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 العلوم والتقانة ألخالقياتعشر للجنة الوطنية  السادساالجتماع 

 7/21/1122 األربعاء

======================================================= 

عشر للجنة الوطنية  السادسبرئاسة معالي األستاذ الدكتور محمد حمدان تم عقد االجتماع      

في  7/21/1122يوم األربعاء الموافق  من لساعة الثانية عشرةألخالقيات العلوم والتقانة في تمام ا
 مبنى وزارة التربية و التعليم  .

 : األعضاءوحضور السادة 

o  الجامعة الهاشمية ./  كمال بني هانياألستاذ الدكتور  

o أمين سر اللجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلوماآلنسة توجان برمامت /. 

o الجامعة األردنية  و  الراغباألستاذ الدكتور سميح أب / 

o مفتش المحاكم الشرعية /دائرة قاضي القضاةاألستاذ الدكتور واصف البكري/ 

o  مركز الدراسات المسكونية الدكتور قيس صادق األستاذاالرشمندريت/  

o الجمعية العلمية الملكية الدكتورة نسرين الحمود/ 

o  اإلسالميةالمقدسات والشؤون و األوقاففضيلة الشيخ سميح عثامنة /وزارة . 

o وزارة التربية و التعليم/ مدير إدارة المناهج والكتب المدرسية/ السيد قاسم الخطيب 

o وزارة التربية و التعليم / والعالقات العامة األعالم/مدير السيد وليد الجالد  

o مقرراً.لوطنية للتربية والثقافة والعلوم/ اللجنة االسيدة بيان النسور / 

 تعانة بالسيدة نعيمة الحسبان لضرورات العمل .وكما تم االس

الدكتور عمر التكنولوجيا، جامعة العلوم و /االستاذ الدكتور نبيل البشير عن عدم الحضور اعتذرو    
، / وكالة األنباء األردنيةالسيد فاروق المومني ،/ وزارة الصحةغسان الفاخوريالدكتور  ،الجازي

/اللجنة الوطنية والسيدة انتصار القهيوي العامة للغذاء والدواء المؤسسةلخطيب/الصيدالنية وفاء ا
 .أخرىرسمية  بأعمالالرتباطاتهم  للتربية و الثقافة و العلوم 

الدكتور محمد حمدان بالسيدات  والسادة  الحضور من  األستاذفي بداية االجتماع رحب معالي      
وشكرهم على الجهود التي بذلوها إلنجاح أعمال  أعضاء اللجنة الوطنية ألخالقيات العلوم والتقانة

الندوة الوطنية للخاليا الجذعية و خص بالذكر االستاذ الدكتور عبدهللا العبادي /رئيس مركز العالج 
على استضافة  األردنيةبالخاليا الجذعية بالجامعة األردنية وأعضاء اللجنة الفنية للندوة والجامعة 

 .الندوة

بعد  على محضر االجتماع السابق،تمت المصادقة  (محضر االجتماع السابق للجنة األول:)البند      

رئيس –الدكتور محمد حمدان  األستاذنوه معالي  اإلطاروفي هذا  ،الضروريةالتعديالت اللغوية  إجراء
من لجنة الوطنية الخالقيات العلوم والتقانة في تنقيح مشروع تعليمات ال  اإلسراعضرورة  إلىاللجنة 

عمر الجازي واالرشمندريت االستاذ الدكتور قيس  ل الدكتورغوية والتشريعية من قبناحية الصياغة الل
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 الرأيديوان  إلىفي االجتماع القادم ورفعها  إقرارهاليتم وفضيلة الشيح سميح عثامنة  صادق
 والتشريع.

 

تم استعراض التقرير  :(الجذعيةالتقرير النهائي العلمي للندوة الوطنية للخاليا  اعتماد): الثانيالبند 
وتالوة النقاط األساسية والتوصيات التي تم التوصل إليها حيث تم االتفاق على المالحظات التالية على 

 أن يتم إعالم األستاذ الدكتور عبد هللا العبادي بهذه التعديالت:

  " داخله للدكتور النقطة الثانية وذلك إثر م إلىأن يتم إضافة جملة "ضمن الضوابط الشرعية
عديد من النقاط وليس على البند البوجوب إضافة الضوابط الشرعية على  واصف البكري

 .السادس كما هو وارد في التقرير

  تأسيس بنك وطني للخاليا الجذعية ومركزه ب والمتعلقة( 21النقطة رقم ) إلى اإلشارةتمت

تحديد مركز الخاليا  علىفي الندوة إذا تم االتفاق اآلنسة برمامت  تساءلت ،األردنيةالجامعة 
وجود العديد من الجهات المهتمة بموضوع الخاليا  الجذعية كبنك وطني وخاصة في ضوء

 عدم تحديدب االتفاق على استشارة د. عبد هللا العباديالجذعية مثل مركز الحسين للسرطان وتم 
مختصة من ضمن مهامها  ةلجنتشكيل نظام استخدام الخاليا الجذعية و إقرارالبنك لحين  مقر

