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 والنقل البحرى ااألكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجي                 
 كلية الهندسة والتكنولوجيا                              
 الخامس عشرمحضر االجتماع                              
 للجنة االستشارية للصناعة                              

                   INDUSTRIAL ADVISORY COMMITTEE        
 

 23/12/2010الخميس :                      التاريخ
 ظهرًا 13.30صباحًا إلى  11.00:                          التوقيت

 بمبنى كلية الهندسة و التكنولوجياقاعة المؤتمرات بالدور الثالث :     المكان            
  احد معايير التعليم الهندسى الحديث ومردوده على الصناعه"   اخالقيات المهنه"  :   موضوع الندوة 

Ethics in Engineering Education and it’s Impact on Industry 

 

 
 
 
 
 
 
 :  من الصناعة)  أ (

 

 ةالوظيف االسم م

1 
 / السيد المهندس 

 أسـامة الجناينـي 
 رئيس مجلس اإلدارة والعضو المنتدب

 قير  ابو –كة اإلسكندرية لألسمدة لشر

2 
 /السيد الدكتورالمهندس

 محمـود عيــسى       
 رئيس مجلس إدارة 

 المعهد القومي للجودة 

3 
 / السيد المهندس 

 محمد محمود العربي
 رئيس مجلس اإلدارة والعضو المنتدب

   لشركة النيل العامة للطرق والكباري

 / السيد المهندس  4
 يممـدوح حسـن

 رئيس مجلس إدارة شركة أليكس ستيل للصناعة
 ووكيل لجنة الصناعة بمجلس الشعب 

5 
 / السيد الدكتور المهندس 
 إسماعــيل العادلـي

 رئيس مجلس إدارة
 المكتب االستشاري اإلفريقي 

6 
 / المهندس  الدكتور

 رئيس مجلس االدارة والعضو المنتدب  يسرى المهداوى
 لالستيرين الشركة المصريه)السابق(

 
 

7 
 / االستاذ الدكتور

 رئيس المعهد القومى لبحوث االلكترونيات محمد سعد الشريف 

8 
 / السيد المهندس 

 حـسن زكـي
 ادارة رئيس مجلس 

 شركة تك للهندسة والمقاوالت 

 الحاضرون



Dean Office S.N.        2page     محضر االجتماع الخامس عشر                                                   

9 
 / السيد المهندس 

 جابـر متولـي مرسـي
رئ��يس قط��اع تش��غيل وص��يانة وتنفي��ذ اإلس��كندرية والوج��ه     

 )األسبق(ي البحر
 الشركة المصرية لالتصاالت 

10 
 / السيد المهندس 

 محمد توفيق نصـر
 )السابق( رئيس هيئة اللويدز بمصر ودول شمال أفريقيا

   (Lloyds Register)هيئة اللويدز 

11 
 /السيد المهندس

 عبد العزيز خضير       
Asset  Integrity Manager  

س�الة الغ�از الطبيع�ي    الشركة المصرية لتشغيل مش�روعات إ 
(ELNG)  

12 
 / السيد المهندس 

0Bحـمدي أبـو هيبـه 
 مدير العقود والمشتريات والمخازن والدعم اللوجستي

الغ���از الطبيع���ي   لتش���غيل مش���روعات  الش���ركة المص���رية  
(ELNG) 

