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 بحقوق الملكية الفكرية والنشر  االلتزام 4/1/1
 (28)            قةنوو  يقةم الكليةة تتبة تبذل الكلية خطوات ملموسة لاللتزام بحقوق الملكيةة الككييةة حية  

كمةن قنمةت بداة ا  اليةة للمحنعلةة الة  حقةوق الملكيةة الككييةة وقة  تةم لحقوق الملكية الككييةة   8008لسوة 
 :99/3/8098بتنييخ ( 901)ااتمن هن ع  مجلس الكلية يقم 

   وقةة  قنمةةت الكليةةة بممةةل مجمواةةة مةة  ويا الممةةل بموةةوا  حمنيةةة حقةةوق الملكيةةة الككييةةة لكةةال مةة
 .وأاضنء هيئة الت ييس والهيئة الممنووة الهيئة اال ايية

  وزاةةت الكليةةة اسةةتبينونت الةة  ااضةةنء هيئةةة التةة ييس والهيئةةة الممنووةةة لمميعةةة عناليةةة االجةةياءات
 .الت  تتبمهن الكلية للمحنعلة ال  حقوق الملكية الككيية

 
 

 

 ضمان العدالة وعدم التمييز 4/2/1

حية  تةم ااة ا  الية   اإلوسةن يةز بةي  الطةالا واحتةيام حقةوق لضةمن  الم الةة واة م التم قوااة تطبق الكلية 

المن لةةةة والحين يةةةة واةةة م التمييةةةز بةةةي  ااضةةةنء هيئةةةة التةةة ييس والطةةةالا والمةةةنملي  حيةةة  اوهةةةن  تللممنيسةةةن

 .99/3/8098بتنييخ  901ممتم ة م  مجلس الكلية يقم 

الكلية ممتم ة ع  مجلةس الكليةة بي  االطياف المختلكة ع  تم اا ا  الية لضمن  ا م تمنيض المصنلح  -

 99/3/8098بتنييخ  901يقم 

جةةةياءات محةةة  ة ومملوةةةة ومطبقةةةة بنلكمةةةل لضةةةمن  الم الةةةة واةةة م التمييةةةز بةةةي  أاضةةةنء هيئةةةة  توجةةة  قوااةةة  وات

  -: الت ييس وممنوويهم والطالا بنإلضنعة إل  المنملي  بنلكلية  وتتمثل تلك اإلجياءات ع 

  تةةم ااةة ا  وثيقةةة لسينسةةة الكليةةة عةة  توزيةة  اابةةنء الممةةل الةة  بنلوسةةبة ضاضةةنء هيئةةة التةة ييس

 99/3/8098بتنييخ  901المواي  البشيية ممتم ة م  مجلس الكلية يقم 
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  الةة  المةةواي  تةةم ااةة ا  وثيقةةة لسينسةةنت الكليةةة عةة  توزيةة  اابةةنء الممةةل بنلوسةةبة للهيئةةة اال اييةةة

ثيقةةةة ممةةةنييي ا اء القيةةةن ات اال اييةةةة البشةةةيية ووثيقةةةة سينسةةةة الكليةةةة لةةةيبط الحةةةواعز بنإلوتةةةن  وو 

 99/3/8098بتنييخ  901والمنملي  وكلهم ممتم ي  ع  مجلس الكلية يقم 

  بنلوسبة للطالا تمتم  الكلية ع  المقنم االول ال  الالئحة ال اخلية لهن ولك  يوج  ا ة طيق

يةيم الطةالا وهة  الية لضمن  ا الةة تق هنمولضمن  الم الة وا م التمييز بي  الطالا بنلكلية 

وطييقةةة التمنمةةل مةة  وتةةنئ  الطةةالا  91/1/8090بتةةنييخ  13ممتمةة ة مةة  مجلةةس الكليةةة يقةةم 

 وتوصيف االمتحنونت السووية 

 

 

 :ممارسات أخالقيات المهنة 4/4/1

  بتةنييخ (14)بمجلةس الكليةة يقةم  ممتمة يوج  بنلكلية  ليةل لممنيسةة أخالقيةنت المهوةة 
 (1-4مرفق )                                            :   94/7/8090

  88/99/8090  التمييض وق  تم ااتمن ه بتنييخكمن يوج  بنلكلية  ليل أخالقينت مهوة 

 (2-4مرفق )

 والطالا  واضقسنم اإل اييةهيئة الت ييس  أاضنءالى جمي   ي تم وشي ال ليل 

  تم التحويةل الة  الشةئو  القنووويةة يةوع  حنلة ا م االلتزام بأخالقينت المهوة بنلوسبة لمجتم  الكليةة
 المولمة للممل طبقن للقواوي  والقواا  أو مجنلس التأ يا

  ن االلكتيووةةة  هةةةالةةة  موقمتتحةةةيل الكليةةةة المصةةة اقية عةةة  المملومةةةنت الموشةةةوية اةةة  الكليةةةة و   
www.mans.edu.eg/facnur/arabic   حي  تكو  وح ة التمليم االلكتيوو  ه  المسئولة ا

إضةنعة . الممويةة اضطةيافالت  يتم توزيمهن ال  جمية   والبيوشوي الملصقنتأو ا  طييق الوشي 
بمةة  ااتمن هةةن إال يةةتم وشةةيهن  ذلةةك عةةد  مملةةم المملومةةنت الموشةةوية مثةةل ايليةةنت والممةةنييي ال إلةةى

 .وتوثيقهن 
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