لك
احتاد ا مييائيني
العرب

احتاد الكمييائيني العرب
تعريف عام
اتحاا الايمياياا ااعلايهاامنلمااعلبيةاااتللم يااتلباا

تل

تسلئ قلايعطعلايهم سلايميام.

(لغاملحكعبيتل)لوغاملر حياتلوال اعللاعلائاا ا للا ل

.3لتيةياااالا تااا

ايجاعيااااا ا لاي يياااااتا لايجاعيااااات لايمياي يااااات لاياااااا م تل

األجيييتلوايدويياتلاااد لإحكا لايامواب لوتبا اللايخايماال

اياااااا عر ت لوايجاعياااااات لايمياي ياااااات لايه ام ياااااات لوراب ااااااتل

مداتك.

للب يايةاااا الوايارتااا الايهم ياااتل

 6791لباديياااتلاي ااا مم لوشااا ريلتاااسلتالتاااي لا تحااا ال

ايااااا رويت لو ااااييا لب ياائاااا ا لوايجاعياااا ا لايمياي يااااتل

وايجاعيااااات لايمياي يااااات لاي اييااااات لوايجاعيااااات لايمياي ياااااتل

واي ه وعلبهاالتسل للب لي

ايمياي ااعلاألرائيت.

لولدباتلا تحا الوتح اا ل

.4لامتاااا لتاااسلالاااالايبحاااالايه ااااسلتاااسلاياجااا ال

و اااليملبااعلاتح ا الايجاعي ا الوايي ب ا الايمياي يااتلاول

ايمياي ياتلحا ىلي اكاعلباعل اايلاورمل ا بهلتاسلت ع امل

ايهم يااات.لو ه ااايملاتحااا الايميايااا ااعلايهااامنلباااعل ئاااا ل

ايحديثتلإياا ،لباعلامتاا لتاسلل ا لبي ماماال ياي ياتل

اياائ ا الاياااا ااتلاي ا سلتاايالايمياي ا ااعلتااسلاأل ا رل

ايا ي ل الايمياي يااتلب ياادوللايهم يااتلوئ االلاي ميعيعجي ا ل

ا تحاااا ااالايهم يااااتلايه ايااااتلو اااااا لا يااااع لاألئااااا تل

جديد .

واييمابجلاي سلي اد لباعللهياا للدب تاكلي ميايا ااعلتاسل

ايعطعلايهم س.
من أبرز أهداف اتحاد الكيميائيين العرب
.6لتهم فلاياج اعلايهم اسلاادورلايميايا يلتاسلامتاا ل
تسلت ع ملاياج اعلايهم سلتسلش ىلايايا ايعلباا لي ا ل

وب

ب ا الاييااايتلايهم يااتلوتح ا ا لاألماادا لاي عبيااتل

ي عطعلايهم س.

.2لرتااعلشااالعلايه ا ب اعلتااسلبايااتلايمياي ا يلوايياااع ل
باا عامالايه اااسلبا يعطعلايهم ااسلوتعااا للاام لاأللااع ل

واي ه وعلااياا،لب مض تتلإيىلايهاللل ىلتب اللايخايماال

.5لايهي يااتلب ا ي ه يالاياااايسلواي اادر لي خاام جلاي يااااعل
ايييعلي اا وعلبح علاألاايلي هاللتسلبيا ايعلايميايا يل

ايا هدا .
.1لا م ا لادورلامله لتسلإامازلئا ط الايمياي اااعل
ايهمنلوذيالب يهاللل ىلئاملايدور الايه ايتلايخ صاتل

به ع لايمياي يلااعلايدوللايهم يتلوتيةيالئ للاياه عبا ال
لااعل مااالا ئجاا زاالايمياي يااتلل ااىلايي اا قلايه يااااسل

يإلت ا لبيا لباعلا م اا لايااملايا ماعلايه ااسلايهم اس،ل
ماايالب مضاا تتلإيااىلتيةيااالاياامحهالواي اا راالايه ايااتل

وغامم .

