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 قانةالعلوم والت   اتألخالقي  ة عشر للجنة الوطني   التاسعاالجتماع 

 31/6/2132 األربعاء

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

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

ي مبنى وزارة ف 31/6/2132الموافق  األربعاءيوم  من انية عشرةاعة الثّ مام السّ قانة في تالعلوم والتّ 

 .التعليم ربية والتّ 

 : األعضاءادة وحضور السّ 

 .جامعة العلوم و التكنولوجيا/  نبيل البشيركتور األستاذ الدّ  .3

 الدكتور واصف البكري /دائرة قاضي القضاة  .2

 مركز الدراسات المسكونية.االرشمندريت االستاذ الدكتور قيس صادق /  .1

 .مدير إدارة المناهج والكتب المدرسي ة /الّسيِّد قاسم الخطيب .4

 السيدة انتصار القهيوي /امين سر اللجنة الوطنية االردنية  .5

 السيد وليد الجالد /وزارة التربية والتعليم. .6

 السيد سهيل شاهين /اللجنة الوطنية االردنية للتربية والثقافة والعلوم . .7

 يدة نعيمة الحسبان/ اللجنة الوطنية االردنية للتربية والثقافة والعلوم /مقرراً.الس .8

الدكتورة نجمة العطيات / الجامعة الهاشمية نيابةً عن الدكتور كمال بني هاني  االجتماع توكما حضر
. 

لّشيخ فضيلة ا ،األردنيةالجامعة  / الراغب أبوسميح كتور الدّ من: كل   عن عدم الحضور اعتذرو    

الجمعية   / والدكتورة نسرين الحمود سميح عثامنة / وزارة األوقاف والّشؤون والمقّدسات اإلسالميّة

الدكتور غسان الفاخوري/وزارة الصحة؛الدكتور عمر الجازي/محامي ومستشار ؛  العلمية الملكية

 األنباءالمومني /وكالة قانوني؛الصيدالنية وفاء الخطيب/المؤسسة العامة للغذاء والدواء؛السيد فاروق 

السيدة بيان النسور /اللجنة الوطنية األردنية للتربية  ؛أخرىة رسميّ بأعمالالرتباطاتهم  وذلك األردنية

 .بسبب إجازتها المرضية  والثقافة و العلوم

دة ادات والس يِّبالس  رئيس اللجنة د حمدانكتور محمّ الدّ  األستاذفي بداية االجتماع رحب معالي      

سر اللجنة الوطنية للتربية  أمينالسيدة انتصار القهيوي بمناسبة توليها مهام  ههنأ معالي و، الحضور 
 والثقافة والعلوم وتمنى لها التوفيق والنجاح في مهامها الجديدة.

  لجنةال جتماعالالس ابق محضر ال ل:األو  البند 

 .ابقعلى محضر االجتماع السّ ت المصادقة تم   

  .2132جلسة عصف ذهني لتحديد مصادر تمويل بنود خطة اللجنة لعام : انيث  الالبند 
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 بسببة اليونسكو من العام الحالي ولم يتم الحصول على تمويل من منظم األولنظراً لمضي النصف 
المالية التي تمر بها ،تم تنظيم هذا االجتماع لتسليط الضوء على الخيارات المتاحة لتوفير الدعم  االزمة

الدكتور قيس صادق بان  االرشمندريت االستاذ اشاد اإلطاروفي هذا ،ادي لتنفيذ البنود الخاصة بالخطة الم
في ظل  إتباعهالذي يجب  األفضلنفعا وان السبيل  تجدياالجتماعات على المستوى الحكومي لن 

ومستودعات  ممثالً بالبنوك وشركات االتصال،الظروف االقتصادية الصعبة حالياً هو القطاع الخاص 
ليكونوا كون هذه الجهات تدعم الكثير من األنشطة العلمية و االجتماعية المحلية بحيث يتم دعوتهم  األدوية

 لتعزيزحتى نتمكن من تحقيق ذلك يجب تشكيل لجنة فنية مصغرة تختص و شركاء داعمين ألنشطة اللجنة
وقد القت الفكرة قبوال من قبل األعضاء  ،ياً موارد اللجنة الوطنية الخالقيات العلوم والتقانة فنياً وماد

الحضور وتم االتفاق على تشكيل لجنة برئاسة معالي االستاذ الدكتور محمد حمدان وعضوية كل من 
األعضاء الذي لم من  والسيدة انتصار القهيوي ومن يرغب  قيس صادقاالرشمندريت االستاذ الدكتور 

 يحضروا االجتماع .

