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 قانةالعلوم والت   اتألخالقي  ة عشر للجنة الوطني   الثامناالجتماع 

 72/3/7107 الثالثاء

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

ات ة ألخالقيّعشر للجنة الوطنيّ الثامند حمدان عقد االجتماع برئاسة معالي األستاذ الدكتور محم       

ي مبنى وزارة ف 72/3/7107الموافق  الثالثاءيوم  من انية عشرةاعة الثّ مام السّ قانة في تالعلوم والتّ 

 .التعليم ربية والتّ 

 : األعضاءادة وحضور السّ 

 .جامعة العلوم و التكنولوجيا/  نبيل البشيركتور األستاذ الدّ  .0

 .ةالراغب / الجامعة األردنيّاألستاذ الّدكتور سميح أبو  .7

 قافة والعلوم.ربية والثّ ة للتّ اللجنة الوطنيّ ن سرّ / أمي اآلنسة توجان برمامت .3

 .الدكتور غسان الفاخوري / وزارة الّصّحة .4

 .الّدكتورة نسرين الحمود / الجمعية العلمي ة الملكي ة .5

 مدير إدارة المناهج والكتب المدرسي ة /الّسيِّد قاسم الخطيب .6

 / محامي ومستشار قانوني. والّدكتور عمر الجازي .2

 وفاء الخطيب /المؤسسة العامة للغذاء والدواء. ةالصيدالني .8

 .لّسيِّد فاروق المومني / وكالة األنباء األردنيّةا .9

 .ار  / مقرّ قافة والعلومربية والث  ة للت  لوطنيّ/ اللجنة ادة بيان النسوريِّالسّ .01

مال بني هاني الدكتورة نجمة العطيات / الجامعة الهاشمية نيابة  عن الدكتور ك االجتماع توكما حضر

 كما حضر االجتماعواآلنسة هند فريحات نيابة عن االرشمندريت االستاذ الدكتور قيس صادق و
ما تم االستعانة بالسيدة نعيمة الحسبان  ،ك/مديرية المناهج والكتب المدرسيةايد العكورزكتور الدّ 

 /اللجنة الوطنية . 

فضيلة الّشيخ  ،دائرة قاضي القضاة / بكريكتور واصف الالدّ من: كل   عن عدم الحضور اعتذرو    

ربية وزارة الت    / دستاذ وليد الجال  ألاو سميح عثامنة / وزارة األوقاف والّشؤون والمقّدسات اإلسالميّة

 بأعمالالرتباطاتهم  وذلك اللجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلوم؛ السيدة انتصار القهيوي/ عليموالت  

 .أخرىة رسميّ

كما ، الحضور ادة دات والس يِّد حمدان بالس كتور محمّ الدّ  األستاذفي بداية االجتماع رحب معالي      

ستاذ الدكتور كمال بني هاني بمناسبة توليه رئاسة ألنقل تهاني اللجنة ممثلة برئيسها وأعضائها إلى ا
 الجامعة الهاشمية.

  لجنةالجتماع إلالس ابق محضر ال ل:األو  البند 
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 ةالضروريّة عديالت اللغويّالتّ  بعض إجراءبعد  ابق،على محضر االجتماع السّ ت المصادقة تم   
 .عليه

  قانة.الت  وات العلوم خالقي  ألة ة عمل اللجنة الوطني  إقرار إستراتيجي  : انيالث  البند 

 التنقيحكثير من المراجعة وبالماضية  األشهرمرت عبر  اإلستراتيجية أن إلىأشار معالي رئيس اللجنة 

المجال  إتاحةفي هذا االجتماع سيتم  بأنهمعالي رئيس اللجنة  أشارحيث  األعضاء.من قبل والتعديل 
 إلقاءخالل هذا االجتماع وبعد  إلقرارهاحول بنود اإلستراتيجية تمهيدا  ت مالحظا ةأي بإبداءلألعضاء 

يتناول المحور الثاني الذي  أن ألفضلامن  هنأاقترح السيد قاسم الخطيب ب نظرة نهائيه على اإلستراتيجية

يتم التركيز على  أنالعلوم والتقانة في المناهج المدرسية  أخالقياتيركز على تعليم ونشر مفاهيم 
 أخالقيات مفاهيم التي ركز فيها مشروع المسح على األولىالبيولوجيا استكماال للمرحلة  أخالقيات

وفي الوقت نفسه اكد  اق على التعديل من قبل جميع األعضاءفي المناهج المدرسية وتم االتف البيولوجيا
تم ثم  معالي رئيس اللجنة بان يتم تناول الموضوع مستقبال  بحيث يشمل مفاهيم أخالقيات العلوم و التقانة 

