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 العلوم والتقانة ألخالقياتعشر للجنة الوطنية  الخامساالجتماع 

 72/2/7122 األربعاء

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

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

في  72/2/7122يوم األربعاء الموافق  من لساعة الثانية عشرةألخالقيات العلوم والتقانة في تمام ا
 مبنى وزارة التربية و التعليم  .

 : األعضاءوحضور السادة 

o الرئيس نائب -التكنولوجيااألستاذ الدكتور نبيل البشير / جامعة العلوم و.  

o   األستاذ الدكتور سميح أبو  الراغب / الجامعة األردنية 

o البكري /مفتش المحاكم الشرعية /دائرة قاضي القضاة األستاذ الدكتور واصف 

o  الدكتور قيس صادق /مركز الدراسات المسكونية  األستاذاالرشمندريت 

o  / سر اللجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلوم أميناآلنسة توجان برمامت 

o السيد عمر الجازي / مكتب الجازي ومشاركيه 

o / األردنية ءاألنباوكالة  السيد فاروق المومني 

o الصيدالنية وفاء الخطيب / المؤسسة العامة للغذاء والدواء 

o  والعالقات العامة بوزارة التربية والتعليم اإلعالمالسيد وليد الجالد / مدير 

o  السيدة انتصار القهيوي / اللجنة الوطنية للتربية و الثقافة والعلوم 

o فة والعلوم / مقرراً.السيدة بيان النسور / اللجنة الوطنية للتربية والثقا 

 كما شارك في االجتماع كل من:

 الدكتورة نجمة العطيات /الجامعة الهاشمية نيابة عن الدكتور كمال بني هاني  -

 السيدة  نعيمة الحسبان/عضو قسم العلوم.  -

 ةالمناهج والكتب المدرسي إدارةمدير  الدكتور رافع عارف مساعدة /عن عدم الحضور  اعتذرو      

والشؤون والمقدسات اإلسالمية والدكتورة نسرين الحمود  األوقافسميح احمد عثامنة / وزارة  ستاذاأل
 .أخرىرسمية  بأعمالوالدكتور غسان الفاخوري / وزارة الصحة الرتباطاتهم /الجمعية العلمية الملكية 

ادة  الحضور من الدكتور محمد حمدان بالسيدات  والس األستاذفي بداية االجتماع رحب معالي      

 . حلول شهر رمضان المبارك  بقربوهنأهم  أعضاء اللجنة الوطنية ألخالقيات العلوم والتقانة

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

التحفظ على القرارات  المداخالت في حاالت أصحابفي طرح القضايا وذكر أسماء  باإليجازالتوجيه 
 . والتوصيات
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 إجراءتم االتفاق على :(التقانةالعلوم و ألخالقياتللجنة الوطنية تعليمات امسودة ):  الثانيالبند       
 التعديالت التالية:

بعين  األخذتم  المسودة بحيث الواردة فيالتعديالت على التعريفات  إجراءاألولى:المادة  -

 تعليمات و تم إضافة التعريفات التالية :االعتبار جميع مدخالت ال

 *الوزير

 للتربية والثقافة والعلوم األردنية*اللجنة الوطنية 

  *منظمة اليونسكو

 *المنظمة العربية

 اإلسالمية*المنظمة 

سر اللجنة الوطنية  أمينالبند الرابع : بخصوص أن يتولى أمانة سر اللجنة  الخامسة:المادة  -
 .جملة أو من يكلفه بذلك ، تم إضافة   األردنية

 تم تعديل البنود )ب،ج( كالتالي :المادة السادسة :  -

الجهات الرسمية  إمامالمتعلقة بها وذلك  األمورالتنسيب للوزير لمن يمثل اللجنة في كافة  -البند)ب(
 وغير الرسمية في المملكة وخارجها.

اللجنة لحضور الندوات والمؤتمرات المحلية  أعضاءالتنسيب للوزير لمن ُيكلف من  –البند)ج( 

 والخارجية . 

