الجمعية األردنية لتاريخ العلوم
محضر اجتماع
عقد مجمس اإلدارة اجتماعو الشيري الساعة الثالثة والنصف من عصر يوم الثالثاء  7محرم الحرام 7347ىـ
الموافق  02تشرين األول  0272في المركز الجغرافي الممكي األردني ،برئاسة رئيس الجمعية د .عبد المجيد
نصير وحضور :د .منذر صالح ،د .سرى سبع العيش ،د .محمد فارس ،د .عبد القادر عابد .د .عوني
خصاونة ،م .خميل قنصل ،د .محمد أبو حسين ،د .موسى المعطي ،د .نشأت حمارنة ،آ .تسنيم حياصات،
آ .سجى أبو طو.
ناقش المجمس ما ورد في جدول األعمال .وتوصل إلى ما يمي:
-7تحدث الرئيس عن المؤتمر الثامن ونجاحو وهلل الحمد ،وشكر الزمالء والجيات الذين ساىمت في ىذا
النجاح ،كما نوه بالرسالة الرقيقة الطيبة التي عمق بيا د .عادل السيد عمى ىذا المؤتمر .كما ذكر بالدعم
الذي قدمتو جامعة سمية لمتكنولوجيا ( 222د) ،اتحاد الجامعات ( 422د) ،المركز الجغرافي الممكي،
استضافة راقية من خدمات عقد الجمسات ،وغداءين ،ومواصالت كما يتوقع وصول دعم من جامعة البمقاء
وآخر من جامعة العموم والتكنولوجيا .كما أن المصروفات قاربت  022دينار .وافق عمييا المجمس.
-0كما قرر المجمس أن يدفع نفقات طبع كتاب د .نشأت حمارنة "فضل دمشق في تطور الطب في
العصرين النوري والممموكي" الذي طبعو د .نشأت عمى حسابو ووزعت نسخا منيا الجمعية في المؤتمر.
ويقوم مدير الصندوق بدفع المطالبة مباشرة لمدكتور نشأت.
-4بالنسبة إلى وقائع المؤتمر ،فقد ذكر الرئيس أنو سيرسل لممشاركين الراغبين في نشر بحوثيم بااللتزام
بتعميمات النشر المرسمة إلييم .كما أنو لن يجري تحكيم لمبحوث حسب األصول ،إلتاحة الفرصة لمزمالء
لنشرىا في مجالت محكمة إن أرادوا ،وأنو ستعطى فرصة حتى نياية شير تشرين الثاني إلرساليا .وسيكون
النشر الكترونيا عمما بأن د .قاسم غنيمات أعممنا برغبة ناشر في عمان في نشر الوقائع ورقيا وسنستفيد
من ىذا العرض الكريم.

-4بالنسبة إلى نشاطات الجمعية العممية ،فقد جرى تبادل واسع لآلراء .واتفق عمى أن تقوم الجمعية بالتعاون
مع الجامعات الرسمية والخاصة ،ومؤسسات أخرى تعنى بالثقافة ،بعقد ندوات والقاء محاضرات .وطمب من
الزمالء أن يقدموا أفكارىم ومساىماتيم في الجمسة القادمة من أجل وضع برنامج إلجراء ىذه النشاطات.
كما يذكر الرئيس بأننا اتفقنا عمى نشر مجمة الكترونية قبل شيور ،ولم نصدر عددا منيا حتى اآلن.
-3رحب الدكتور الميندس العميد عوني خصاونة ،مدير المركز الجغرافي الممكي األردني ،بأن يكون
لمجمعية مقر دائم في رحاب المركز الجغرافي وتقديم كل التسييالت المطموبة .وقد ليجت األلسن بالشكر
والثناء عمى الزميل د .عوني وعمى المركز الجغرافي لما لوجود المقر من آثار إيجابية عمى نشاطات
الجمعية.
-2تحدث الدكتور العميد عوني عن مدينة الممك عبد اهلل الثاني العممية في منطقة طبربور ،وامكانية إقامة
بناء يكون معيدا لمتراث العممي العربي .وقد رحب الجميع بيذا األمر أيما ترحيب .وتتقدم الجمعية بالشكر
والعرفان لجاللة الممك عبد اهلل الثاني عمى إقامة ىذا الصرح العممي ،وأن تكون الجمعية جزءا منو .وتعيد
الرئيس بتقديم تصور عن المعيد ورؤياه وأىدافو وأقسامو( .وقد بعث ذلك قبل أسابيع إلى الزمالء).
وانتيى االجتماع الساعة الخامسة مساء.
رئيس الجمعية
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