هيئة مكتب الامانة العامة

ي
ا/ح علايااايسلاياام ل
األباعلايه ل تح الايمياي ااعلايهمن
(لليعلبج لااار لايجاعيتلايمياي يتلايمع يت)

.ال/لل سلااماهيالص
ا باعلايه لايا لد
(لليعلئ بتلايمياي ااعلاي يي ئااعل)

ي/لاا ل ظالبا ويل
األباعلايا يس
(لليعلئ بتلايمياي ااعلايه ام ااعل)

ي
أ.ا/لباديلبحادلرض لاي اهو ل
ر ي لا تح ا
(لئ ا لايمياي ااعلايه ام ااع)

امجلعيات والنقاابت العربية أعضاء احتاد
الكمييائيني العرب
ايجاعيتلايمياي يتلايمع يت

ايجاعيتلايمياي يتلاي هعايت

ايجاعيتلايمياي يتلاي عر ت

ايجاعيتلايمياي يتلاألرائيت

ايجاعيتلايمياي يتلايا م ت

ايجاعيتلايمياي يتلا ب راتيت

ايجاعيتلايمياي يتليبحم ييت

ايجاعيتلايمياي يتلاي عئ يت

ايجاعيتلايمياي يتلاي اييت

ايجاعيتلايمياي يتلاي

اييت

ايجاعيتلايمياي يتلايه ام يت

ايجاعيتلايمياي يتلايياييت

ايجاعيتلايا م تلي مياي يلاي ح ا يت

ايجاعيتلايمياي يتلاي عاائيت

ايجاعيتلايمياي يتلايج ا م ت

ايجاعيتلاياغم يتلي مياي ي

ئ بتلايمياي ااعلاي يي ئيت

ئ بتلايااعلايه ايتلايا م تل-لشعبتلايمياي ي

ئ بتلايمياي ااعلايه ام يت

ايجاعيتلايمياي يتلاياعر ئيتل

اجامتعات اجمللس العىل الحتاد الكمييائيني العرب

ايدور ل26ل-لبكتلاياكمبت

حسب النظام األساسي التحااد الكيمياائيين العارب ونكا
اياج لاألل ىليهتح البعلباث سلايجاعيا الوايي با ال

ايمياي ياااتلايهم ياااتلب مضااا تتلياب ئاااتلايه باااتليهتحااا ال
ور ي ا لا تح ا ا.لو يه اادلاياج ا لاألل ااىليهتح ا الباام ل

واحد ل للتيتلتسلإحاد لاأل ا رلايهم ياتلاأللاي يلتاسل

امتح ا.

وي اادلتااالح ا ىلا علل اادلاا ا علواهاااعع لاور لي اج ا ل
األل ااىل تح ا الايمياي ا ااعلايهاامنلحاااال ئ ا لاياادوراال

ايهاملاأللام ل ي يسا

.1اياادور لايث بيااتلوايثهاااعع لي اج اا لاألل ااىليهتحاا ال
ل دالتسلبغداال -لايجااعر تلايه ام يتلتاسل 8لبا ر ل
.2167

.2اياادور لاي ا بهتلوايثهاااعع لي اج ا لاألل ااىليهتح ا ال
ل دالتسلاويتلايمع لتسل66لب ر ل.2168

.3اياادور لاي اتااتلوايثهاااعع لي اج ا لاألل ااىليهتحا ال

ل ااادالتاااسلر لايخياااات—اوياااتلامبااا راالايهم ياااتل

ايا حد لتسل25لب ر ل.2169

.4اياادور لايخ با تلوايثهاااعع لي اج ا لاألل ااىليهتحا ال
ل دالتاسلبا ام
.2161

—اياا ماتلاياغم ياتلتاسل 61لب ياعل

.5ايااادور لايمابهاااتلوايثهااااعع لي اج ااا لاألل اااىليهتحااا ال
ل دالتسلبديياتلايحا با ا—تاعئ لتاسل 61لبا ر ل

