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وثيقة املامرسات وأخالقيات املهنة
أ ًول :تعريف أخالقيات املهنة
ساســـا لســـلو أدـــراد املهنـــة املســـ تحبت يتعهـــدون ابللـــاا بـــه فا ً ـــا عـــىل مســـ توى همنـــهتمت بو ـــفها جـــ ًءا مـــ
ىه معـــايري تعـــد أ ً
مل
الخــالق العامــةت وتمتــب بتواهــا حنــو املهنــةت مســدندىف ىف ذ إ اا املصــادر ادلينيــة وا متعيــة والفلســفية ويقتصــادية والس ياســ ية
والبيئة التنظيية الىت يعمل دهيا الفرد.

اثن ًيا :أخالقيات همنة التدري
أعضــاء هيئــة التـــدري والهيئــة املعاونـــة مه أمه عامــل ىف العمليـــة التعلييــة التدريســ يةت وعـــىل إ يتطلــب ىف عضـــو هيئــة التـــدري
والهيئــة املعاونــة مجموعــة م ـ الخالقيــاتا ماــا مــا يتعل ـ ابملهنــةت وماــا مــا يتعل ـ ابل صــيةت وماــا أخالقيــات عامــة وتعتــأ أخــالق
همنــة التــدري أك ـ أورىف وأميــه ت مقارنــة ابمله ـ الخــرىت نــا ءــدف اليــه م ـ بنــاء صــية ال ســانت ب بعادهــا اخملتلفــةت دضـ ًـال ع ـ
أمية ادلور اذلى يؤديه عضو هيئة التدري والهيئة املعاونة م تربية الجيال املتعاقبة وتعليهم.

اثلث ًا :املس ئوليات الخالقية الىت عىل عضو هيئة التدري والهيئة املعاونة
م أمه املس ئوليات الخالقية الىت عىل عضو هيئة التدري والهيئة املعاونة مراعاءا ما يىل:
 دمع الثقة بينه وبني الطالب م خالل اشرتاكهم ىف وضع قواعد حلجرات ادلراسة والنظا هبا. توجيه الطالبت ومعاونهتم ىف حل م الكءم ال صية. ال تفاظ ابلرسار الىت يبوح هبا الطالب اليه. -احرتا

صية الطالب وقدراءم.

 احرتا ال مالء والتوا ل معهم جيدً ا. يلاا بقواعد العمل السائدة. بذل الهد امللحوظا لتفجري طاقات الطالبت دون متيب. احرتا الماكانت واملوارد املتاحةت وترش يد اس تخداهما. احلرص عىل اس تخدا لغه همذبه مع طالبه وزمالئه. يهامت نظهرىفت دون مبالغه. تقدمي منو ج حيتذى به ىف الولء للوط . احرتا قوق الآخري . التحيل ابلمانة العلمية واملعلوماتية. احرتا قوانني امللكية العامة. الدسامحت واحرتا أآراء الآخري ومعتقداءم. مراعاة التوازن بني مصلحة الفرد و احل الوط . التحمك ىف النف وتقيمي اذلات. -الزنوع اا التقد ويرتقاءت و ب التفوق والزنعة اا التطور.
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 القدرة عىل العمل مع دري . الرغبه ىف الن اطت ويس متتاع ابلعمل ىف أوقات الفراغ. ال ساس ابملس ئولية جتاىف البيئه بلك مكوانءا وكياانءا احلية واملادية. التناد الرشيف ويبتعاد ع الساليب غري السويةت بقصد الكسب والتفوق. -احلرية مع حتمل املس ئولية.

