
 200 ريال للطالب،   400 ريال ملن�سوبي اجلمعية الكيميائية ال�سعودية، و 500 ريال ملن�سوبي اجلهات االخرى

1400 ريال للطالب،   4000 ريال ملن�سوبي اجلمعية الكيميائية ال�سعودية، و 5000 ريال ملن�سوبي اجلهات االخرى

جميع الدورات �سوف تقام باملخترب املركزي بكلية العلوم للرجال مبنى 5 الدور االر�سي، جامعة امللك �سعود، الدرعية، الريا�ض 

من ال�ساعة 2:30 بعد الظهر الى ال�ساعة  7:00 م�ساء

يتم ت�سديد الر�سوم على ح�ساب 2680174640 با�سم اجلمعية الكيميائية ال�سعودية، وت�سليم اي�سال ال�سداد الى خمت�ض الت�سجيل

الر�سوم لكل دورة 

لال�سرتاك يف الربنامج كامل

املكان والوقت

طريقة �سداد الر�سوم

العلوم،  بكلية  املركزي  واملخترب  ال�سعودية  الكيميائية  اجلمعية  بني  بالتعاون 
ُتَنظم عدد من الدورات التدريبيبة على االجهزة التقنية خالل الف�سل الدرا�سي 

الثاين للعام اجلامعي1440/1439ه.ح�سب اجلدول االآتي:

للتوا�سل والت�سجيل واال�ستف�سار 

اأ. و�سيم احلمادي )0597778434(

اأ.حممد �سيخ م�سهب )0559487984(

التاريخعدد االياما�سم الدورةم

1TOF120/1/2019

2Zeta121/1/2019

3NMR spectrometer227-28/1/2019

4Autochem Analyser23-4/2/2019

5Gel Permeation 
Chromatography(GPC)210-11/2/2019

6Elemental Analyzer (CHN)117/2/2019

7ICP-MS118/2/2019

8 Scanning Electron Microscope
(SEM) and EDS224-25/2/2019

9Atomic Force Microscope(AFM)13/3/2019

10Confocal Microscope14/3/2019

11Thermo Graphmetric Analysis 
(TGA)210-11/3/2019

12X-ray Powder Diffraction (XRD)117/3/2019

13X-ray fluorescence (XRF)118/3/2019

14Transmission Electron Microscope 
(TEM)231/3/2019

1/4/2019-

 احلد االق�سى 
للمتدربني 20 

متدرب
االآولوية للحجز 

املبكر

برنامج التاأهيل والتطوير املهني للكيميائيني

الربنامج التدرييبي على األجهزة التقنية 
للطالب  واخلريجني والكيميائيني يف القطاعني

 العام والصناعي



200 ريال للطالبات،  400ريال ملن�سوبات اجلمعية الكيميائية ال�سعودية، و 500 ريال ملن�سوبات اجلهات االخرى

1400 ريال للطالبات،   4000  ريال ملن�سوبات اجلمعية الكيميائية ال�سعودية، و 5000 ريال ملن�سوبات اجلهات االخرى

جميع الدورات �سوف تقام باملخترب املركزي بكلية العلوم للرجال مبنى 5 الدور االر�سي، جامعة امللك �سعود، الدرعية، الريا�ض

من ال�ساعة 2:30 بعد الظهر الى ال�ساعة  7:00 م�ساء

يتم ت�سديد الر�سوم على ح�ساب 2680174640 با�سم اجلمعية الكيميائية ال�سعودية، وت�سليم اي�سال ال�سداد الى خمت�ض الت�سجيل

الر�سوم لكل دورة 

لال�سرتاك يف الربنامج كامل

املكان والوقت

طريقة �سداد الر�سوم

بالتعاون بني اجلمعية الكيميائية ال�سعودية واملخترب املركزي بكلية العلوم، ُتَنظم 
عدد من الدورات التدريبيبة على االجهزة التقنية خالل الف�سل الدرا�سي الثاين 

للعام اجلامعي1440/1439ه.ح�سب اجلدول االآتي:

التاريخعدد االياما�سم الدورةم

1TOF122/1/2019

2Zeta123/1/2019

3NMR spectrometer229-30/1/2019

4Autochem Analyser25-6/2/2019

5Gel Permeation 
Chromatography(GPC)212-13/2/2019

6Elemental Analyzer (CHN)119/2/2019

7ICP-MS120/2/2019

8Scanning Electron Microscope 
(SEM) and EDS226-27/2/2019

9(Atomic Force Microscope(AFM15/3/2019

10Confocal Microscope16/3/2019

11Thermo Graphmetric Analysis 
(TGA)212-13/3/2019

12X-ray Powder Diffraction (XRD)119/3/2019

13X-ray fluorescence (XRF)120/3/2019

14Transmission Electron Microscope 
(TEM)22-3/4/2019

للتوا�سل والت�سجيل واال�ستف�سار 

اأ. و�سيم احلمادي )0597778434(

اأ.حممد �سيخ م�سهب )0559487984(

 احلد االق�سى 
للمتدربات 20 

متدربة
االآولوية للحجز 

املبكر

برنامج التاأهيل والتطوير املهني للكيميائيني

الربنامج التدرييبي على األجهزة التقنية 
للطالبات واخلريجات والكيميائيات يف القطاعني

 العام والصناعي



التاريخعدد االياما�سم الدورةم

1NMR spectrometer225-
26/2/2018

2TOF11/3/2018

3Autochem Analyser24-5/3/2018

4Gel Permeation 
Chromatography(GPC)211-

12/3/2018

5Zeta118/3/2018

6ICP-MS119/3/2018

7 Scanning Electron Microscope
(SEM) and EDS225-

26/3/2018

8Atomic Force Microscope(AFM)11/4/2018

9Confocal Microscope12/4/2018

10Thermo Graphmetric Analysis 
(TGA)28-9/4/2018

11Elemental Analyzer (CHN)112/4/2018

12X-ray Powder Diffraction (XRD)215-
16/4/2018

13X-ray fluorescence (XRF)217-
18/4/2018

14Transmission Electron Microscope 
(TEM)222-

23/4/2018

Safety in Laboratories workshop

ورشة عمل عن
 السالمة في المختبرات 

}  اأ.د. عبدالرحمن الورثان 
}  اأ.د. زيد بن عبداهلل العثمان 

}  د. عبود باحجاج 
}  د. حممد عبدالعاطي هبيله

محاور ورشة العمل:

المحاضرون:

الرسوم

}  الطالبات باملرحلة اجلامعية
}  الباحثات والفنيات يف املختربات البحثية والتعليمية

}  من�سوبات املختربات يف امل�ست�سفيات واملن�ساآت ال�سحية.

17-19 مار�س  2019 م املوافق 10-12 رجب 1440هـ 

�سوف تقام بق�سم الكيمياء بكلية العلوم للرجال مبنى 5 الدور االر�سي، جامعة 
امللك �سعود، الدرعية، الريا�س

من ال�ساعة 2:30 بعد الظهر الى ال�ساعة  7:00 م�ساء

} اجراءات �سراء املواد الكيميائية والنقل والتخزين
}  التخل�س من املواد الكيميائية

} البطاقات وار�سادات ال�سالمة الكيميائية
} ادوات ال�سالمة يف املخترب 

} اجراءات �سلوكية لل�سالمة يف املخترب 
} انواع وا�ستخدامات طفايات احلريق

الفئة المستهدفة:

تاريخ الدورة:

المكان والوقت 

500 ريال للطالبات،   800 ريال ملن�سوبات اجلمعية الكيميائية ال�سعودية، و 
1000 ريال ملن�سوبات اجلهات االخرى

يتم ت�سديد الر�سوم على ح�ساب 2680174640 با�سم اجلمعية الكيميائية 
ال�سعودية، وت�سليم اي�سال ال�سداد الى خمت�س الت�سجيل

للتوا�سل والت�سجيل واال�ستف�سار 

اأ. و�سيم احلمادي )0597778434(

اأ.حممد �سيخ م�سهب )0559487984(

 احلد االق�سى 
للمتدربات 20 

متدربة
االآولوية للحجز 

املبكر

برنامج التاأهيل والتطوير املهني للكيميائيني



التاريخعدد االياما�سم الدورةم

1NMR spectrometer2-25
2018/2/26

2TOF12018/3/1

3Autochem Analyser22018/3/5-4

4Gel Permeation 
Chromatography(GPC)2-11

2018/3/12

5Zeta12018/3/18

6ICP-MS12018/3/19

7 Scanning Electron Microscope
(SEM) and EDS2-25

2018/3/26

8Atomic Force Microscope(AFM)12018/4/1

9Confocal Microscope12018/4/2

10Thermo Graphmetric Analysis 
(TGA)22018/4/9-8

11Elemental Analyzer (CHN)12018/4/12

12X-ray Powder Diffraction (XRD)2-15
2018/4/16

13X-ray fluorescence (XRF)2-17
2018/4/18

14Transmission Electron Microscope 
(TEM)2-22

2018/4/23

 Applications of Electrospinning
technique workshop

تطبيقات تقنية الغزل الكهربي

الرسوم

}  الطالبات باملرحلة اجلامعية
}  الباحثات والفنيات يف املختربات البحثية والتعليمية