.2165

.6للاياادور لايث يثااتلوايثهاااعع لي اج ا لاألل ااىليهتح ا ال
ل دالتسلبدييتل اا —اياا متلايهم يتلاي هعايتلتاسل
21لاام لل.2164

.7ايااادور لايث ئياااتلوايثهااااعع لي اج ااا لاألل اااىليهتحااا ال
ل ااادالتاااسلر لايخياااات—اوياااتلامبااا راالايهم ياااتل

ايا حد لتسل69لاام لل.2163

.8اياادور لايعاحااد لوايثهاااعع لي اج ا لاألل ااىليهتح ا ال
ل دالتسلاويتلايمع لتسل64لاام لل.2162

.9ايدور لايثهااعع لي اج ا لاألل اىليهتحا الل ادالتاسل
بدييتلار د—اياا متلا رائيتلتسل67لاام لل.2166

.10ايدور لاي تهتلوايهاموع لي اج ا لاألل اىليهتحا ال
ل اادالتااسلبدييااتلحااا

.2161

—تااعر لتااسل 21لاام االل

ايدور ل37ل-لاويتلايمع

ايدور ل38ل-لبغداا

املؤمترات الكمييائية العربية
ته يملت

تلبرتاماالايمياي يلايهم يتلباعل ماالايعتا للاي ه ياياتلايا سليي اجاا لاتحا الايميايا ااعلايهامنلتاسلت هاالل

مداتكلايه بتلوايا اث تلتسلرتعلشالعلايه ب اعلتسلبايتلايمياي يلواييااع

لباا عامالايه ااسلبا يعطعلايهم اسلوتعااا ل

لم لاأللع للواي ه وعلااياالوايهاللل ىلتب اللايخيماالايه ايتلفيا لااياالوتاجيعلاي ي ا لواي ها وع لاااعلاياخ ا اعل

ايهمنلتسلبج للايمياي ي.

امزلبرتاماالايمياي يلايهم يتا
.1برتاملايمياي سلايهم سلاي بعللامل-لب ر ل2165ل(بدييتلايحا ب ال-تعئ )
.2برتاملايمياي سلايهم سلاي ا للامل-اام لل2162ل(اويتلايمع )
.3برتاملايمياي سلايهم سلايخ ب للامل-اام لل2161ل(بدييتلحا
.4برتاملايمياي سلايهم سلايمابعللامل-اام لل2118ل(بدييتلطماا

.5برتاملايمياي سلايهم سلايث ياللامل-اام لل2115ل(اويتلايمع )

-لتعر )

-ايجا مام تلاي اييت)

مسابقات أوملبياد الكميياء العريب
اا ل ئا لبرتااماالايميايا يلايهم ااسلتاااد لإيااىلتعااا ل

لاام لاي ه ا وع لواي ه ا ر لوتب ا اللايخاايماالايه ايااتلااااعل
اياخ

اعلتسلل الايمياي يلايهمن،لئجدلتسلايا االل عل

تاااااىل ماااادا لباااا ب ال ويايياااا الايمياياااا يلايهم ااااسل

ات ا ادا لشاام حتلاياااب نلايهم ااسلوذيااالييااالايحا ا

ل

يجاااللايغاادليهم ا ا لبه ااالايمياي ا يلو ااع لامت ا علتااسل

ته اك.لوتااد لمايملاياا ب تل اييالإياىلإلاداالوتاائاتل

اياب نلايهم سليا ب ال ويايي الايمياي يلايدوييتل.