راب ًعا :أخالقيات املهنة ىف جمال التعلمي
ان همنــة التــدري لس ـ تل مم ـ ميارســها اقمتس ـ ب خالقيــات املهنــةت اذلى يؤكــد عــىل أورة أن يك ـون عضــو هيئــة التــدري والهيئــة
املعاونة عىل خل ت وأن يتصف ابلصفات امحليدىفت الىت تؤههلت بل ولساعدىف ىف ممارسة معهل بنجاح.
وأمه الصــفات الــىت ينبغــي أن يتصــف هبــا عضــو هيئــة التــدري والهيئــة املعاونــةت ودقً ـا لخالقيــات همنــة التــدري ت وىه أوري ـة لن
كبريا ىف الطالبا أنه القادر عىل الت ثري دهيم بصورىف مبارشة وغري مبارشةت وم هذىف الصفات مايىل:
صيته تؤثر ت ًثريا ً
 -0القدوة احلس نة.
يســـ تطيع عضـــو هيئـــة التـــدري والهيئـــة املعاونـــة الكـــفء أن يغـــرس روح املســـ ئولية واملثـــابرة ىف نفـــوس الطـــالبت عـــ
طري القدوة احلس نة وحني يترصف سلو عضو هيئة التدري والهيئة املعاونة ابلزناهةا تنعك سلوكياته علهيم.
 -3الصأ
التــدري همنــة مضــنيةت ت ـؤثر ىف الهــاز العص ـ لعضــو هيئــة التــدري ومعــاونهيمت وتعــد ســالمة الصــحة الســدية متطل ًب ـا
أساس ـ ًيا م ـ متطلبــات املهنــة .وذلا جيــب أن يكــون عضــو هيئــة التــدري ومعاونيــه متص ـ ًفا ابلصــأ والــدل وقــوة ي ــامتلت
وعليه أن يصأ عىل الطالب اذلي يعتأمه ىف بعض ال يان مثريون للم اذ.
 -2المانة والخالص
 -4التعاون
 -5ينضباط الو يفي
 -6القيادة والعالقات ال سانية

خامسا :ميثاق أخاليق للعاملني ىف همنة التعلمي
ً
أعــدت املنظمــة العربيــه للرتبي ـة والثقادــة والعلــو ت ابلتعــاون مــع املنظمــة الســالمية للرتبي ـة والثقادــة والعلــو ت ميثاقً ـا أخالقيً ـا للعــاملني ىف
همنــة التعلــمي ويعــد هــذا امليثــاق وثيقــه عهــد تتضــم قواعــد ومبــاد همني ـة وأخالقي ـةت لواجبــات العــاملني ىف همنــة التعلــمي و قــوقهم .أمه
ما جاء ىف هذا امليثاق.
أ -واجبات عضو هيئة التدري والهيئة املعاونة حنو همنهتم
 -0الاامه بفلسفة النظا التعليي وأهداده وس ياس ته واسرتاتيجيته وخططه وبراجمهت وامل اركة ىف حتقيقها.
 -3اعــاازىف نهنتهتومتســكه ب هــدادهات وتعبــريىف عــ بــه وولئــه لهــات وحتمــهل أعباهئــات واتقا ــا وجتديــدهات ومتســكه ب خالقياءــا
والعمل عىل يرتقاء هبا.
 -2اعتبارىف التعلمي قًا وواج ًبا عىل ذ درد.
 -4ترغيبه للآخري ىف العمل نهنة التدري ت و ر ه عىل يرتقاء هبا.
 -5تطبي سلوكيات املهنةت ولس امي الصأ واحل والعدل وينضباط ويت ان ينفعاا واحملادظة عىل أرسارها.
 -6اسهامه ب لك اجيايب ىف أ طة املنظامت املهنية اخملتلفة.
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 -7تفرغه ملهنتهت و ر ه عىل احرتا النظا ت وتقدير قية الوقت.
 -8ادراكه أمية البحث ىف تطوير العملية التعليية والعمل عىل السها ديه.
 -9سعيه اا أن تكون اللكية بيئة حمببة للآخري .
 -01متسكه نبدأ ال اةل والتجديد ىف اطه التدرييس.
ب -واجبات عضو هيئة التدري والهيئة املعاونة حنو الطالب.
ــاا برتاهثـــا وقيهـــا ال ـــيهلا تن ـــ ته جـ ً
ــيال واع ًيـــا مؤمنًـــا ابهللت حم ًبـــا لوطنـــه وأمتـــهت مؤمنًـــا ب هـــدادها حتقيقًـــا لماـــا
 -0معـ ً
الثقايف والرتبوي.
 -3اعتبارىف الطالب حمور العملية التعليية وغايهتات وا ساانً هل قوقه وكرامته.
 -2ر ه عىل أن يكون ً
مثال احل ًا ىف الخالقت وقدوة لطالبه عل ًما وسلو ًاك.
 -4ل جيعه الطالب عىل احرتا عضو هيئة التدري والهيئة املعاونة وزمالهئمت ولرشهبم حماس الخالق.
 -5احرتامـــــه ـــــ الطـــــالب ىف احلصـــــول عـــــىل املعردـــــة الصـــــحيحةت وارشـــــادمه اا مصـــــادرها املوثوقـــــة وحتليلهـــــا
ودهمهات وتعلىهم كيف يتعلمون ويفكرون.
-6

ر ه عىل معامةل الطالب بعداةل.

