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مبادئ امليثاق الأخالقي لأع�ساء هيئة التدري�س ومن يف حكمهم

مـــفــهــــــوم الـميثـــــــاق الأخــــــــالقــــي 

القـيــــــم املحــــوريــــــــة

الأهــداف ال�ستــراتيجـيــــــة

تقدمي عميد �سوؤون اأع�ساء هيئة التدري�س والـموظفـني

مبادئ امليثاق الأخالقي لالإداريني يف اجلامعة

اأهداف مدونة الـميثاق الأخالقي

احلمد لله رب العالـمني ، والصالة والسالم على أشرف األنبياء والـمرسلني ، وعلى آله 
وصحابته والتابعني ،،، وبعد

فاإن �سمو الأخالق اأحد اأبرز مظاهر الوعي الإن�ساين، ومن خالله تقّوم املنظمات واأفرادها، بل اإنها 
امل�سهد العملي على اجلودة مبختلف اأبعادها، وعلى �سعة الأفق والنظرة ال�سرتاتيجية احلاذقة التي 
ترنو اإليها املنظمات، وما من �سك باأن الأكادمييني واملوظفني اأحق من يت�سف بهذه ال�سمات، وحيث 
اإدارة جامعة الأمري �سطام بن عبد العزيز تتوخى التميز يف كافة منا�سطها الإدارية والأكادميية  اإن 
والجتماعية. وغري ذلك لذا عملت على تعزيز الأداء الأخالقي والرقي به ليتجاوز حدود الواجبات 

التي ل يعفى اأحد منها اإلى م�ستوى املثاليات املاأمول تطبيقها.
ونظراً لطبيعة الأعمال املناطة بعمادة �سوؤون اأع�ساء هيئة التدري�س واملوظفني لذا ا�ست�سعر الإخوة 
يف العمادة �سرورة اإ�سدار مدونة امليثاق الأخالقي لت�ستمل على مثاليات اأخالقية يراد لها اأن ت�سبح 
بها  تت�سم  عامة  ثقافة  اإلى  ذلك  بعد  تتحول  واأن  اجلامعة،  من�سوبي  لدى  متكلف  غري  عاماً  �سلوكاً 

ت�سرفاتهم يف جميع الأحوال.
وكان  التحكيم.  �سمة  اكت�سبت  اإنها  حتى  الأخالقي  امليثاق  مدونة  اإعداد  يف  اجلودة  لوحظت  وقد 
العربية  باللغتني  اأيدينا  بني  التي  الأخالقي  امليثاق  مدونة  �سدور  املبارك  املجهود  ذلك  نتيجة  من 

والإجنليزية على النحو الالئق واملفيد باإذن اهلل.
ويطيب يل اأن اأتوجه بال�سكر اخلال�س لعميد �سوؤون اأع�ساء هيئة التدري�س واملوظفني وفريق العمل 
معه على ما بذلوه من جهود طيبة، متمنياً لهم مزيد التوفيق. كما اأطمح اإلى روؤية نتائج هذا العمل 

على حميا الأكادمييني والإداريني يف اجلامعة.

والله الـموفق ،،،

كلمة معالي مدير الجامعة

ــي
الق

لأخ
ق ا

ثــا
ـمي

ال
نة 

دو
مــ

 مدير اجلامعة

 د. عبدالرحمن بن محمد

 العاصمي
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كلمة عميد شؤون أعضاء هيئة التدريس والـموظفـين

احلمد لله ، والصالة والسالم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن وااله ، وبعد:
�سوؤون  وعمادة  واملبادئ،  القيم  لتلك  من�سوبيها  متّثل  ومدى  ومبادئها،  لقيمها  وفقاً  م  ُتَقوَّ املوؤ�س�سات  فاإن 

ومقدار  لأهمية  نظراً  باجلامعة  امل�ساندة  العمادات  اأبرز  من  واحدة  واملوظفني  التدري�س  هيئة  اأع�ساء 

الأعباء والواجبات املناطة بها، ولت�سالها املبا�سر اأي�ساً مع �سريحتني مهمتني هما: ال�سريحة الأكادميية 

وال�سريحة الإدارية. وتبعاً لذلك اْرَتاأت العمادة اأهمية اإ�سدار مدونة )امليثاق الأخالقي( التي تبني مثاليات 

العمل الأكادميي والإداري، ا�ستناداً اإلى مكارم الأخالق التي اأُِمْرنا بها، وف�سائل الأعمال التي ُنِدبنا اإليها، 

وهي بال �سك اأعلى رتبة من الواجبات التي يتحتم اللتزام بها، ومن �ساأنها الرتقاء الأخالقي اإلى اآفاق 

املثاليات املمكنة والأدبيات الالئقة، والتي تعك�س بدورها �سورة م�سرقة للجامعة ومن�سوبيها.

ينبغي  التي  الأخالقيات  اأبرز  ت�سمان  ا�ستبانتني  اإعداد  على  بالعمادة  ال�ست�سارية  اللجنة  عملت  ولذلك 

امليثاق الأخالقي عليها، ومت توزيعهما على عدد من الأكادمييني والإداريني للبلوغ بهما  ا�ستمال مدونة 

رتبة التحكيم من جهة، ولال�ستفادة من مرئيات واقرتاحات ال�سرائح املعنية بذلك من جهة اأخرى. 

باآراء  ال�ستنارة  بعد  الكتيب  هذا  يف  واإ�سدارها  الأخالقي  امليثاق  مدونة  اعتماد  اإلى  العمادة  بادرت  وقد 

ورد فيها  بها، ومراعاة ما  الأدبي  اللتزام  يتم  اأن  اآملني  واأكادمييني يف اجلامعة،  واقرتاحات م�ست�سارين 

اأثناء العمل، بل واأن تتحول هذه املثاليات اإلى �سجايا را�سخة نتحّلى بها يف جميع اأحوالنا.

ويطيب يل يف ختام هذه التَّقدمة اأن اأ�سدي وافر ال�سكر ملعايل مدير اجلامعة لقاء ت�سجيعه ودعمه م�سروَع 

مدونة امليثاق الأخالقي، وكذا اأ�سكر كل من اأ�سهم يف تكامل هذا العمل ون�سوجه.

والله الـموفق ،،،

ــي
الق

لأخ
ق ا

ثــا
ـمي

ال
نة 

دو
مــ

 عميد �سوؤون اأع�ساء 

هيئة التدري�س والـموظفـني

 د. مشرف بن أحمد الزهراني
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رســـالة الجامعة

القيم المحورية

تعمل اجلامعة على تاأهيل اخلريجني القادرين على املناف�سة، وذلك من خالل توفري التعليم الذي يتفق مع 
املعايري العاملية، يف بيئة اأكادميية بحثية ذات موارد ب�سرية متميزة، و�سراكة جمتمعية فاعلة، ونظام اإداري 

داعم.