 .والجهة المسؤولة عن بنك الخاليا الجذعيةتحديد 

  ورد في  تعديالت على ما إجراءعلمية على ضرورة  أوراقالخبراء الذين قدموا  األعضاءشدد

الدكتور قيس صادق ،  األستاذوهم : الدكتور واصف البكري واالرشمندريت  أوراقهمملخص 
وذلك  أسبوعخالل  إجراؤهاالتعديالت المراد  إرسالضرورة  إلىاآلنسة برمامت  أشارتحيث 

 .للعمل على نشر التقرير 

  مزيد من الدراسة وكون السنة المالية لليونسكو  إلىحاجة النظام  إلىأشارت اآلنسة توجان
مخاطبة مكتب اليونسكو  إلىدوالر فسيصار 0111قاربت على االنتهاء ولم يتم استيفاء مبلغ 

صياغة قانون  األساسيةالعام القادم لدعم عقد ندوة تكميلية تكون مهمتها القاهرة مطلع 
ديوان  إلىاستخدام الخاليا الجذعية من ناحية طبية و قانونية و شرعية وتنقيحه قبل رفعه 

 .والتشريع الرأي

 اآلنسة توجان على الجهود التي بذلها االستاذ الدكتور عبدهللا العبادي لعقد الندوة  أكدت كما

لوطنية خالل شهر تشرين الثاني لذا تم االتفاق على توجيه كتاب شكر له على الدعم الفني ا
 والمادي الذي قدمه لعقد الندوة .

الندوة الوطنية للخاليا "عمال الخاص با اإلعالمي التقريروقد استعرض السيد وليد الجالد 
البيولوجيا وتوعية  القياتأخفي نشر قضايا  اإلعالم وأهميةالذي يعكس دور  األمر" الجذعية

التقانة إنشاء صفحة حول قضايا العلوم و أهمية إلىالسيد الجالد  أشارشرائح المجتمع بها ، كما 
نية  إلىاآلنسة توجان  ي بها بهدف توعيتهم بهذه القضايا، وقد نوهتالمجتمع المحل وإشراك

وجود صفحة للجنة  إلى وأشارت 1121موقع اللجنة الوطنية مطلع العام  إطالق إلىاللجنة 
النية لتفعيلها وفتح باب الحوار مع المجتمع المحلي  إلى وأكدتنية الخالقيات العلوم والتقانة الوط

 أرشفةالجميع على ضرورة  أوصىالعلوم و التقانة كما  أخالقياتحول قضايا  أرائهم إلى واإلصغاء
المناهج والكتب المدرسية الى  إدارةا مدير الذي دع األمراللجنة ومن ضمنها الندوة  أنشطةجميع 

اللجنة في المستقبل لما يملكه هذا  أنشطةاقتراح ان يقوم قسم التلفزيون التربوي بتصوير جميع 
 القسم من امكانات تقنية ومهارات بشرية.
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ة : )مناقشة ترشيح الدكتورة نسرين الحمود /الجمعية العلمية الملكية لعضوية اللجن الثالث البند

" حيث شرحت اآلنسة توجان برمامت خالل مؤتمر IGBCالدولية الحكومية الخالقيات البيولوجيا "

بعضوية اللجنة الدولية الحكومية وكون ممثل اللجنة يقوم  األردنفازت  22/1122اليونسكو

بحضور االجتماعات وذلك على نفقة الجهة التي يمثلها العضو وخالل اجتماع لجنة الترشيحات 
ثقة عن المجلس التنفيذي برئاسة الدكتور طارق الحديد تم ترشيح الدكتورة نسرين الحمود المنب

جميع المعنيين الفرصة  وإعطاء من باب تطبيق مبدأ العدالة والشفافية األعضاءبعض  أشارولكن 
الخالقيات البيولوجيا على جميع الدولية الحكومية  اللجنةعضوية ب األردنخبر فوز تعميم وذلك ب

في هذا المنصب الهام محلياً ودولياً ومن ثم  األردنلمؤسسات المعنية وطلب ممثل منها ليمثل ا
بناًء على السيرة  األنسبعرض الترشيحات في االجتماع القادم الخالقيات العلوم و التقانة واختيار 

   الذاتية للمرشح .

