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العثمان عــبــدالــلــه  بـــن  زيــــد  أ.د/ 
عــــــــمــــــــيــــــــد كــــــــلــــــــيــــــــة الــــــــعــــــــلــــــــوم

أيها القارئ العزيز تتصفح بني يديك اآلن العدد الثالث من مجلة جسور التي تصدر عن كلية 
العلوم بجامعة امللك سعود وبحمد الله حظي العدد األول والثاني من هذه املجلة بقبول كبير 
وإعجاب ملحوظ لكل من اطلع عليهما. احملور العام لهذه األعداد األولية من مجلة جسور كان 

يهدف ملد اجلسور بني كلية العلوم وخريجي وخريجات الكلية على اختالف الدفعات واألزمان. 
إعادة إحياء دور حضاري كبير وتاريخي  العلوم  العدد احلالي حتاول كلية  ابتداًء من هذا  ولكن 
ثقافية حملت  ال��رواد مجلة  الكلية في جيل  أص��درت  ق��رن عندما  أكثر من نصف  قبل  ب��دء  لها 
العقود  املعرفة(.عبر  )مجلة  إلى  هجري   1400 عام  منذ  اسمها  حتول  ثم  العلوم(  )م��رآة  عنوان 
الزمنية املاضية استمرت كلية العلوم بشكل أو آخر في املساهمة في نشر الثقافة العلمية من خالل 
احملاضرات والندوات واملؤمترات التي تنظمها األقسام األكادميية بالكلية أو من خالل اجلمعيات 
الكلية. كما ساهم أجيال وأجيال من  املنضوية حتت مظلة  البحثية  والكراسي  واملراكز  العلمية 
أعضاء هيئة التدريس ومنسوبي الكلية في الكتابة الثقافية العلمية والنشر في وسائل اإلعالم 

املختلفة وبرامج القنوات الفضائية املتعددة وعبر صفحات ومواقع االنترنت املتجددة.
وباالستناد إلى كل هذا املوروث املتجذر واملتواصل في خدمة احملتوى العلمي املنشور باللغة العربية 
يسر كلية العلوم اتخاذ هذا املسار اجلديد ومحاولة إعادة بعث رسالة الكلية في هذا الشأن الثقافي 
املؤسسمن جيل الرواد. وبهذه املناسبة أتقدم بالشكر اجلزيل للزمالء والزميالت الكرام في هيئة 
حترير )مجلة جسور( جلهودهم املبذولة في تقدمي تعريف موجز إلسهامات كلية العلوم وإجنازات 
جامعة امللك سعود للقارئ الكرمي مع ما يصاحب ذلك من تنوع في األبواب وامللفات اإلعالمية 

والثقافية املبثوثة في ثنايا هذا العدد في ُحلته اجلديدة.

ية
اح

تت
الف

ا

العدد  الثالث3

كلية العلوم
ونشر الثقافة العلمية
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أبرز انجازات كلية العلوم

مشاهير العلوم
مرآة الجامعة

حيوية الشباب
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حوار مع خريج
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رئيس التحرير

هيئة التحرير

اإلخراج الفني

الــــغــــامــــدي حـــــامـــــد  ـــــن  ب أحـــــمـــــد  أ.د. 
ق������������������س������������������م ال�������������ك�������������ي�������������م�������������ي�������������اء

بــــــن جنيد يــــحــــيــــى   بــــــن  د.َمــــــــعــــــــن  

ق��������س��������م ال���������ف���������ي���������زي���������اء وال�������ف�������ل�������ك

الشمري قـــــورس  غـــضـــوي  بـــن  أ.ســـعـــد 

ق������������������س������������������م ال�������������ك�������������ي�������������م�������������ي�������������اء

الــــشــــهــــري مـــــــــــردح  بـــــنـــــت  إميـــــــــــان  أ. 

وح���������دة ال�����ع�����الق�����ات ال����ع����ام����ة واإلع���������الم

أ.بـــــــــــــــــــدر بـــــــــــــن  حـــــــمـــــــد احلــــــــازمــــــــي

م���������ك���������ت���������ب ع���������م���������ي���������د ال�������ك�������ل�������ي�������ة

أ.إمـــــتـــــنـــــان بـــنـــت مـــحـــمـــد الــــزهــــرانــــي

ق������������������س������������������م ال�������������ك�������������ي�������������م�������������ي�������������اء

دفـــــــــع الــــــلــــــه االمــــــــــــــام عــــبــــدالــــلــــه

المراسالت باسم رئيس التحرير

تقرأ في هذا العدد
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 السؤال االول:

لــلــدكــتــور محسن  الــعــلــمــي  الــتــمــيــز 
احلـــازمـــي مــتــشــعــب ومــتــجــدد عبر 
الـــســـنـــوات،  بــالــرجــوع إلـــى مسيرة 