ت ر خلب ب ال ويايي الايمياي يلايهم س
.1ب ا ب تل ويايي ا الايمياي ا يلايهم ااسلاألوللل اادالتااسل
ج بهااتل تاااعجل،لجااعر ااتلبا ملايهم يااتلتااسلاي ا م ل

بعل61-3لتي ايمل.2112

.2با ب تل وياييا الايميايا يلايهم ااسلايثا ئسلل اادالتااسل
ج بهتلاي مم ،لجااعر تلب ملايهم يتلتسلاي م لباعل

7-4لتي ايمل.2114

.3لب ب تل ويايي الايمياي يلايهم سلايث يااللل ادالتاسل

تهم فلايا ب ت

اويتلايمع لتسلاي م لبعل9 - 2لاي ايمل.2111

مسلب ب تلل ايتلتسلبجا للايميايا يلبخ ا تلي باتل

بدييااتللاا ع،لاياا مااتلاألرائيااتلايا شااايتلتااسلاي ا م ل

وتي ااا الاياااا ب تلل اااىلبحاااعر عل ت تاااااع،لي ه ااا ل

.5ب ب تل ويايي الايمياي يلايهم سلايخا ب لل ادالتاسل

ايامح تلايث ئع تلبعلايييااعلوايييا التاسلاياعطعلايهم اس.ل

اياحعرلاألوللب ياه عب الايمياي ياتلاييةم اتلتاسلجاياعل
تاام لل ااالايمياي ا يلتااسلحاااعليخ ا

بقياا

لاياحااعرلايث ئااسل

لبه عبااا الوبااا راالاي اااهنلتااسلج ئااا لإجااامايل

اي جاا رنلايمياي يااتلاياخ يم اات.لو حاا ليمااللااادللم ااسل
اياا ر تلبالر هتلطهنلت لي الال ي رمالتاسلايها ا لبهادل
ت اا تلبااعلباا ب الايمياياا يلايعطييااتلي اامزل تاايلل

اي هنلتسلل الايمياي يلتسل لل مللم س.

.4لبا ب تل وياييا الايميايا يلايهم ااسلايمابااعلل اادالتااسل
بعل67-61ل غ

ل.2118

ج بهاااتلايا اااالليااادلايه ااا لبجااادم،لاياا ماااتلايهم ياااتل

اي هعايتلتسلاي م لبعل66-8ل غ

ل.2117

.6ب ب تل ويايي الايمياي يلايهم سلايا ا لل ادالتاسل
بدييااتلر لايخيااات،لامب ا راالايهم يااتلايا حااد لتااسل

اي ملبعل36ليعياع—4ل غ

ل.2161

.7ب ب تل وياييا الايميايا يلايهم اسلايا بعلل ادالتاسل
اياا ماااتلايهم ياااتلايااا هعايتلتاااسلاي ااا م لباااعل61-9ل

تي ايمل.2164

.8با ب تل وياييا الايميايا يلايهم ااسلايثا بعلل اادالتااسل
اويتلايمع لتسلاي م لبعل67-65ل ع مل.2169

اجملةل العربية يف الكميياء
Arabian Journal of Chemistry
وئ يجااتليااييالتااالائااا يلبع ااعلايم موئااسلل ا

لوت ا ل

اياه ياملايدوييتلايه يايتلبعلحااالاتا ه لاألبحا عللاعل

طم ااا لبع اااعلا ئ مئااا لوباااعلااااالارتااا يا لي احكاااااعل

وتحكياااااا لوتاااا حيحا لو لااااا اًم لئااااامم لل ااااى لاياع ااااعل

ا يم موئسلو للميملاألبعرلت اللهللو ل ي تس.
•

وتسلبج للاي هم فلوتعتيعلئ قلئاملميملاياااجا اتل

تااا ل لااا ا اًم لت ااجااا ا ااا ا لتااس لبااه ا

ل اعالااد لاياايااي ا ئ ا ال

واياه عب الايه ايتلا يم موئيتلاياااااااعر لواياهام ا اتل

بثللScience directلومسلاحاد ل اعالاد لاايا ئا ال
ايا خ

الوا ت اا ااالايامجعيتلايه يايتلواي سل

ت يحل ييا لاياحا اعل للا اى لايايا
وماااسلبج اااتلل اياااتلبحكااااتلتااا

لاياها اااس لاياما بالل

و ااييااا لتااا لاياايااااام لوايا ا ااجااااال لتااس ل ا لااد لااايا ئا ال

يتليااا درم لاتحااا ال

Scopusلومسل لد لاي ئ التح عيلل ىل اثام لباعل

اي ا هعايتلحاااالي ا درلبيا ا ل ر هااتل لااداالتااسلاي ا يتل

ر هت لآ

لئا شام لاوياس لومايا لاألبام لو شاا لي اااال

ل الوت يي الايمياي ي

اياحكات.

