
 Higher Education as it should be 

 

Rights 
 

SA 18.STUDENT RIGHTS AND RESPONSIBILITIES POLICY 

 

Rafik Hariri University (RHU) pledges to students The Right to: 

 Be challenged to enrich the capacity for critical judgment. 

 Receive support in pursuit of answers and meanings. 

 Study in an inspiring and supportive learning environment. 

 Receive proper academic advising and mentoring. 

 Be treated with dignity and respect by all. 

 Receive a clear and informative course outline at the start of the semester and be 

informed of any modifications thereafter. 

 Receive constructive feedback on course work within a reasonable timeframe. 

 Be assessed on the merits of academic performance without prejudice or 

discrimination. 

 Have academic and personal information held in strict confidentiality. 

 Access all pertinent information and documents. 

 Express opinion and convey grievances without fear of retribution.  

 Protest violation of rights, appeal judgment deemed unfair and receive and understand 

related decisions.
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Responsibilities 
 

And expects students to accept The Responsibility to: 

 Understand, comply and safeguard the University by laws and student code of conduct. 

 Set a purpose and have the drive to achieve it. 

 Study hard to learn the contents of each course and commit to forever learning. 

 Know program study plan and graduation requirements. 

 Follow course outline, attend all classes, and accomplish course requirements timely 

and honorably.  

 Respect and adhere to established University deadlines. 

 Be courteous, respectful of diversity, and tolerant to others’ beliefs and concerns. 

 Express concerns and grievances within the confines of civility. 

 Follow due process and react with reason in the face of conflict. 

 Protect University property and preserve campus beauty.  

 Embrace sustainable practices and use natural resources wisely.  

 Represent the University with honor and professionalism.  

 

 

 

 

It is SIMPLE: If you study enough to acquire a degree, you may get a job and live a life, but 

if you have the intrinsic drive to earn an education and commit to a higher purpose you will 

leave an enduring impact. Think big, work hard, live upright and discover endless 

possibilities along the way.
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 حقوق  
 

 حقوق ومسؤوليات الطلبة
 

 إلى طلبتها ما يلي: رفيق الحريريجامعة  تتعهد

 

 بالمهارات الالزمة لتمكنهم من  اتخاذ القرارات السليمة حق التزود 

 حق الحصول على االجوبة  التامة  للتساؤالت  واالستيضاحات.

 حق الحصول على بيئة للتعلم البنّاء و التسهيالت المالئمة من أجل الحصول على تعليم ذات جودة  

 حق الحصول على اإلرشاد والتوجيه األكاديمي الصحيح

 مله الحسنة من الموظفين اإلداريين والمدرسينحق المعا

 حق الحصول على خطة واضحة للمساق الدراسي عند بداية الفصل، واإلعالم بأي تعديالت فيما بعد.

 حق الحصول على درجات أآلداء واالعمال في المساق خالل فترة زمنية معقولة.

 حق تقييم االداء  دون تحيز العتبارات شخصية أو غيرها.

 لمحافظة على السرية التامة بشأن المعلومات األكاديمية والشخصية.حق ا

 حق  الحصول على المعلومات والوثائق المتصلة بالطالب .

 حق التعبير عن الرأي وتقديم التظلّمات من غير خوف من العقوبة.

 لصلة وفهمها. حق االلتماس بشأن األحكام التي يعتقّد أنها غير عادلة، وحق الحصول على القرارات ذات ا
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 وتتوقع الجامعة من الطلبة اتخاذ المسؤوليات التالية:

 مسؤولية االلتزام بلوائح السلوك في الجامعة.

 مسؤولية تحديد هدف رفيع المستوى والسعي نحو تحقيقه.

 لوائح وأنظمة الجامعة.  وصونمسؤولية فهم واتباع 

 مسؤولية الدراسة بجد بهدف تعلّم محتويات كل مساق وااللتزام بمبدأ التعلم مدى الحياة.

 مسؤولية معرفة الخطة الدراسية ومتطلبات التخرج.

مسؤولية االلتزام بخطة المساق وحضور جميع المحاضرات وإنجاز متطلبات المساق في الوقت المالئم وبالشكل 

 حيح.الص

 مسؤولية احترام المواعيد التي تحددها الجامعة لإلجراءات المختلفة، وااللتزام بتلك المواعيد.

مسؤولية التحلي باألخالق الحميدة واحترام التعدد في الثقافات والجنسيات، وتقبّل معتقدات واهتمامات اآلخرين داخل 

 الجامعة وخارجها. 

 شعور بالظلم ضمن حدود األدب. مسؤولية التعبير عن المخاوف وأسباب ال

 مسؤولية اتبّاع اإلجراءات السليمة والتصرف بعقالنية تجاه الخالفات.

 مسؤولية حماية ممتلكات الجامعة والمحافظة على جمال الحرم الجامعي.

 مسؤولية استخدام الموارد الطبيعية بشكٍل واٍع بهدف المحافظة على استدامتها. 

بجد للحصول على الشهادة فسوف تحصل على وظيفة وتعيش حياًة إن درست : المعادلة بسيطة
عادية. ولكن إن كان لديك الحافز للتعلم والتزمت بغايٍة أعلى، فسوف تؤّمن لنفسك مستقباًل أفضل 

ت غير المحدودة أمامك وتعيش حياًة ملهمة. اجعل طموحك عالية، واعمل بجد واكتشف االحتماال
 .في الحياة

 

  