 األعضاءت :تم تعديل البند)أ( بحيث يشمل حول المشاركات الخارجية والمكافآ :المادة الثامنة -

كل  أن إضافة، مع  وعدم االقتصار على أعضاءها  من خارج اللجنة أوالمختصين من اللجنة 
سر  أمينيس وكما تم حذف البند )ج( ونوهت اآلنسة الرئيكون من الوزير بتنسيب من تكليف 

في نظام اللجنة وضرورة تعديلها يحضرونه  عن كل اجتماع األعضاء مكافآت إلىاللجنة 
 .األردنيةيكون من المكتب التنفيذي للجنة الوطنية  أنوتم االتفاق على  األردنيةالوطنية 

 األغلبيةتماع اللجنة قانونياً بحضور المادة التاسعة : تم تعديل البند)د(  ليصبح يكون اج -

 نائبه في حال غيابه . أوبمن فيهم الرئيس  لألعضاءالمطلقة 

 إضافةوالمالي للجنة تمت الموافقة على  اإلداريتدارس الحضور أهمية تحقيق االستقالل  أنوبعد 

وفقاً تقدم للجنة  المادة الحادية عشر للبند)أ( وهو المنح والهبات والتبرعات التيفرعاً ثالثاً من 
صعوبة وجود استقالل مالي وإداري  إلىمعالي رئيس اللجنة  حيث أكد، المالية المتبعة لألصول

 محددة . وإداريةمالية  ألنظمةاللجنة بمؤسسة حكومية تخضع  الرتباط

 األستاذالنظام من قبل معالي الدكتور قيس صادق بمراجعة وتنقيح مسودة  األستاذتكليف وتم 
 ر محمد حمدان .الدكتو

 العلوم والتقانة  اقرار استراتيجيةعمل اللجنة الوطنية ألخالقيات:   الثالثالبند  

على مستجدات مشروع ندوة  األعضاءاطالع  وألهمية لالجتماع القادمتم تأجيل مناقشة هذا البند 
 الخاليا الجذعية.
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من قبل اللجنة تم انجازه  ة مااللجن رئيس استعرض معالي مشروع ندوة الخاليا الجذعية :البند الرابع
تتعلق من االستفسارات حول الندوة حزمة سر اللجنة اآلنسة برمامت  أمين وطرحت   األردنيةالوطنية 

لفئة المستهدفة والمهتمة ل باإلضافةبرنامجها؛ الخبراء المشاركين ؛  بتحديد دقيق لمحاور الندوة؛
 األستاذالذي دعا معالي األمر لها لحضور الندوة ،  بموضوع الخاليا الجذعية ليتم توجيه دعوات

الدكتور عبدهللا  األستاذ يرأسها ضرورة عقد اجتماع للجنة المصغرة والتي  إلىالدكتور محمد حمدان 
للتحضير لعقد الندوة الوطنية  واإلداريةالفنية  اإلجراءاتالعبادي في السرعة الممكنة لالتفاق على 

 للخاليا الجذعية  

 صيات:توال

ناحية اللغة والصياغة وتكليف  للجنة منالنظام الداخلي تعليمات مسودة  تنقيحمراجعة و -

 التعديالت المتفق عليها. إجراءالدكتور قيس صادق بتنقيح التعليمات بعد  األستاذ
لمشروع ندوة الخاليا الجذعية الستكمال كافة عقد اجتماع على وجه السرعة للجنة المصغرة  -

 سر اللجنة مدعوة لحضور االجتماع. أمينتكون اآلنسة  أنعلى   واإلداريةفنية ال اإلجراءات
إضافة الدكتور عمر الجازي لجملة الخبراء المحليين المكلفين بالمشاركة بالندوة إلعداد  مسودة  -      

 نظام يحكم أبحاث الخاليا الجذعية
 . أيلولر العلوم والتقانة بداية شه أخالقياتللجنة  طارئعقد اجتماع  -

 
 

 مقرر اللجنة          

 بيان النسور 

 