13 
 /السيد المهندس

 شريف هـدارة       
 نائب رئيس مجلس اإلدارة والعضو المنتدب

 األلمانية للمضخات  الشركة المصرية 

14 
 / السيد المهندس 

  ندير محمد محفوظ
 قطاع ومدير فرع االسكندريه وشمال الدلتا رئيس 

 )عثمان احمد عثمان (شركة المقاولون العرب

15 
 / السيد المهندس 

 رئيس مجلس إدارة شركة إنكون للحلول المتكاملة   أحـمد محمد الفولـي

16 
 / السيد الكيميائي 

 عماد سعد          
 رئيس مجلس اإلدارة والعضو المنتدب نائبًا عن 

 )سـيدبك(شركة سيدي كرير للبتروكيماويات 

17 
 / السيد المهندس 

 جمال عبدالعاطى حسنين
 رئيس مجلس ادارة

 )مصر-جليكوم(الشركة اليابانيه لالتصاالت 

18 
 / السيد المهندس 

  طارق عبدالجليل
 ناطق االسكندريه نائبًا عن رئيس قطاعات م

  الشركة المصريه لالتصاالت 

19 
 /السيد المهندس

 عالء الدين عباس محمد       
 مدير عام 

 االسكندريه  -مكتب االستشارى للهندسة الميكانيكيةال

20 
 / السيد المهندس

 حامد حامد محرم            
 نائب رئيس مجلس االدارة للمشروعات 

 PMSيه شركة خدمات البترول البحر
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 :مجلس الكلية ) ب(

 

 عميد كلية الهندسة والتكنولوجيا السيد عزيز عزت/ د.أ )1
 للدراسات العليا والبحوث وكيل الكليه محمد سعد رسالن./ د.أ )2
 لشئون التعليموكيل الكلية   مصطفى حسين./ د.أ )3
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 وكيل الكلية لخدمة المجتمع  محمود أبو زيـد./ د.أ )4
 العميد لشئون ضمان الجودةمساعد   علي الدرويش./ د.أ )5
 لعالقات الدولـيةلمساعد العميد   ياسـر جابـر./ د.أ )6
 مساعد العميد للدراسات العليا والبحوث  أحمد لطفى./ د.أ )7
 مساعد العميد للشئون الفنيـة إيهاب القصاص./ د.أ )8
 مساعد العميد لشئون البيئة وخدمة المجتمع عبدالباعث محمد. د.أ )9

 ئيس قسم الهندسة المعمارية والتصميم البيئىر  عباس يحيى . / د.أ )10
 تصاالتعن رئيس قسم هندسة اإللكترونيات واإل نائبًا رشدى عبدالرسول . د.أ )11
  رئيس قسم الهندسة الميكانيكية أحمد فاروق الصفطي./ د.أ )12
  عن رئيس قسم الهندسة الكهربائيه والتحكم نائبًا  حمدى عاشور . د.أ )13
 )باإلنابة( سم الهندسة البحريـةرئيس ق عمرو علي حسـن./ د  )14
  )باإلنابة(رئيس قسم هندسة الحاسب  محمد سعيد ابو النصر/ .د )15
 )باإلنابة( رئيس قسم الهندسـة الصناعيـة  خالد الكيالنى./ د )16
 نائبًا عن رئيس قسم هندسة التشييد والبناء  نبيل االشقر  /.د )17

 
 :األساتذة الزائرون بالكلية) ج  ( 

  رشـدي حـمودة/ د.أ )2(   سابصادق ك/ د.أ )1(
 محمد جمعه./ د.أ) 4(  محمد عباس قطب/ د.أ )3(

 
 
 
 
 
 
 
 

 الندوةموضوع 
 

 "أخالقيات المهنه " 
 التعليم الهندسى الحديث ومردودة على الصناعه  أحد معايير

Ethics in Engineering Education and it’s 
Impact on Industry 

 

 :اإلجراءات
 .ة أعضاء اللجنة وصول الساد . 1
واشار الى ان الكلية تبحث عن حيث رحب بالساده الحضور كلية العميد ...  عزيز عزت / األستاذ الدكتوركلمة . 2

التميز دائما حيث حصلت الكلية على اعتماد هيئات دولية لشهاداتها مثل هيئة المعاهد المهنيه الهندسيه البريطانيه 
كذلك تقدمت الكلية للحصول على اعتماد الهيئة االمريكيه للهندسه الحالى العام وجرى تجديد هذا االعتماد 

