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تقرير أنشطة اجلمعية الكيميائية السعودية

عن السنتني األوىل والثانية من الدورة الثامنة (1344-1341هـ)

أوالً /جملس اإلدارة:
جرت انتخابات مجلس إدارة الجمعية الييميايية الوةعةدل للة ارة الةامتة بتةارل

1341/2/62هة ) حية

انعق مجلس اإلدارة المتتخب مباشرة ااختار رييس المجلس انايبه اأمين المال على التحة التالي:
-1

د.ضيف هللا بن محم الضعيان

رييوا

جامع الملك سعةد

-6

د.زل بن عب هللا العةمان

نايبا للرييس

جامع الملك سعةد

-4

د.عب هللا بن محم الماج

أميتا للمال

جامع الملك سعةد

-3

أ.د.عب الرحمن بن عب هللا الةرثان

عضةا

جامع الملك سعةد

-5

أ.د.أحم بن حام الغام ي

عضةا

جامع الملك سعةد

-2

د.نالف بن صالح المعيقل

عضةا

جامع الجةف

-7

د.نةرة بتت سع الحقباني

عضةا

جامع الملك سعةد

-8

د.رسمي بتت سع المفرج

عضةا

جامع األميرة نةرة

-9

أ .فيصل بن سالم القعيطي

عضةا

ازارة التربي االتعليم

ثانياً /النشر العلمي والثقايف- :
 -1مجلة لججعيةة لجمةعةيةةة لجدةي (ا (لجع)معة ) Journal of Saudi Chemical Society
): (JSCS
 تةم تصةتيف المجلة ضةمن مجة ت ) The Institute for Scientific Information (ISIفةي شةرر
لةلية من عام 6212
 ص ر  8أع اد من المجل خ ل الوتتين الماضيتين اهةة الحة األىصةى الموةمة بةه  3أعة اد
/ست ) حوب االتفاىي المةىع بين جامع الملك سعةد االتاشر ال الي  Elsevierاتةم تقة لم بلةب
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لوةعادة اييةل الجامعة لل راسةات العليةةا االبحة العلمةي لدلةادة أعة اد المجلة إلةى  2أعة اد فةةي
الوت نظرا ليةرة األبحاث التي تتتظر التشر.
 بع افاة رييس تحرلرهةا الوةابا المرحةةم األسةتاد الة يتةر /حوةن بةن محمة الحةازمي بتةارل
1346/2/66ه  ،ىامت األسةتادة الة يتةرة /أمةاني شةفيا عةةاد بمرةام ريةيس التحرلةر ابتعةاان
مشيةر من ال يتةرة نبيل الجابر حتى صة رت المةافقة علةى تعيةين األسةتاد الة يتةر /عبة هللا
بن محم المعيةف رييوا ج ل ا للتحرلر.
 جرى تةسيع هيئ تحرلر المجل لتشمل  -إلى جانب رييس التحرلةر ااألسةتادة الة يتةرة أمةاني
شفيا عةاد  -ي من:
أ.د .أحم لاسين بجا
أ.د .عب هللا بن سع العرلفي
أ.د .عب العدلد بن أحم الجعفري
د .رفيا بن محم ص لقي
 -2لجعجل لجيربة جلمةعةيء (لجع)مع )(: Arabian Journal of Chemistry (AJC
 تص ر بالتعاان بين الجمعي ااتحاد الييمياييين العرب
 لرأس تحرلرها سعادة األستاد ال يتةر /عب الرحمن بن عب هللا الةرثان
 تةم تصةتيف المجلة ضةمن مجة ت