ا�ستقت اجلامعة اأربع قيم رئي�سة م�ستمدة من هدي الإ�سالم احلنيف وت�سكل هذه القيم القاعدة التي ت�ستند 
اإليها اجلامعة يف اأدائها، والإطار الذي يحكم اأخالقيات التعامل بني من�سوبيها من الطالب، واأع�ساء هيئة 

التدري�س، والإداريني.

والقيم التي تتبناها جامعة الأمري �سطام بن عبد العزيز هي: الإتقان، والعدالة والنزاهة، والعمل بروح الفريق، وال�سفافية وامل�ساءلة، وفيما 
يلي تعريف لكل من هذه القيم :

• الإتقان:  ويعني مراقبة اهلل يف كل عمل، ثم اللتزام مبعايري اجلودة، وال�سعي اإلى التميز والتطوير امل�ستمر.	
• العدالة والنزاهة:  وتعني معاملة جميع من�سوبي اجلامعة وفق معايري واحدة، دون حتيز، اأو   متييز اأو حماباة. 	
• العمل بروح الفريق:  ويعني بث الروح اجلماعية لالإجناز، وت�سجيع التعاون بني الأفراد واجلماعات لتحقيق املهام والأهداف. 	
• ال�سفافية وامل�ساءلة:  وتعني توثيق تقارير اأداء اجلامعة، وتوجهاتها، ون�سر ها مب�سداقية، والإجابة عن كافة ال�ستف�سارات املتعلقة ب�ساأنها 	

دون تاأجيل.
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األهداف االستراتيجية

الع�سر  الق�سايا  تعك�س  رئي�سة،  ا�سرتاتيجية  اأهــداف  ع�سرة  حتديد  مت 

التي متخ�ست عن درا�سات ت�سخي�س الو�سع الراهن واملقارنات املرجعية 

وهذه الأهداف ال�سرتاتيجية هي: 

• رعاية الطالب وتطوير قدراتهم.	

• ا�ستقطاب اأع�ساء هيئة التدري�س املتميزين واملحافظة عليهم.	

• تطوير التعليم وتوفري بيئة تعلم جاذبة. 	

• التطوير امل�ستمر وتعزيز تطبيقات اجلودة 	

• خدمة اخلريجني والتفاعل مع �سوق العمل.	

• والبحث 	 العليا  للدرا�ســـات  التحتية  البنية  تاأ�سيــــ�س  ا�ستكمال 

العلمي.

• ا�ستكمال تاأ�سي�س البنية التحتية للجامعة.	

• بناء �سراكة فاعلة حملياً وعاملياً.	

• تنمية املوارد املالية الذاتية للجامعة. 	

• تطوير نظام اإداري داعم. 	

7

مـفـهـــوم الـميـثـــاق األخالقـــي 

أهداف مدونة الـميثاق األخالقي

جامعة  ت�سعى  والتي  وال�سلوكية،  املهنية  املمار�سة  وت�سبط  توجه  التي  العليا  والأخالقيات  الِقَيم  جمموعة  »هو 
الأمري �سطام بن عبد العزيز اإلى انتهاجها والتخلُّق بها داخل اجلامعة«.  

الود  ثقافة  ون�سر  املتبادلة،  بالعالقات  ت�سمو  التي  ال�سلوكية  والأعراف  املبادئ  يحدد  امليثاق  فاإن  ذلك  على  وبناًء 
واحلوار بني من�سوبي اجلامعة، وجمموعة من القيم الأخرى التي ت�ستمد اأخالقياتها من هدي �سريعتنا ومبادئ 
ح�سارتنا والتي يتعني اأن يتحلى بها من�سوبي اجلامعة فكرا و�سلوكا اأمام اهلل اأوًل ثم اأمام اأنف�سهم والآخرين من 

اأجل الو�سل باجلامعة اإلى م�ساف اجلامعات املتقدمة على امل�ستويني املحلي والدويل. 

ويعد هذا امليثاق اأداة مرجعية ن�ستقي منها القوانني ال�سابطة والآداب وال�سلوك داخل احلرم اجلامعي.

يهدف هذا امليثاق اإلى توثيق القيم والأعراف الأخالقية لدى من�سوبي اجلامعة وفق مبادئنا الإ�سالمية مع زيادة الوعي باأخالقيات املهنة يف 

جانبي التعليم والإدارة وتعزيز اإميان من�سوبي اجلامعة بر�سالتهم يف بناء م�ستقبل الوطن، وحثهم على القيام باإتقان دورهم وجودته من اأجل 

النهو�س والرتقاء باجلامعة.

وميكننا حتديد اأبرز الأهداف فـي الآتي :

• التعريف بالأخالقيات التي يلتزم بها اأع�ساء هيئة التدري�س والإداريني.	

•  التاأكيد على امل�سوؤولية املهنية والأخالقية لأع�ساء هيئة التدري�س والإداريني. 	

•  الرتقاء بالأداء الأكادميي والإداري لدى اأع�ساء هيئة التدري�س والإداريني.	

•  تكوين اجتاه اإيجابي نحو اأهمية اللتزام بالـميثـاق الأخالقــــي . 	
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التعـريــفـــات

• اجلامعة : جامعة الأمري �سطام بن عبدالعزيز .	
• ع�سو هيئة التدري�س: هم الأ�ساتذة والأ�ساتذة امل�ساركون والأ�ساتذة امل�ساعدون. 	
• من يف حكم اأع�ساء هيئة التدري�س: هم املحا�سرون واملعيدون ومدر�سو اللغات وم�ساعدو الباحثني.	
• الإداريني: هم املوظفون العاملون باجلهاز الإداري والفني باجلامعة.	
• الـمثاليات : اأخالقيات تت�سمن الواجب وتتفوق عليه، وينبغي لع�سو هيئة التدري�س والإداريني فـي اجلامعة التحلي بها .	
• اإك�ساب 	 اإلى  وتهدف   ، الـمحا�سرات  قاعة  فـي  اجلامعة  مظلة  حتت  حتدث  التي  والن�ساطات  الإجراءات   : التعليمية  العملية 

الـمتعلمني معرفة نــــــظــــريــــــة اأو مـــــــهـــــــارة عملـــيـــــــة اأو اتـــجـــــــاهـــــــات اإيجــــابــيـــــــــة .
• الـمجتمع : البيئة الإن�سانية الـمحيطة باجلامعة من خارجهــا.	
• والطلبـــــة 	 والإدارييـن  التدريـــــ�س  هيئــــــة  اأع�ســــــاء  مـــــن  والـمكونــــــة  للجامعــــة  الداخليـــة  الإن�سانيـــة  البيئـــة   : العمل  جمتمع 

