محضر اجتماع
عقد مجمس إدارة الجمعية اجتماعو الثالث لسنة  2015الساعة الخامسة من مساء يوم اإلثنين 2015/4/27
في مبنى مجمع المغة العربية األردني ،برئاسة أ .د .عبد المجيد نصير رئيس الجمعية وحضور أ .د .سرى
سبع العيش ،أمين السر ،وأ .د .عبد القادر عابد ،ود .محمد فارس ،ود .موسى المعطي ،وأ .د .نشأت
حمارنة ،ود .محمد أبو الحسين .وتغيب بعذر م .خميل قنصل .نظر المجمس في جدول أعمالو وتوصل إلى
ما

يمي:

-1أقر محضر االجتماع السابق.
-2أعمم الرئيس المجمس بوصول  15ممخصا لممؤتمر الثامن ،وأنيا جميعا في محاوره ،ما عدا واحدا ،طمب
من مرسمو بعض المعمومات والتعديالت .وبناء عمى ذلك سيعمم المرسمون بقبول ممخصاتيم .كما سيرسل
إلييم تعميمات النشر ،ويذكرون بمواعيد المؤتمر الميمة .وىي 5/1 :قبول الممخصات 6/15 ،وصول البحث
كامال 7/1 ،القبول النيائي.
-3أقر المجمس إعفاء المشاركين جميعا من رسوم المؤتمر.
-4وافق المجمس عمى دفع مبمغ  150د .بدل إدامة موقع الجمعية عمى الشابكة.
-5وافق المجمس عمى إرسال حسابات الجمعية لمدقق حسابات قانوني.
-6قرر المجمس نشر وقائع المؤتمر السابع الكترونيا عمى موقع الجمعية.

 -8ناقش المجمس أمور ندوة ابن الييثم ،وأن د .سرى فاتحت مدير المستشفى التخصصي د .فوزي الحموري
حول استضافة الندوة ،وموافقتو مبدئيا .وسيكتب رئيس الجمعية رسالة بيذا األمر إلى د .الحموري .وقرر أن
تكون الندوة الساعة الرابعة من مساء يوم الثالثاء  .2015/5/26وسيشارك فييا:
أ .د .عبد المجيد نصير ،بموضوع :الرياضيات عند ابن الييثم
أ .د .نشأت حمارنة ،بموضوع :لماذا تجاىل الكحالون العرب ابن الييثم
أ .د .سرى سبع العيش ،بموضوع :البصريات عند ابن الييثم
د .محمد أبو الحسين ،بموضوع يحدد فيما بعد.
-9عين المجمس الزمالء التالية أسماؤىم لجنة تحرير المجمة اإللكترونية
أ .د .عبد المجيد نصير رئيسا لمتحرير
أ .د .سرى سبع العيش
أ .د .منذر صالح
م .خميل قنصل
اآلنسة تسنيم حياصات
-10نظر المجمس في رسالة أ .د .سميم الحسني لرئيس الجمعية ،وما فييا من تساؤالت .وكان تعميق الرئيس
أنو أرسل إليو بحثا كتبو حول ابن الييثم وانجازاتو أجاب عمى عدد من أسئمتو .إال أن عددا من األسئمة
يحتاج إلى بحوث متخصصة .وسنبقى عمى اتصال مع أ .د .سميم الحسني.
وانتيى االجتماع الساعة السادسة والنصف مساء
أمين سر الجمعية

أ .د .سرى سبع العيش

رئيس الجمعية

أ .د .عبد المجيد نصير