وحضرت لجان من هذه الهيئة لزيارة الكلية وفحص المستندات المطلوبه لالعتماد وكذلك   (ABET)والتكنولوجيا 
على إعتماد  للحصولالوقوف على حالة المعامل والورش والمكتبات وخالفة وحاليا تقوم الكلية باالعداد للتقدم 
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المجلس االعلى للجامعات المصريه  تحت مظلة واضاف اننا نعمل ) نقاء(ه التعليم واالعتماد الهيئة القوميه لجود
 .حيث ان جميع شهاداتنا معادلة من المجلس

دا ، الجامعات االجنبيه فى الواليات المتحده االمريكيه وانجلترا وكنعدد من  كما اشار الى اتفاقيات التعاون مع  
 .حيث تم توقيع مذكرات تفاهم مع هذه الجامعات لثقتها فى النظام التعليمى بالكلية 

 

لساده بالترحيب با ليه للدراسات العليا والبحوث حيث قام وكيل الك..  محمد سعد رسالن/ االستاذ الدكتور كلمة  . 3
ة مميزة من رجال الصناعه والتى التى تضم فى عضويتها نخبلك الترحيب باالعضاء الجدد للجنة الحضور وكذ
آراء وتوصيات يتم تفعيلها لمصلحة العملية التعليميه كما  يه و يتمخص عن اجتماعاتهاائز التعليم بالكلتعتبر احد رك

ها ياوضح ان الكلية هى الوحيده فى الشرق االوسط التى حصلت على اعتماد هيئات دوليه مما يعطى تميزًا لخريج
حيث  الحديثه للعمليه التعليميههو احد المعايير  "اخالقيات المهنه "ان موضوع اشار الى وكذلكفى سوق العمل 

او  االقتباس من االخرين دون الرجوع  ظهر على السطح فى السنوات االخيرة اعمال تنافى اخالقيات المهنه مثل 
ه منذ اسبوعين عن النزاهه العلميه فى البحوث وكذلك تحدث عن المؤتمر الذى عقد بالجامعه االمريكي اليهماالشارة 

 /للسيد الدكتورالى المقاله التى نشرت بجريده االهرام  ومدى المخاطر التى تؤدى الى عدم التحلى بها وكذلك 
 .عن االلقاب العلميه التى يدعيها البعض دون الحصول عليها  رئيس المعهد القومى للجوده  محمود عيسى

 
 

 
وتتلخص ، محاضرة الندوة  ىحمدى علوان/ االستاذ الدكتور بتقديم  عزيز عزت/ االستاذ الدكتور قام . 4

 :)مع المحضر يحتوى على المحاضرة  CDمرفق (المحاضرة فى النقاط التاليه 
 
التطبيق والبحث ت والسياسات والمردود المرغوب فى تعريف االخالقيات الهندسيه وهى دراسة اتخاذ القرارا -أ

 .الهندسى 
 يه عندما يؤدون واجبات مهنتهمتعاملوا مع االمان والصحه والرفاهسين سوف يالمهند -ب

 .يظهر بسببها مشاكل معظم التكنولوجيا لها تفسير ثنائى حيث ينتج عنها فوائد و -جـ 
 مخاطر التكنولوجيا يجب اال تغطى على فوائدها  -د

 -:دراسة اخالقيات المهنه تهدف عمومًا الى اآلتى  -هـ
 لمهارات بصفه عامهتحسين ا* 
 تقويه الثقه فى حل الصعوبات * 

 :مسئوليات المهندسين  -و
 ان يكون أمينًا  -

 نب المشاكل والصعوبات ويعمل بثقهيتعامل بصورة مهنيه وامنيه مع كل العاملين واصحاب االعمال ويتج -
 .يحمى البيئة  -
 ”Codes of Ethics“ود اخالقيات المهنهك - ز

ت وتلعب كودا يات المهندسين كما تراها المهنه والتى تمثل بواسطة المجتمع المهنى ينص هذا الكود على مسئول
 : اهمها اخالقيات المهنه عده ادوار 

