
 

الطب  ياتندوة مغمقة حول اإلسالم وأخالقيختتم مركز دراسات التشريع اإلسالمي واألخالق 
 الحيوي

 

في عضو كمية الدراسات اإلسالمية ، واألخالقمركز دراسات التشريع اإلسالمي عقد  .4102مايو  4 الدوحة
ندوة أولية مغمقة في العاصمة القطرية  بمؤسسة قطر لمتربية والعموم وتنمية المجتمع،جامعة حمد بن خميفة 

مجال في إطار سعيو لوضع خطة عمل وبرنامج بّناء طويل المدى في  أبريل  42-42الدوحة يومي 
 أخالقيات الطب الحيوي في اإلسالم.

واألخالق، مركز دراسات التشريع اإلسالمي في  الطبيات سالم وأخالقأستاذ اإل ،محمد غالي سعى الدكتوروي
رؤية طويمة المدى لممركز في ىذا المجال، وذلك منذ انضمامو إلى الفريق األكاديمي لممركز في  وضعإلى 

 مشروع الرؤيةمناقشة بيدف لندوة األولية المغمقة تم التحضير لعقد ىذه ا ،في ىذا السياق. و 4102 سبتمبر
نخبة من أبرز قد شارك في ىذه الندوة و  الفريق األكاديمي لممركز برئاسة المدير التنفيذي.اعتمدىا التي 

لإلسيام في إثراء النقاش  ،نحاء العالممختمف أمراكز طبية وبحثية مرموقة من التخصص من الخبراء في ىذا 
 .ىاتطوير بمورتيا و  عمىالمركز ومساعدة ذه الرؤية ى حول

 الندوة أوراقاً المشاركون في م قدّ وباإلضافة إلى طرح آرائيم النقدية حول ورقة الرؤية المقدمة من قبل المركز، 
الطب يات رصد وتقييم ما تم إنجازه بالفعل في مجال أخالق يةكيف أوليما ،سؤالين رئيسيينتحاول اإلجابة عمى 

أىم المباحث واألسئمة التي لم تطرح بعد في ىذا تحديد  وثانييما ،في اإلسالم من منظور بحثي وأكاديمي
األطر من تم االتفاق عمى عدد  ،وفي ختام الندوة يا.اعتمادىا لمتعامل معالمقاربات التي يمكن و المجال 



واألفكار العامة لمجموعة من المشروعات العممية التي سيتولى المركز اإلعداد ليا في إطار خططو البحثية 
 عمى المدى القصير والمدى البعيد.

عاصم باديال، مدير مشروع مبادرة اإلسالم والطب وأستاذ الطب المساعد، بمركز  وشارك في ىذه الندوة
كمية األديان في  محسن إبراىيم، أستاذ متقاعدأبو الفضل و  ،بجامعة شيكاغو الطب ياتماكمين ألخالق

عمي رضا باغيري، أستاذ الطب واألخالق الطبية و جامعة كوازولو ناتال بجنوب أفريقيا، في والفمسفة، 
 خالق الطبالدولية ألمجنة النائب رئيس جامعة طيران لمعموم الطبية بإيران و  في بكمية الطبالمساعد 
براىيم موسىو ، عة لمنظمة اليونسكوالتاب الحيوي الواليات المتحدة من أستاذ األديان بجامعة ديوك،  ،ا 

 ،محمد عمي البارو جامعة قطر، في  أستاذ الصحة العامة المساعد ،كريستيانسن ماريا كارينو  ،األمريكية
 ،يسومقنضال و  ،عضو مركز البحوث الطبية التابع لممركز الطبي العالمي في جدة بالمممكة العربية السعودية

 أستاذ الفيزياء في الجامعة األمريكية بالشارقة بدولة اإلمارات العربية المتحدة.

 حول مركز الدراسات في التشريع اإلسالمي واألخالق 

مركز دراسات التشريع اإلسالمي واألخالق عمى اإلسيام في تجديد الفكر اإلسالمي في مجال يعمل 
 األخالق، عبر تقديم قراءة معاصرة تنطمق من القرآن والسنة، وتيتدي بمقاصد الشريعة اإلسالمية.

لمزيد من المعمومات حول فعاليات المركز، يرجى التواصل مع السيدة فاطمة الزىراء شعباني، مسؤول 
 fchaabani@qf.org.qaاإلعالم في المركز عمى البريد اإللكتروني التالي:  

 

 


