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 قانةالعلوم والت   اتألخالقي  ة للجنة الوطني   العشروناالجتماع 

 71/1/2172الثالثاء 

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

ات العلوم ة ألخالقيّجنة الوطنيّلل العشروند حمدان عقد االجتماع برئاسة معالي األستاذ الدكتور محم       

ربية ي مبنى وزارة التّ ف 71/1/2172الموافق  الثالثاءيوم  من انية عشرةاعة الثّ سّ قانة في تمام الوالتّ 

 التعليم و

 : األعضاءادة وحضور السّ 

 .األردنيةالراغب /الجامعة  أبواالستاذ الدكتور سميح  .7

 السيدة انتصار القهيوي /أمين سر اللجنة الوطنية األردنية  .2

 مركز الدراسات المسكونية. الدكتور قيس صادق / األستاذاالرشمندريت  .3

 الدكتور غسان فاخوري/وزارة الصحة. .4

 الصيدالنية وفاء الخطيب/المؤسسة العامة للغذاء والدواء. .5

 الدكتورة نسرين الحمود/الجمعية العلمية الملكية. .6

 السيد فاروق المومني/وكالة األنباء األردنية. .1

 لثقافة والعلوم .للتربية وا األردنيةالسيد سهيل شاهين /اللجنة الوطنية  .8

 للتربية والثقافة والعلوم. األردنيةالسيدة بيان النسور/ اللجنة الوطنية  .9

 ./مقررا  للتربية والثقافة والعلوم األردنية. السيدة نعيمة الحسبان/ اللجنة الوطنية 71

 المناهج والكتب إدارةالدكتور زايد العكور نيابة عن السيد قاسم الخطيب / وكما حضر االجتماع

 .واآلنسة زينب سومار/مكتب اليونسكو في عمان ،المدرسية

االستاذ الدكتور نبيل  ؛الدكتورة نجمة العطيات / الجامعة الهاشمية واعتذر عن عدم الحضور كل من 

سيد وليد الجالد/ ال دائرة قاضي القضاة؛ الدكتور واصف البكري/ جامعة العلوم والتكنولوجيا؛ البشير/
والشؤون والمقدسات  األوقافوزارة  عليم؛فضيلة الشيخ سميح عثامنه/التو وزارة التربية

 ى،أخررسمية  بإعمالمحامي ومستشار قانوني وذلك الرتباطاتهم  ؛الدكتور عمر الجازي/اإلسالمية
 ./اللجنة الوطنية االردنية للتربية والثقافة والعلوم االستعانة بالسيد موسى الزواهرة توقد تم

ادة دات والس يِّبالس  رئيس اللجنة د حمدانكتور محمّ الدّ  األستاذجتماع رحب معالي في بداية اال     

 .مناقشة البنود المدرجة على جدول االعمال توتم الحضور

  لجنةال الجتماعالس ابق محضر ال ل:األو  البند 

علق بما تعديل على البند الثالث المت إجراءبعد  ابقعلى محضر االجتماع السّ ت المصادقة تم   
 ودور الجامعة جامعي حول مفاهيم أخالقيات العلوم والتقانةمقرر  بإعداداللجنة المصغرة الخاصة  أنجزته



 
 
2 

العلوم  أخالقياتتعميم المقرر الجامعي في  حوللتوصية الرابعة على ابند آخر  وإضافةالهاشميّة في ذلك، 
 .إجباري أولب جامعة اختياري تدريسه كمتط إمكانيةلبحث  األردنيةوالتقانة على الجامعات 

الموارد المالية للجنة الوطنية الخالقيات العلوم والتقانة  إلدارةاللجنة الفنية  أعضاءتحديد : انيالث  البند 

. 

