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ارشادات وأخالقيات النظام داخل قاعات المحاضرات
تشترط المواظبة لجميع طلبة الجامعة في كل المحاضرات والمناقشات والساعات العملية ،ووفق الساعات
المقررة لكل مادة ضمن الخطة الدراسية ،االلتزام باإلرشادات التالية ،لكي نحافظ على األداء الجيد الذي
يحقق تفوقنا العلمي ويعزز تحصيلنا الدراسي.
 .1االلتزام بالحضور إلى المحاضرة في وقتها المحدد دون أي تأخير ،والتواجد في القاعة طوال قترة
المحاضرة ،ووفق ما نصت عليه التعليمات.
 .2إغالق الهواتف الخلوية أثناء سير المحاضرة ،وعدم استخدامها داخل القاعة ألي سبب كان.
 .3المحافظة على الهدوء والنظام داخل المحاضرة وفي أثناء سيرها من اساسيات الحضور والمشاركة،
وتجنب األحاديث الجانبية التي تؤثر على سيرها والتعدي على حقوق زمالئك في تلقي العلم .أن االخالل
بالنظام أو الضبط الذي تقتضيه المحاضرة يعرض الطالب الى العقوبات التأديبية.
 .4يتحمل الطالب الذي يتأخر عن المحاضرة ،اإلجراءات التي يتخذها مدرس المساق لتطبيق التعليمات
والمحافظة على سير التدريسات بانتظام وفق النظام.
 .5الحرص على تقديم متطلبات المساق من تقارير وواجبات وبحوث وأية أنشطة مصاحبة يطلبها مدرس
المساق في الوقت المحدد ،كونها تؤشر ضمن عالمات المشاركة.
 .6عدم اصطحاب الطلبة ألي زائر أو مرافق بالدخول إلى قاعة المحاضرة ،ومهما كانت األسباب.
 .7عدم ادخال المأكوالت والمشروبات داخل المحاضرات.
 .8تجنب االخالل والمساس بالكرامة ،أو السيرة والسلوك داخل القاعة ،ووفق مانصت عليه األنظمة
والتعليمات.
 .9المحافظة على موجودات قاعات المحاضرات وعدم العبث بها او اتالفها او الكتابة عليها.
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Princess Sumaya University for Technology
Classroom Ethical behavior Guidelines
Students are expected to actively attend all lectures, discussions and seminars as scheduled
by course syllabuses. In order to achieve the best results and highest performance adhere
to the following guidelines:
1. Students are expected to arrive on time to class and before the instructor enters the
classroom and stay for the entire class period.
2. Cell phones should be turned off. No talking on cell phones for any reason inside the
classroom.
3. Do not disturb others by engaging in disruptive behavior. Disruption interferes with the
learning environment and impairs the ability of others to focus, participate, and engage.
4. The instructor maintains the right NOT to allow late students from entering the
classroom in case of interruption of the lecture according to the rules and regulations.
5. Students are expected to submit all course related material, such as reports, research,
home works, or any other activities related to the course on time.
6. Under any circumstances, students are not allowed to bring along visitors to the
classroom.
7. Food and drink are discouraged in class.
8. Respect yourself and others in the classroom and their property, according to the
University rules and regulations.
9. Students are expected to maintain the assets of the classroom.
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