والطالبـــــــــات .
• ال�سلوك الذاتي : كل الأفعال والن�ساطات التي ت�سدر عن اأع�ساء هيئة التدري�س والإدارييـن باجلامعـــة، �ســـواء كانـــت ماديـــة اأم 	

معنويـــــة . 
• والنف�سية 	 والعملية  العلمية  اجلوانب  خمتلف  فـي  الأ�سا�سية  بالـمهارات  و�سقلها   ، الب�سرية  النف�س  تنمية   : الذاتي  التطوير 

والجتماعيـة. 
• اجلامـــعـــــــــة 	 مـــنـــ�سـوبــــــــــي  عـــلـــــــى  يتاأكــــــد  الـــــي  والعلـــــم  والعتـــــدال  الــحكــــمـــــــــة  �ســـفــــات  مــجــمـــوعـــــــــــة   : الــــو�ســـــطـــيــــــــــــــة 

التحــــلـــــي بهـــــا .  

• ل القيم واملبادئ الأخالقية يف �ستى مناحي احلياة.	  متثُّ
• الإ�سهام يف تعزيز مكانة اجلامعة والرتقاء بها يف اإطار ِقَيمي واأخالقي وا�سح ومعلن للجميع.	

أهداف مدونة الـميثاق األخالقي
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المحور األول 
مبادئ الميثاق األخالقي ألعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم
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   أواًل : أخالقيات العملية التعليمية 
 يراعي ع�سو هيئة التدري�س ومن يف حكمه اأثناء العملية التعليمية الأخالقيات الآتية: 

• اأهدافها والتمثل 	 الإ�سهام بفعالية يف حتقيق روؤية ور�سالة اجلامعة وحتقيق 
بقيمها.

• اللتزام مبعايري اجلودة يف اإعداد وتدري�س املنهج وطرق التقومي.	
• التجديد امل�ستمر يف طرق وا�سرتاتيجيات التعليم يف �سوء امل�ستجدات العلمية.	
• وفق 	 يدر�سها  التي  للمادة  العلمية  املراجع  وحداثة  تعددية  على  العتماد 

اخلطة املقررة.
• اإعطاء الأولوية يف التدري�س لالإفهام والتو�سيح و�سالمة املعلومة.	
• م�ساعدة الطالب يف حتقيق تطلعاتهم التعليمية من خالل اإتاحة املعرفة والقدرات واملهارات.	
• الإدارة اجليدة للمحا�سرات مبا يحقق م�سلحة الطالب وينمي ملكاتهم وي�سجعهم على البتكار والبداع.	
• اإثراء املحا�سرات من خالل الإ�سراك الفعلي للطالب فيها.	
• الهتمام باجلانب امليداين لتحقيق اأهداف العملية التعليمية.	
• احلر�س على التدري�س بلغة علمية ف�سيحة و�سليمة.	
• العدل وامل�ساواة يف تقومي الطلبة.	

مبادئ الميثاق األخالقي ألعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم
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يراعي ع�سو هيئة التدري�س ومن يف حكمه يف عالقته بالطالب الأخالقيات الآتية:
• الإ�سهام اجلاد يف الإمناء املعريف والأخالقي للطالب.	
• تعزيز القيم الإ�سالمية وِقَيم املواطنة والو�سطية والنتماء اجلامعي لدى الطالب.	
• تقدمي القدوة احل�سنة للطالب، وبخا�سة يف جوانب الإخال�س والأمانة واللتزام باملواعيد.	
• م�ساعدة الطالب – ما اأمكن – على معاجلة وتخطي امل�سكالت التي توؤثر على اأدائهم الأكادميي.	
• م�ساعدة الطالب على حتقيق اأهدافهم وطموحاتهم املعرفية واملهارية. 	
• ت�سجيع الطالب والطالبات على تكوين �سخ�سياتهم العلمية من خالل القراءة التخ�س�سية املكثفة.	
•  ت�سجيع الطالب والطالبات على املناق�سة واحلوار والتعبري عن اآرائهم ووجهات نظرهم للتعرف على 	

ملكاتهم وتنمية مواهبهم،
• حتفيز الطلبة وتقدير اعمالهم املتميزة وت�سجيع ملكة البتكار والبداع لديهم وتنميتها. 	
• ت�سجيع التعلم الذاتي والتعلم مدى احلياة.	
• م�ساعدة الطالب والطالبات على حتمل م�سوؤولية تطوير اأنف�سهم واأي�سا تنمية مبادئ النزاهة وال�سدق والثقة يف اأفعالهم وقراراتهم.	
• تخ�سي�س وقت لاللتقاء بالطالب ملعرفة م�ساكلهم وتنمية قدراتهم وار�سادهم اأكادميياً.	
• الحتفاظ التام بالأ�سرار التي يبوح بها الطلبة اإليه، مبا ل يتعار�س مع نظام اجلامعة وم�سلحتها.	
• الأمانة يف تقدمي املعرفة للطلبة.	
• ال�سعي لتحقيق النمو امل�ستمر يف اجلدارة العلمية والعملية للطالب.	
• العمل على توفري بيئة تعليمية جاذبة للطلبة.	
• اللتزام بالحرتام املتبادل بني ع�سو هيئة التدري�س وطلبته.	
• التوا�سل العلمي الفعال مع الطلبة كلما �سنحت الفر�سة.	
• عدم التك�سب اأو الرتبح من خالل اإقامة عالقات �سخ�سية مع الطالب.	
• حتقيق مبداأ تكافوؤ الفر�س بني الطلبة.	