)(ISI

 The Institute for Scientific Informationفةي عةام

6211م.
 ص ر  8أع اد من المجل خ ل الوتتين الماضيتين اهةة الحة األىصةى الموةمة بةه  3أعة اد
/ست ) حوب االتفاىي المةىع بين جامع الملك سعةد االتاشر ال الي  Elsevierاتةم تقة لم بلةب
لوةعادة اييةل الجامعة لل راسةات العليةةا االبحة العلمةي لدلةادة أعة اد المجلة إلةى  2أعة اد فةةي
الوت نظرا ليةرة األبحاث التي تتتظر التشر.
 تم إرسال نو من أع اد المجلتين إلى أىوةام الييميةاف فةي الجامعةات الوةعةدل اعة د يبيةر مةن
أىوام الييميةاف فةي الة ال العربية األمةر الة ي الىةى استحوةانا اتةميتةا يبيةرا مةن عة د مةن هة
األىوام.
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 تةم تيةرلم الجمعية مةن معةالي مة لر الجامعة علةى تميدهةا فةي التشةر العلمةي المحيةم المصةةتف
ضمن التصتيف ال الي  ،ISIحي لص ر من الجامع  7مج ت مصتف في  ISIمترةا مجلتةان
للجمعي الييميايي الوعةدل .
 -4مجل لجمةعةيء (لجثقيفة ):
 ص ر الع د التاسع االعشران من المجل .
 -3مجل تيلةم لجمةعةيء:
 ص ر الع د التاسع من المجل .
 -5مجل لجمةعةيةي لجيربي (لجثقيفة ):
 تص ر بالتعاان بين الجمعي ااتحاد الييمياييين العرب
 ص ر الع د الةال من المجل .

ثالثاً /التدريب:
 ىامت الجمعي بإع اد المادة العلمي ات رلب بالبات المرحل الةانةل المشاريات في أالمبياد
الييمياف العربي الوادس ال ي عق في دال اإلمارات العربي المتح ة صيف 1341ه .
 ىامت الجمعي بإع اد أسئل أالمبياد الييمياف الةبتي لعام 1346ه ال ي عق في م لت أبرا.
 نظمت الجمعي ع د  )12دارات ت رلبي متخصص استفاد مترا أيةر من  152مت رب امت رب
من ىط اعات متع دة مترا الجامعات الوعةدل  ،ازارة التربي االتعليم ،سابك ،م لت الملك عب
العدلد،هيئ الغ اف اال ااف ،المؤسو العامل لتحلي الميا المالح ):
 دارتان عن اليراماتةاغرافيا الوايل UPLC
 دارتان عن اليراماتةغرافيا الغازل GC
 دارة ب زمةةا الحةة

المةةدداج – االنبعةةاث الةة ري Inductively Coupled plasma

Atomic Emission Spectroscopy

 دارة ب زما الح

المدداج – االمتصاص ال ري Inductively Coupled plasma

Atomic Absorption Spectroscopy

 دارة الو م في المختبرات الييميايي .
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 دارة الطتين التةاي المغتابيوي :األساسيات االتطبيا قدمهي لجبروفةد ر :إقبيل ش (ري
3-Days Course On
NUCLEAR MAGNETIC RESONANCE By PROF. DR. M. IQBAL CHOUDHARY

 دارة :استراتيجيات إب اعي في تعدلد جعل الطالب محةر عملي التعلم
Creative Strategies to Enhance Student – Centered Learning
 دارة :الييمياف الخضراف في التعليم

