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 عشر للجنة الوطنية الخالقيات العلوم و التقانة الرابعاالجتماع 

 81/5/1188 االربعاء

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

برئاسة معالي األستاذ الدكتور محمد حمدان تم عقد االجتماع الرابع عشر للجنة الوطنية      

في  81/5/1188الموافق  يوم األربعاء من الساعة الثانية عشرة ألخالقيات العلوم و التقانة في تمام

 .مبنى وزارة التربية و التعليم  

 و حضور السادة االعضاء :

  ر / جامعة العلوم و التكنولوجيا .الدكتور نبيل البشي األستاذ

 .الدكتور رافع عارف مساعدة /مدير ادارة المناهج و الكتب المدرسية 

  الجامعة األردنية الراغب /  يح أبو سمالدكتور  األستاذ

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

 االرشمندريت االستاذ الدكتور قيس صادق /مركز الدراسات المسكونية 

 الدكتور غسان الفاخوري / وزارة الصحة 

 اإلسالمية المقدسات  االستاذ سميح احمد عثامنة / وزارة االوقاف و الشؤون و

 الدكتور كمال بني هاني / الجامعة الهاشمية  األستاذ

 الدكتورة نسرين الحمود /الجمعية العلمية الملكية 

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

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

نيابة  هياآلنسة فادية العاشوري /مكتب الجازي و مشاركاآلنسة سوار سميرات وو حضور كل من     

نعيمة  بالسيدة  االستعانةتم كما  ،عن الدكتور عمر الجازي و السيد اياد الزعبي / امانة سر اللجنة

  .لضرورات العمل  /عضو قسم العلومالحسبان
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 امين سر اللجنة الوطنية للتربيةوالثقافةو العلومان برمامت /الحضور اآلنسه توجت عن و اعتذر      

الخطيب /المؤسسة  وفاءوالسيدة االردنيةق المومني/وكالةاالنباءالسيد فاروإلرتباطها بعمل رسمي و

 .العامة للغذاء و الدواء 

من  ورالدكتور محمد حمدان بالسيدات  والسادة  الحضاالستاذ  رحب معالي في بداية االجتماع     

 .والتقانة العلوم  ألخالقيات الوطنية أعضاء اللجنة

 الجدد  باألعضاءالتعريف  : من جدول االعمال األول البند 

 في اداء مهامهم .لهم التوفيق  متمنيا  باألعضاء الجدد  االستاذ الدكتور محمد حمدان  معاليرف ع   

 المصادقة علية تم تأجيل ة حيث لسابق للجنمحضر االجتماع ا  :  عمالالبند الثاني من جدول اال     

   . الالزمةلحين اجراء التعديالت 

استراتيجية عمل اللجنة الوطنية الخالقيات مناقشة مسودة تمت  : األعمالالبند الثالث من جدول       

ج حيث اشاد معالي االستاذ الدكتور محمد حمدان  بجهد اللجنة الوطنية بعمل نموذ العلوم و التقانة

 األربعةبمحاورها  اإلستراتيجيةصياغة  إعادةيتم  ضرورة أنواكد على  هايجسد استراتيجية عمل

  وسوف  المخرجات و التحديات لصعوبة التنبؤ بهما بطريقة مجدولة و اقترح معاليه حذف عامودي  

 .يتم التطرق لهما عند عملية التقويم السنوية لالستراتيجية 

و الذي وقع  الزمنية مدتهارئيس اللجنة أن يضاف الى عنوان االستراتيجية كما اقترح معالي         

سر اللجنة بأستحالة ان  ـــةأمانحيث اقترحت رئيس قسم العلوم / أربعة أو سنتان تكونالخالف في ان 

 شمندريتراالويتم تنفيذ هذه المحاور في غضون سنتين و قد ايدها االستاذ الدكتور سميح ابو الراغب 

الدكتور كمال  ع مساعدة و االستاذــــــكل من الدكتور رافالفكرة  رفض وقيس صادق الدكتور  تاذاألس

لتنطلق في اعمالها  ة بني هاني و ذهبوا الى ان هذه االستراتيجية تؤسس لعمل منهجي للجنة و نوا

الزمنية تكون المدة  أن يجب  وبالتالي  برامجها وحتى تكون معروفة لدى جميع شرائح المجتمعو

 . سنتين

لجنة  تشكيل  بضرورة محمد حمدان / رئيس اللجنة  الدكتورو قد حسم الموضوع معالي االستاذ      

و هي تضم االستاذ الدكتور كمال  إعدادها وإكمالصياغتها  وإعادة اإلستراتيجيةتقوم بمراجعة مصغرة 

 األستاذو  ذ الدكتور نبيل البشيربني هاني /رئيسا  و عضوية كل من الدكتور رافع مساعدة و االستا

