
هـ 4141الدورة التاسعة  –انتخابات مجلس إدارة الجمعية الكيميائية السعودية   

:بالطريقة اآلتية 742يتم التصويت للمرشح األستاذ جمال العتيبي  رقم   

 * أوال.. لألخوة غير األعضاء:

 

عن طريق الرابط  كعضو يتطلب التسجيل في الجمعية الكيميائية السعودية  

http://www.aicss.org/MemberRequestAR.asp?CommitteeID=20 

.(أنظر مميزات العضوية في الصفحة التالية ) .الاير لحساب الجمعية في بنك سامب 722بعد ذلك يتم إيداع مبلغ العضوية    

2102173112وإشعاره برسالة نصية على   341022212712143في بنك الراجحي عبدهللا الغامدي  /ستاذأو لحساب األ  

 

:اذ عبدهللا الغامدي على العنوان التالي ليتم تفعيل العضويةيتم إرسال صورة من قسيمة اإليداع إلى مدير مكتب الجمعية األست  

 االسم األستاذ عبدهللا الغامدي
 الجوال 0558687880

schems@aicss.org  البريد اإللكتروني 
 

 * ثانيا  .. بعد تفعيل العضوية / األخوة األعضاء:

من خالل نفس الموقع من الصفحة الرئيسية يتم الدخول بنفس اسم المستخدم وكلمة المرور التي اخترتها أثناء التسجيل. وذلك عن طريق 

. على يمين الصفحة( دخول األعضاء)أيقونة   

 

(7213انتخابات سنة )من قائمة ( تقدم بإدالء صوتك)الدخول اختر  بعد  

 

 

 

 

.مع خالص الشكر على دعمكم ومساندتكم. مرشحا   10من القائمة التي تضم  742اصر العتيبي رقم بعد ذلك اختر المرشح جمال بن ن  
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(جكس)مميزات العضوية في الجمعية الكيميائية السعودية   

إذا كنت كيميائيا ، أو مهندسا  كيميائيا  أو تحمل شهادة الدبلوم في مجال الكيمياء والمختبرات 

يمكن  عديدةالجمعية الكيميائية السعودية توفر لك مميزات  عضوية فإن. ليمراتالكيميائية والبو

:أن نوجزها لك كاآلتي  

 

حيث  .باسمك ورقم عضويتك الحصول على بطاقة عضوية لدى الجمعية الكيميائية السعودية -1

 تعتبر العضويات في الجمعيات العلمية النشيطة من األمور التي تعكس اهتمام الموظف

.بتخصصه وتوجهه العلمي العلمي والباحث المحترف  

تتيح لك العضوية الدخول ضمن دائرة الكيميائيين السعوديين والمجتمع الكيميائي ومتابعة  -7

.ل الخبرات والتجارب العلمية واألبحاثآخر أخبار المناشط في هذا المجال وتباد  

الحصول على سعر مخفض للدورات العلمية والعملية التدريبية التي تطرحها الجمعية  -3

.الكيميائية كل سنة  

.رها الجمعية الكيميائية السعوديةالحصول على المجالت والمطبوعات الدورية التي تصد -4  

ات العمل ومجلس الجمعية العمومية والمؤتمرات العلمية الحصول على بطاقات دعوة لعشاء -1

.والندوات وورش العمل  

 

ذات قيمة أكبر من خالل الحصول على  حاليا  أسعى كمرشح لمجلس اإلدارة لجعل عضويتك

لتضفي على عضويتك . تخفيض لدى العديد من المكتبات الكبيرة والمتاجر المشهورة والفنادق

 واقعا  ملموسا  فور هلجعل الذي نسعى جاهدين الخاص بعضويتكم غير االهتمام. طابع التميز

.إلدارةالفوز بمقعد عضوية مجلس ا  

 

 تقبلوا فائق احترامي،

.لعضوية مجلس إدارة الجمعية الكيميائية السعودية 742جمال العتيبي، المرشح   

jalotaibi@gmail.com :   للتواصل واالستفسار      

mailto:jalotaibi@gmail.com

