
 

 

 

                          

 

                                

 

 742بطاقة تعريف المرشح رقم  

 جمال بن ناصر العتيبي

 سابك (ابن سينا)رئيس قسم المختبر والجودة  -

 رئيس لجنة سابك لسالمة المختبرات -

 سابك( ابن سينا)عضو اللجنة التنفيذية بشركة  -

 QAIF-2013عضو اللجنة التنفيذية لمؤتمر  -

 سابك( ابن سينا)قائد فريق اإلبداع بشركة  -

 عضو الجمعية الكيميائية األمريكية -

 ة الملكية الكيميائية البريطانيةعضو الجمعي -

 عضو الفرع الدولي لعلوم الكيمياء بالسعودية -
عضوية مجلس إدارة الجمعية انتخابات 

 عةـدورة التاسـال -ة ـالكيميائية السعودي

 :رؤيتي وأهدافي

 بالرغم من أن الجهود السابقة للجمعية الكيميائية السعودية كانت مميزة ونشطة

 مقارنة بغيرها من الجمعيات العلمية، إال أنني أؤمن بأن لدى الكيميائيين السعوديين

 على توسيع دائرة األنشطة وتفعيل دور الجمعية في مجاالت التأليف والترجمةإمكانات أكبر 

 :وتتلخص أهدافي فيما يلي. واإلصدارات العلمية التي تواكب العصر

 .توسيع مجاالت عمل الجمعية الكيميائية السعودية لتشمل النواحي غير األكاديمية أيضاً والصناعية -1

 .تفعيل أنشطة الترجمة والتأليف والبحث العلمي بالتعاون من مراكز األبحاث الوطنية واألفراد -2

 .افتتاح فروع للجمعية الكيميائية السعودية في المدن الرئيسية وإشراك الكيميائيين بأطيافهم في األعمال -3

 .خالل العمل االستشاري والمهني تحفيز الشباب للعلب دور أكبر في عمل الجمعية الكيميائية السعودية من -4

 .افتتاح مركز للكيمياء بمدينة الرياض كأول مركز للكيمياء في الشرق األوسط -5

 .تأسيس برنامج اعتماد مهني للكيميائيين -6

 :أفتخر بها خالل عام واحد إنجازات

أثق تمام الثقة بعون هللا  الصوت، لذلك فإنني وصاحبعملية التصويت للمرشحين تتطلب ثقة وشفافية بين المرشح 

وتوفيقه لنحّول جميعنا هذه الطموحات إلى واقع ملموس، لهذا أشارككم ببعض اإلنجازات التي أتشرف بها وأسعد 

 .تسخير إمكاناتي وخبرتي لخدمة الجمعية الكيميائية السعوديةب

 21لتوفير أكثر من ( سينا ابن)م قدت فريق اإلبداع في الشركة الوطنية للميثانول 2112خالل عام واحد في  -

 .مليون لاير سعودي كل عام في مجاالت اإلنتاج والصيانة واالستدامة والموثوقية

حصلت على الموافقة اإلدارية العليا الفتتاح فرع للجمعية الكيميائية السعودية في أحدى المدن الرئيسية سيتم  -

 .اإلدارة الجديد إلى الزمالء الكراماإلعالن عنها قريباً إن شاء هللا، لتصبح هدية أعضاء مجلس 

حققت المركز األول على مستوى شركات سابك حول العالم في المشاركة بأوراق العمل الفنية في مؤتمر سابك  -

 .م2112الدولي العاشر للتقنية واالبتكار 

 ..قنوات التواصل 
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