و العمل على البدء بتنفيذ  االولوياتاللجنة المصغرة بمراعاة  أوصىالراغب كما  أبوالدكتور سميح 

   .االنشطة التي تؤسس عمل اللجنة و يجعلها تنطلق و تصل الى جميع افراد المجتمع
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تطرق الدكتور كمال بني هاني الى المرحلة المتقدمة و االنجاز الذي تم تحقيقه في اعمال اللجنة       

لمقرر في اخالقيات العلوم و التقانة ليتم تدريسه على مستوى المصغرة المكلفة بوضع خطة دراسية 

بغض النظر البكالوريوس و ضمن متطلبات الجامعه االجبارية اي جميع الطلبة سيدرسون هذا المقرر 

 رحها اخالقيات العلوم و التقانة لجدلية التي تطا عن تخصصاتهم سعيا  لتوعية جيل الشباب بالقضايا

كنموذج  1188بتطبيقه في مطلع العام الدراسي الجامعي القادم ايلول/ ستبدأ الجامعة الهاشميةو

، كما دكتور كمال بني هاني تجريبي ليتم تعميمه فيما بعد على باقي الجامعات حسبما افاد االستاذ ال

مفاهيم اخالقيات العلوم و التقانه في اشار معالي رئيس اللجنة بان يتم في سياق اعداد المقرر لتدريس 

 مواضيعه.و دية فيها مفردات المنهاج المقترح وتفاصيل الهداف المقرر خطة استرشا إعدادالجامعات 

اتيجية اال و هو فتح باب الحوار و النقاش بالقضايا بالنسبة للمحور الرابع من مقترح االستر        

و االستاذ  المثيرة للجدل المتعلقة باخالقيات العلوم و التقانة اقترح معالي االستاذ الدكتور محمد حمدان

انشاء قاعدة بيانات لالحكام الشرعية التي صدرت فيما تهدف الى  تشكيل لجنة مصغرة  سميح عثامنه

 و السيد سميح العثامنة يالدكتور واصف البكر كل من : تضم ت العلوم و التقانة يتعلق بمجال اخالقيا

 .االستاذ الدكتور غسان فاخوريندريت االستاذ الدكتور قيس صادق وو االرشم

المكلفة باعادة  ةربضرورة اجتماع اللجنة المصغالدكتور حمدان  األستاذمعالي  وقد أكد          

و عقد اجتماع الحق للجنة الوطنية   هاإعدادفي اسرع وقت  النهاء  لجنة صياغة استراتيجية عمل ال

 و العمل بناء  عليها فيما بعد .  في اجتماع طارىء الخالقيات العلوم و التقانة ليتم اقرارها

مناقشة مسودة النظام الداخلي للجنة اخالقيات :  االعمالالبند الرابع من جدول  إلىتم االنتقال و     

و الذي تم اعداده من قبل مكتب الدكتور عمر الجازي ، استهل معالي االستاذ الدكتور م و التقانة العلو

بتقديم الشكر للمكتب و المحاميتان فادية العاشوري و سوار سميرات و لكن كان له  محمد حمدان 

للجنة من نظام ا  85مآخذ كثيرة على النظام و االصح انه مجرد تعليمات صادرة بموجب المادة 

، كما و اوضح عدة تحفظات على هذه التعليمات منها عضوية الوطنية للتربية و الثقافة و العلوم 

رئيس اللجنة و الحد من صالحيات الوزير و هو رئيس اللجنة ، كما تطرق الى عدم جواز ذكر حجم 

لجنة مصغرة العادة لذا اقترح معالي االستاذ محمد حمدان بتشكيل المكافأة المالية لمن يقوم باي عمل 

صياغة النظام الداخلي للجنة اخالقيات العلوم و التقانة و تضم رئيس اللجنة معالي االستاذ الدكتور 

بلورته ليتناسب مع النظام  إعادةو  للعمل على مراجعته رافع المساعدة محمد حمدان و الدكتور 

   م .الداخلي المانة سر اللجنة الوطنية للتربية و الثقافة و العلو
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 توصيات عامة تم طرحها اثناء المداوالت :

 . لجنة وضع استراتيجية عمل اللجنة الوطنية الخالقيات العلوم و التقانةتشكيل  إعادة -

للجنة كنظام مؤسسي و سند تنظيمي و الداخلي ظام نال و تعديل مسودة مراجعةضرورة  -

 قانوني و مالي 

 . في االجتماع كما تم االتفاق عليه تفعيل اللجان الفرعية -

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

 .مناقشته مسبقا   سيتملضمان مشاركة ايجابية و علم بما 

عقد اجتماع على وجه السرعة للجنة المصغرة لوضع اللمسات االخيرة الستراتيجية عمل  -

 ات العلوم و التقانة.اللجنة الوطنية الخالقي

 

 مقرر اللجنة          

 بيان النسور 