 

العلوم والتقانة  أخالقياتعرض تجربة الجامعة الهاشمية في تطبيق المساق الجامعي حول  :الثالبند الث  
. 

 عنالعطيات من الجامعة الهاشمية بعرض تجربة الجامعة الهاشمية الرائدة في تدريس مقرر نجمة  الدكتورة األستاذةقامت 
مقرر  بإعدادانبثق من عمل اللجنة المصغرة المعنية العلوم والتقانة حيث بينت الدكتورة عطيات بان هذا المشروع  أخالقيات

العلوم والتقانة  أخالقيات بمفاهيمهو تعريف الطالب بان الهدف العام للمقرر  وأضافت ،جامعي الخالقيات العلوم و التقانة
المتعلقة ة والجوانب االقتصادي لرئيسة فيهاا القضاياومبادئ أخالقيات العلوم والتقانة ومنابعها تطرق لال حيث تم

المرتبطة والجوانب القانونية الطبية والعالقات اإلنسانية  ،ةمسؤولية األخالقيالأخالقيات البحث العلمي، وباالضافة الى ،بها

تم تقييم المساق  وكمالمنظمة اليونسكو من ضمنها مطبوعات  واألجنبيةوقد تم االستعانة بالكثير من المراجع العربية   بها،
% وستقوم الجامعة بطرحه 311شديدا من قبل طالب الجامعة في المرحلة التجريبية وكانت نسبة النجاح  إقباالالقى  حيث

لكليات الطب والهندسة والتمريض والخدمات الطبية المساندة ومادة اختيارية لباقي  إجباريفي الفصل القادم كمتطلب 
بيق العملي والزائر الضيف لمتخصصين في موضوع استخدام طرق تدريس متنوعة مثل النقاش والتط وقد تمالتخصصات 

كرسي اليونسكو الخالقيات العلوم والتقانة وبناًء على الدراسة  إنشاءالمقرر ومن المخطط له في المستقبل ومن خالل 

ان يتم الياً فاالتجاه ح ،العلوم والتقانة أخالقياتفي مجال  األردنيينالمسحية التي قامت بها الجامعة الهاشمية لحصر الخبراء 
من طرح برنامج الماجستير  ليتمكنواوالتقانة  العلوم أخالقياتليتخصصوا في موضوع  تدريب مدربين من خالل الكرسي 

االنجاز  لهذا تقديرهمعالي رئيس اللجنة عن  أعربوفي ضوء عرض الدكتورة العطيات  ،في اخالقيات العلوم والتقانة
ً على مستوى معالي وزير التعليم العالي والبحث العلمي تعقد ا أناقترح معالي رئيس اللجنة و لجامعة الهاشمية اجتماعا

  وجميع الجامعات لعرض هذه التجربة الريادية.

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

 المدرسية.

زايد العكور من إدارة المناهج والكتب المدرسية تم تأجيلها  نظراً للظروف الصحية التي يمر بها الدكتور

 إلى االجتماع القادم.

 وصيات:تَّ ال

البحث عن مصادر  األساسيةموارد اللجنة المالية والفنية مهمتها  لتعزيزتشكيل لجنة فنية مصغرة  .3

 .من القطاع الخاص 2132خطة اللجنة لعام أنشطةتمويل لتنفيذ 
اللجنة الوطنية الخالقيات العلوم والتقانة لتعريف مؤسسات المجتمع تصميم مطوية تعريفية ب .2

 حكومية. أوالمختلفة بها سواء كانت خاصة 
تصميم نافذة على موقع اللجنة الوطنية األردنية للتربية و الثقافة والعلوم عن اللجنة الوطنية  .1

 الخالقيات العلوم والتقانة.
 أخالقيات العلوم والتقانة. مقرر في تدريس تها جربلعرض تفي الجامعة الهاشمية  عقد اجتماع  .4
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 تقديم مشاركة كل من ممثل اللجنة العربية واللجنة اإلسالمية الخالقيات العلوم والتقانة . .5
 

          