ايميايااا ااعلايهااامنلب ي هااا وع لباااعلايجاعياااتلايمياي ياااتل
وتيااملتااا لاألبحا علايه اياتلاياحكااتلواياا ححتلتااسل

ا ئ ا رلايه اسلي اج تلاياحكات

61ل يملبج تلبحكاتلوبماجهتلل اي ًلبع ل اثام لباعل
اي دعيالواي هم فلاي عيلجداًليايم لاياااجا ات لاياها اااياتل

اي ع ملايا

ي سلي اج تلاياحكات

ي الح يي ًلته وع ل يااملاااعلا تحا الوايجاعياتلايمياي ياتل

ت الح يي ًلامجماياالواي جاا اا ليااا اا لالا ااا ا لت ايايافل

ايه اااسليااايملاياج ااتلايه ايااتلواياحكاااتلحاااالتااالا عل

اياه عب الايه ايتلاياهمو لب تال عا الISIلتسلح للتاال

إييا مل Elsevierلوايا سلب مما لاألت تااسلتااسلمعيياادا.ل

اياحكاتل مايتلوا للتسلئ قلايه يالايهم س.

لي عتايعلايياامل

ميملايااجا ات لاياها ااايات لاياااحاكااات لضاااع ل اعا اا لباهااادل

اي هعايتلوج بهتلايا التهعالب يم ا

ئاملميملاياج تللهللبرت تلايياملايه ياياتلاياااام ل

ماايا لامئااجا ز لت ااع لي اابااح ليااااايم لاياااااجا اات لايااها ااااايااتل

جمةل الكمييايئ العريب
تاد لميملاياج تلايث فيتلوا لب ر تلإيىلايهالل ي لي عطادلاي عاصللااعلشا ام اح لايامايااايا اااااع للايام ل ا ا ر لاياها ياالل

ايهم س.لحاالتحم لاياج تلل ىلئاملايا

الايمياي يتلوايث فيتلاي سلتي

لاياعاضيعلاياا اها ا ات لباها اا لايامايااايا يلل

وت يي تكلاي ي عيتلواورلايمياي يلتسلحي تي لاياعبيت.ل ا لتياملاياعاضيعلايث فيت لذاا لاياهاه ات لبا يايااائات ل و لتاها اياال

ايمياي ي.

وبعلج ئ لآلملتهاللميملاياج تلايث فيتل ماتدل ت تسلي هم فلواأللب رللاع لاألئاا ات لواياياماباج لوايااارتاااماا لايا اسل

ييةاا لاتح الايمياي ااعلايهمنل ولايجاعي الوايي ب الايمياي يتلايهم يتل ول

لايمياي يلل ىلاب داالايه يالايهم س.

اجلائزة العربية يف الكميياء

تسلتي قلتهسلاتح الايمياي ااعلايهمنلايدؤونليحالايه ا يلوايب حثاعلتسلبج للل الايمياي يليييلل

ت ع ملورتعلب ع ل بح علايمياي يلتسلايه يالايهم سلتالطمحلايج

ب يب حثاعلاياب ن.

