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كلمة العدد اإلفتتاحية

زيارة مجلس إدارة الجمعية العلمية السعودية للعلوم
الفيزيائية لمعالي مدير جامعة الملك خالد

وإنعاما ،و منَ َح نا عقولً
وأفهاما والصالالالالالال
نعما
ً
ً
الحمد هلل ،ع َّم نا ً
والس ال على نبينا محمد وعلى آله وصالالحب ص ال نتقرب بها هلل
عز وجل لي ً ونهارا.
ثم إننا في هذا العدد كما في س الالالالابقه نبني جس الالالالر التواص الالالالل بين
أعض الالالا الجمعي وكل المتابعين ألنش الالال تها لإلس الالالها بكل جديد,
لنشالالر المعرف وتأصالاليل الفكر  .ونحن في الفرع ال بي نسالالعى
إلى المسالالاهم في دعم ال اقات واسالالتامار ما وهبها هللا عز وجل
من ملكالالالات اإلبالالالداع والتمييز  ،ومن خ ل أروقالالال الجمعيالالال
وأنشال تها نهيئ بيئ آمن محفز لل رح الفكري العميق والنقاش
الجاد المامر الهادف الذي يعزز ثق ال الب ويدفعه بهم عالي
ليبني كيان و يمضي قدما لوضع بصم تستفيد منها األجيال.
ونحن نهيب بمن لديه فكر ونشالالالالالالجع من لديه حب ل سالالالالالالتامار
بال اقات أن يتقد بفكره بجهده بماله لصالالناع جيل يصالالنع الفرق
اإليجابي لحيا تعزز فيها العلم والمعرف والبحث عن الجديد و
المفيد.
مسؤولة الفرع الطالبي في الجمعية
السعودية للعلوم الفيزيائية
أ .مها المطيري
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اجتماع مجلس إدارة الجمعية
عقد مجلس إدار الجمعي السعودي للعلو الفيزيائي يو الا ثا
الموافق 1437/6/21هـ اجتماعه الاالث ،حيث تم مناقش عدد من
المواضيع الهام بشأن إقام لقا ات علمي للجمعي في مختلف
مناطق المملك وذلك بالتعاون مع أقسا الفيزيا بالجامعات
السعودي  ،بحيث تتبنى الجمعي إعداد البرنامج العلمي ،بينما
يستضيف القسم األكاديمي الفعالي  ،وإيمانا ً من أعضا مجلس
إدار الجمعي بأهمي اللقا ات العلمي في دفع عجل التعليم عام
وتعليم الفيزيا على وجه الخصوص فقد وافق مجلس اإلدار على
المقترح المقد وتم ترشيح قسم الفيزيا بجامع الملك خالد بأبها
كأول قسم أكاديمي يستضيف لقا ها هذا العا .
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اس الالالالالالالتقبل مع الالالالالالالالي م الالالالالالالدير جامع الالالالالالال المل الالالالالالالك خال الالالالالالالد الس الالالالالالالتاذ
ال الالالالالدكتور ف الالالالالالح الس الالالالاللمي ك الالالالالل م الالالالالن س الالالالالعاد رئ الالالالاليس مجل الالالالالس
إدار الجمعيالالالالالالالالال العلميالالالالالالالالال السالالالالالالالالالعودي للعلالالالالالالالالالو الفيزيائيالالالالالالالالال
الالالالالالالالدكتور حامالالالالالالالد بالالالالالالالن مجالالالالالالالدوع القرنالالالالالالالي وسالالالالالالالعاد نائالالالالالالالب
الجمعيالالالال الالالالالدكتور زيالالالالن بالالالالن حسالالالالن يمالالالالاني فالالالالي مكتبالالالال يالالالالو
األحد الموافق  ١٢شوال ١٤٣٧هـ.
ف الالالالالالي بداي الالالالالال اللق الالالالالالا رح الالالالالالب ال الالالالالالدكتور الس الالالالالاللمي بالض الالالالالاليفين
واس الالالالالتمع معالي الالالالال ال الالالالالى ش الالالالالرح م الالالالالوجز ع الالالالالن ت الالالالالاري ونش الالالالالأ
الجمعي الالالال وأنش الالالال تها  ،ت الالالال ذل الالالالك اس الالالالتعرا الخ الالالال الاالا الالالال
للجمعي في دورتها الخامس .
عقالالالالالالب ذلالالالالالالك وجالالالالالاله معالالالالالالالي مالالالالالالدير الجامعالالالالالال بضالالالالالالرور ان
تتبنالالالالالى الجمعيالالالالال فالالالالالي اجنالالالالالدتها بعالالالالال القضالالالالالايا التالالالالالي تهالالالالالم
المجتم الالالالع ومنه الالالالا عل الالالالى س الالالالبيل الما الالالالال مناقش الالالال أس الالالالباب ن الالالالدر
خريجالالالالالالي الفيزيالالالالالالا المالالالالالال هلين لمواصالالالالالالل الدراسالالالالالالات العليالالالالالالا
وبالتالالالالالالالي العمالالالالالالل كأكالالالالالالاديميين فالالالالالالي الجامعالالالالالالات السالالالالالالعودي و
ق الالالالالالد أك الالالالالالد معالي الالالالالال عل الالالالالالى اعت الالالالالالزاز جامع الالالالالال المل الالالالالالك خال الالالالالالد
بالجمعي الالالالالالال الس الالالالالالالعودي للعل الالالالالالالو الفيزيائي الالالالالالال ووع الالالالالالالد بتق الالالالالالالديم
كامالالالالالل الالالالالالدعم الممكالالالالالن فالالالالالي سالالالالالبيل تسالالالالالهيل مهمالالالالال الجمعيالالالالال
في إيصال رسالتها الى جميع ارجا الوطن الغالي
وفالالالالالي الخت الالالالالا ثمالالالالالن ك الالالالالل م الالالالالن الالالالالالدكتور القرن الالالالالي وال الالالالالدكتور
يم الالالالاني ح الالالالرص و توجيه الالالالات معالي الالالال ش الالالالاكرين ل الالالاله التش الالالالجيع
وكر الستقبال.
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كتب ترجمتها الجمعية
تدعو الجمعي السعودي للعلو الفيزيائي أعضائها الكرا لشرا
الكتب التي قامت بترجمتها و المساهم معنا في نشرها
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دعوة للمشاركة والحضور
تدعوكم مدين الملك عبدالعزيز للعلو والتقني لحضالالالالالالور الم تمر
السعودي الدولي الرابع للتقنيات المتناهي الصغر ()SINC 2016
والذي تنظمه مدين الملك عبدالعزيز للعلو والتقني بالتعاون مع
جامع الملك فهد للبترول والمعادن خ ل الفتر  26 –24من شهر
محر 1438هـ الموافق  27 – 25من شهر أكتوبر  2016بمدين
الظهران بالمن ق الشرقي .
ولمزيد من المعلومات الرجا زيار موقع الم تمر:

http://nano16.kacst.edu.sa
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طرق الحصول عليها:

مكتبة الشقيري








جامع الملك سعود
جامع األمير سل ان األهلي
الريا -العليا  .شارع موسى بن نصير
معهد اإلدار بالريا (أولد – بنات)
جد .شارع جامع الملك عبدالعزيز
جامع طيب بالمدين المنور
جامع الدما

مكتبة دار المريخ للنشر




الريا  -العليا .شارع عبدالملك بن مروان.
جد  -الشرقي شارع الملك فهد
الدما .حي القزاز.حي المجمع

أو طلبها عن طريق اإليميل:
sales@sps.org.sa
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