محضر اجتماع مجلس اإلدارة
عقد مجمس اإلدارة لمجمعية األردنية لتاريخ العموم اجتماعه الشهري الساعة  3:30من مساء يوم
األحد بتاريخ  2015/8/16في المركز الجغرافي الممكي األردني ،برئاسة د .عبد المجيد نصير،

رئيس الجمعية ،وحضور :د .محمد أبو حسين ،م .خميل قنصل ،د .موسى المعطي ،د .منذر
صالح ،د .محمد فارس ،واآلنسة سجا أبو طه.

وقد اعتذر عن عدم الحضور كل من :د .سرى سبع العيش ،د .نشأت الحمارنة ،د .عوني
الخصاونة ،اآلنسة تسنيم حياصات.
نظر المجمس في جدول أعماله وتوصل إلى ما يمي:
-

تم عرض محضر االجتماع السابق والموافقة عميه.

 بموجب المادتين  9 ،8من نظام الجمعية تمت الموافقة عمى أن يكون د .نشأتالحمارنة عضو شرف في الجمعية.

 ذكر الدكتور أنه أرسل لألستاذ الدكتور نبيل شواقفة ،رئيس جامعة البمقاء التطبيقية رسالةشكر حول تبرع الجامعة لمجمعية ،واقترح أن تقبل الجامعة عضو شرف في الجمعية
بموجب المادتين  9 ،8من النظام .وتمت الموافقة عمى ذلك.

 كما ذكر د .نصير أنه تواصل مع د .مشهور الرفاعي ،رئيس جامعة األميرة سميةلمتكنولوجيا ،وقد تبرع باسم الجامعة بمبمغ  500د أيضا .وعميه تم إرسال رسالة شكر،
كما تمت الموافقة عمى أن تكون عضو شرف في الجمعية.

 ذكر د .نصير بأن له والمهندس خميل قنصل مقابمة مع وزيرة الثقافة "النا مامكغ" يومالثالثاء .2015/8/18
-

جرت أحاديث حول المؤتمر الثامن.

 تم توزيع قائمة المشاركين عمى الحضور ببحوث المؤتمر الثامن التي حوت سبعة عشربحثا.

 ذكر د .نصير أنه جرى اتفاق مع فندق الفنار لـتأمين إقامة لممشاركين ،وبسعر 50دينا ار لميمة الواحدة لمفرد و 60دينا ار لإلقامة المزدوجة ،تشمل الضريبة والخدمة والفطور،
وأنه أرسل المعمومات لممشاركين ،وهي من حساب المشارك.

 ستقوم الجمعية بدعوة المشاركين وأعضاء الجمعية إلى عشاء مساء يوم اإلثنين .8/15وسيحاول تأمين عشاء يومي المؤتمر بدعوات من جهات أخرى.
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 نحن بحاجة إلى:-1طباعة كتاب الممخصات لجميع البحوث ،وفيه نبذة عن الجمعية ومجمس اإلدارة والمؤتمر
الثامن ،وبرنامج المؤتمر .وسيتم طباعة  50نسخة.

-2وبحاجة لشراء حقائب مناسبة وطبع شعار الجمعية والمؤتمر الثامن عميها.
-3وبحاجة لطباعة بطاقات دعوة لحضور حفل االفتتاح وجمسات المؤتمر.
-4وبحاجة لوضع برنامج المؤتمر .وترسل النسخة األولى ألعضاء الجمعية إلبداء آرائهم.
-5وبحاجة لعمل دروع تذكارية لممؤتمر.
وقد تكفل بعممها د .نصير مع د .أبو حسين.
حول برنامج المؤتمر:
عريف الحفل :أ .محمود حسين ممكاوي

 يشمل حفل االفتتاح ما يمي: -السالم ممكي

 -كممة لرئيس الجمعية د .عبد المجيد نصير

 كممة د .عوني الخصاونة مدير المركز الجغرافي الممكي خطاب د .محمد القماطي رئيس المؤسسة اإلسالمية لمعموم والتكنولوجيا في بريطانيا.*أخي ار تم التنويه بقضية استقبال المشاركين في المطار ،ويتم تحديد المسؤوليات بعد معرفة
مواعيد وصولهم.
رئيس الجمعية

كاتب االجتماع

أ .د .عبد المجيد نصير

سجا أبو طه
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