 -7مراعاته للفروق الفردية بني الطالبت ول جيعه املهتدي واملبدعني مامت والخذ بيد املت خري وحتفبمه.
 -8بناؤىف عالقات طيبة مع طالبه بعيدً ا ع اس تغالهلم للمصاحل ال صية.
 -9مســــاعدته الطــــالب ىف حــــل م ــــالكءم ادلراســــ ية وال صــــيةت قــــدر المــــاكنت وسحــــ ا ســــا ت نــــا لســــمح بــــه
الظروف.
 -01معردة روف الطالبت وميوهلم وقدراءم وا تياجاءمت والعمل عىل تلبيهتا.
 -00ســــعيه لكســــاب الطــــالب املهــــارات ويجتاهــــات الــــىت ت ــــي دل ــــم التفكــــري العلمــــي املســــ تقلت وتقــــبلهم الــــرأي
الآخـــــرت وحلهـــــم امل ـــــالكتت وامنـــــاؤىف الفكـــــر النقـــــدى دل ـــــمت و ـــــب الـــــتعمل اذلاىت املســـــ مترت وممارســـــ ته وا اكء
روح املباردة ويبداع بيام.
 -03احرتامه العمل اليدوى ول جيعه وممارس ته.
 -02اعانته الطالب عىل دهم أنفسهمت ومعردة أدضل اخليارات املس تقبلية املتاحة أماهمم.
ميســــا لــــتعلمهمت دون
 -04ر ــــه عــــىل أن يكــــون حم ًبــــا لطالبــــهت ر يًــــا هبــــمت مبــــد ً احرتامــــه هلــــمت وشــــفقته علــــهيمت ً
اس تخدا القسوىف ىف تعامهل معهمت وتعويدمه الضبط اذلاىتت واحرتا النظا .
 -05ل جيعه الطالب عىل العمل والتعاون امجلاعيت وامل اركة ىف امجلعيات اواملنظامت العلمية والثقادية.
 -06غرسه يجتاىف حنو اسدامثر املعردةت وتو يفها ىف نفوس الطالبت دامي يعود ابلنفع هلم وملمتعهم وأمهتم.
 -07تبصريىف الطالب ب آاثر التقنيةت وانعاكساءا ىف احلياىفت وتوعيهتم ابلس تخدامات يجيابية والسلبية لها.
 -08تدريبــــه الطــــالب عــــىل أ ــــول اللياقــــهت والترصــــف يجامتعــــي الســــلميت وجعلهــــا جــــ ًءا مــــ هتصــــياءم داخــــل
املدرسة وخاراا.
 -09ســـــعيه اا توعيـــــة الطـــــالب ب ميـــــة دورمه املســـــ تقبىل ىف بنـــــاء الـــــوط ت وادلدـــــاع عنـــــهت وتنيتـــــه اقتصـــــاد ً
واجامتع ًيات واحلفاظ عىل مواردىف.
 -31ر ه عىل م اركة الطالب ىف لس يري بعض أوجه الن اط ابلكية والامعة.
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ج -واجبات عضو هيئة التدري والهيئة املعاونة حنو زمالهئم
 -0ر ه عىل أن يكون سلوكه منو ًجا يًا ل مالئه.
 -3مســاعدته ىف ت يــة قــدرات زمالئــهت وتــدريامت ولســ امي الــدد مــامت واعــانهتم عــىل حــل م ــالكءم بقــدر مــا يســمحون
بذإت دون التدخل ىف خصو ياءم.
 -2ســعيه اا حتقيــ الوحــدة وي ســجا بينــه وبــني العــاملني معــهت وتع يــ عالقــات تعاونيــة دائــةت تدســم ابلثقــة ويحــرتا
واحملبة والتواضع والنية احلس نة.
 -4تع يـ ىف املنــات التنظيــي التعلي ـي مــع زمالئــه نــا يــؤم اح ـرتا أآراهئــمت ويع ـرتاف بقــدراءمت ومناق ـ هتم بــروح م ـ ادلميقراطي ـة
وينفتاح والدسامح والنصيحة.
 -5احرتامه الت صصات العلمية ل مالئهت وعد ينتقاص ماا.
-6

ر ه عىل مسعة زمالئهت والتحدث عام نا يع ز ماكنهتمت ولس امي ىف ضور الطالب وأرسمه.

