لائوج اإلخساءاح الذٖ دذتعِا كل٘ج الطب الت٘طسٕ–خاهعج لٌاث العْٗط

لاللذصام ةحمْق الولك٘ج الفكسٗج
 دمْم الكل٘ج ةذطت٘ك العدٗد هي اإلخساءاح لحفع حمْق الولك٘ج الفكسٗج ّالٌشس ّهي أهثلج ذلك:
 الذزصام هكذتزج الكل٘زج ةذيزْٗس هزا ي ٗصٗزد زي  41صزفحج هزي الكذزاا العلوزٖ ّ 31صزفحج هزي
السظائل العلو٘ج ّاإل الى ي ذلك ةوكاى ّاضح ةالوكذتج.
 ةساهح دشغ٘ل  windowsهسخيج يظذخداهِا لٔ خو٘ع أخِصث الحاظب اٙلٖ ةالكل٘ج.
ٗ ذن دحْٗل خو٘ع الكذزب الوعزدث هزي لتزل العزاعث أ هزاء ُ٘تزج الذزدزٗط للطزالاب بلزٔ كذزب ة زلزام
بٗداع ةالِ٘تج العاهج للكذاا ّ.كرلك دحْٗل خو٘ع الكذ٘تاح الخاصج ةالكل٘ج بلٖ كذب ة زلام بٗداع.
 لاهخ لدٌج الذعاهل هزع الوعزذف٘دٗي ةاظزذطالع ءزاء ةعز

هزي أ هزاء ُ٘تزج الذزدزٗط ّالِ٘تزج

الوعاًّج ّاإلعازٗز٘ي ّالطزالا حزْ اا ل٘زج اإلخزساءاح الوذتعزج للوحاالزج لزٔ حمزْق الولك٘زج
الفكسٗج ّالٌشس هزي خزال ديزو٘ن اظزذت٘اًاح زي بخزساءاح حواٗزج التزساهح ّالويزٌفاح الفٌ٘زج
ّكرلك بخساءاح حواٗج حمْق الذ ل٘ف ّالٌشس ب أظِسح ًذ٘دج دحل٘ل ايظذت٘اى أى:
 oإجراءاد حوبٗخ الجراهج ّالوصٌفبد كبف٘خ ثٌسجخ ٪11
 oإجراءاد حوبٗخ حمْق التأل٘ف ّالٌشر كبف٘خ ثٌسجخ ٪12

 دمْم الكل٘ج ةذحدٗد الووازظاح األخالل٘ج ّالوٌِ٘ج ي طسٗك الْظائل اٙد٘ج:
 دفع٘ل لدٌج أخالل٘اح التحث العلوٖ
 ب داع الو٘ثاق األخاللٖ للكل٘زجّ ,كزرا أخالل٘زاح الوٌِزج ّدعوز٘ن ًشزسٍ ةدو٘زع األلعزام ّاإلعازاح
ةالكل٘جب ٗشذول الو٘ثاق األخاللٖ لٔ دث هوازظاح:
 oااللتسام ًحْ الطالة ّالكل٘خ ًّحْ هٌِخ التدرٗس
 oالتسام عضْ ُ٘ئخ التدرٗس ًحْ زهالئَ ّالتساهَ تجبٍ الجحث العلوٖ ّالولك٘ةخ الفكرٗةخ ّتجةبٍ
تعل٘ن أخالل٘بد هوبرسخ هٌِخ الطت الج٘طرٕ.
ٗ oحْٕ الو٘ثبق الئحخ الوسبّاح ّعدم التو٘٘س ثبلكل٘خ
ٗ oتضوي الو٘ثبق ثٌْد خبصخ ثباللتسام ثمْاً٘ي الولك٘خ الفكرٗخ ّالٌشر ّحوبٗخ حمْق الوؤلف

