الجمعية األردنية لتاريخ العلوم
محضر اجتماع
عقد مجمس الجمعية اجتماعو األول في سنة  2015الساعة السادسة والنصف من مساء يوم األحد  13ربيع األول
 1435ىـ الموافق  4كانون الثاني  ،2015برئاسة أ .د .عد المجيد نصير ،رئيس الجمعية وحضور أ .د .عبد القادر
عابد ،أ .د .سرى سبع العيش ،أ .د .نشأت حمارنة ،د .محمد فارس ،د .موسى المعطي ،اآلنسة سجى أبو طو.
نظر المجمس في جدول أعمالو وتوصل إلى ما يمي:
-1تقديم حسابات السنة الختامية لمدقق الحسابات .ويكمف أمين الصندوق ورئيس الجمعية بذلك.
-2يتقدم المجمس بالشكر لمزميل حدير زكي (من العراق) الذي أرسل شيكا بمبمغ  $ 100أمريكي ،أي ما يعادل  71د.
ُحسب لو منو  41د .رسم انتساب ورسوم اشتراك عن السنوات  ،2016-2014والباقي تبرع.
لمعاممين في المجمع الذين يتأخران في الدوام بسبب اجتماع مجمس الجمعية ،بمعدل  20د.
-3تقرر صرف مبمغ  40دينا ار
ْ
لكل منيما .ويكمف أمين الصندوق بدفع المبمغ ليما.

-4تحدث الرئيس عن المؤتمر الثاني لتاريخ العموم الذي عقدتو جامعة الشارقة في المدة  12-8من شير كانون األول
 ، 2014بالتزامن مع المؤتمر العربي الحادي عشر لعموم الفضاء والفمك .وقد كان الحضور كثيفا (ما يربو عمى  ،)200كما
دعيت عدة شخصيات عالمية لمحضور والقاء محاضرات عامة؛ ومنيم د .جفري ىوفمان رائد الفضاء األمريكي واألستاذ في
جامعة ىارفرد .ويشكر لمقائمين عمى المؤتمر حسن التنظيم واالىتمام بالمشاركين .ولكن المصاريف المطموبة :تذكرة واقامة
ورسوم مؤتمر ،جعمت الكثيرين يحجمون عن المشاركة .كما أن مستوى عدد من المشاركات كان متدنيا .عمى أن المشاركة
األردنية كانت كبيرة.
-5وب ناء عمى ما حصل في ىذا المؤتمر ،ولقاء لرئيس عددا كبي ار من الباحثين الذين تحدث إلييم عن المؤتمر الثامن ،فقد
تقرر تأجيل موعد انعقاده إلى النصف الثاني من شير آب  .2015وتكون المواعيد األخرى كما يأتي:

1

آخر موعد لقبول الممخصات ىو  ،2015/4/5ويكون آخر موعد لإلعالم بقبوليا ىو 2015/5/1
آخر موعد لقبول البحث كامال ىو  ،2015/6/15ويكون آخر موعد لإلعالم بالقبول النيائي ىو 2015/7/1
-6تحدث الرئيس عن "حممة األمم المتحدة العتبار عام  2015سنة دولية لمضوء" ،وأن منظمة اليونسكو ترعى حممة
"العالم ابن الييثم ونشر أعمالو العظيمة بشأن البصريات قبل 100سنة" .والجمعية األردنية لتاريخ العموم معنية بيذا الحدث
الميم .واقترح الرئيس أن تقوم الجمعية بعقد ندوة أو ما يماثل ذلك باالشتراك مع مؤسسات أخرى مثل مجمع المغة العربية
األردني ،ومستشفى ابن الييثم .ووافق المجمس عمى أن تبحث تفاصيل االقتراح في االجتماع القادم بإذن اهلل.
 -7اقترح الرئيس أن تصدر الجمعية مجمة الكترونية تعنى بتاريخ العموم اإلسالمية .ووافق المجمس عمى أن تبحث التفاصيل
في االجتماع القادم.
انتيى االجتماع الساعة الثامنة مساء
رئيس الجمعية
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