Green Chemistry In Education

رابعًا /الفعاليات اليت شاركت فيها اجلمعية داخل اململكة وخارجها:
 شةةةاريت الجمعيةةة فةةةي ملتقةةةى الجمعيةةةات العلميةةة األال االةةةةاني فةةةي عةةةامي  1346ا  1344هةةة
االمعرض المصاحب له ال ي نظمته جامع الملك سعةد حي شاريت الجمعي بمعرض مميد.
 شاريت الجمعي في حضةر فعاليات اتحييم نتايج أالمبياد الييمياف العربي الوةادس الة ي عقة فةي
دال اإلمارات العربي المتح ة صيف 1341ه .
 شاريت الجمعي بةف في المؤتمر الوادس للماليراسييل االييمياف الخضراف ال ي نظمتةه الجمعية
الييميايي اليةلتي عام 1346ه .
 شاريت الجمعي بةف في اجتماع المجلس األعلى التحاد الييمياييين العرب في دارته الة ثين
ال ي عق في جامع اليرمةك بم لت إرب بالمملي األردني الراشمي في أبرلل 6211م.
 شاريت الجمعي بةف في اجتماع المجلس األعلى التحاد الييمياييين العرب في دارته الحادل
االة ثين امؤتمر الييمياف العربي الوادس عشر ال ي عق في م لت اليةلت أبرلل 6216م.
 يرمت الفايدلن بجايدة الملك فيصل العالمي في مجال الييمياف) لعام  6211اهما ال يتةر رلتشارد
زلر أستاد الييمياف بجامع ستتافةرد اال يتةر جةرج االوتال ز أستاد الييمياف بجامع هارفارد
بمتحرما مي اليات جابر بن حيان التي تمتحرا الجمعي لمشاهير العلماف في مجال الييمياف.
 نظمت الجمعي بالتعاان مع ىوم الييمياف بجامع الملك سعةد اليةم التعرلفي بالوت ال الي
للييمياف : ) IYC 6211
 للطالبات لةم الة ثاف 6211/5/12م ،حي اشتملت الفعالي على:
 -محاضرات علمي اتةقيفي
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 عراض الييمياف الشيق متتجات الييمياف الخضراف شةاريت الطالبةات فةةي تةعية الجمرةةةر بة ار الييميةةاف فةي الحيةةاة فةي بعةةا المةةالت االمجمعةةاتالتجارل بم لت الرلاض.
 للط ب لةم األح 6211/5/66م ،حي اشتملت الفعالي على:
 محاضرات علمي اتةقيفي لطلب الجامع ابلب ع د من الم ارس الةانةل في الرلاض عراض الييمياف الشيق -الوحب على جةايد للحضةر.

خامساً /األنشطة العلمية املتخصصة:
 مؤتعر لجمةعةيء لجدوجي لجرلبع : The 4th International Chemistry Conference
ضمن فعاليات الوت ال الي للييمياف ) (IYC6211ابرعال معالي م لر الجامع نظمت الجمعي بالتعاان
مةةع ىوةةم الييميةةاف بجامع ة الملةةك سةةعةد مةةؤتمر الييميةةاف ال ة الي الرابةةع الييميةةاف اتطبيقاترةةا ادارهةةا فةةي
التتميةة ) فةةي الفتةةرة 1346/16/65-64هةة المةافةةا 6211/11/61-19م بفتةة م مةة ارلم يةةراان بم لتةة
الرلاض ال ي تميد بمشاري يبيرة من الباحةين االباحةات من داخل المملي امن مختلف األىطةار العربية
ااإلس مي اع د من المشاريين من ال ال األجتبي .
 شاريت الجمعي الييميايي الوعةدل بالتعاان مع ىوم الييمياف بجامع الملك سعةد بتتظيم عة د مةن
المحاضرات العلمي المتخصص ألسات ة زايرلن خ ل العامين الماضيين.
 نظمةةت الجمعية بالتعةةاان مةةع م لت ة الملةةك عبة العدلد للعلةةةم االتقتية ااتحةةاد الييميةةاييين العةةرب
محاضةةةةرة علميةةةة للفةةةةايدلن بجةةةةايدة الملةةةةك فيصةةةةل العالميةةةة للعلةةةةةم فةةةةرع الييميةةةةاف ) لعةةةةام
1346ه 6211/م ،اهما ال يتةر رلتشارد زلر أستاد الييمياف بجامعة سةتتافةرد االة يتةر جةةرج
االوتال ز أستاد الييمياف بجامع هارفارد.
 شاريت الجمعية فةي تتظةيم نة اة الوة م الييميايية ال الية مةع اللجتة ال ايمة للةىالة مةن التلةةث
الييميايي خ ل الفترة 1346/5/12-14ه المةافا 6211/3/62-17م