 خدمة وحماية العامه -
 االمداد بالنصح واالرشاد -
 المساهمه فى التعليم   -
 مساندة  زمالء المهنه   -
 ذا سيزيد الشك فى المهنه عمومًاعندما ال تؤخذ كودات اخالق المهنه بالجديه فان ه-ح
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 "اخالق المهنه"احد اساسيات المحافظه على حقوق االنسان واحترامها   -ط
 المسئولية  و تحمل العمل الجماعى والذى يؤدى الى الوالء للمؤسسة  -ي
 .حفظ اسرار العمل  وعدم تعارض المصالح مهم جدا فى مهنة الهندسة   -ك
 حقوق المهندسين   -ل
 .عمال االستشاريه التى يقوم بها المهندسون واعمال الخبراء فى المنازعات اال  -م
 التعاون الدولى لنقل التكنولوجيا المتقدمه لدول العالم الثالث وماينتج عنة من فوائد نتيجة تقاسم الثروة  -ن

 قيه الحاسب واالنترنت اصبح العمود الفقرى للمجتمع ويجب ان يلتزم مستخدميهم بقواعد اخال -س
 وباحترام خصوصيه االخرين فى نقل المعلومات وتحليلها 

 .المشاركه فى المسئولية والتحكم فى التكنولوجيا  -ع
على القياده  سهمالعضائها ولكن كذلك عليها تدري دور النقابات المهنيه اكثر من مجرد تطوير المعرفه -ف

 .الحكيمة المبنيه على اسس اخالقيه 
 

 
 
 
 

 : المنـاقشات
 

  اسامه الجناينى /السيد المهندسافتتح المناقشه  -1
والتى القت الضوء على موضوع اخالقيات  حمدى علوانى/  القاها االستاذ الدكتورحيث اثنى على المحاضرة التى 

يشارك فيه والمهنه فى الهندسه واقترح سيادته عقد مؤتمر عن هذا الموضوع يكون عنوانه نفس عنوان المحاضرة 
واشار سيادته الى ان  واالدارةالجامعات ويدعى اليه عناصر متخصصه فى علم النفس الصناعى  والصناعه 

تالحظ ان الخريج يتلقى دراسات كثيرة ويتصرف فى حيث للتمسك بها  جميعًا االخالقيات فى مهنه الهندسه نسعى
 .والء عدد كبير من المهندسين و ذكر سيادته ان الصناعه تعانى من غياب ، االحيان عكس ماتعلمه بعض 

 

 محمود عيسى/ مهندسالدكتور الالسيد تحدث  -2
اسامه الجناينى فى عقد / حمدى علوانى على محاضرته وأيد دعوة السيد المهندس / االستاذ الدكتور الذى شكر  

ر انه يجب ان تكون اهم من قدرة الشخص فى مهنته وذك اخالقيات المهنه واشار الى ان اخالقيات المهنهمؤتمر عن 
ى مثاال لما يحدث فى اوروبا من االجتماعى وبين اخالقيات المهنه واعطالبعد هناك عالقه وثيقه بين البعد الدينى و

واشار الى ان منح شهادات االيزو تعتمد على التزام المؤسسه  عمومًا االخالقياتوب االلتزام باخالقيات المهنه
 . بالتطبيق الفعلى وليس بالشهادات

 

 نصر محمد توفيق/ للسيد المهندس اعطيت الكلمة  -3
ثقافه على ظهر  60حيث شرح سيادته بعض االمثله فى المجال البحرى وذكر ان هناك ثقافات مختلفه تصل الى  

فصل فى كل ماده فى صورة خالقيات ماده تدرس منعزله ل هل االوتساء وثقافاتهم مختلفهالمركب الواحد للركاب 
 .طالب الجامعى وذكر سيادته ان التقنين ليس كاٍف ولكن االخالقيات تكمله يدرسها ال

 

  عبدالعزيز خضير/ السيد المهندستحدث  -4
شهور واقترح تشكيل  ةطلب عقد هذه اللجنة كل ثالثووذكر سيادته ان هذا الحدث فى غاية االهميه لتالقى الخبرات 

