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يقوم الطالب بإعداد البحث باللغة العربية أو االنجليزية فيما ال يقل عن  5صفحات وال يزيد عن  10صفحات.
يلتزم الطالب بقواعد كتابة التقارير الفنية السابق دراستها (حجم الخط والمسافات بين االسطر وطريقة كتابة المراجع).
يعد الطالب غالف البحث ويجب أن يتضمن الغالف (عنوان المقال البحثي – اسم الطالب – الفصل الدراسي – البرنامج –
اسم المقرر).
يقوم الطالب بإعداد البحث منفردا وإذا ثبت مطابقة البحث لبحث طالب اخر او نقلة من االنترنت وتخطى النسبة المسموح
بها سوف يلغى البحث ويعتبر الطالب راسبا.
يقوم الطالب بتحويل البحث إلى ملف بصيغة .Pdf
 يتم تسمية الملف باسم الطالب وأن يكون اسم الملف باللغة العربية.
يقوم الطالب بإرسال الملف إلى د .على أحمد يونس أبراهيم عن طريق البريد اإللكتروني طبقا للتوقيتات المعلنة من إدارة
الكلية.
ali.ibrahim1@eng.au.edu.eg




مع وضع الجملة التالية (المقال البحثي لمادة اخالقيات المهن الهندسية) في عنوان االيميل )(Subject
يجب على الطالب قبل ارسال االيميل التأكد من وجود الملف ).(Attach

مع أطيب التمنيات بالتوفيق والنجاح
د .على أحمد يونس
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املقال البحىث املطلوب ىف مقرر "اخالقيات املهن الهندس ية"
على كل طالب أختيار أحد الموضوعات التالية:
الموضوع الاول:-
 .1اذكر بالتقصيل محاور ميثاق المهندس العربى وقارن بينها وبين ميثاق المهندس السعودى
والمصرى
 .2تخير مشكلة هندسية حدثت فى الوطن العربى واشرح علاقتها بميثاق المهندس العربى.
الموضوع الثانى:-
 .1اذكر بالتقصيل محاور ميثاق المهندس السعودى وقارن بينها وبين ميثاق المهندس العربى
والمصرى
تخير مشكلة هندسية حدثت فى السعودية واشرح علاقتها بميثاق المهندس السعودى.
الموضوع الثالث:-
 .2اذكر بالتقصيل المحاور  1و  4و  8من ميثاق المهندس المصرى وقارن بينها وبين ميثاق
المهندس السعودى والعربى
 .3تخير مشكلة هندسية حدثت فى مصر واشرح علاقتها بهذه المحاور.

Best Wishes

Dr. Ali Younis
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