اللبالب

سادساً /اجلوائز العلمية:
 أعلتةةت الجمعي ة عةة" ائةةيةلج لججعية ة لجمةعةيةة ة لجدةةي (ا جليعةةةل لجيلعةةيا للبةةاحةين مةةن داخةةل
المملي العربي الوعةدل اهي ميةن من فئتين:
 فئ اليبار اىيمترا  62222لاير عشران ألف لاير سعةدي).
 فئ الشباب اىيمترا  15222لاير خمو عشر ألف لاير سعةدي).
ابع دراس الطلبات المق م مةن ىبةل لجتة متخصصة تةم اختيةار الفةايدلن افةا المعةالير المعلتة اسةتمتح
الجايدة لرما بترال ه ا اللقاف.
 أعلتت الجمعي عن الججيةلج لجيربة جلمةعةيءا التي تمتحرا الجمعي بالتعاان مع اتحاد الييمياييين
العرب للباحةين من خارج المملي العربي الوعةدل اهي ميةن من فئتين:
 فئ اليبار اىيمترا  5222داالر خمو آالف داالر أمرليي).
 فئ الشباب اىيمترا  4222داالر ث ث آالف داالر أمرليي).
استمتح الجايدتان خ ل العام القادم بإدن هللا.

سيبييً /لالشيرلك ولجيييون مع لجعنظعيت ولالت)ي(لت ذلت لجيالق :
 لت)ي( لجمةعةيةةة" لجيرب:
تقةم الجمعي ب ار مؤثر افاعل في متاشط االتحاد من خ ل:
 األمين العام ل تحاد هة عضة مجلس إدارة الجمعي األستاد ال يتةر /أحم بن حام الغام ي.
 اإلص ار المشترك للمجل العربي للييمياف المحيم ).
 اإلص ار المشترك لمجل الييميايي العربي.
 اإلع ن المشترك عن بر "الجايدة العربي للتميد العلمي في الييمياف" بفرعيرا.
 العمل المشترك على ترجم معجم أيوفةرد للييمياف ال ي هة على اشك االنتراف.
 لت)ي( لججعيةيت لجمةعةيةة لآلسة ا Federation of Asian Chemical Societies
):(FACS
 الجمعي عضة في االتحاد عضةل سارل مت 6227م.
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تةميتا ل ار الجمعي اأهمي البح العلمي في مجال الييمياف فةي المملية فقة عةرض االتحةاد علةى
الجمعي أن تقةم بتتظيم "موار خاص لألبحاث فةي مجةال الييميةاف فةي المملية العربية الوةعةدل "
عبارة عن عة ة جلوةات لطةر فيرةا بةاحةةن سةعةدلةن أا مقيمةةن آخةر أبحةاثرم ادلةك فةي مةؤتمر
االتحاد ال ي سةيعق فةي شةرر أغوةطس  6214فةي سةتغافةرة اهةة األشةرر فةي ىةارة آسةيا ،ااافةا
مجلس اإلدارة على الفيرة.

 االتحاد الدولي للكيمياء البحتة والتطبيقية ): (IUPAC
 انضمت الجمعي إلى االتحاد في  6212م.
 لجلجن لجدلةع جلجعيةيت لجيلعة في إ(لرج لجيييون لجدوجي:
 تةميتةةا للة ار الفاعةةل للجمعية الييميايية الوةةعةدل يإحة ى أهةةم الجمعيةةات العلمية فةةي الجامعة فقة
ص ر ىرار معالي م لر جامع الملك سعةد مؤخرا بإعةادة تشةييل مجلةس اللجتة ال ايمة للجمعيةات
العلمي في إدارة التعاان الة الي بالجامعة اضةم ريةيس مجلةس إدارة الجمعية الييميايية الوةعةدل
إلى المجلس.

ثامناً /فروع اجلمعية:
 فرع الجمعي بجامع الملك عب العدلد بج ة
 ل ى مجلس اإلدارة بلبان لفتح فراع في يل من:
 جامع بيب في الم لت المتةرة
 الريئ المليي للجبيل التبع الجبيل).