احلصول  و  اجلــامــعــيــة  الــــدراســــات 
الــدكــتــوراه مــن جامعة  على درجـــة 
أن  ميكن  هــل  العريقة.  كامبريدج 
حتدثنا عن هذه التجربة الفريدة 

وماذا بقي منها من ذكريات؟

احلمد لله والصالة والسالم على أشرف 
االن��ب��ي��اء وامل��رس��ل��ني ، ش��ك��را ج��زي��ال لكم 
العلوم  كلية  خريجي  ضمن  الخ��ت��ي��اري 
الذين يحضون بتسجيلهم في مجلتكم 
ل��ت��ش��ري��ف��ك��م منزلكم  وش���ك���را  امل����وق����رة،  

حوار األستاذ الدكتور 
محسن بن علي فارس الحازمي

حوار: سعد بن غضوي الشمري
عضو هيئة حترير مجلة جسور

6 العدد الثالث

حوارمجلة جسور



الصغير. 
ودرجة  اجلامعية  ال��دراس��ة  م��وض��وع  أم��ا 
 : شجون  ذو  عنهما  فاحلديث  الدكتوراه 
كنت انهيت السنة االولى في كلية العلوم 
بامتياز عندما أنشئت أول كلية طب في 
القبول  ب���اب  ف��ت��ح  ع��ن  واع��ل��ن��ت  اململكة 
للطالب ، وكان عندي ميول للطب والعلوم 
الطبية فقدمت مع الطالب الذين قدموا 
الدكتور  االساتذة  وقابلني  الطب  لكلية 
والدكتور  العلوم  كلية  عميد  عبيد  رض��ا 
لكلية  املعني  العميد  اجل��زائ��ري  حسني 
الطب ، وقال لي الدكتور حسني جزائري 
استمر في دراستك وأن شاء ألله  تتخرج 
الطب  كلية  ف��ي  وتعني  العلوم  كلية  م��ن 
قبل ما يتخرج هؤالء الذين قدموا على 
كلية الطب .. وتخرجت من كلية العلوم 
ولله  األول��ى  الشرف  مرتبة  مع  بامتياز 
احل��م��د،  وك��ان��ت ش��رك��ة أرام��ك��و ف��ي ذلك 
ال��وق��ت ت��ق��دم ت��دري��ب صيفي ل��ع��دد من 
املتميزين من طلبة املراحل األخيرة من 
الدراسة اجلامعية وكنت خاللها في راس 
من  هاتفية  مكاملة  جاتني  عندما  تنورة 
الدكتور  أن  الدكتور رضا عبيد يقول لي 
تتعني  أن  منك  يرغب  اجلزائري  حسني 
في  احل��ي��وي��ة  الكيمياء  قسم  ف��ي  معيد 
كلية الطب ، فرحبت بذلك وبعد انتهائي 
م��ن ال��ت��دري��ب رج��ع��ت ل��ل��ري��اض وتعينت 
معيدا في كلية الطب وكانت الكلية حتت 
الدكتورة  باشراف  لندن  جامعة  أش��راف 
مني  ط��ل��ب  و   ، ج���اردن���ر  ف��ران��س��س  دمي 
لالبتعاث  نفسي  أع��د  ب��أن  القسم  رئيس 
ل��ل��دراس��ات ال��ع��ل��ي��ا وأق���ت���رح ع��ل��ي رئيس 
املنجلية  ال��دم  م��رض صبغة  ب��أن  القسم 
قبل  م��ن  الشرقية  املنطقة  ف��ي  أكتشف 
ش��رك��ة أرام��ك��و ال��ت��ي ك��ان��ت جت���ري مسح 
تتميز  م��ج��ال  وه���و  ملوظفيها  م��خ��ب��ري 
وبدئت  فوافقت،  كامبريدج  جامعة  فيه 
املراسلة وساعدني رئيس القسم ، فأرسلت 
ل��ي ج��ام��ع��ة ك��ام��ب��ري��دج ش���روط القبول 
التالية:  املقابلة الشخصية ودراسة سنة 
حتضيرية إلعادة بعض املواد التكميلية، 
وبعدها قد يكون قبول لدرجة املاجستير 
القبول  ع��ن  االع���ت���ذار  أو  ال��دك��ت��وراه  أو 
احلظ   وحلسن  التحدي  فقبلت  كلية.. 