ار الطيبه بالكليه من االخب واثنى سيادته على د فى محاضر االجتماعاتلجنة منبثقه لمتابعه تنفيذ االقتراحات التى تر
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كذلك ضرورة عمل احتفاليه عن حصول الكلية على من المؤسسات الدوليه واقترح  االعتمادات حيث منحها 
 .االعتمادات الدوليه 

 
 
 
  اسماعيل العادلى/ للسيد الدكتور مهندساعطيت الكلية  -5

وكذا ايد اقتراح السيد  مؤتمر عن اخالقيات المهنهبعقد ينى اسامه الجنا/ تراح السيد المهندسحيث اكد سيادته على اق
عبدالعزيز خضير بعمل احتفاليه بالحصول على االعتمادات من المؤسسات الدوليه واشار كذلك الى / المهندس 

  .فى كل المهن وطلب ان يتم تعليم االخالقيات للجميع  عمومًا خالقياتاالالتدهور الحادث فى 
 

  حسن زكى/ السيد المهندستحدث  -6
مؤتمر يعرض فيه موضوع االخالقيات بشكل عام  لعقداسامه الجناينى / السيد المهندسوضم صوته الى صوت 

 اهميهحيه الماديه فقط واشار الى وذلك لوجود عدم والء للمهندس لمكان عمله ونظرة اغلب المهندسين الى النا
 . ت للحد من مثل هذه التصرفات دراسة االخالقيا

 

 جابر متولى/ السيد المهندستحدث  -7
فى الجامعات حتى  ويجب تعميم هذا الموضوع عند كل الناس  موضوعا مهماهذه المحاضرة مست ان  وذكر 

 .يساهم فى اصالح المجتمع واوضح ان دور االدارة العليا فى التركيز على هذا الموضوع هام جدا 
 

  حمدى ابو هيبه/ للسيد المهندس كلمه اعطيت ال -8
اذا صلح " واشار الى المقوله  ةمهمه جدا فى تكوين اخالقيات الى ان النشأه االساسيه للطالبسيادته  حيث ذكر

 " الراعى صلحت الرعيه 
افيه التى ، حيث انهم بمثابة قدوة له واعطى مثاًال للشف نبه الى اهميه الرؤساء بالنسبه للمهندس حديث التخرجكما 
 .التعيين لوظيفة فى شركتة ومدى تأثير ذلك على سلوك المهندس الذى يتم تعيينه  بها يتم

 

  طارق عبدالجليل/ المهندس تحدث  -9
حل التعليم المختلفه اال بعض االجتهادات القليله التى تتعرض لهذا حيث ذكر اننا نهمل تعليم االخالقيات فى مرا

 .تسلم للمهندس عند تعيينه ةركات ليكون لديها كتيب عن اخالقيات المهنووجه دعوة الى الشالموضوع 
 

 العربىمحمود  محمد / السيد المهندس تحدث  – 10
لعقد مؤتمر عن اخالقيات المهنه وطلب ان اسامه الجناينى  /االمهندسالسيد  حيث ضم سيادته صوته الى صوت 

  .محضر االجتماع اعضاء اللجنة مع توزيع المحاضرة على الساده  يتم 
 
 

  عماد سعد/ لكيميائى ا للسيد اعطيت الكلمة -11
من تفعيلها واشار الى ان التمسك بالقيم االخالقيه والدينيه تؤثر والبد  جدًا ةحيث ذكر سيادتة ان فكرة المؤتمر جيد 

 ." اخالقيات المهنه"ايجابيًا فى 
 

  محمد سعد الشريف/ االستاذ الدكتورتحدث السيد  -12
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بهذه الكوكبه من رجال الصناعه واقترح سيادته ان تكون هناك وسيله اليكترونيه وموقع للتواصل بين  حيث اشاد 
اعضاء اللجنة يضاف الى محاضر اللجنة واوصى بتبادل البريد االلكترونى ، واشار سيادته الى ان اكاديميه البحث 