ثانيًا : العالقة العلمية واألدبية مع الطالب
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ثالثًا : الصلة بمجتمع العمل 

يراعي ع�سو هيئة التدري�س ومن فى حكمه  يف عالقته  مبجتمع العمل الأخالقيات 
الآتية:
• الآداب 	 مع  يتفق  مبا  لها  الفاعلة  امل�سورة  وتقدمي  للجامعة،  والولء  الوفاء 

العامة وم�سلحة العمل.
• العمل بروح الفريق الواحد.	
• اللتزام مببادئ الحرتام عند احلوار وعند الختالف يف الراأي.	
• احرتام كافة التخ�س�سات وتقدير القائمني عليها.	
• احرتام حقوق الزمالء جميعهم، واللتزام بالواجبات بوازع اخالقي.	
• امل�ساركة بفاعلية يف املجال�س الأكادميية باجلامعة.	
• امل�ساركة يف الأن�سطة اجلامعية وتوظيفها يف البناء اخللقي للطالب والطالبات.	
• ال�سدق والثقة يف عالقاتنا مع الطلبة، وزمالء العمل، والإدارة.	
• الرتكيز على الإيجابيات والإ�سادة بها، وعدم تتبع الهفوات اأو الأخطاء التي قد ت�سدر عن الزمالء اأو الطلبة.	
• تقدمي الن�سح والتوجيه غري اجلارح للطالب اأو زمالء العمل.	
• اإثراء الزمالء باخلربات والتجارب املتح�سلة اكادميياً وادارياً ومتكينهم للعمل ب�سكل بناء من اأجل رفعت اجلامعة واملجتمع.	
• تف�سيل امل�سلحة العامة على امل�سالح ال�سخ�سية.	
• الن�ســــح 	 وجتهيزاتها.تقـديــــــم  اجلامعة  ملوارد  الأمثل  ال�ستخدام  على  وت�ساعد  اجلامعة  ومكانة  �سمعة  حتمي  التي  املمار�سات  تعزيز 

والتوجـيــــه غيـــــر اجلـــــارح للطـــــالب اأو زمـــــــــالء العمـــــــــل.
• اإثراء جمتمع العمل باخلربة والتجارب الـمتح�سلة لع�سو هيئة التدري�س . 	
• ال�ســــتـــــخـــــــدام الأمـــثــــــــــل لـمــــــــــــوارد الــــــجــــــامـــــعـــــــــــــة وتـــجـــهــــيــــزاتـــــهــــــــــــا .	
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يراعي ع�سو هيئة التدري�س ومن يف حكمه لتحقيق ال�سلة املجتمعية الالئقة الأخالقيات الآتية:

• تر�سيخ مفهوم املواطنة ال�ساحلة لدى اأفراد املجتمع.	

• التقيد بالقيم والأعراف الأخالقية التي ت�سود املجتمع.	

• اإظهار ال�سعور بامل�سوؤولية جتاه املجتمع وال�ستجابة ملتغرياته.	

• حتقيق التوا�سل الفعال بني الطلبة وموؤ�س�سات املجتمع.	

• ربط اخلدمات املجتمعية التي تقدمها اجلامعة بالواقع املعا�س للمجتمع.	

• تفعيل اخلدمات املجتمعية وفقا لالأنظمة املعمول بها.	

• وبناء 	 والدرا�سات  البحوث  اإجراء  خالل  من  م�سكالته  وحل  املجتمع  تنمية  يف  بفاعليَّة  امل�ساركة 

القدرات واخلربات الب�سرية وتفعيل التطبيقات التقنية وفق احتياجاته. 

• التوا�سل املجتمعي مبا يتوافق مع ر�سالة اجلامعة	

رابعًا : التواصل مع الـمجتمع

خامسًا : السلوك الذاتي والـمظهر العام

يراعي ع�سو هيئة التدري�س ومن فى حكمه يف ال�سلوك الذاتي واملظهر العام الأخالقيات الآتية:

• اللباقة يف احلديث، والتوا�ضع واال�ضتقامة وال�ضدق واالمانة واحللم واحلزم واالن�ضباط 	

والت�سامح وب�سا�سة الوجه.

• اللتزام مببداأ امل�ساواة يف التعامل مع الآخرين بغ�س النظر عن اللون، اأو اجلن�س، اأو ال�سن 	

اأو الإعاقة، اأو الثقافة.

• الأمانة يف عدم اإذاعة اأخبار عن اجلامعة يف و�سائل الإعالم املختلفة دون التاأكد من �سحة ما 	

ين�سره، اأو قبل الرجوع اإلى الإدارة املخت�سة باجلامعة ملعرفة احلقيقة قبل الن�سر.
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سادسًا : التطوير الذاتي

ينبغي لع�سو هيئة التدري�س ومن فى حكمه مراعاة الآتي:
• التطوير الذاتي علمياً وتقنياً، والتعرف على الأ�ساليب الرتبوية احلديثة.	
• ال�ستيعاب املعمق ملجال اخت�سا�سه.	
• العملية 	 ل�سالح  ذلك  وتوظيف  التخ�س�س  جمال  يف  امل�ستجدات  كافة  متابعة 

التعليمية والبحثية واخلدمات املجتمعية.
• تبادل اخلربات والقدرات التي يكت�سبها اع�ساء هيئة التدري�س فيما بينهم. 	
• ال�ستفادة من نتائج تقييم الطلبة يف تطوير الأداء.	
• الإلتحاق بالدورات التدريبية وور�س العمل واملوؤمترات واملنتديات ذات ال�سلة 	

املبا�سرة مبجال تخ�س�سه واهتمامه العلمي والبحثي. 

• املحافظة على �سرية املعلومات مثل مداولت اللجان واملجال�س اجلامعية التي ي�سارك فيها.	

• مراعاة الأعراف الأكادميية واملهنية يف التوا�سل مع الآخرين.	

• تقدمي القدوة الأخالقية الراقية للطالب اأو الطالبات.	

• الرتفع عن مواطن ال�سبه والظنون ال�سيئة.	

• التزام املظهر ال�سخ�سي الالئق وغري املبالغ فيه.	

• املحافظة على البيئة داخل احَلَرم اجلامعي.	
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• العتقاد الرا�سخ باأن البحث العلمي هو الطريق لرفع م�ستوى التعليم باجلامعة. 	
• �سرورة مراعاة عن�سري ال�سالة والبتكار عند اإجراء البحث.	
• و�سالمة 	 الباحث  �سالمة  ذلك  يف  مبا  التطبيقية،  الأبحاث  يف  العامة  ال�سالمة  ا�ست�سعار 

امل�ستهدفني من البحث.
• دون 	 ال�سراف  وعدم  البحوث  ولإجراء  للتدري�س  الالزمة  املواد  ا�ستخدام  يف  الرت�سيد 

مقت�سى.
• اعتماد مقايي�س بحثية م�ستندة اإلى اأ�س�س علمية ر�سينة للو�سول اإلى حقائق ونتائج دقيقة.	
• االو�ضاط 	 العزيز، وترفع من قدرها يف  �ضطام بن عبد  االأمري  تن�ضب جلامعة  التخ�ض�ص  احلر�ص على تكوين مدر�ضة علمية يف جمال 

العلمية العاملية.
• عدم ال�سرتاك يف ابحاث ت�ستهدف امل�سا�س بوحدة املجتمع وامنه الجتماعي.	
• مراعاة حقوق امللكية الفكرية لالآخرين وعدم التعدي عليها. 	
• مراعاة حقوق احليوان عند اإعداد البحوث التجريبية. 	
• املو�سوعية واحلياد عند القيام باأعمال التحكيم.	
• التمثيل احَل�َسن للجامعة يف املوؤمترات والندوات داخلياً وخارجياً.	