13-14 فرباير 2019 م املوافق 9-10 جمادي االخرة 1440هـ 

} تقنية الغزل الكهربائي: العوامل املوؤثرة يف ت�سنيع االلياف النانوي
 Electrospinning technique: Factors Affecting

Fabrication of Electrospun Nanofibers
}  االلياف املتناهية ال�سغر املهجنة حيويا: تغليف اخلاليا بااللياف املغزولة 

كهربيا
 Biohybrid Electrospun Nanofibers: Encapsulation

of Cells into Electrospun Fibers

الفئة المستهدفة:

تاريخ الدورة:

�سوف تقام الور�سة بق�سم الكيمياء بكلية العلوم للرجال مبنى 5، جامعة امللك 
�سعود، الدرعية، الريا�س

من ال�ساعة 2:30 بعد الظهر الى ال�ساعة 6:00 م�ساء

المكان والوقت 

}  اأ.د. هاين الهم�سري
}  اأ.د. حممد  ح�سن النويهي

المحاضرون:

محاور ورشة العمل:

300 ريال للطالبات،  500 ريال ملن�سوبات اجلمعية الكيميائية ال�سعودية، و 800 
ريال ملن�سوبات اجلهات االخرى

يتم ت�سديد الر�سوم على ح�ساب 2680174640 با�سم اجلمعية الكيميائية 
ال�سعودية، وت�سليم اي�سال ال�سداد الى خمت�س الت�سجيل

للتوا�سل والت�سجيل واال�ستف�سار 

اأ. و�سيم احلمادي )0597778434(

اأ.حممد �سيخ م�سهب )0559487984(

 احلد االق�سى 
للمتدربني 20 

متدربة
االآولوية للحجز 

املبكر

بالتعاون بني اجلمعية الكيميائية ال�سعودية وق�سم الكيمياء- كلية العلوم بجامعة امللك 
�سعود  يتم تنظيم ور�سة عمل بعنوان :

برنامج التاأهيل والتطوير املهني للكيميائيني



التاريخعدد االياما�سم الدورةم

1NMR spectrometer2-25
2018/2/26

2TOF12018/3/1

3Autochem Analyser22018/3/5-4

4Gel Permeation 
Chromatography(GPC)2-11

2018/3/12

5Zeta12018/3/18

6ICP-MS12018/3/19

7 Scanning Electron Microscope
(SEM) and EDS2-25

2018/3/26

8Atomic Force Microscope(AFM)12018/4/1

9Confocal Microscope12018/4/2

10Thermo Graphmetric Analysis 
(TGA)22018/4/9-8

11Elemental Analyzer (CHN)12018/4/12

12X-ray Powder Diffraction (XRD)2-15
2018/4/16

13X-ray fluorescence (XRF)2-17
2018/4/18

14Transmission Electron Microscope 
(TEM)2-22

2018/4/23

برنامج التاأهيل والتطوير املهني للكيميائيني

Safety in Laboratories workshop

ورشة عمل عن
 السالمة في المختبرات 

}  اأ.د. عبدالرحمن الورثان 
}  اأ.د. زيد بن عبداهلل العثمان 

}  د. عبود باحجاج 
}  د. حممد عبدالعاطي هبيله

محاور ورشة العمل:

المحاضرون:

الرسوم

}  الطالب باملرحلة اجلامعية
}  الباحثني والفنيني يف املختربات البحثية والتعليمية

}  من�سوبي املختربات يف امل�ست�سفيات واملن�ساآت ال�سحية.