 معالي وزير التربية و سر اللجنة برفعها إلى أمانةتقوم  أنعلى  من قبل اللجنةإقرار اإلستراتيجية مبدئيا  
سة نهائيا  وفي هذا السياق اقترحت اآلن إقرارهاليتم  التعليم رئيس اللجنة الوطنية للتربية و الثقافة و العلوم 

 للوزارات والمؤسسات المعنيةرفيع المستوى  عقد اجتماع وزاريّ سر اللجنة  توجان برمامت أمين
على  ي والمعنويّ عم المادّ الد  كسب بهدف عملها  وإستراتيجية واهدافها ونشاطاتهاللجنة با للتّعريف

 .وأنشطتهاوطني إلعمال اللجنة بعد  إعطاءوبالتالي  المستوى الوزاري

 

 

 

 .قانةالت  ات العلوم وخالقي  ألة تعليمات اللجنة الوطني   :الثالبند الث  

ستاذ ألرشمندريت األا الدكتور عمر الجازي و معالي رئيس اللجنة في معرض حديثه شكر  
على تعليمات اللجنة من  الجوهريةعديالت جراء التّ إها في والتي بذل ماعلى جهودهصادق كتور قيس الدّ 

نظرة سريعة على التعليمات  إللقاء لألعضاء المجال رئيس اللجنة معالي أتاح ثمّ  ،ةقانونيّة واللغويّالاحية نّ ال
صياغة المادة الثانية  إعادة الراغب أبواقترح االستاذ الدكتور سميح  في هذا السياقواقتراح أي تعديالت و

اللجنة رئيسا  جديدا  للفترة المتبقية  أعضاءالفرع ب بحيث تصبح " في حال شغور منصب الرئيس تنتخب 
بصورة مبدئية من قبل  عليماتالتّ هذه إقرار " ثم تم  من عمر اللجنة وذلك عن طريق االنتخاب السريّ 

 ية و التعليم رئيس اللجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلوممعالي وزير الترب إلىرفعها  إلىاللجنة ليصار 
تنظم التي يتم وضع تعليمات للجنة  األولىالمرة  هاوذلك كون من قبل أمانة سر اللجنة الوطنية األردنية 

 .  أعمالها

ابعال البند   .7107تحديد بنود خطة اللجنة الوطنية الخالقيات العلوم و التقانة لعام : رَّ

 تحديد اإلطار التعديالت و إجراء بعضوتم  7107ض معالي رئيس اللجنة بنود خطة اللجنة لعام استعر

 وهي:الزمني لتنفيذ البنود وإضافة بعض البنود 

 .عمل اللجنة  إستراتيجية إقرار -

 اللجنة.تعليمات  إقرار -
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يع اللجنة لخلق فرصة تبنيها من جم إستراتيجيةاالجتماع الوزاري رفيع المستوى لعرض  -
 العلوم و التقانة . أخالقياتالمؤسسات والوزارات المهتمة بموضوع 

 وصيات:تَّ ال

رئيس اللجنة   والتعليم معالي وزير التربية إلىعمل اللجنة وتعليماتها  إستراتيجيةرفع كل من  .0

 الوطنية للتربية و الثقافة و العلوم .
 بإستراتيجيةللتعريف  المعنيةللوزارات والمؤسسات  التحضير الجتماع وزاري رفيع المستوى .7

بعدا  وطنيا  واستقطاب دعم مادي ومعنوي من جميع المؤسسات المهتمة  وإعطائهاعمل اللجنة 

 العلوم و التقانة. بأخالقيات
 وجهعرض تقارير اللجان المصغرة على اللجنة الوطنية الخالقيات العلوم والتقانة وعلى  .3

البيولوجيا في المناهج المدرسية واللجنة  قياتأخالالخصوص اللجنة المصغرة لمسح مفاهيم 
 . األردنيةالمصغرة لوضع مقرر دراسي الخالقيات العلوم والتقانة في الجامعات 

بالسرعة الممكنة لرفعه الى كرسي اليونسكو الخالقيات العلوم و التقانة  إنشاءاعداد مقترح  .4

 منظمة اليونسكو .
اللجنة الوطنية الخالقيات  إستراتيجية إلعدادالمصغرة  اللجنة إلىإضافة الدكتورة نجمة عطيات  .5

 . وذلك لمشاركتها الفعالة في اعداد استراتيجية عمل اللجنة  العلوم و التقانة
 

 ر اللجنةمقرّ          

 بيان النسور  


