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 االجتماع الثالث عشر للجنة الوطنية الخالقيات العلوم و التقانة

 11/1/1111االثنين 

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

عقد االجتماع الثالث عشر للجنة الوطنية الخالقيات العلوم و التقانة الساعة الواحدة ظهرا في مبنى 

برئاسة معالي االستاذ الدكتور محمد حمدان و  11/1/1111االثنين الموافق وزارة التربية و التعليم يوم

 حضور السادة االعضاء :

  ر / جامعة العلوم و التكنولوجيا .االستاذ الدكتور نبيل البشي

 وزارة التربية و التعليم –الدكتور رافع عارف مساعدة /مدير ادارة المناهج و الكتب المدرسية 

 ح ابو الراغب / الجامعة االردنية االستاذ الدكتور سمي

 االرشمندريت االستاذ الدكتور قيس صادق /مركز الدراسات المسكونية 

 الصيدالنية وفاء الخطيب /المؤسسة العامة للغذاء و الدواء 

 اآلنسة توجان برمامت /أمين سر اللجنة الوطنية للتربية و الثقافة و العلوم 

 اللجنة الوطنية للتربية و الثقافة و العلوم  وي /امانة سر السيدة انتصار القهي

 السيدة بيان النسور / اللجنة الوطنية للتربية و الثقافة و العلوم /مقرر .

ت نيابة عن الدكتور طارق الحديد , كما حضرت نعيمة الحسبان و حضرت المهندسة عبير ربحي عرفا

 عضو قسم العلوم .

اخوري من وزارة الصحة و د.عمر مشهور الجازي و  الحضور الدكتور غسان ف و اعتذر من عدم  

 . الجامعة الهاشمية و فضيلة الشيخ سميح العثامنة  و السيد فارووق المومني بالدكتور كمال بني هاني 

الخالقيات العلوم  و  اللجنة الوطنية أعضاءرحب معالي الدكتور محمد حمدان بالسادة الحضور  من 

الجدد و تمنى التوفيق  باألعضاءالتعريف  : بند االول من جدول االعمالالثم بدأ باستعراض  التقانة 

 .و قد تم االشادة بجهودهم في تفعيل اللجنة  لالعضاء القدامى

محضر االجتماع السابق للجنة حيث تمت المصادقة   :  عمالالبند الثاني من جدول االثم االنتقال الى 

    .علية كما ورد بدون اية تعديالت 

عرض  :  انتخاب نائب لرئيس لجنة اخالقيات العلوم و التقانة  : األعمالالبند الثالث من جدول ذلك تال 

معالي االستاذ الدكتور محمد حمدان اآلليات المختلفة التي يمكن استخدامها اما باالنتخاب او بالتزكية , 

العلوم و التكنولوجيا ليقوم / جامعة الدكتور نبيل البشير األستاذ  تزكيهاجمع االعضاء الحضور على 

 .بمهام نائب الرئيس 
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و التي تم  اللجان المصغرة لتفعيل عمل  وضع آلية:   البند الرابع من جدول االعمال إلىتم االنتقال و

اآلنسة توجان برمامت أمينة سر   قامت .12/8/1112بتاريخ  في االجتماع العاشر للجنة  تشكيلها

اللجان و ماحققت من انجازات داعية الى  باستعراض تلك  لثقافة و العلوم اللجنة الوطنية للتربية و ا

اآلنسة توجان بان   اشادتو  تشكيلهاالعمل من قبل هذة اللجان لتحقيق االهداف المرجوة من مزيد من 

اللجنة المصغرة لوضع خطة عمل وطنية لتضمين مفاهيم اخالقيات العلوم و التقانة في المناهج و الكتب 

و قد تطرقت اآلنسة برمامت للحاجة  المقترحة  خطت شوطا كبيرة في تنفيذ الخطة و التي درسية  الم

تشكيل اللجان نظرا  إلعادةلوجود عمل مؤسسي متكامل و هذا يحتاج لمزيد من بذل الجهود في العمل و 

 مستجدات إدارية  و فنية  فقد تقرر ان تكون اللجان على النحو التالي : لوجود

برئاسة الدكتور رافع عارف مساعدة /مدير ادارة المناهج و الكتب المدرسية و  المصغرة ةاللجن

المؤسسة العامة للغذاء و الدواء و السيدة بيان النسور /امانة سر اللجنة  -الصيدالنية /وفاء الخطيب  

 .الوطنية 

العلوم  أخالقياتتدريس  زيزتعل اللجنة المصغرة  األخرى التي تم التركيز عليها و هي  اللجنة المصغرة

و  الدكتور كمال بني هاني /الجامعة الهاشمية  األستاذاللجنة  برئاسة و التقانة في الجامعات االردنية 

و قد االستاذ الدكتور نبيل البشير /جامعة العلوم و التكنولوجيا  و الصيدالنية وفاء الخطيب  عضوية 

على تفعيل هذه اللجنة من خالل   ن يتولى اعضاء اللجنةاقترح االستاذ الدكتور سميح ابو الراغب ا