يراعي ع�سو هيئة التدري�س ومن فى حكمه يف عملية البحث العلمي الأخالقيات الآتية:

سابعًا : البحث العلمي
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المحور الثاني:
مبادئ الميثاق األخالقي لإلداريين في الجامعة
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مبادئ الميثاق األخالقي لإلداريين في الجامعة

أواًل : األداء الـمهني

يراعي موظف اجلامعة العتبارات الـمهنية الآتية :
• اإتقان العمل مبا يحقق �سرعة ودقة الإجناز.	
• اعتماد اأي�سر ال�سبل القانونية لإجناز العمل املكلف به. 	
• اأداء كافة املهام املكلف بها باأمانة وجدية واخال�س.	
• تنفيذ الأنظمة واللوائح على الوجه الأمثل.	
• ُمراعاة مواعيد الدوام الر�سميَّة.	
• َجْدَولة العمل، وحتديد الأولويات.	
• االإ�ضهام من خالل الن�ضاط الوظيفي يف تطوير االأداء.	
• الدقة يف الأداء، مع اللتزام بحدود الخت�سا�سات.	
• ال�سعي قدر الإمكان لتلبية احتياجات املراجعني. 	
• فاته مع اجلمهور وروؤ�سائه ومروؤو�ِسيه. 	 مراعاة اآداب اللياقة يف ت�سرُّ

• الإ�سهــــام فــــي حتقــيـــــق روؤيـــــة ور�سالــــــة اجلامعــــة وحتقيـــــق اأهدافهـــــا.	
• اإعالء قيمة العمـل والإح�ســـان فـيـــه.	
• اكـــتــ�ســـــــاب ثـــقـــــة مـحــيـــــط العمـــــــل.	
• ية ، و اإذكاء روح الفريق والـم�سوؤولية الت�سامنية.	 اللتزام ب�سرورات العمل اجلماعي معا ملوظفـني من خالل التعاون ، والـمتابعة ، واجلدِّ
• الوفاء للجامعة ، والـمنا�سحة الـم�ستمرة مبا يتفق مع الآداب العامة وم�سلحة العمل.	

يراعي موظف اجلامعة فـي اأثناء تفاعله مع بيئة العمل العتبارات الآتية :

ثانيًا : بيئة العمل
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ثالثًا : التعامل مع الجمهور

• مراعاة اآداب اللباقة فـي التعامل مـع الـمراجعيــن.	
• اإتاحة اأكرب وقـــت ممكــــن ل�ستقبـــــال الـمراجعيـــن.	
• اإر�ساد الـمراجع اإلى اأق�سر ال�سبل القانونية لإجناز معاملته.	
• تبني م�سكلـة الـمراجــع ، والبحــث عـــن �سبــل حلهــا.	
• عدم ال�ستعالء على املراجعني وال�سماع ل�سكواهم ومطالبهم، واإفادتهم مبا يتمُّ ب�ساأنهم، وتوجيههم الوجهة ال�سحيحة،	
• ت�ضجيع الـمراجع على ا�ضتكمــال معاملتــه ، واإبعــــاد روح الت�ضـــاوؤم واالإحبـــاط عـــنه.	
• التعامل مع الواقع الفعلي للجمهور ، والبعد عن التوقعات والفر�سيات الذهنية.	
• تقدير ظروف الـمراجع والتعامل معها باإيجابية.	

• النظر اإلى الوظيفة باجلامعة على اأنها تكليف من اجل حتقيق مهمة جليلة تعود 	
باخلري على املجتمع.

• الرتفع عن كل ما يخل ب�سرف الوظيفة، �سواء كان ذلك يف مقّر العمل اأم خارجه.	
• الرتاجع عن اخلطاأ، وت�سحيحه.	
• كتمان اأ�سرار الوظيفة وعدم اإف�ساء اأي �سيء منها حتى بعد تركه للعمل.	
• عدم التحايل على الأنظمة لأجل اأغرا�س �سخ�سية، اأو لالإ�سرار بالآخرين.	
• حتقيق ر�سا امل�ستفيدين من خدمات اجلامعة مبا ل يخل بالأنظمة املعمول بها.	
• عدم ممار�سة العمال التجارية اأو املهن احلرة.	
• احِليادية واملو�سوعية يف التعامل مع املراجعني، للحفاظ على مبداأ امل�ساواة وتكافوؤ الفر�س، والبتعاد كلياً عن املحاباة اأو الع�سبية 	

اأو املح�سوبية.

ينبغي ملوظف اجلامعة اإبان تعامله مع اجلمهور مراعاة الآتي :

يتمثل موظف اجلامعة ال�سلوكيات ال�سخ�سية والـمهنية الآتية :

رابعًا : السلوك الشخصي وشرف الـمهنة
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• التقومي الذاتي وامل�ستمر لل�سلوك.	

• ر املهني، و�سوًل اإلى حتقيق الر�سى الوظيفي.	 التقومي امل�ستمر لالإجناز والتطوُّ

• متابعة ما ي�ستجد يف جمال التخ�س�س.	

• احلر�س على املظهر العام املالئم لبيئة العمل.	

• احلر�س على ح�سور الدورات وور�س العمل، والإفادة منها يف جمال تطبيقاته العملية. 	

• التمثيل احَل�َسن للجامعة يف الدورات والندوات داخلياً وخارجياً.	

• االن�ضباط والت�ضامح وب�ضا�ضة الوجه.	

يراعي موظف اجلامعة جتاه التطوير الذاتي والـمظهر العام العتبارات الآتية :  

 خامسًا : التطوير الذاتي والـمظهر العام  

• تقدمي الإر�سادات امل�ستندة اإلى معلومات �سحيحة للجمهور اأو زمالء العمل.	

• املحافظة على املال العام �سواء ما كان يف عهدته اأو ما ي�ستعمله.	

• التعامل الطيب مع من لهم عالقة بوظيفته وي�سمل ذلك روؤ�سائه ومروؤو�سيه	
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equal opportunity, shunning bias, favouritism, tribalism and nepotism. 
•	 Provide guidance to colleagues and to the public, based on facts and correct, accurate information.  
•	 Prevent waste and protect public money whether entrusted to the administrative staff or used by them.
•	 Deal kindly with all people related to the job, including subordinates and superiors.