تشكيل مبررات  عرض معالي رئيس اللجنة السابق االجتماعفي  نظرا  لتغيب عدد كبير من األعضاء
ليكونوا ضمن  األعضاءالفرصة لبقية  وأتاحها يلإاالنضمام  في رغبوااألعضاء الذين أسماء و اللجنة

تشكيلة هذه اللجنة التي سيقع على عاتقها البحث عن شركاء من القطاع الخاص للمساهمة في تمويل بعض 

تكون هذه اللجنة الفنية برئاسة معالي االستاذ  أنوتم االتفاق على  ،2172اللجنة ضمن خطتها لعام  أنشطة
 كل من: حمدان وعضوية الدكتور محمد

 رئيس مركز الدراسات المسكونية. مندريت االستاذ الدكتور قيس صادق/االرش 

 /الجمعية العلمية الملكية. الدكتورة نسرين الحمود 

 /سر اللجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلوم. أمين السيدة انتصار القهيوي 

 

 لجنة الوطنية الخالقيات العلوم والتقانة.اختيار النموذج المعتمد لشعار ال :الثالبند الث  

مبادرة الجامعة الهاشمية في تصميم شعار للجنة الوطنية بالدكتور محمد حمدان  األستاذمعالي  أشاد 

 إجراءمع النموذج السادس الذين اعتمدوا  األعضاءوتم عرض النماذج على  الخالقيات العلوم والتقانة،
وكتابة سنة التأسيس للجنة في المساحة  األردنيالعلم  ألوانرض من حيث ضبط ع بعض التعديالت عليه

 البيضاء في الوسط وكتابة اسم اللجنة باللغة العربية واالنجليزية.

ابعال البند البيولوجيا في المناهج والكتب  أخالقياتعرض عن الدراسة المسحية حول مفاهيم : رَّ
 المدرسية.

راسة المسحية لمفاهيم أخالقيات البيولوجيا في المناهج والكتب عرض الدكتور زايد العكور ورقة حول الد
العامة من تنفيذ الدراسة  األهدافالتي نُفذت بدعم من مكتب اليونسكو/القاهرة تناول فيها  المدرسية

كل في بناء مصفوفة مفاهيمية الخالقيات البيولوجيا والمباحث التي تناولتها الدراسة  أهمهاالمسحية ومن 
ثم تطرق إلى اإلجراءات الُمتبعة في تنفيذ الدراسة ، ومباحث التعليم الصحي واإلنسانيةالعلمية  المباحث

عرض نتائج الدراسة المسحية عن طريق تحديد ثمانية مجاالت متعلقة بالمفاهيم التي تطرحها  وأخيرا،
القضايا الجدلية المتعلقة بأخالقيات البيولوجيا في الكتب المدرسية من الصف األول إلى الصف الثاني 

 والتعليم الصحي والمجاالت هي : األكاديميعشر للفرعين 

 البيولوجية المنهجية العلمية في البحوث. 

 طة الجينية للبشرريالفهم الكروموسومي واكتشاف الخ. 

 تكنولوجيا اإلخصاب وتنظيم النسل. 

 تهانقل األعضاء البشرية وزراع. 

 االستنساخ البشري. 

 )تطبيقات هندسة الجينات )البيولوجيا الحيوية. 
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  ،الحيواناتوإجراء التجارب على البشر، والخاليا الجذعية وتطبيقاتها. 

 ء الدراسات الدوائية على الحيوانات والبشرإجرا. 

مواضيع التدريب للورشة  ستكونهذه المحاور  أن إلىمعالي رئيس اللجنة  أشارفي نهاية العرض 

 .2172التوعوية التي سيتم تنفيذها ضمن خطة اللجنة لعام 

 : ي ومعلمي العلوموالفنية الخاصة بالورشة التوعوية لمشرف اإلدارية اإلجراءاتتحديد  الخامس: البند

البيولوجيا في المناهج والكتب المدرسية  أخالقياتتكون نتائج الدراسة المسحية لمفاهيم  أنتم االتفاق على 

بعض  همفالذين سيقومون بالتدريب بالنسبة للمدربين  أما هي مواضيع التدريب لمشرفي ومعلمي العلوم،
 :اللجنة الوطنية الخالقيات العلوم والتقانة أعضاء