 -7تقدميه اخلأة وامل ورة ل مالئهت و ر ه عىل أل جيرح روح دي بنصيحةت ول حيرمة ماا ليعرف خط ىف.
 -8جتنبه التناد غري املرشوع مع زمالئه.
 -9رغبته ىف الدادة م خأات زمالئه واعرتاده هبات بال ساس يه ول شعور ابلضعف العلمي أو املهىن.
د -واجبات عضو هيئة التدري والهيئة املعاونة حنو رؤساهئم
 -0احرتا العىل ورعاية الدىن.
 -3اجنازىف ما يلكف به م أعامل بروح راضيه ومضري ىح.
 -2تقبهل النصح والتوجية والنقد م رؤسائه بروح منفتحة وموضوعية.
 -4الاامه ب ل يتحدث ع رؤسائه ال نا يلي هبمت ول يفىش أرسارمه.
 -5اسهامه ىف تقومي املس ئولني ع العمل وال طة الامعيةت بروح اجيابية.
 -6ادراكه قية السمل الامعي وأميته.
هـ -واجبات عضو هيئة التدري والهيئة املعاونة حنو أولياء المور
 -0بناؤىف عالقات ن ه تعاونيهت مع أولياء أمور الطالبت لصاحل العملية الرتبوية.
 -3تبــادهل املعلومــات الالزمــة عــ الطــالب مــع أرسمهت ً
حمظــا عــىل الرسارت والتعامــل معهــا نهنيــة وأل يســ تخد رس ــدي
ضدىف.
 -2سعيه اا تكوي اجتاهات اجيابيه دلى الرسىف حنو العمل الامعيت وتقدير أمية اللكيةت وم اركة الرسىف ىف دعالياءا.
 -4تع ي ىف ماكنة طالبه ىف ارسمهت ليكونوا مصدر اشعاع ىف داخلهات بنقل املعلومات والتوجهيات الصحيحة لها.
 -5تعاونه مع أرس الطالب واسدامثر اماكانءا.
 -6احرتامه مس ئولية الآابء جتاىف أبناهئم.
 -7اميانه ب مية الرسىف ودورها ىف م اركة اللكية ىف التن ئهت وتع ي ماكنهتا دلى الطالب.
و -واجبات عضو هيئة التدري والهيئة املعاونة حنو املمتع
 -0ر ــه عــىل اح ـرتا ق ـوانني املمتــع وأنظمتــه وعاداتــه وتقاليــدىف واتر ــهت وحــل م ــالكتهت وس ـ يادة القــمي املمتعيــة املرغــوب دهيــا
ويلاا هبا.
 -3تفاعهل الرائد ودورىف الجياىب ىف معل املؤسسات املمتعية لتحقي الهداف الامعية.
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 -2ادراكـــه أن اللكيـــة مـــجمل املمتـــعت عليـــه أن حيـــادىل عـــىل ماكنهتـــا الرديعـــةت ومســـ توى خـــدماءا للمجمتـــع واســـهامه بفاعليـــه ىف
براجمها.
 -4اسهامه ىف متكني أبناء املمتع احملىل م اكدساب املعردةت وتو يفها ىف ياءم وجممتعهم.
 -5مبادرته ىف معل اخلري لبناء املمتعت و اميته مما ددىف م أخطار.
 -6توعية الطالب لتحسني البيئة احملليةت ويهامت ابلخالق البي ية.

