




مقـدمـة
تعتــر كليــة العلــوم مــن الكليــات الرائــدة عــى مســتوى جامعــة امللــك ســعود 

ــة عــى  ــن حققــوا إنجــازات علمي ــا عــدد مــن االســاتذة الذي حيــث يوجــد به

مســتوى دويل، كــا انهــا متتلــك بنيــة تحتيــة مــن مختــرات متخصصــة تفخــر 

بهــا الجامعــة يقــوم بزيارتهــا واالطــاع عليهــا وعــى إنجازاتهــا الكثــر مــن كبــار 

زوار الجامعــة مــن وزراء و أســاتذة دوليــن. وال ننــى مــا حظيــت بــه الكليــة 

ــن  ــا او م ــة منه ــواء الحكومي ــات س ــن الجه ــر م ــع كث ــاون م ــج تع ــن برام م

القطــاع الخــاص، خصــت بهــا الجامعــة كليــة العلــوم. يف هــذا الكتيــب توثيــق 

ملثــل هــذة الشــخصيات التــي زارت كليــة العلــوم تــم جمعهــا مبناســبة اليــوم 

ــا. ــا ومجده ــه عزه ــعودية أدام الل ــة الس ــه العربي ــعن للمملك ــي التس الوطن





الدكتور عبدالله الزير وسام امللك عبدالعزيز من الدرجة االٔوىل



 معايل رئيس الجامعة الدكتور/ بدران العمر

 وسعادة وكيل الجامعة الدكتور/ عبد الله السلان

والوفد املرافق لها يف زيارة كلية العلوم



 معايل رئيس الجامعة الدكتور/ بدران العمر وسعادة وكيل الجامعة الدكتور/ عبد الله السلان

والوفد املرافق لها يف زيارة لكلية العلوم



وزير التعليم العايل والبحث العلمي يف جمهورية جيبويت الدكتور/ نبيل محمد أحمد

والوفد املرافق له يزور كلية العلوم 



وزير التعليم العايل والبحث العلمي يف جمهورية جيبويت الدكتور/ نبيل محمد أحمد

    والوفد املرافق له يزور كلية العلوم 



أ.د/ عبدالعزيز الحيدري مدير املركز السعودي للفيزياء النظرية واإلستاذ السابق جامعة امللك فهد 

و عضو الشورى السابق الذي قام بزيارة لقسم الرياضيات و الفيزياء كا تخلل الزيارة محارضة

 مفتوحة للدكتور الحيدري بعنوان )حساب جذور متعددة الحدود بدقة عالية(



أ.د/ عبدالعزيز الحيدري مدير املركز السعودي للفيزياء النظرية واإلستاذ السابق جامعة امللك فهد 

و عضو الشورى السابق الذي قام بزيارة لقسم الرياضيات و الفيزياء كا تخلل الزيارة محارضة

 مفتوحة للدكتور الحيدري بعنوان )حساب جذور متعددة الحدود بدقة عالية(



 برعاية امر الرياض وحضور وزير التعليم وقع سعادة وكيل الجامعة للتطوير و الجودة أ.د/ يوسف عبده عسري

نيابة عن معايل مدير الجامعة اتفاقية بن جامعة امللك سعود )كلية العلوم( 

ومؤسسة امللك عبدالعزيز ورجاله للموهبة و اإلبداع )موهبة( 



فريق البحث الرويس الدكتور/ إيفان  والدكتور آيقور

وذلك ضمن برامج الرشاكة الدولية 



رئيس الجمعية اإلكتوارية

 )Mr. Andrew & D. Rallis( واملكلف بالعاقات الدولية للجمعية

 زار قسم الرياضيات والتقى بطاب وطالبات برنامج الرياضيات اإلكتوارية واملالية



سعادة الدكتور/ ثامر الدعجاين عضو معهد البحوث مبدينة امللك عبدالعزيز للعلوم

 يزور كلية للعلوم



رئيس مجلس إدارة الجمعية السعودية لهواة الاسليك

 سمو األمر بـدر بن فهـد الفيصـل آل سعود يزور كلية العلوم 



عميد كلية العلوم بجامعة امللك خالد الدكتور/ عيل الشاطي 

وسعادة الدكتور/ عبدالعزيز دعجم وكيل كلية العلوم للدراسات العليا والبحث العلمي

 يزوران كلية العلوم



معايل رئيس الجامعة  أ.د/ بدران العمر

 يفتتح حدث ترفيهي علمي فريد من نوعه

 أقامه قسم الكيمياء شطر الطالبات يف كلية العلوم يف جادة الجامعة



معايل رئيس الجامعة  أ.د/ بدران العمر

 يفتتح حدث ترفيهي علمي فريد من نوعه

 أقامه قسم الكيمياء شطر الطالبات يف كلية العلوم يف جادة الجامعة



وفًدا من مرشوع امللك عبدالله لتطوير التعليم العام يزورون كلية العلوم



وفًدا من مرشوع امللك عبدالله لتطوير التعليم العام يزورون كلية العلوم



مدير معهد املواد املتقدمة يف جامعة جومي -اسبانيا- اثناء زيارته كلية العلوم



مدير معهد املواد املتقدمة يف جامعة جومي -اسبانيا- اثناء زيارته كلية العلوم



أ. نجاء عمران 

مديرة مركز اإلبداع بوزارة الصحة توقـع اتفاقية تعاون مشرتك 

تهدف إىل مد جسور التعاون والتدريب لطاب وطالبات كلية العلوم مع وزارة الصحة



أ. نجاء عمران 

مديرة مركز اإلبداع بوزارة الصحة توقـع اتفاقية تعاون مشرتك 

تهدف إىل مد جسور التعاون والتدريب لطاب وطالبات كلية العلوم مع وزارة الصحة