 .ليم والبحث العلمى العلمى تضم مجالس نوعيه احدها خاص باخالقيات مهنه التع
 

  جمال عبدالعاطى/ للسيد المهندس اعطيت الكلمة  -13
الكلية على دعوتة لالنضمام الى اللجنة االستشاريه للصناعه واقترح سيادته ضرورة وجود آلية لربط شكر حيث  

 .استاذ الجامعه بالصناعه من حيث اعمال االستشارات للمشروعات المختلفه 
 

  يسرى المهداوى/مهندس الدكتورالتحدث السيد  -14
ه يجب تشكيل مجلس الدارة ومتابعة تنفيذ حمدى علوانى واشار سيادته الى ان/ الدكتور حيث شكر الكلية واالستاذ 

 . باننا يجب ان نتفائل بالمستقبل الذى يحمل كثير من الخير لهذا الوطنواضاف سيادته " اخالقيات المهنه"كود 
 

  شريف هدارة/ د المهندس للسياعطيت الكلمة  -15
حيث اشار الى ان المؤتمر المقترح له جوانب كثيرة ويجب االعداد له جيدًا وذلك إلحياء القيم واضاف انه يجب  

 عمل الصواب وتجنب الخطأ الن هذا هو اساس االخالقيات عمومًا واخالقيات المهنه خصوصًا تعليم الطالب 
 .دسين فى حالة الخطأآلية لحماية المهن وضعواقترح سيادته 

 

  عالء عباس/ المهندس  السيد تحدث -16
بعض  ل عن كيفية تطبيق اخالقيات المهنه علىعقد المؤتمر ذا اهميه قصوى وتساء حيث اوضح سيادته ان 

 .على االنسان الصناعات ذات االثار السلبيه 
 

  حامد حامد محرم/ السيد المهندس تحدث  -17
 ." اخالقيات المهنه" رة عقد المؤتمر الذى يتناول موضوع حيث اكد سيادته على ضرو 
 
 
 
 

  احمد الفولى/ للسيد المهندس اعطيت الكلمة  -18
الء المهندس فى و عدم انه توجد مشكلة كبيرة تتعرض لها الصناعه فى الخريج وهى اشار سيادته الىحيث 

نشأه التى توفر له الخبرة واكد سيادته ان موضوع التى بدورها تقوم بإعداده وتدريبه وتنشأته الالشركات الصغيرة 
 .اخالقيات المهنه من الموضوعات المهمه جدًا وايد فكرة عقد مؤتمر لمناقشة الجوانب الكثيرة للموضوع

 

  ممدوح حسنى/ السيد المهندس تحدث  -19
لكل مهنه تشريع يركز  حمدى علوانى على المحاضرة واقترح ان يكون هناك/ سيادتة االستاذ الدكتور حيث شكر  

يجب و تشمل المهندس واالدارى والعامل ألى عمل فنى ان الطاقه البشريه  على اخالقيات المهنه واشار سيادته الى
ل سيادته عن امكانية دخول االكاديميه فى مجال التعليم الفنى التى تركز م بتعليمهم اخالقيات المهنه وتساءان نهت

 .ودعمه  الدوله جهودها االن لتطويرة
 

 ابراهيم اسماعيل/ السيد المحاسب قام  -20
وعضو اللجنة بارسال مشاركة فى مناقشات اللجنة بالبريد االلكترونى  يدوح رئيس مجلس ادارة مجموعة شركات 

- :حيث لم يتكمن من الحضور ويمكن تلخيص رسالة سيادته فى االتى 
 ى بناء الصناعه المصريهد االعمده االستراتيجيه فالتعليم الهندسى يشكل أح 



Dean Office S.N.        8page     محضر االجتماع الخامس عشر                                                   

ونظرا الهميه ربط المناهج وطرق التعليم بالواقع العملى حتى يتحقق المردود منه يجب ان يتم اعاده النظر فى 
 كيفيه تحقيق هذا الربط ، سواء من ناحية التكنولوجيا الحديثه او اخالقيات العمل المهنى 

ى الذى يجب ان يقوم به كل فرد يشارك بالعمل فى مسيرة وترتبط اخالقيات المهنه فى اى مجال بالدور المجتمع
 .حياتة العملية 