سادسا :احلرية الاكدميية
ً
تعــىن احلريــة الاكدمييــة ريــة أعضــاء امجلاع ـة الاكدميي ـةت س ـواء عــىل املس ـ توى الفــردى وامجلــاعيت ىف متابعــة املعردــة وتطويرهــا ونقلهــا م ـ
خـــالل البحـــث وادلراســـة واملناق ـــة والتوثيـــ والنتـــاج والبـــداع والتـــدري والقـــاء احملـــاأات والكتابـــة .وىه أورة ل غـــىن عاـــا
للتقــد العلمــي والفكــرىت وضــامن للدــاكر الديده ـة الــىت يــت اكد ــادهات وتقيــمي مــا هــو موجــود م ـ أدــاكر تقيي ًـا نقــد ً ت ونبــذ مــا يث ــت
ـورا ت ـرتبط ابلاكدمي ـي الفــردت وابملؤسس ـة الاكدميي ـة .وم ـ أبــرز رشوطهــا عــىل
بطالنــه وعــد متــه ماــا .ول ــمل احلريــة الاكدميــي أمـ ً
مســـ توى املؤسســـةت يســـ تقاللت ويقصـــد بـــه اســـ تقالل املؤسســـات الاكدمييـــة عـــ ادلوهل وذ قـــوى املمتـــع ىف ااا هـــا لقراراءـــا
املتعلقـــه ابداراءـــا اذلاتيـــةت واقمتويـــلت ور س ياســـات التعلـــمي والبحـــث وتنظـــمي العمـــلت ومـــا يـــرتبط بـــذ مـــ موضـــوعات وأ ـــطة.
وعــىل املس ـ توى الفــردىت دــان احلريــة الاكدميي ـة تنطــوى عــىل ـ الاكدمي ـي ىف أن ميــارس ــاطه دون خــوف م ـ أيــة ءديــدات أو
عقـــوابت ترتتـــب عـــىل ممارســـ ته دلورىفت مـــع الخـــذ ىف يعتبـــار عـــ احلـــدود املرتبطـــة بضـــمري البا ـــث والاامـــه ابملواثيـــ الخالقيـــة
للبحث العلمي.
وجبانــب املس ـ ئولية الخالقي ـةت دــان الاكدمييــني تقــع علــهيم أيضً ـا مس ـ ئولية اجامتعي ـة جتــاىف جم ـمتعهمت نعــىن عــد اأارمه سحقــوق الآخ ـري
وسحاجـــات املمتـــعت وكـــذإ الـــااهمم بغـــرس روح الدســـامح جتـــاىف أمـــاب واـــات النظـــر واملواقـــف اخملتلفـــةت وتع يـــ املناق ـــات
ادلميقراطي ـةت والنض ـال م ـ أجــل اسدئصــال اكدــة مظــاهر التفــاوت ىف جم ـمتعهمت س ـواء عــىل أس ـ طبقي ـة أو نوعي ـة .و يــث أن البحــث
الاكدميــي ي ـرتبط سحاجــات املمتــعت دــان هنــا حمــا ير عــىل السحــاث الــىت ته ـ ابملمتــعت اكلسحــاث املــدمرىف للبيئ ـة واحليــاة ال س ـانيةت أو
الــىت ت ـرتبط ب ــطة حمرم ـة .أو ل ــجع عــىل اس ـ تخدا العنــف و رش ـ الدــاكر املتطرد ـة جتــاىف املمتــع تقتم ـ مــام أيضً ـا عــد اخللــط بــني
ـــريهتم الاكدمييـــة وبـــني تواـــاءم الس ياســـ ية وادلينيـــةت دـــالاكدميي مـــثهل مثـــل أى مـــواط ت مـــ قـــه أن يعـــأ عـــ أآرائـــه وأدـــاكرىف
الس ياس ية أو ادلينيةت لك خارج دصول ادلراسة وقاعات البحث.