The administrative staff observe the following considerations 
pertaining to self-development and public appearance:
•	 Ongoing self-assessment of professional and personal conduct.  
•	 Ongoing assessment of professional achievement and 

development to reach job satisfaction.
•	 Keep	up	with	the	latest	in	the	field	of	respective	administrative	

specializations.
•	 Attention to the public appearance proper to the work environment.
•	 Attend training courses and workshops and invest the knowledge gained in practical job applications.
•	 Exemplary representation of the university symposia and training courses locally and internationally.
•	 Maintain discipline, tolerance and vivaciousness.

V. Self-development and Public Appearance
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The university administrative staff observe the following personal 
and professional codes of conduct: 
•	 View the university job as a duty performed to accomplish a 

serious	and	sublime	mission	that	benefits	the	wider	community.	
•	 Avoid whatever dishounours the job, on campus or outside.
•	 Accept mistakes and correct them. 
•	 Keep	job	secrets	confidential	even	after	leaving	work.	
•	 Avoid deception and ways of tricking the system to achieve 

personal ends or to harm others.
•	 Endeavour	 to	meet	 the	 needs	 and	 satisfy	 the	 beneficiaries	 of	

university services without violating the governing rules and regulations.
•	 Refrain from engaging in private business and commercial practices.
•	 Observe impartiality and objectivity in dealing with the public and upholding the principles of equality and 

The University administrative staff should observe the following considerations in dealing with the public: 
•	 Observe the accepted norms, manners and standards of tact and courtesy in dealing with the public. 
•	 Give as much time as possible to meet with the public, answer their queries and solve their problems.
•	 Guide the public to the shortest way possible to process their paper work legally.
•	 Adopt as their own the problems of the general public and search for ways to solve them. 
•	 Listen to the complaints and demands of the public sympathetically and amicably, inform them about the 

procedures involved and guide them to the right way to proceed.
•	 Encourage the public to complete their paper work and help them avoid frustration and pessimism.
•	 Deal with the actual realities of people’s problems without preconceived ideas, assumptions or 

expectations.
•	 Understand the circumstances of every person and deal positively with every problem.

IV. Personal Behaviour and
Preserving the Honour of the Profession

III. Dealing with the Public



The university administrative staff observe the following professional considerations:
•	 Efficiency	 in	 accomplishing	 the	work	 as	 accurately	 and	

quickly as possible.
•	 Adopt the easiest work practices and simplest legal 

frameworks to accomplish the job.
•	 Perform all tasks and duties with honesty, seriousness 

and sincerity.
•	 Exemplary implementation of university rules and 

regulations. 
•	 Punctual	time	keeping	of	official	work	hours.	
•	 Schedule work and set priorities.
•	 Contribute to developing overall performance while 

performing on the job duties. 
•	 Accuracy and precision in performing duties and 

commitment to specializations.
•	 Endeavour as hard as possible to meet the needs of the public. 
•	 Observe manners and courteous behaviour with the public and with superiors and subordinates. 
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The Principal Codes of Ethics  for University Administrative Staff:

The university administrative staff take into account the following professional considerations in relation to 
the work environment:
•	 Active contribution to achieving the university vision, mission and objectives.
•	 Uphold the value of work and its philanthropic aspects. 
•	 Gain the trust of colleagues in the work environment. 
•	 Commitment to collective work through cooperation, persistence, seriousness, team spirit and joint 

responsibility.
•	 Pledge loyalty to the university and offer advice and good counsel in the best interest of the work and 

public morals. 

II. The Work Environment

I. Professional Performance

17

SECOND:
The Principal Codes of Ethics  for University Administrative Staff
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VII. Academic Research

Faculty and teaching staff observe the following ethics in the academic 
research processes:
•	 Firm belief that academic research is the way to raise the level of 

education in the university. 
•	 Observe the need for originality and creativity in conducting 

research.
•	 Maintain public safety in applied research, including the personal 

safety of the researcher and the target audience.
•	 Rationalize the use of resources for teaching and research and 

avoid unnecessary waste and extravagance. 
•	 Adopt strict academic standards, based on established body of 

scientific	evidence,	to	reach	accurate	and	precise	facts	and	results.
•	 Endeavour to establish Sattam bin Abdulaziz University isms and schools of thought that enhance its 

reputation and elevate its status in international academic circles.
•	 Decline participation in research activities that endanger the unity, cohesion and security of the wider 

community. 
•	 Observe intellectual property rights and laws.  
•	 Observe animal rights in conducting applied research.
•	 Maintain objectivity and impartiality in academic refereeing.
•	 Exemplary representation of the university in local and international conferences and symposia.
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VI. Self-development

Faculty and teaching staff should observe the following: 
•	 Academic and technical self-development and familiarity with 

modern educational practices.
•	 In	depth	knowledge	of	respective	field	of	specialization.
•	 Keep	up	with	the	latest	in	the	respective	field	of	specialization	and	

invest the knowledge acquired in the best interest of the educational 
process, academic research and social services.

•	 Exchange knowledge and expertise acquired among faculty and 
teaching staff.

•	 Make use of student assessments results in analyzing and 
developing academic performance.

•	 Join training courses and workshops, and take part in academic 
symposia	 and	 conferences	 directly	 related	 to	 the	 field	 of	
specialization and respective research and academic interests.

•	 Strict	confidentiality	of	all	university	information,	including	debates	and	deliberations	of	university	committees	
and councils.  

•	 Observe accepted academic and professional norms and manners in contacting and communicating with 
others.

•	 Present a good example and an ethical role model to students.
•	 Rise above suspicions and ill fame.
•	 Keep a decent personal appearance. 
•	 Protect the environment on campus.
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IV. Rapport with Society

V. Personal Behaviour and Public Appearance

Faculty and teaching staff observe the following ethics to establish the proper 
rapport with the surrounding community:
•	 Consecrate the concept of good citizenship among social members.
•	 Observe the moral values and norms prevalent in the community.   
•	 Show responsibility towards the social body and respond to its needs and 

variable changes.
•	 Effective communication between students and social institutions.
•	 Link the social services provided by the university with the livid social reality. 
•	 Activate social services according to the common rules and regulations 

observed.
•	 Active participation in developing society and solving its problems by 

conducting relevant studies and research, building up human capabilities and expertise, and using 
technical applications according to its needs.   

•	 Establish rapport and social interaction with the surrounding community in line with the university mission.

Faculty and teaching staff observe the following ethics in their personal 
behaviour and public appearance:
•	 Observe the norms of courtesy and tactful talking, humility, 

rectitude, honesty, integrity, probity, decisiveness, discipline, 
tolerance and vivacity. 

•	 Commitment to fairness and impartiality in dealing with others, 
irrespective of colour, culture, gender, age or handicap.

•	 Honest reporting of university news to the media, double checking 
their sources and authenticity, and contacting the relevant 
university	department	before	publication	to	find	out	the	truth.		 