مخاطباتهم للجامعات و الهيئات التدريسية للحث على تضمين مفاهيم اخالقيات العلوم و التقانة ضمن 

و تم االتفاق على أهمية هذه  الخطط الدراسية لكليات الطب و الصيدلة و التمريض و غيرها ذات العالقة

يقع  ر في تعزيز تدريس أخالقيات العلوم و التقانة في الجامعات األردن و التي اللجنة لما لها من دو

 .  على عاتقها مسؤولية نشر مفاهيم حساسة إلى شريحة كبيرة من المجتمع و هم  طالب الجامعات

محمد حمدان على الضرورة الملحة لتفعيل اللجنة المصغرة التي تعنى بإعداد  األستاذمعالي   أشار 

استطردت اآلنسة توجان برمامت امينة سر اللجنة الى  قديجية وطنية الخالقيات العلوم و التقانة واسترات

المواضيع التي تتناولها  وذلك الهمية و حداثة  اللجنة  عضاءذة اللجنة من جميع أضرورة ان تتشكل ه

ضمان التركيز عضاء اللجنة لجميع أ هذه اللجنة  االمر الذي يتطلب عمل جلسة عصف ذهني من قبل 

اشاد معالي الرئيس و  . المطروحة القضايافي   و ضمان عدم حدوث التكرارعلى المحاور الرئيسة 

و بتالي تطبيق ما تم االتفاق  و واجباتهم  يساعد على تحديد مهام االعضاء بهذا الطرح كونه  االعضاء

وجود فريق محوري بضرورة الدكتور نبيل البشير طلب  وفي ذات السياق عليه على ارض الواقع , 

بان امانة سر فنوهت اآلنسة توجان برمامت  يتولى عملية التنسيق و االتصال و التواصل بين االعضاء 

مقترح النظام الداخلي المتكامل الذي بتلك المهام  ,اما بخصوص    المنوطةالجهة  هي اللجنة الوطنية 

الدكتور محمد حمدان على اهمية وجود هذا  كلف بة الدكتور عمر الجازي حيث اكد معالي االستاذ

نوهت  وقانوني و توسعة اعمال لجنة اخالقيات  العلوم و التقانة , وسند تنظيميالنظام كحجر اساس 

الدكتورالمحامي من حيث تزويدة بكافة المعلومات  تزويد اآلنسة توجان برمامت امينة سر اللجنة بأنه 

فاق على التواصل مع المحامي عمر الجازي و معرفة  امكانية انجاز المقترح و تم االتالنجاز التي تلزم 

و تم االتفاق على اضافة االستاذ سميح ابو الراغب  المقترح اذا اسعفه الوقت نظرا النشغاله الدائم 

 لمساعدة االدكتور الجازي في انجاز المقترح .
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 النشطة اللجنة  الوطنية االردنية الخالقيات عرض:  ثم تم االنتقال الى البند الخامس من جدول العمال

بناءا  على توصيات االجتماع  انه  قد أشارت السيدة بيان النسور/رئيس قسم العلوم   االعلوم و التقانة

الثاني عشر للجنة الوطنيه الخالقيات العلوم و التقانة  تم االتفاق على تزويد اللجنه الدوليه الخالقيات 

  تم رفعة الى التقرير هذا .    باهم انشطه اللجنة  الوطنيه الخالقيات  العلوم و التقانةوم و التقانة  لالع

: نبذه عن نشأة  اللجنة  الوطنيه   و التقرير السنوي يتضمن  البيولوجيا ألخالقيات الدولية اللجنة

طتها   و تطلعاتها انشالخالقيات  العلوم و التقانة  و اهم المهام التي تقوم بها , و ابرز  انجازاتها و 

و قد عرضت امينة سر اللجنة اآلنسة توجان برمامت  االنشطة التي قامت بها اللجنة و   المستقبليه

المملكة الذي يبرز اسم  األمر االى اللجنة الدولية الخالقيات البيولوجي هذه التقارير نوهت الى اهمية 

في هذا الحقل من التي تعمل و تنجز  ا المضمار المتقدمة في هذ الدولمصاف بين  االردنية الهاشمية 

ويجعلها مرشحة للعضوية اللجنة  العلوم و اضافة لذلك يدعم موقف االردن في منظمة اليونسكو

 . الدولية ألخالقيات البيولوجيا 

زيد لما يعكس  من انجاز للجنة يدفع الى  م لتقريربهذا او قد اشاد معالي االستاذ الدكتور محمد حمدان 

معاليه ضرورة تزويد جميع االعضاء بنسخة الكترونية  من  أوصىقد و و الجهد العمل  مزيد  بذل من

 التقرير .

