide by the ethics of scientific research and
maintain professional academic integrity during any research
projects in which he participates.
8. The student should adhere to the instructions and orders issued by
the official or invigilator in the examination hall or laboratory and
behave in an orderly fashion while performing the tests.
9. The student should not engage in any conduct or behavior
contrary to recognized religious and moral standards that may
affect the student’s academic or professional status, or his social
responsibilities.
10. The student should submit to the application of the penalty for
which he has signed in the event of a violation of the University rules
and regulations.
11. The student should complete the faculty member evaluation forms
prepared for the purpose, bearing in mind professional academic
integrity when filling these forms.
b. Duties in the Non-Academic Sphere:
1. To maintain the University’s facilities and property for his own
and his colleagues’ benefit; not to cause any damage to University
property, to tamper with or break it, or to participate in doing so,
whether it is the buildings, equipment or laboratories.
2. To enter the University campus during working hours in a calm and
quiet fashion, to refrain from smoking, not to cause any disturbance
or disruption, not to hold an illegal gathering, or to hold a legal
gathering in a place other than those allocated for that purpose.
3. To comply with recognized customs of proper and appropriate social
and university behavior and to refrain from any conduct which goes
against the norms of morality within the University.
4. To carry the University ID card at all times while on campus and
present it to administrative staff or faculty members upon request
and in order to complete any transaction within the University.
5. To maintain the integrity of the University ID card and not to allow
others to use it to impersonate him, or attempt to impersonate
others.
6. To put forward ideas and discuss them with others and to carry out
any appropriate scientific research that the student should be asked
to do.
7. To comply with the rules and regulations of the different sectors
within the University (security and safety, library, medical
administration and all the University facilities).
8. To commit to giving the University correct and accurate personal
data and to inform the appropriate authorities in the event of any
change to data.
9. To refrain from damaging the University’s reputation by any improper
conduct either on or off campus, or on social networking sites. The
University maintains the right to take appropriate action in the event
of any violation.