 دمْم الكل٘ج ةذفع٘ل الووازظاح العاعلج ّايلذصام ة خالل٘اح الوٌِج ّ دم الذو٘٘ص ّهي أهثلج ذلك::
 دعذود ظ٘اظاح المتْ ةالكل٘ج لٔ الوعاّاث ّ دم الذو٘٘ص ة٘ي خو٘ع الطالا
 الوعزاّاث ازٔ ازس الزذعلن ّالذمزْٗن ح٘زث دزذن الوعزاّاث ّ زدم الذو٘٘زص ازٔ الدزداّ الدزاظز٘ج
للوحاضساح ّالوعاهل لدو٘ع الطالا
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لزدٓ خو٘زع الطزالا الفسصزج لوماةلزج اإلعازث العل٘زا للكل٘زج أّ أ هزاء ُ٘تزج الذزدزٗط ازٔ أّلزاح
ظا ادِن الوكذت٘ج
دْااس ًلام هعلي للد ن الطالةٖ
ب داع هم٘اض الذدزج للذم٘٘ن أ ايهذحاًاح الشفْٗج ّاظذخدام ةطالاح األظتلج.
أحم٘زج خو٘زع الطزالا ازٔ الذمزدم ةالذواظزاح إل زاعث زصزد عزخزاح ايهذحاًزاح ّالتزخ ازٔ ُزرٍ
ايلذواظاح ّب الم الوذمدم ةايلذواض ةٌذ٘دج ب اعث السصد
أحم٘زج خو٘زع الطزالا ّاإلعازٗز٘ي ازٔ الذمزدم ةشزكآّ زي طسٗزك لدٌزج الذعاهزل هزع الشزكآّ
ّالومذسحاح ةْحدث دمْٗن األعاء ّضواى الدْعث أّ هزي خزال ّضزعِا ازٔ صزٌاعٗك الشزكآّ
الوٌذشسث أ أًحاء هذفسلج ةالكل٘ج
ب داع دْص٘ف للذدزٗب الي٘فٔ للطالا ّب داع هم٘اض لذم٘٘ن الوذدزا أثٌاء الذدزٗب
أحم٘ززج خو٘ززع الطززالا اززٔ الذمززدم ةالذواظززاح إل ززاعث زصززد عزخززاح ايهذحاًززاح ّالتززخ اززٔ ُززرٍ
ايلذواظاح ّب الم الوذمدم ةايلذواض ةٌذ٘دج ب اعث السصد
دن ديو٘ن اظذت٘اى لم٘اض هعذْٓ زضا الطالا ي ظ٘اظاح العدالج ّ دم الذو٘٘ص ّدزن دْشٗعزَ
لٔ ٌ٘ج أّل٘ج أ العام الدزاهعٖ ّ 3122/3121لزد أّضزحخ ًذزائح دحل٘زل ايظزذت٘اى زضزا
الطالا ي هاٗلٔ:
 oالوسبّاح ث٘ي الطالة فٔ فرص التعلن ثٌسجخ ٪18
 oالوسبّاح ثٌِ٘ن فٖ التم٘٘ن ّاالهتحبًبد ثٌسجخ .٪96
 oالوسبّاح فٔ الوعبهلخ هي لجل أعضبء ُ٘ئخ التدرٗس ثٌسجخ ّ ٪18هي لجةل الِ٘ئةخ الوعبًّةخ
ثٌسجخ .٪18
 oتْافر حرٗخ إثداء الرإٔ ثٌسجخ .٪ 69
 oاإلعالى عي آل٘بد تلمٔ الشكبّٓ ثٌسجخ ٪91
 oتْافر صٌبدٗك للشكبّٓ ثٌسجخ ٪ 92
 oإهكبً٘خ همبثلخ الوسئْل٘ي لعرض الشكبّٓ ّالومترحبد ثٌسجخ.٪ 66

الكل٘ج لٔ ديح٘ح أٗج هوازظاح غ٘س اعلج اْز اكذشااِا ّهي أهثلج ذلك:

 احص شكآّ الوْظف٘ي هي دْل٘ع الدصاءاح لِ٘ن ّزاع الدصاءاح ٌِن بى كاى لِن حك أ ذلك
 ديح٘ح عزخاح الطالا الوذللو٘ي هي عزخاح ايهذحاى العولٔ أّ الٌلسٕ ةعد احص شكْاُن

 دذدٌب الكل٘ج الذعازض اٖ الويالح ّهي أهثلج ذلك: :
ٗ ذن دوسٗس ة٘اى لٖ خو٘ع أ هاء ُ٘تج الذدزٗط ةاأللعام العلو٘ج لالظزذعالم زي ّخزْع ألزازا حذزٔ
الدزخج الساةعج
 ي ٗعوح لعهزْ ُ٘تزج الذزدزٗط ةالوشزازكج ازٖ ايهذحزاى الٌلزسٕ أّالشزفْٕ أّ العولزٖ ازٖ العزٌج أّ
الومسز الوْخزْع لزَ ألزازا لزَ .كزرلك ي ٗمزْم ةالوشزازكج ازٖ اإلشزسا
العل٘ا األلازا لَ ّذلك دطت٘ما ً لالئحج الدزاظاح العل٘ا ةالكل٘ج
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العلوزٖ لزٔ طزالا الدزاظزاح

تمىم الكلٍت بتطبٍك العدٌد مه اإلجراءاث
لحفظ حمىق الملكٍت الفكرٌت والنشر ومه
أمثلت ذلك:
 التزام مكتبة الكمية بتصوير ما ال يزيد عن 03
صفحة من الكتاب العممي و 03صفحة من الرسائل
العممية واإلعالن عن ذلك بمكان واضح بالمكتبة
 برامج تشغيل  windowsمرخصة الستخدامها عمى
جميع أجهزة الحاسب اآللي بالكمية
 يتم تحويل جميع الكتب المعدة من قبل السادة
أعضاء هيئة التدريس لمطالب ,إلى كتب بأرقام إيداع
بالهيئة العامة لمكتاب .وكذلك تحويل جميع الكتيبات
الخاصة بالكمية إلي كتب بأرقام إيداع
 قامت لجنة التعامل مع المستفيدين باستطالع آراء
أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة واإلداريين
والطالب حول فاعمية اإلجراءات المتبعة لممحافظة عمى
حقوق الممكية الفكرية والنشر من خالل تصميم
استبانات عن إجراءات حماية البرامج والمصنفات
الفنية وكذلك إجراءات حماية حقوق التأليف والنشر.

