
 

 

 

 

 
 

 

الجمعية الكيميائية السعوديةانتخابات مجلس إدارة   
 للدورة العاشرة

1185رقم المرشح:   جمال بن ناصر العتيبي  
 

 اإلخوة واألخوات الكرام

قطاعهمامتخصصي الكيمياء والهندسة الكيميائية والعاملين في   

عليكم ورحمة هللا وبركاته، السالم  

في  مستفيدين من مؤهالتنا وخبراتناتشرفت بتصويتكم في الدورة التاسعة المنتهية، وقد حققنا بفضل هللا معظم ما وعدناكم به، 

 مجال المختبرات والكيمياء والتطوير منذ عشر سنوات في كبرى شركات القطاع الخاص وعلى رأسها سابك.

الدورة المنتهية تم إنجاز ما يلي:بفضل دعمكم لنا في بتوفيق هللا ثم             

بدأت شخصياً مبادرة تصحيح المسميات الوظيفية لألخوة واألخوات الكيميائيين أصحاب الدرجات العلمية من حملة البكالوريوس 
 الهندسيين.وتتفاوت تسمياتهم بين فني وأخصائي وكيميائي ومحَضر مختبر، وذلك لمساواتهم بإخوانهم الممارسين الصحيين والذين 

 
المجلتين العلميتين المحّكمتين )مجلة الجمعية السعودية الكيميائية( و)المجلة العربية الكيميائية( المخصصة لنشر البحوث تصنيف 
 .ISI( على سلم التصنيف الدولي 3.7و) (2.5عامل تأثير في تاريخها )بأعلى م

 
 .مكاتب في المملكة 4عدد الفروع لسعودية في كِل من جازان والدمام وبهذا تصبح لجمعية الكيميائية افرعين جديدين لافتتاح 

 
 إقامة مؤتمرين دوليين للكيمياء في كل من أبها والرياض وبرعاية كريمة من سمو أمراء المناطق.

 
 برعاية كريمة من صاحب السمو الملكي األمير خالد الفيصل.بالمدينة المنورة استضافة األولمبياد العربي التاسع 

 
 ورعاية ترجمة معجم أوكسفورد للكيمياء ونقله إلى العربية وهو يعد المعجم األول للمصطلحات الكيميائية. تبني

 
تبني ورعاية تأليف كتابين مرجعين علميين حديثين في الكيمياء العضوية والكيمياء الفيزيائية بمشاركة كبار العلماء العرب تحت 

 مظلة اتحاد الكيميائيين العرب.
 

ورعاية اتحاد الكيميائيين الخليجي، والذي دعمناه بقوه إلتاحة الفرص لجيل الشباب للعب دور أكبر وأشمل في مجال علوم تبني 
 وأبحاث الكيمياء على مستوى دول الخليج العربي.

 

.. والمقترحات لمزيد من النجاحات في الدورة القادمة  للتواصل  

jalotaibi@gmail.com  :إيميل @jalotaibi :جوال: 0541209910 تويتر 
 

 

مواصلة تحفيزكم لبذل لتصويتكم ودعمكم و أتطلع

 المزيد من الجهد التطوعي.

 أنا ال أحصل على مقابل مادي من هذه األعمال.

هدفي تحقيق أمنيات أرى من خاللها وطني عظيماً 

 في مقدراته العلمية والبحثية والوظيفية.
 

 محبكم وأخوكم،

جمال   

mailto:jalotaibi@gmail.com


؟من أجل مرشحككيف تصّوت   
 

 أواًل .. يجب أن تكون عضويتك سارية المفعول لدى الجمعية الكيميائية السعودية.
  

 في حالة لم تكن عضواً أو كانت عضويتك منتهية، كل ما عليك هو الدخول لموقع الجمعية الكيميائية السعودية:
www.chem.org.sa  

الكيميائية السعوديةوتسجيل عضوية جديدة ودفع رسوم العضوية السنوية مباشرة عن طريق الموقع لتصبح بعد ذلك عضواً لدى الجمعية   
إلمكانية تحويل المبلغ على أي من حسابات  0558687880الغامدي على الرقم  عبداهللأقدم جمعية كيميائية خليجية، أو ارسال بياناتك لألخ  

 الجمعية في البنك األهلي وبنك سامبا.
 

www.aicss.org ثانياً  .. الدخول إلى موقع االنتخابات اإللكتروني 

 
تقديم الصوت ..  ثالثاً   

 

  
 

جمال بن ناصر العتيبي  1185كرماً ال أمراً( اختر المرشح رقم   من القائمة التي ستظهر لك )..  رابعاً   

 

 

قم بتسجيل الدخول من خالل أيقونة )دخول األعضاء( حيث سيتم إرسال اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة بموقع االنتخابات بعد تسجيلك لدى 
ساعة. 24 مدة أقصاها الجمعية الكيميائية السعودية خالل  

 من صفحة المالحة الداخلية التي ستظهر لك مباشرة بعد الدخول الصحيح، قم باختيار تقدم لإلدالء بصوتك 

عضويتك لدى الجمعية 

تيح لك الدخول سوف ت

بسعر مخفض جداً 

لدولي السادس اللمؤتمر 

 بالرياض نوفمبر المقبل
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