ساب ًعا :املعايري الساس ية ملهنة الهندسة
مـــ أجـــل احملادظـــة عـــىل كرامـــة همنـــة الهندســـة وســـالمة التنفيـــذ الهنـــدي ىف شـــ ىت املـــالت عـــىل اخـــتالف أنواعهـــات ديجـــب عـــىل
املهندس أن يلا ابملعايري الساس ية ملهنة الهندسة التالية:
 -0يخــالص امللــا ابلزناهــة والعــدلت نــا يدناســب واملســ ئوليات الســا امللقــاىف عــىل عاتقــهت مــ أجــل يــاة أدضــل تــودر
للجن ال رشى أس باب اليس والرداهية.
 -3التنــاد ىف نطــاق جــاد رشيــفت قوامــه الكفــاءىف وأساســه الــودة ودعامتــه الوا طري ـ أمــني للتفــوق ويمتيــازت والبعــد
ع الوسائل غري املرشوعه ىف الو ول والرتىق اكلوساطة والرشوة.
تقديرا سلي ًا ً
وعادلت ووضع احلقوق ىف نصاهبا الصحيح سواء اكنت مادية أ معنوية.
 -2تقدير الهد ال رشى ً
 -4الصدق والدسامح وتكت الست أيامن ولكام تطلب احل العمل إ.
 -5عــرم مــا يــت التو ــل اليــه ع ـ طري ـ ادلراســة والبحــث بصــدقت والق ـرار ابلراء ىف وضــوح وثق ـةت مــع عــد اخلــوم ىف
املوضوعات غري املدروسة أو التعرم ب راء ىف جمالت ل تتوادر هل بياانءا.
 -6حماربــة يرجتــال ىف العمــل الهنــديت وجتنــب ي س ـ ياق ينفعــاا اا ادلروب الالعلمي ـة حتــت ضــغوط نفس ـ ية أو م ـ آرب
صية.
 -7الرصــاحة العالني ـة ىف التعامــل املــرخت وخا ــة ىف املســائل املادي ـة مــع الثبــات ادلامئ عــىل ال ـرأي العلمــي ولــو ىف غــري الصــاحل
ال ىص.
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 -8الــردض البــات للم ــاركه ابملعلومــات العلميــة ىف العــامل غــري املرشــوعة أو املــدمرة الــىت قــد تهــ ابلــن ال رشــى .ان
يجتاىف الجياىب حيت عىل املهندس أن يسمل القائني عىل إ اا العداةلت ووضعهم ىف موااة مع القانون.
 -9يعـااز بلقــب همنــدست واحملادظـة عــىل وضــع املهنــة الســايت بعــد تــروئ شــائعات وادـرتاءات عــىل زميــل بــدادع مـ احلقــد
والغــرية والجيابيــة تقتضــ هنــا أيضً ــا التصــدي ملثــل هــذىف ال ــائعات لكــام اكن إ ابلســ تطاعة وحماربهتــا ىف عيــع أقنعهتــا
وك فها ىف سائر أواكرها كذإ عد الدسرت عىل زميل يث ت ارتاكبه ملا ي ني بلقبه.
 -01امل اركة الفعاةل ىف تطوير املهنةت واثراهئا بمثرىف اد دائب ل ينقطعت مسامة ىف بناء رصح ال رشية التكنولوجية الهائل.

اثمن ًا :قسم املهندس ىف مرص
القسم اذلى يتلوىف املهندس ىف مرص بعد ارجه م لكية الهندسة وانامتئه لنقابة املهندسني ضامانً لل امه بلك أمانة املهنة أماهما:
"أقسم ابهلل العظميت أن أؤدى معىل ابلمانة والرشفت وأن أحادىل عىل رس املهنة وأحرت قوانياا وتقاليدها"

اتس ًعا :القانون الخاليق للمهندسني (ميثاق رشف همنة الهندسة)
مت عقــد العديــد مـــ يجامتعــات لنقــاابت املهندســـني ىف العــا لوضــع القـــانون الخــاليق للمهندســني (ميثـــاق رشف همنــة الهندســـة) ت
وقــد ــدر عــ املــؤمتر العــاملي للمهندســني اذلى عقــد ندينــة نيويــور منــذ عــدة ســ نوات هــذا القــانون الخــاليق (ميثــاق الرشــف)
هبدف الريق ابملهنة وهو كام يىل:
المانــه والعــدل ويح ـرتا تكــون عيعهــا دلســفة أدبي ـة ا ا أضــيفت املصــاحل امل ــرتكة بــني النــاس تن ث ـ عاــا الس ـ الخالقي ـة .وعــىل
املهنــدس أن يعــرتف هبــذىف القاعــدةا دــال يقــف ماــا موق ًفـا جامــدً ات بــل يعتأهــا مجموعــة مـ املبــاد الفعــاةل الــىت توجــه طرقــه وترصــداته ىف
احلياةت وم واجبه أن ي اول همنته نوجب هذىف القوانني الخالقية.
ونـــا أن جحـــر ال اويـــة ىف الترصـــف املهـــي هـــو يســـ تقامةا دعـــىل املهنـــدس أن يقـــو نهـــا همنتـــه ابخـــالص للجمهـــور وملســـ تخدميه
ومعالئــه وبزناهــة واســ تقامه للجميــعت ومــ واجبــه أن ــت ابلصــاحل العــا وأن يكــون مســ تعدً ا لســ تخدا مواهبــه ومعلوماتــه اخلا ــه
ملنفعــة الــن ال رشــىت كــام عليــه أن يع ـ ز رشف همنتــه وكرامهتــات وأن يتجنــب يش ـرتا ىف امل ــاريع امل ــكو ىف ــفاءات وعليــه ىف
معاملته ل مالئه م املهندسني أن يكون مدسا ًحما ً
وعادل.