 

 :  (العلوم والتقانة  قياتعمل اللجنة الوطنية ألخال استراتيجية إقرار ):  الرابعالبند 

جهود اللجنة المصغرة لوضع استراتيجية عمل اللجنة برئاسة االستاذ  إلىمعالي رئيس اللجنة  أشار
انه تم سابقاً مناقشة الديباجة العامة للرؤية والرسالة و تحليل  إلىالدكتور كمال بني هاني الذي نوه 

 اإلجرائية األهدافيتم تحديد  أنضرورة  إلىنة نقاط القوة و الضعف ومن ثم طلب معالي رئيس اللج
والبعض  1120/1122والبعض ينتهي خالل  1121/1122بمدة زمنية بعضها ينتهي في السنتين 

للبدء بالتنفيذ خالل اآلخر له صفة االستمرارية وبهذه الصورة يتم انجاز الصيغة النهائية لالستراتيجية 
 اإلجراءاتمن موضوع صياغة االستراتيجية تم استعراض ولغايات االنتهاء   1121/1122 األعوام

 تقييميهيتم تزويد اللجنة بتقارير  أنواالتفاق على الفترة الزمنية الالزمة لتنفيذه على  اآلخرالواحد تلو 

  نصف سنوية. انجازهلما تم 

 :اإلستراتيجيةبعض النقاط التي تخص محاور  إلى اإلشارةوتمت 

تم والمفاهيم الخاصة بالعلوم والتقانة في المناهج المدرسية  المبادئونشر  " تعليم األول المحور  -
المناهج وبالتعاون مع السيد وليد الجالد كونه يملك رؤية حول  أدارةتقوم  أنضرورة االتفاق على 

 العلوم و التقانة في المناهج . أخالقياتالموضوع  بوضع خطة عمل تفصيلية حول آلية إدخال  مفاهيم 

 األستاذ أفادالعلوم و التقانة"  أخالقياتالمقرر الجامعي "مقدمة في ب لمحور الثاني والذي يتعلق ا -

 أن أملعلى تم وضع المقرر وتدريسه بشكل تجريبي في الجامعة الهاشمية  بأنهالدكتور كمال بني هاني 
ب اطالع اللجنة الدولية يتم تعميمه وتدريسه في باقي الجامعات الحكومية و الخاصة و اعتباره انجاز يج

ضرورة  إلىاآلنسة توجان  أشارتوفي هذا الصدد  ،نسخة منه وإرسالالخالقيات العلوم و التقانة 
الجامعة الهاشمية كتاب رسمي للجنة الوطنية بهدف اطالعهم على تطورات تطبيق المقرر  إرسال

 المناسبة . اإلجراءاتالتخاذ 

 أشارالعلوم و التقانة  أخالقياتقاعدة بيانات لخبراء في مجال  بإنشاءالثالث والذي يتعلق  المحور -

الجامعات و المؤسسات  إلىكتب رسمية  بإرسالالجامعة الهاشمية قامت  أن إلىالدكتور بني هاني 
الذي  األمرلقاعدة البيانات ولكن جميع الردود سلبية بعدم وجود خبراء  األعدادالمعنية بهدف استكمال 

في الجامعات  األساتذةلى اللجنة الوطنية الخالقيات العلوم و التقانة بالعمل على تدريب يلقي مسؤولية ع
 إلنشاءبالنسبة أخالقيات العلوم و التقانة ،وتنميتهم لخلق قاعدة متينة لجيل من الخبراء في مجال 

اشمية كتاباً توجه الجامعة اله أنكرسي يونسكو جامعي الخالقيات العلوم و التقانة ، تم االتفاق على 
كرسي جامعي الخالقيات العلوم و التقانة في  إنشاءرسمياً تطلب به البدء بمخاطبة اليونسكو وطلب 

كراسي يونسكو جامعية  ولآلثار االيجابية  إنشاء أهميةاآلنسة برمامت  أبرزتالجامعة الهاشمية حيث 
 مع احد الجامعات العالمية .عن طريق التوأمة  أوالتي ستحصل عليها الجامعة إما دعماً مادياً 
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 توصيات:ال

كل من ناحية اللغة والصياغة وتكليف  للجنة منتعليمات مشروع المسودة  تنقيحمراجعة و -

بتنقيح  الدكتور قيس صادقالدكتور عمر الجازي وومعالي األستاذ الدكتور محمد حمدان 
 .في االجتماع القادم إقرارهاالتعليمات ليتم 

 في االجتماع القادم . إلقرارهاى خطة عمل اللجنة التعديالت عل إجراء -
على المؤسسات لعضوية اللجنة الدولية الحكومية الخالقيات البيولوجيا  األردنتعميم فوز  -

لعضوية اللجنة والبت في الترشيحات من قبل اللجنة ترشيح ممثلين  منهاطلب من الوالمعنية 
 الوطنية الخالقيات العلوم و التقانة .

حظات اللجنة على التقرير النهائي لندوة الخاليا الجذعية على االستاذ الدكتور عبدهللا عرض مال -
 . إلقرارهتمهيداً العبادي 

توجيه كتاب شكر لألستاذ الدكتور عبدهللا العبادي لدعمه المادي والفني لعقد اعمال الندوة  -
 .الوطنية للخاليا الجذعية

    ت التي قدمتها في دعم الندوة.توجيه شكر للجامعة األردنية على التسهيال -
 

 مقرر اللجنة          

 بيان النسور 

 