 ايجاز عن الندوة االقليمية حول المسائل:   ثم تم االنتقال الى البند السادس من جدول االعمال

تور نبيل البشير و قدم االستاذ الدك عرض  التي عقدت في الكويتاالخالقية في مجال النشر العلمي 

 .""اخالقيات المحكم  في تقييم و تحكيم المقالة العلمية الغراض النشر العلمي بعنوانورقة عمل 

 استعرضحيث :   مسودة مشروع ندوة الخاليا الجذعية  :األعمالتناول البند السابع من جدول   

الجامعة  –دهللا العبادي /كلية الطب االستاذ الدكتور سميح ابو الراغب نيابة عن االستاذ الدكتور عب

القوانين التي تحكم ابحاث  و المقرر عقدها في االردن  و التي ستكون حول  الندوة مشروع االردنيه 

و من المفترض وجود متحدثين من خارج االردن  هو استخدامات الخاليا الجذعية خارج االردن و داخل

, اشاد معالي االستاذ  دوالر  02222لمتوقعة للمشروع و التكلفة ا من المملكة المتحدة و امريكيا

و كونه ثورة جديدة ستنعكس على حياة الناس  التي  هميةالالدكتور محمد حمدان بموضوع الندوة  

في مجال العالج , كما اكددت امينة السر على موضوع الندوة لما لة من اهمية محليا و عالميا  و 

الندوة من خالل طلب  تنفيذ   لدعم د الممكنة لتوفير التمويل الالزمابدت استعدادها لبذل جمبع الجهو

 / عمان القاهرة و مكتب اليونسكو/دعم خارجي من المنظمات العربية و االسالمية و مكتب اليونسكو 

في حال عدم توفر دعم خارجي فان رئيس اللجنة الوطنية للتربية و الثقافة و العلوم معالي الدكتور 

 مي لن يتواني في تقديم كل الدعم الممكن النجاح هذه الفعالية المهمة محليا و عالميا .تيسير النعي

كفاءات محلية  و لتميزهم في هذا ناك اقتراح من نائب الرئيس بأستقطاب هو في ذات السياق كان 

 االستاذ الدكتور اديب الزعبي لما له من دراية في هذا الموضوع و ابحاث محكمة في و رشحالحقل 

 معنية بتحديداالستاذ الدكتور سميح ابو الراغب بوجود لجنة فنية  و قد اشارذات الموضوع , 

اشارت  امين سر اللجنة  الى ضرورة االسراع  المتحدثين و فيما اذا كانوا من داخل اوخارج االردن

لبند بتعقيب من و انتهى النقاش في هذا ا بعمل التعديالت المناسبة من اجل البدء بطلب الدعم الالزم  

معالي االستاذ الدكتور محمد حمدان باالستفسار من معد مشروع الندوة اذا كان المتحدثين لديهم 

 اضافت نوعية للموضوع  فال مانع من العمل على االمضي قدما في تنفيذ المشروع .
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نبذة عن االجتماع و اخيرا و ليس آخرا  تم االنتقال الى البند الثامن و االخير من جدول االعمال و هو 

 91/90/1112الخاص بوضع استراتيجية وطنية للتكنولوجيا الحيوية الطبية و الذي عقد في تاريخ 

و تشهد هذة االيام انتهاء اللمسات االخيرة لمشروع تطوير  االستراتيجية الوطنية للتكنولوجيا     0299

ليل افضل الممارسات في استخدام مع تح   على مستوى محلي  الحيوية الطبية  بناء على استشارات

التكنولوجيا الحيوية من قبل الدول المتقدمة . لذا كان هذا المقترح لتطوير المشروع من قبل مركز باتيل 

للتكنولوجيا و جامعة بيتسبيرغ لمعهد الملك حسين للتكنولوجيا الحيوية و السرطان وشراكته مع المجلس 

للتكنولوجيا الحيوية و معهد الملك حسين  ك دعوة رسمية موجه من وان هنااالعلى للعلوم و التكنولوجيا 

رسمية لرئيس اللجنة من اجل توجية دعوة  باالعضاء  و تزويدهم بالبريد االلكتروني الخاص  السرطان

و االعضاء لمواكبة مايحصل من تطورات على  استراتيجية التكنولوجيا الحيوية  و التي ستكون حلقة 

 .12/1/1111الموافق  البحث يوم االحد

 توصيات عامة تم طرحها اثناء المداوالت :

 ضرورة وضع ن -

 ضرورة العمل الجاد على تفعيل اللجان الفرعية . -

تزويد اعضاء اللجنة الوطنية الخالقيات العلوم و التقانة بالمرفقات الكترونيا قبل عقد االجتماع  -

 .لضمان مشاركة ايجابية و علم بما سيت مناقشته مسبقا 

المشاركة في حلقة البحث حول تطوير مشروع استراتيجية التكنولوجيا الحيوية التي ستعقد يوم  -

 12/1/1111االحد 

 السعي  لعقد الندوة  المقترحة من قبل االستاذ الدكتور عبدهللا  العبادي حول الخاليا الجذعية . -

التقانة من خالل اللجنة الخالقيات العلوم و زيادة فرص التواصل بين اعضاء اللجنة الوطنية  -

الوطنية للتربية و العلوم و التقانة  البراز المالمح االساسية لالستراتيجية الوطنية للتربية و 

  الثقافة و العلوم . 

  

  

 