عارشا :احلياة املهنية للمهندس وعالقاته اخملتلفة
ً
أ -عالقة املهندس ابحلياة املهنية
 -0عىل املهندس أن يساعد عىل ز دة داعلىة املهنة الهندس يةت بدبادل املعلومات واخلأة مع الآخري م املهندسني والطالبت
وابلتعاون مع ععيات املهندسني واملدارس والنرشات العلمية الهندس ية.
 -3عىل املهندس أن ل يعل ع أعامهل ومباته ليس تجلب لنفسه املدخت وعليه أن يتجنب ذ ما م ش نه أن يه بسمعة املهنة
ورشدها.
ب -عالقة املهندس ابمجلهور
 -2عىل املهندس أن يسعي ل دة معلومات امجلهور ومعاردهم الهندس يةت وأل ي جع اند ار القوال الاك بة امل بوهة واملبالغ دهيا مما هل
عالقة ابلهندسة.
 -4عىل املهندس أن ت يهامت الاكىف بسالمة ومة امجلهور ومو فيه اذلي قد يت ثرون ابلعامل املس ئول هو عاا.
 -5عندما يتقد لل هادىف أما احملمكة أو القضاء أو أية هيئة رمسيةت عليه أن ل يبدى رأ ً ال عند وثوقه ب نه مبىن عىل املعردة الاكدية
ويعتقاد الصادق.
 -6عليه أل يصدر بياانت مغرضة أو انتقادات أو جح ًجات اتص ابلس ياسة العامة لصاحل اات خا ة أو ع ت هل هبات أو اس ت جرته
م أجلهات ما يعل ع الهة الىت يعمل لصاحلها.
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 -7عليه أن ميتنع م اعطاء رأيه علنًا ىف موضوع هنديت ما تك عندىف املعلومات الاكديةت ويكون قد اطلع عىل احلقائ املتعلقة
ابملوضوع.
جـ -عالقة املهندس ابلعمالء واملس تخدمني:
 -8عىل املهندس أن يترصف ىف المور الفنية اخلا ة بلك معيل أو مس تخد كوكيل أمني ومعمتد موثوق به.
 -9عليه أن يترصف بلك ن اهة وعدل ىف عالقته بني مس تخدميه أو معالئه وبني املتعهدي عند ارشاده عىل تنفيذ العقود والتعهدات.
 -01عليه أن يوحض وضعه لعمالئه أو مس تخدميه قبل املبارشة ابرتباط ما ا ا ما دعي لخذ قرار ىف اس تعامل اخرتاع أو أةل أو أى شئ
أخر هل ماا عائدات مالية.
 -00عليه أن حيتاط للحالت والحداث اخلطرة الىت ءدد احلياة أو أعضاء السم أو المال ىف العامل الىت هو مس ئول عاا .وىف
دورا اندباىف املس ئولية مبارشة اا تجمل احلالت والحداث.
العامل الىت هو غري مس ئول عاا عليه أن يوجه ً
 -03عليه أن يعرم برصاحة اتمة العواقب الىت يتوقع صولها نديجة لى حتوير مقرتح ب ن معل هندي هو مس ئول ع مته
الفنية واتف أن تغلب عىل رايه رأي سلطة غري دنية.
 -02عليه أن يس تخد أو ينصح معيهل أو مس تخدمه ابس تخدا اخصائيني ويتعاون مع أولئ يخصائينيت عندما جيد أن مصلحة
مس تخدميه تتطلب تجمل اخلدمات.
 -04عليه أل يفيش معلومات تتعل ب عامل معالئه أو مس تخدميه التجارية أو الفنية دون موادقهتم.
 -05عليه أن ل يقبل ماكد ت مالية أو سواها م أك م مصدر واحد ع اخلدمة الواحدة أو اخلدمات اخملتصة ابلعمل نفسهت دون
موادقة ذ أماب املصاحل ىف تجمل العامل.
 -06عليه أل يقبل أى معوةل أو منحة مبارشة أو ابلواسطة م مقاولني أو جامعات أخرى تتعامل مع معيهل أو مس تخدمه اتص ابلعمل
املس ئول هو عنه.
 -07عليه أل يتدخل م واة مالية ابملناقصات مكقاول أو بني املقاولني ىف معل تص هو به مكهندس ما يسمح هل بذإ معيةل أو
مس تخدمه.
دورا ملس تخدمه أو معيهل ع أية مصلحه هل ىف معل يناد أو يؤثر ىف أعامل مس تخدمه أو معيهلت وأل يسمح لية
 -08عليه أن يعل ً
مصلحة هل ىف أى معل ما أن تؤثر ىف رأيه ىف أي معل هندي يقو هو به أو ميك أن يدعي للقيا به مكو ف.
د -العالقة بني املهندسني
 -09عىل املهندس أن يسعي محلاية همنة الهندسة ا ً
جامل وأدرا ًدا م أى سوء تفامه أو سوء متثيل.
 -31عليه أن يعطي الفضل ىف العامل الهندس ية اا أماب الفضل اذلى يس تحقونه.
 -30عليه أن يع ز مبدأ املاكداة الوادية والالئقة للقائني ابلعامل الهندس يةت نا دهيم أولئ اذلي يقومون ابلعامل القانويةت يث أن هذا
املبدأ يواد الصاحل العا وحيادىل عىل مس توى املهنة.
-33
-32
-34
-35