Faculty and teaching staff observe the following ethics in their 
relationship with the work community:
•	 Pledging complete allegiance and loyalty to the university and 

offering active advice on public morals and academic work to its 
respective bodies.  

•	 Maintaining	efficient	and	effective	teamwork	and	team	spirit.
•	 Observing the principle of mutual respect and the right to differ in 

disputes and debates.    
•	 Respecting all academic disciplines and appreciating the people 

working in them.  
•	 Respecting the rights of colleagues and carrying out duties 

conscientiously.
•	 Active participation in academic councils.
•	 Active participation in university activities and investing them in strengthening the moral constitution of 

male and female students.
•	 Maintaining honesty and trust in all relations with students, colleagues and administration. 
•	 Focusing	on	the	positive	side	and	commending	achievements	rather	than	finding	faults	or	picking	on	the	

mistakes and mishaps of colleagues and students.  
•	 Volunteering kind advice and guidance to students and colleagues.
•	 Enriching students and colleagues with academic and administrative experience and expertise and 

enabling them to work constructively in the best interest of the university and the community. 
•	 Giving preference and priority to public over private interests.
•	 Promoting practices that enhance the status and reputation of the university and help put its resources 

and equipment to best use.  

13

III. The Ethics of the Relationship with the Work Community
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II. The Ethics of the Academic Relationship with Students

Faculty and teaching staff observe the following ethics in their relationship 
with the students:

•	 Serious and positive contribution to the cognitive and moral growth 
of students.

•	 Consolidating Islamic values and the basic principles of citizenship, 
moderation and academic belonging among students.

•	 Presenting a good example and a role model for students, particularly 
in showing dedication, sincerity, honesty and punctuality.  

•	 Helping students cope with and overcome problems that adversely affect their academic performance.
•	 Assisting students to realize their aims and aspirations in acquiring knowledge, skills and expertise
•	 Encouraging students to build their academic characters by intensive specialized reading.
•	 Encouraging students to discuss and debate all issues, to voice their opinions and express their views 

in order to discover their innate potential and develop their talents. 
•	 Motivating students and appreciating their efforts and distinguished work, and encouraging and 

developing the creative and innovative talents they have. 
•	 Encouraging life-long learning and self-education.
•	 Assisting students to bear responsibility for developing themselves and promote the values of integrity, 

honesty and faith in their actions and decisions.  
•	 Allocating enough time to meet with the students and discover their problems, develop their potential 

and provide them with appropriate academic guidance.  
•	 Complete	 confidentiality	 regarding	 the	 secrets	 the	 students	 reveal	 in	 line	 with	 university	 rules	 and	

interests.  
•	 Honesty and sincerity in providing knowledge to the students.
•	 Providing an attractive learning environment for students.
•	 Commitment to mutual respect between students, faculty and teaching staff. 
•	 Active academic interaction with the students. 
•	 Establishing	personal	relations	with	the	students	and	refraining	from	money	making	and	profiteering.
•	 Observing the principle of impartiality and equal opportunity among students.

I. The Ethics of the Educational Process

Faculty and teaching staff observe the following ethics in the 
educational process:

•	 Active contribution to realizing the university vision, mission and 
objectives, and to adopting its values.

•	 Commitment to quality standards in preparing and teaching the 
set curriculum and in assessment methods.    

•	 Constant innovation and inventiveness in teaching methods and 
strategies	in	light	with	the	latest	scientific	findings	and	technological	
discoveries. 

•	 Reliance on diverse and up to date reference material. 
•	 Giving top priority in teaching to comprehension, explanation and accuracy of information.
•	 Helping students achieve their educational aims and aspirations by providing knowledge, skills and 

expertise.
•	 Effective management of lectures in the students’ best interest, constantly developing their capacities 

and encouraging them to be creative and innovative.  
•	 Enriching lectures by the active participation of students.
•	 Attention	to	field	studies	in	order	to	realize	the	practical	objectives	of	the	educational	process.
•	 Attention to teaching in an academic, articulate and sound language. 
•	 Fairness and impartiality in student assessments.
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FIRST:
The Principal Code of Ethics for Faculty and Teaching staff

109

Definitions

•	 Develop the academic and administrative performance of university faculty and personnel.
•	 Instigate a positive trend that underscores the need for university faculty and personnel to commit 

themselves to the spirit and the letter of this Code. 
•	 Assimilate the ethical values and principles in all aspects of life.
•	 Contribute to consolidating the present status and future advancement of the university within an ethical 

and	moral	framework	well-defined	and	known	to	all.		

•	 The University: Sattam bin Abdulaziz University.
•	 Faculty: Full professors, associate professors and assistant professors.
•	 Teaching staff: lecturers, assistant lecturers, language instructors and research assistants.
•	 Administrators: University employees working in the administrative and technical sectors and systems. 
•	 Ideals: The ethics and values university faculty and administrative staff should embrace and display. 

They include duties and obligations as well as exemplary codes of conduct.   
•	 The educational process: The procedures and activities carried out in university lecture theatres to 

provide theoretical knowledge, practical skills and/or positive orientations to the learners. 
•	 The society: The human environment surrounding the university from the outside.
•	 The work community: The human environment inside the university, which comprises faculty, teaching 

staff, administrators and students. 
•	 Personal behaviour: All moral or material acts and activities carried out by faculty, teaching staff, 

administrators and students. 
•	 Self-development: Developing one’s own human potential and cultivating them by acquiring the basic 

skills	in	various	scientific,	practical,	psychological	and	social	aspects.
•	 Moderation: The set of attributes characterized by wisdom, knowledgeability and lack of extremism 

which university employees should exhibit.
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The conception of the code of ethics

Aims and objectives

“The code of ethics is the set of sublime values and morals adopted and inculcated by 
Sattam bin Abdulaziz University to guide and control professional conduct and behavioural 
practice on campus.” 
In	this	booklet	they	are	defined	as	follows:

Accordingly, The Code of Ethics outlines the norms and the rules of conduct that sublimate 
mutual relations and spread the culture of dialogue, moderation and amicable friendship and camaraderie 
among university employees. It practically disseminates the moral values inspired by our Islamic Sharia and 
the basic principles of our civilization. Sattam bin Abdulaziz University employees are expected to possess 
these	values	and	display	them	in	their	thinking,	behaviour	and	multiple	relations,	first	with	God	and	then	
with themselves and with others. Only such moral and ethical values, we believe, would elevate Sattam bin 
Abdulaziz University to the ranks of locally and internationally advanced academic institutions. 
The present Code of Ethics is considered the criteria and the terms of reference from which the university 
derives the governing laws, regulations and the behavioural norms and rules of conduct on campus.   