 إلتددزام عضددو هيئددة التدددريس نحددو زمالئدد والتزامدد
تجددام البحددث العممددى والممكيددة الفكريددة وتجددام تعمدديم
أخالقيات ممارسة مهنة الطب البيطرى
oيحوي الميااق الئحة المساواة وعدم التمييز بالكمية
oيتضمن الميااق بنود خاصة بااللتزام بقوانين الممكية
الفكرية والنشر وحماية حقوق المؤلف

تمىم الكلٍت بتفعٍل الممارساث العادلت وااللتزام
بأخاللٍاث المهنت وعدم التمٍٍز ومه أمثلت ذلك:
 تعتمد سياسات القبول بالكمية عمى المساواة وعدم
التمييز بين جميع الطالب

 تفعيل لجنة أخالقيات البحث العممي
إعدداد المياداق األخالقدي لمكميدة ,وكدذا أخالقيدات المهندة
وتعمدديم نشددرم بجميددع األقسددام واإلدارات بالكميددة ,يشددتمل
الميااق األخالقى عمى عدة ممارسات:
 االلتزام نحو الطالب والكمية ونحو مهنة التدريس

لتقييم المتدرب أاناء التدريب
 أحقية جميع الطالب فى التقدم بالتماسات إلعادة رصد
درجات االمتحانات والبت فى هذم االلتماسات واعالم
المتقدم بااللتماس بنتيجة إعادة الرصد

تحرص الكلٍت على تصحٍح أٌت ممارساث
غٍر عادلت فىر اكتشافها ومه أمثلت ذلك:
 فحددص شددكاوى المددوظفين مددن توقيددع الجدزاءات عمدديهم
ورفع الجزاءات عنهم إن كان لهم حق فى ذلك

 المساواة فى فرص التعمم والتقويم حيث تتم المساواة  تصددددحيح درجدددددات الطدددددالب المتظممدددددين مدددددن درجدددددات
االمتحان العممى أو النظرى بعد فحص شكواهم
وعدم التمييز فى الجداول الدراسية لممحاضرات
والمعامل لجميع الطالب
 لدى جميع الطالب الفرصة لمقابمة اإلدارة العميا
لمكمية أو أعضاء هيئة التدريس فى أوقات ساعاتهم
المكتبية
 توافر نظام معمن لمدعم الطالبى
 إعداد مقياس التدرج لمتقييم فى االمتحانات الشفوية
واستخدام بطاقات االسئمة

تمىم الكلٍت بتحدٌد الممارساث األخاللٍت
والمهنٍت عه طرٌك الىسائل اَتٍت:

 إعداد توصيف لمتدريب الصيفى لمطالب واعداد مقياس

 أحقية جميع الطالب فى التقدم بالتماسات إلعادةرصد
درجات االمتحانات والبت فى هذم االلتماسات واعالم
المتقدم بااللتماس بنتيجة إعادة الرصد المتقدم
 أحقية جميع الطالب واإلداريين فى التقدم بشكاوى عن
طريق لجنة التعامل مع الشكاوى والمقترحات بوحدة
تقويم األداء وضمان الجودة أو من خالل وضعها فى
صناديق الشكاوى المنتشرة فى أنحاء متفرقة بالكمية.

تتجنب الكلٍت التعارض فً المصالح
ومه أمثلت ذلك: :
 يتم تمرير بيان عمي جميع أعضاء هيئة التدريس
باألقسام العممية لالستعالم عن وجود أقارب حتى
الدرجة الرابعة
 ال يسمح لعضو هيئة التدريس بالمشاركة في
اإلمتحان النظري أوالشفوي أو العممي في السنة أو
المقرر الموجود ل

أقارب ب  .كذلك ال يقوم

بالمشاركة فى اإلشراف العممى عمى طالب الدراسات
العميا األقارب ل وذلك تطبيقاً لالئحة الدراسات العميا
بالكمية

نبذة عن

تفعٍل الممارساث
األخاللٍت والمهنٍت
و حفظ حمىق
الملكٍت الفكرٌت
بكلٍت الطب البٍطري
جامعت لناة السىٌس
مع تحٍاث وحدة ضمان الجىدة
رئيس مجلس اإلدارة وعميد الكلية
أ.د /ربيع السيد صالح
مدير الوحدة
أ.د/هشام محمد السعيد إمام
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