عليه أن جيهتد لجياد الفرص لرتقية املهندسني اذلي ىف خدمتة ولتقدهمم الفىن.
عليه أل يه ابلسمعة الفنية لآى همندس أخر ول نجهودىف مبارشة أو غري مبارشة .أما ا ا اعتقد ب ن أعامل بعض املهندسني غري
قانونية وغري ن ةت دعليه أن يقد املعلومات اا السلطات اخملتصح لجراء الالز .
عليه أن حيجم ع انتقاد أعامل همندس أ آخر ول نجهودىف مبارشة أو غري مبارشة .أما ا ا اعتقد ب ن أعامل بعض املهندسني غري
قانونية وغري ن ة دعليه أن يقد املعلومات اا السلطات اخملتصة لجراء الالز .
عليه أن ل يسعي ىف أن حيل حمل همندس أآخر قد اس تخد ىف معل مات ا ا اكن عامل ًا أن الجراءات الالزمة قد ااذت
لس تخدا إ املهندس.
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همندسا أآخر للحصول عىل العمل بت فيض أجورىف يعتياديةت وخصو ً ا بعد يطالع عىل رشوط املهندس
 -36عليه أل يناد
ً
الآخر.
همندسا أآخر ىف معهل.
 -37عليه أل يس تغل مرك ىف مكو ف نرتب معني ليناد بصفه غري عادةل ً
 -38عليه أل ي رت نس ئولية القيا بعمل ما مع همندسني ل يلتمئ مبدؤمه مع الس الخالقية.

احدى عرش :دعامئ همنة الهندسة
جيب أن تتاكمل ادلعامئ الىت تعمتد علهيا الهندسة مكهنة هبدف الو ول هبا اا النجاح املطوب .ول مل دعامئ همنة الهندسة عىل الآىت:
 القدرىف عىل التواد والتكيف.
 تناس املظهر ال ىص.
 سعة امليول وتنوعها
 العناية وادلقة
 اعتبار يخري .
 التعاون
 امحلاسة ويميان ابلعمل
 القدرة عىل التعبري
 القدرة عىل يقناع
 احلمك السلمي الصادق
 الصحة السلية (السم السلمي)
 يمانة وعد التحب
 ادلأب والقدرة عىل العمل املتوا ل
 القدرة عىل القيادة
 النظادة والرتتيب
 سعة يد
 التحمك ىف اذلات
 اللياقة والكياسة
 القدرة عىل الترصف ىف املواقف يجامتعية
 يس تعداد ادلامئ لدلرس والتحصيل
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