This Code seeks to assert the norms and the moral values of our Islamic principles which 
Sattam bin Abdulaziz University fully embraces and endorses. It raises awareness of the 
educational and administrative work ethics, consolidates the faith of PSAU employees in their 
mission to build a better future for the country, and motivates them to play their respective 
roles skillfully to improve the status of the university.     
We can identify the most prominent aims and objectives as follows:
•	 Introduce	 and	 define	 the	 ethical	 codes	 to	 which	 university	 faculty	 and	 personnel	 are	

committed.
•	 Assert the professional and ethical responsibilities of university faculty and personnel.
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Ten	 major	 strategic	 objectives	 have	 been	 identified	
in response to the diagnostic and referential studies 
carried out. They are:

•	 Care for students and develop their potential.
•	 Attract distinguished faculty and teaching staff and 

retain them.
•	 Develop learning and provide attractive learning 

environments. 
•	 Consolidate quality applications and ongoing 

development.
•	 Provide services for graduates and actively interact 

with the job market.
•	 Complete the establishment of postgraduate and 

academic research infrastructure.
•	 Complete the establishment of general university 

infrastructure.
•	 Build active partnerships both locally and 

internationally.
•	 Develop	university	financial	resources.	
•	 Develop a supportive administrative system.

Strategic Objectives
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The University Mission

 The Core Ethics

The University seeks to qualify competitive graduates by providing 
quality education that meets international standards in a research 
academic environment with distinguished human resources, effective 
social partnership and supportive administrative system.

The University derived four core values from the true principles of 
Islam. They are the cornerstone of its academic performance and the 
general framework that governs the ethical conduct of its students, 
faculty and personnel. They are excellence and dexterity, impartiality and fairness, team spirit, transparency 
and responsibility. 

In	this	booklet	they	are	defined	as	follows:

•	 Excellence and dexterity refer broadly to being godly and devout in every endeavour, committed to 
quality, distinction and ongoing development.

•	 Impartiality and fairness mean dealing with all university employees according to the same standards of 
justice without any bias, discrimination or favouritism.

•	 Team spirit is spreading the collective and cooperative spirit among individuals and groups to accomplish 
tasks and achieve aims and objectives.  

•	 Transparency and responsibility mean documenting university reports of performance and directions, 
credibility in publishing them, and honesty in answering all queries pertaining to them without delay.

Praised be God, and peace be upon His Prophet and his family, 
companions and loyal followers.
Institutions are judged by their values and principles and by the level to which 
their employees assimilate and act upon them. The present Code of Ethics 
outlines the values and principles that inspire the professional conduct of Sattam 
bin Abdulaziz  University academic and administrative staff. It underpins our 
ideals, based on the abiding morals and the good ethical work we are delegated 
to perform. These ideals are without doubt the uppermost obligation to which 
we must be committed, for they are what elevate professional conduct to the 
realm	of	 prospective	perfection	and	exemplary	behaviour.	They	also	 reflect	
a true, shining image of Sattam bin Abdulaziz  University and its employees. 
In many ways, it is quite apt that the Deanship of Faculty and Personnel has 
undertaken to prepare and publish this Code of Ethics. The Deanship is one 
of the most prominent Sattam bin Abdulaziz University supporting bodies, 
entrusted with diverse duties and vital tasks, and directly in touch with both 
academic and administrative staff members.  
The	Deanship	commissioned	an	affiliate	consultative	committee	to	prepare	two	
questionnaires on the most basic values and principles that should be included 
in this Code. It distributed them to the vast majority of SU administrators, 
academics and consultants to gauge their opinions and leave it up to them to 
freely decide, voice their opinions and present their suggestions. The Deanship 
subsequently adopted the most common moral values, ethical principles and 
standards of conduct accepted and prioritized in the surveys. 
This Code of Ethics therefore has distinct authoritative and referential powers. 
We hope everyone will be committed to the spirit and letter of its edicts; we 
hope everyone will observe them on the job in their professional conduct. We 
hope too that these professional ideals will become enshrined as solid and 
spontaneous attributes that characterize our conduct in all walks of life. 
I would like to thank His Highness the Chancellor of Sattam bin Abdulaziz  
University for his constant encouragement and unwavering support for this 
project. My thanks are also due to the many people who contributed to the 
accomplishment of this noble task. T
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Praised be God, Lord of the worlds, and peace and blessings 
be upon the most honourable of Prophets and Messengers and 
upon his family, companions and followers.
Sublime morals and ethical conduct are by far the most salient manifestations 
of developed human consciousness. They are the standard measures by 
which organizations and their staff members are judged, precisely because 
they are the living proof and practical summation of all aspects of quality, 
imagination and the smart strategic outlook to which all organizations aspire.
The faculty, teaching staff and administrative cadres at Sattam University, I 
am sure, are most worthy of such prestigious attributes. The University itself 
has sought excellence and distinction in its diverse academic, administrative, 
societal and all other activities. It is only natural to seek to consolidate the 
ethical conduct and moral fabric of its employees, labouring to elevate them 
to such levels that transcend the duties enjoined to the level of ideals every 
one of us wishes to see applied in practice.   
The Deanship of Faculty and Personnel, in line with the tasks entrusted 
to it, has found it necessary to posit this comprehensive Code of Ethics to 
encompass all the moral ideals Sattam University hopes to turn into the 
general and spontaneous pattern of behaviour in the professional conduct of 
its cadres. It equally hopes that these ideals will become the norms and the 
general culture inculcated in their conduct in life.    
Specific	 attention	 has	 been	 paid	 to	 quality	 and	 academic	 standards	 in	
preparing and publishing this Code, based on comprehensive surveys to which 
all Sattam University academic and administrative staff have contributed. It 
is my great pleasure to thank the Dean of Faculty and Personnel and his 
work team for the good efforts exerted in issuing this useful document in 
both	Arabic	and	English.	I	sincerely	hope	to	see	its	results	reflected	in	the	
professional and personal conduct of all Sattam University staff members. 

The opening address of His Highness the Chancellor of Sattam University
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 Dr. Abdulrahman bin 
Muhammad Al-Asimi 

4

The opening address of His Highness the 
Chancellor of Sattam bin Abdulaziz  University

The University Mission

4

6

5

6

7

8

9

 11 - 16

 17 - 20

ONE: the Principal Code of
Ethics for Faculty and Teaching staff

The conception of the code of ethics

 Introduction by the Dean
of Faculty and Personnel

 The Core Ethics

Strategic Objectives

Two: The Principal Codes of Ethics
for University Administrative Staff

Aims and objectives

INDEX...



In the name of Allah, most gracious, most merciful
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