ر لايجادلتسل

لايهم يتلتسلايامايااايا ي لبا املااااا لاياها لواياخا

ل

طييهتلايج

ا

تاد لايج

لايهم يتلتسلايمياي يلإيىلتمم الايا اا علبعلايه ا يلايهمنلتسلايمياي يلو ييالتاجيعلايجاللايجديدلباعل

ل ا يلايمياي يلايهمنلاياب علل ىلايلل

ىلايجاعالي اا لوامادا لتسلل الايمياي ي.لوتااللاياجا ا لاياهام ات للا اىل

تملاعل ت تااعا
.1

ايج

.2

ايج

لايهم يتلتسلايمياي يلاي ئتلايه بتلوايا عحت.

لايهم يتلتسلايمياي يلي ئتلاياب نلباعلمالاوعلتعلاألر هاع.

وامئ جلايه اسلايا يعللوايارمللي ي ت لل ىلميملايج

ليا مجل عليكععلي ب حالايمياي سلاياهام اس لااماياا لالا ا ام ل

ب ج تلتسلبج للايمياي يل وليكععل دلئامل بح علل ايتلبمبع تلولباياااعر لضاااع لاياااجاها لايادويايات لايا اس لتاماععل

بيدرجتلضاعل عا ا ISIي اجهالايه ايتلاي ام يت.
وتسلح للتمم اسلل ي

لي الت يالايج

و ييالار لتمم الوشا ا لل صت.

لايهم يتلتسلايمياي يلواي سلتااللبي غلب يسلتسلحدوالايهااام لا يام لاو رل

الرعاية وادلمع املايل
ليخ ىل ئكلييا عل ي لاتح الايمياي ااعلايهمنلبإ ا للتامتكلايحي ر تلتسلالالل الوبايتلايمياي يلتسلايعطعل

ايهم سلبعللهللل دلايارتاماالايه ايتلوتيةيالب ب الاويايي الايمياي يلايهم سلوئاملاياجهالايمياي يتلاياحكاتل

وت الاياجهالاأللم لايث فيتلواملب ر تلوتي ايلايهديدلبعلاييمابجلاأللم لبثللئاملايم لايمياي يتلايث فيتلوتهايال
اي هم فلادورلايمياي يلو امم لتسلايحي ر لامئ ئيتلوياياليح جلاتح الايمياي ااعلايهمنلإيىلات امارلايدلالايا ايل

واياهيعيلبعل يللجايعلاألط ام لوايجا الوا تماا.
وجكلايمل يتلايا ييتليهتح ا
•

ت اثللاألوجكلاياح ا تلي ديالايدلالايا ايليهتح البعللهللايقي لب يدلالايا يسلايا عحليهتح الب عر لم بتل

•

لايمئ بج لواحد لت لبثل لت ديال

لعلطم لت ديالبيحتلب ييتلب علتل ولب عر لتيع ت

وبع لاي عر لاأللم لاياح ا ت لايقي لب يمل يت لوايدلا لايا يس لاياحدا لوايي ليخ

رل يتلب ييتليدلالامئ بجلايج

لايهم يتلتسلايمياي ي.

ايجا الواياخ ي الايماعيتليهتح ا
ايجا الايماعيتليهتح الت اثللإب لتسلاياائ الايحكعبيتل ولايارت الغاملايمتايتلاي سل دلتدلالاتح الايمياي ااعل
ايهمن.لوبعل بث تلت الايجا الايماعيتلبه

ي ام الاي ج ر تلوايا

لايع ازراالايحكعبيتلذاالايهه تلب ي ي لتل ولاييائتل ولاي ه يالب مض تتل

ئع.

ا لي البل لايح عل لل ى لالا لب يس لبع ل يل لبه

لاياخ ي ا لذاا لايعج مت لاياج اعيت لبثل لرج ل لاأللا ل لو ب رل

ايا روياعلواألبماي.
ا لي الال ي رلشخ يتلايه ليهتح البعلاياخ ي الايهم يتلايب رز لوايارام لتسلايه يالايهم س.
ي عاصللبخ ع لايمل يتلوايدلال

ياكعلاي ي ا لييياللعلطم لاييم دلا يم موئسلايمتاسليهتح ا
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