10-12 مار�س 2019 م املوافق 3-5 رجب  1440هـ 

�سوف تقام بق�سم الكيمياء بكلية العلوم للرجال مبنى 5 الدور االر�سي، جامعة 
امللك �سعود، الدرعية، الريا�س

من ال�ساعة 8:30 �سباحًا الى ال�ساعة  2:00 ظهرًا

} اجراءات �سراء املواد الكيميائية والنقل والتخزين
}  التخل�س من املواد الكيميائية

} البطاقات وار�سادات ال�سالمة الكيميائية
} ادوات ال�سالمة يف املخترب 

} اجراءات �سلوكية لل�سالمة يف املخترب 
} انواع وا�ستخدامات طفايات احلريق

الفئة المستهدفة:

تاريخ الدورة:

المكان والوقت 

500 ريال للطالب،   800 ريال ملن�سوبي اجلمعية الكيميائية ال�سعودية، و 1000 
ريال ملن�سوبي اجلهات االخرى

يتم ت�سديد الر�سوم على ح�ساب 2680174640 با�سم اجلمعية الكيميائية 
ال�سعودية، وت�سليم اي�سال ال�سداد الى خمت�س الت�سجيل

للتوا�سل والت�سجيل واال�ستف�سار 

اأ. و�سيم احلمادي )0597778434(

اأ.حممد �سيخ م�سهب )0559487984(

 احلد االق�سى 
للمتدربني 20 

متدرب
االآولوية للحجز 

املبكر



التاريخعدد االياما�سم الدورةم

1NMR spectrometer2-25
2018/2/26

2TOF12018/3/1

3Autochem Analyser22018/3/5-4

4Gel Permeation 
Chromatography(GPC)2-11

2018/3/12

5Zeta12018/3/18

6ICP-MS12018/3/19

7 Scanning Electron Microscope
(SEM) and EDS2-25

2018/3/26

8Atomic Force Microscope(AFM)12018/4/1

9Confocal Microscope12018/4/2

10Thermo Graphmetric Analysis 
(TGA)22018/4/9-8

11Elemental Analyzer (CHN)12018/4/12

12X-ray Powder Diffraction (XRD)2-15
2018/4/16

13X-ray fluorescence (XRF)2-17
2018/4/18

14Transmission Electron Microscope 
(TEM)2-22

2018/4/23

 Applications of Electrospinning
technique workshop

تطبيقات تقنية الغزل الكهربي

الرسوم

}  الطالب باملرحلة اجلامعية
}  الباحثني والفنيني يف املختربات البحثية والتعليمية

}  من�سوبي املختربات يف امل�ست�سفيات واملن�ساآت ال�سحية.

6-7 فرباير 2019 م املوافق 1-2 جمادي االخرة 1440هـ 

} تقنية الغزل الكهربائي: العوامل املوؤثرة يف ت�سنيع االلياف النانوي
 Electrospinning technique: Factors Affecting

Fabrication of Electrospun Nanofibers
}  االلياف املتناهية ال�سغر املهجنة حيويا: تغليف اخلاليا بااللياف املغزولة 

كهربيا
 Biohybrid Electrospun Nanofibers: Encapsulation

of Cells into Electrospun Fibers

الفئة المستهدفة:

تاريخ الدورة:

�سوف تقام بق�سم الكيمياء بكلية العلوم للرجال مبنى 5 الدور االر�سي، جامعة 
امللك �سعود، الدرعية، الريا�س

من ال�ساعة 8:30 �سباحًا الى ال�ساعة  2:00 ظهرًا

المكان والوقت 

}  اأ.د. هاين الهم�سري
}  اأ.د. حممد  ح�سن النويهي

المحاضرون:

محاور ورشة العمل:

300 ريال للطالب،  500 ريال ملن�سوبي اجلمعية الكيميائية ال�سعودية، و 800 
ريال ملن�سوبي اجلهات االخرى

يتم ت�سديد الر�سوم على ح�ساب 2680174640 با�سم اجلمعية الكيميائية 
ال�سعودية، وت�سليم اي�سال ال�سداد الى خمت�س الت�سجيل

للتوا�سل والت�سجيل واال�ستف�سار 

اأ. و�سيم احلمادي )0597778434(

اأ.حممد �سيخ م�سهب )0559487984(

 احلد االق�سى 
للمتدربني 20 

متدرب
االآولوية للحجز 

املبكر

بالتعاون بني اجلمعية الكيميائية ال�سعودية وق�سم الكيمياء- كلية العلوم بجامعة امللك 
�سعود  يتم تنظيم ور�سة عمل بعنوان :

برنامج التاأهيل والتطوير املهني للكيميائيني