  البشرية وزراعتها والمتاجرة  األعضاءالراغب سيتناول محور نقل  أبوسميح  الدكتوراالستاذ
 .باألعضاءالمتاجرة  وأخالقياتوقوانين  باألعضاء

  الدراسات الدوائية على الحيوانات والبشر. إجراء ستتناول محورالصيدالنية وفاء الخطيب 

  البشري. اخمحور االستنسالدكتور غسان الفاخوري سيتناول 

 حيث سيتناوالن   لعبيدي /الجمعية العلمية الملكيةوالدكتور محمد ا الدكتورة نسرين الحمود
المحاور التالية:  المنهجية العلمية في البحوث البيولوجية ؛الفهم الكروموسومي واكتشاف 

 الخريطة الجينية للبشر وتطبيقات هندسة الجينات )البيولوجيا الحيوية(.

 الفهم الكروموسومي واكتشاف الخريطة الجينية للبشر سيتناول كتور نبيل البشيرالد األستاذ 

 .(الجزيئيةطبيقات هندسة الجينات )البيولوجيا ت

مدير مركز العالج بالخاليا الجذعية بتناول محور  يقوم الدكتور عبدهللا العبادي / أنوقد تم اقتراح 

تمكن من ذلك نظرا  إذا، والحيواناتى البشر التجارب عل وإجراءالخاليا الجذعية وتطبيقاتها،
 النشغاله الدائم.

يكون موعدها خالل الفترة أن  على في نادي المعلمين في عمان، لتكون كما تم تحديد مكان الورشة
 اإلجراءات اللجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلوم لتنفيذ هل معالي،ووكّ  21/9/2172-79من 

د المشاركين من مديريات التربية تحديبتكليف المدربين و المراسالت المتعلقة بإعدادالخاصة  اإلدارية
حيث أشارت السيدة أمين سر اللجنة إلى ضرورة تعميم التجربة على  الوسط   إلقليمالتعليم التابعة و

 .من الورشة إقليم الشمال والجنوب أسوة بإقليم الوسط لتعم الفائدة المرجوة

 

 

 

 .مقترح النشرة التعريفية للجنة الوطنية الخالقيات العلوم والتقانة ليتم طباعتهاالبند السادس:مناقشة 

يتم اختزاله في عبارات قصيرة ومعبرة وعرض  أنتم استعراض سريع لمحتوى النشرة وتم اقتراح     
يتم تعديل تصميم الشعار حيث تبرع االرشمندريت االستاذ الدكتور قيس  أنصور عن االنجازات وعلى 

 دق بطباعة النشرة عند االنتهاء من تعديلها.صا
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س في الجامعة البند السابع:تحديد موعد الجتماع تعريفي بمقرر أخالقيات العلوم والتقانة الذي يُدر  
االجتماع القادم نظرا  لتغيب األستاذة الدكتورة نجمة عطيات/الجامعة فقد تم تأجيله إلى ، الهاشمية

 الهاشمية.

 :ــــــاتالتَّوصيــــــــــ

 البحث عن مصادر تمويل األساسيةمهمتها  الموارد المالية للجنة لتعزيزمصغرة  فنية تشكيل لجنة .7
  .2172خطة اللجنة لعام أنشطةلتنفيذ  من القطاع الخاص

تصميم مطوية تعريفية باللجنة الوطنية الخالقيات العلوم والتقانة لتعريف مؤسسات المجتمع  .2

وسيتم طباعتها يتبرع سخي من االرشمندريت االستاذ  حكومية أوخاصة المختلفة بها سواء كانت 
 .الدكتور قيس صادق

عقد اجتماع بداية شهر أيلول لعرض ما تم انجازه من إجراءات بخصوص ورشة العمل التوعوية  .3
 .العلوم والتقانة أخالقياتلمشرفي ومعلمي العلوم حول 

 االجتماع.من قبل األعضاء خالل  الشعارتصميم إجراء التعديالت التي تم اقتراحها على  .4
 

 مقرر اللجنة         
 نعيمة الحسبان                                                                 


