 91شعبان 9415هـ  91 /حزيران 1094م
عقدت مجمس اإلدارة لمجمعية األردنية لتارري العما م اجتمرعيار الةارعة  <@96مان مةار يا م األ اد تارري

= 7شااعنرن ;7:9ىا ا  7; /زي اران 867:م ،فااج مجمااة المرااة العرنيااة األردنااج ،نرئرةااة د .عنااد المجيااد
نصير ،رئيس المجمس.

الحضور :د.ةرى ةنة العيش ،د .ع نج الخصر نة ،د .م ةى المعطج ،د .عند القردر عرند ،د.م مد
فررس ،م .خميل قنصل ،د .منذر صالح.

الغياب بعذر :أ .ىرنج الضمية ،د .نشأت مررنو ،د .ةمير الدر نج ،د .ةميمرن األزرعج.
وقائع الجلسة:


قرئ الم ضر الةرنق ،ثم

فق عميو.

 تقرر إرةرل رةرلة ل ازرة الثقرفة تتضمن األةمر الرنرعية ألعضر الييئة اإلدارية الجديدة ،ثم الطمب
من ازرة الثقرفة ،إرةرل رةرلة إلى ننك القرىرة-عمرن فيير ت ديد من ي ق ليم الت قية فيمر يخص

أم الجمعية المرلية .تقرر نرلنةنة لمة نرت المرلية أن يك ن الت قية من قنل أمين الصند ق د.

م مد فررس مجتمعر مة ت قية الرئيس د .عند المجيد نصير أ نرئب الرئيس د .منذر صالح؛
نرلنةنة لرير ذلك ،يكفج ت قية أمين الصند ق .قد كمف م .خميل قنصل نمترنعة األمر.

 تقرر تص يح قرئمة ال ض ر فج الم ضر الةرنق تةجيل د .منذر صالح غرئنر.

 نرلنةنة إلى مؤتمر الجمعية الثرمن ذكر د .عند المجيد نصير أنو تمقى رةرلة الكتر نية من نرئب
رئيس جرمعة النت ار يعممو فيير اعتذار الجرمعة عن عدم رعرية المؤتمر .ثم ذكر اتصرلو

ديثو مة

د .نظير أن عنيد ،رئيس الجرمعة األلمرنية ،نخص ص دعم المؤتمر ،أن ىذه الجرمعة افقت مندئير
عمى ىذا الدعم .كمر ذكر أنو ةيتفق معير عمى التفرصيل.

 ثم قدم د .ع نج خصر نة دع ة كريمة الةتضرفة المؤتمر فج المركز الجررافج ،فقنمت الدع ة مة

الشكر ،عمى أن يعقد المؤتمر نرةم الجمعية المركز .تقرر أن يك ن م عد ىذا المؤتمر ي مج <-8

= 8من شير آذار ; ،867نإذن اهلل.

 تقرر صرف  :6دينر ار لمدقق ةرنرت الجمعية عن عرم  ،8679مؤةةة جدا ار فج ارند.

 تمقت الجمعية نشرة من جرمعة الشررقة تعمن عن عقد مؤتمرين :األ ل عن الفمك عم م الفضر .
الثرنج ى المؤتمر الثرنج لترري العم م عند المةممين ذلك فج المدة > 77-كرن ن أ ل 867:

 تمقى الدكت ر عند المجيد نصير دع ة من مؤةةة كترب "معجم الد لة الترريخج" فج قطر ،نص رة
شخصية ،ليشررك فج مؤتمرىر فج < =-تشرين الثرنج فج ت نس؛ كمر تمقى تكميفر إلعداد قرئمة
نرلكتب المخط طرت العممية فج التراث العرنج اإلةالمج من الفترة  ;66-866ىا.



طرح الرئيس فكرة إصدار مجمة م كمة لترري العم م العرنية اإلةالمية نرةم الجمعية؛ عمى أن

يدرس الم ض ع من ج اننو المختمفة نعد شير رمضرن.

 اقترح د .م مد فررس عمل ج ائز لمشنرب لمكترنة فج التراث العممج العرنج.
 أعمم د .ع نج خصر نة المجمس نعقد د رة عن األىمة ي مج األرنعر

الخميس 8<-8; ،زيران.

يك ن االفتترح ي م األرنعر الةرعة ? صنر ر فج المركز الجررافج الممكج.

 أعمم د .ع نج خصر نة المجمس نأن المركز ةيصدر عددا جديدا من (مجمة الك ن) خالل أةن ع.
تقنل المقرالت فج (التراث العالقة مة الفمك).

 تقرر أن يك ن االجتمرع القردم نعد عيد الفطر.
كل عرم الجمية نخير

أ.د .سرى سبع العيش

أمينة سر الجمعية األردنية لتاريخ العلوم

