محضر اجتماع مجلس اإلدارة
عقد مجلس اإلدارة المنتخب اجتماعه األول حوالً الساعة الخامسة من مساء ٌوم الثالثاء  ،5105/8/4برئاسة د .عبد
المجٌد نصٌر ،وحضور األعضاء :د .منذر صالح ،د .سرى سبع العٌش ،د .محمد فارس ،م .خلٌل قنصل ،اآلنسة تسنٌم
حٌاصات ،د .محمد أبو الحسٌن .كما حضر االجتماع د .نشأت حمارنة ،د .موسى المعطً.
أعلم الرئٌس المجلس بإرساله رسالة شكر إلى الدكتور فوزي الحموري رئٌس هٌئة المدٌرٌن للمستشفى التخصصً فً
عمان ،على استضافتهم ندوة ابن الهٌثم فً 5105/6/9؛ كما أرسل رسالة لمعالً الدكتور خالد الكركً بمناسبة انتخابه
رئٌسا لمجمع اللغة ال عربٌة األردنً ،ولكً تبقى الجمعٌة فً مبنى المجمع ،وتستفٌد من تسهٌالته .وقد التقى د .عبد المجٌد
نصٌر رئٌس المجمع قبٌل االجتماع الذي رحب بالجمعٌة فً مبنى المجمع .كما ذكر د .نصٌر أنه قابل أ .د .نبٌل شواقفة،
رئٌس جامعة البلقاء التطبٌقٌة ،هذا الظهر ،وعرض علٌه أن تصٌر الجامعة عضو شرف فً الجمعٌة .وقد رحب د .شواقفة
باألمر .وسٌرسل د .نصٌر رسالة إلٌه بهذا الخصوص .كما أنه سٌحاول مقابلة وزٌر الثقافة من أحل الحصول على دعم
للمؤتمر.
ثم نظر المجلس فً األمور المعروضة وتوصل إلى ما ٌلً
-0قرر المجلس توزٌع المناصب اإلدارٌة كما ٌلً:
د .منذر صالح
د .سرى سبع العٌش
د .محمد فارس

نائبا للرئٌس
أمٌنا للسر
أمٌنا للصندوق

د .عونً خصاونة ،م .خلٌل قنصل ،اآلنسة تسنٌم حٌاصات أعضاء.
-5قرر المجلس قبول أعضاء جدد فً الجمعٌة ،وهما :د .ثرٌا محمود الخزعلً من جامعة دٌالى فً العراق ،والسٌد لؤي
عاطف فندي الزعبً رئٌس وحدة الحاسوب فً مجمع اللغة العربٌة األردنً.
-3تحدث الرئٌس عن أحوال المؤتمر وأن عدد البحوث المستلمة هو  04بما فٌها خطاب االفتتاح .ولذلك ،ستكون مدة
المؤتمر ٌومً  55،56من هذا الشهر .كما عرض تصورا أولٌا لبرنامج المؤتمر .وسٌعقد المجلس اجتماع فً أقرب فرصة
لوضع التفاصٌل الخاصة بالمؤتمر ،وبخاصة بعد عودة د .عونً خصاونة من السفرٌ( .عود مساء ٌوم الخمٌس .)8/03
وانتهى االجتماع الساعة السادسة مساء.

أمٌن السر
د .سرى سبع العٌش

رئٌس المجلس
د .عبد المجٌد نصٌر