سس الجوده ودقة االداء يعتبرا ركيزيتين ان التركيز على مراعاه افى مجال الصناعه والتعليم المهنى ف الخبرةومن 
ر من بينهما هنا تشتمل على عده عناصريئستين لهما اكبر تأثير على نوعيه وقيمة اى منتج صناعى والجوده 

ادارة الوقت بكفاءة وامانه ومراعاة الدقه فى  هوالتصنيع واالداء ، ولكنة اهم عنصر  طرق المعرفه وااللمام باحدث
ًا او تعتمد بالدرجة االولى على اخالقيات المؤدى سواء كان مهندسصر من مراحل االداء وكل هذه العنامرحلة  كل
لذا ومن هذا المنبر االخالقيات وبين اساسيات المهنه،  لمبكرة بالربط بين هذهتم تعليمة وتدريبه فى المراحل ا فنيًا

" اخالقيات المهنه"بالتاكيد على اهمية تدريس  فإنة يضم صوتة الى مبادرة الكلية )اللجنة االستشاريه للصناعه(
جنى جميعًا ثمار نهضة من المناهج كأحد معايير التعليم الهندسى الحديث وحتى نات الهندسة حتى تصبح جزء بكلي

 .صناعية حقيقيه تعود ببلدنا الحبيب الى عصر االزدهار والنمو 
 
 
 
 

  محمود عيسى/ السيد الدكتور مهندسعلق  -21
 .حيث ذكر ان االخالقيات العامه ليست ضمانًاكما هو مطلوب فى اخالقيات المهنه 

 

  حمدى علوانى/ االستاذ الدكتوراضاف  -22
تعارض بين الجامعه والصناعه حيث ان استاذ الجامعه يحتاج الى الجزء التطبيقى وعلية زرع ليس هناك  ةعلى ان

 ها دور فعال فى هذا االمر ل يجب ان يكون  ، كما اشار سيادته على ان النقاباتاخالقيات المهنه فى طالبه 
 

 عزيز عزت/ االستاذ الدكتور وفى النهايه قام  -23
ر للساده الحضور فى المناقشات التى ادت الى فهم وتوضيح موضوع اخالقيات المهنه بتقديم خالص الشكر والتقدي 

فى السنوات النهائيه  اقترح ان يتم تدريس هذا الموضوع كأداه البد من االلتزام بها حتى نرتقى بالمهندس الخريج و
 .سات الصناعيه المؤس لتشملاخالقيات المهنه  دراسه وطالب بان يتم توسيع دائرةللتعليم الهندسى 

 

 :الصهــالخ
- :من استعراض المحاضرة التى تم القاءها فى الندوة ومن المناقشات التى اعقبتها نستخلص االتى  

 
لطلبة الكلية فى السنوات النهائيه والتركيز على توعية الطالب " اخالقيات المهنه"تفعيل اقتراح تدريس مقرر  )1(

اليهم والتحلى باالمانه العلمية وتعليمهم حقوقهم وواجباتهم وبث مخاطر االقتباس من االخرين دون الرجوع 
 .روح الوالء للمؤسسه التى يعمل بها الطالب

 
التوصيه بعقد مؤتمر بالكلية يتم االعداد له جيدا ويشارك فيه الجامعات والصناعه ويدعى اليه متخصصين فى  )2(

 .علم النفس الصناعى واالدارة 
 

 اللجنة كل ثالثة شهور بدًال من ستة اشهر  دراسة المقترح بعقد اجتماع )3(
 

 .تفعيل التواصل بين اعضاء اللجنة عن طريق البريد االلكترونى للتغلب على طول المده بين اجتماعات اللجنة  )4(
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" اخالقيات المهنه"الى تعليمهم عليم مستمر العضاءها باالضافه المهنيه للقيام بدورها فى تقديم تحث النقابات  )5(
 .له كٍل فى مجا

 
 


	( أ ) من الصناعة :
	حـمدي أبـو هيبـه