كانت كلية الطب في جامعة امللك سعود 
وكانت  املخبري  للتحليل  جهاز  أشترت 
بالتدريب  تقوم  للجهاز  امل���وردة  الشركة 
ع��ل��ى ه���ذا اجل���ه���از ف���ي ف��رن��س��ا فذهبت 
أسبوع الى فرنسا وبعدها ذهبت للمقابلة 
الشخصية في جامعة كامبريدج وقابلت 
رئ��ي��س ال��ق��س��م وك���ان أس��م��ة أي ف ياجن 
فقال لي نحن على نفس الشروط التي 
أكتوبر  في  بنا  والتحق  لك  ارسالها  مت 
ال��ق��ادم ، وق���در ال��ل��ه ان اب���دء ف��ي بداية 
للسادس  امل��واف��ق  امل��ب��ارك  رم��ض��ان  شهر 
من اكتوير املتوافق مع حرب  1973م  في 
في  ولكن  اجلامعي  أدينبروك  مستشفى 
جزء الكيمياء احليوية املختص بخدمات 
املستشفى وحتت أشراف االستاذ املشرف 
حضور  ع��ل��ى  فاشتغلت  امل��ب��اش��رة،  غ��ي��ر 
املختبر  في  والتدريب  احملاضرات  بعض 
باإلضافة الى القيام ببحث عن التفاعل 
منافس  وعقار  الثيروكسني  هرمون  بني 
وكيفية ارتباطهما ببروتينات الدم.. هذا  
جديد  جهاز  تركيب  ال��ى  قادني  امل��ش��روع 
وارت��ب��اط عقار  التفاعل  ن��درس فيه ه��ذا 
ببروتينات  الثيروكسني  وهرمون  فاليوم 
التنافس  م��دى  وحت��دي��د  وفصلها  ال���دم 
الدم،  ببروتينات  االرت��ب��اط  ف��ي  بينهما 
واحل��م��د ل��ل��ه  مت ق��ب��ول وص���ف وتركيب 
اجلهاز ونتائج البحث ونشرت في مجلة 
التقييم  ض���وء  وف���ي   ، محكمة  علمية 

قبلت في املركز التعاوني ملنظمة الصحة 
ال������دم  ف���ي جامعة  ال��ع��امل��ي��ة ألم������راض 
كامبريدج للتحضير للحصول على درجة 
الدكتوراه في هذا املجال،  وعبرت عقبات 
ال��ش��روط امل��وض��وع��ة وه��ذا ف��ي احلقيقة 
واحلمد  أجله  من  وأتيت  أمتناه  كنت  ما 
لله اشتغلت ثالث سنوات وحصلت على 
ال���دك���ت���وراه م���ن غ��ي��ر امل�����رور ع��ل��ى درجة 

املاجستير. 
السؤال الثاني:

العلمية  السيرة  في  التنقل  مراحل 
مميزة  واالســـتـــشـــاريـــة  والــبــحــثــيــة 
ومتعددة في حياة الدكتور محسن 
من  النقلة  حصلت  كيف  احلــازمــي 
املنزلي  والثانوي  املتوسط  التعليم 
إلى دبلوم األرصاد اجلوية ودراسة 
نهاية  فــي  املــســيــرة  لتنتهي  الــطــب 
في  البريطانية  بــالــزمــالــة  املــطــاف 

علم األمراض؟
التحاقي  في  بدئت  النقلة  احلقيقة  في 
مبا يعرف بالكتاب كما يقولون في قرية 
اجل����ارة ال��ت��ي ت��ب��ع��د ع��ن ق��ري��ت��ي العشة 
ثلة من  كيلومتر ضمن   4 ال��ى   3 حوالي 
ال���زم���الء ي��ذه��ب��ون ي��وم��ي��ا ل��ل��ج��ارة ملدة 
تقارب العام ثم الدراسة في املنزل عندما 
لعام  استاذنا علي  جابر  الوالد  استقدم 
أخ���ر ق��ب��ل ان أن��ت��ق��ل ال���ى م��درس��ة صبيا 
ومدينة  النظامية.   للدراسة  االميرية 
اليها  تنتمي  التي  احل��اض��رة  ه��ي  صبيا 
املدرسة  في  قبلت  وحينها  العشة  قريتي 
شهادة  على  وحصلت  الرابعة  السنة  في 
االبتدائية عام 1377ه� . وبعد ذلك وقفت 
أمام مفترق طرق حيث الكثير من األخوة 
يذهبون الى جازان ملواصلة دراستهم في 
املرحلة املتوسطة ثم االبتعاث من جازان 
إل���ى ج���دة إلك��م��ال دراس����ة ال��ث��ان��وي��ة في 
ذلك الوقت والبعض يتوقف عن متابعة 
وكنت من  املرحلة  بهذه  الدراسة مكتفيا 
الوالد  مع  وأشتركت  األخيرة  الفئة  هذه 
ف���ي ال��ع��م��ل احل��ق��ل��ي ح��ي��ث ك����ان ميلك 
أراضي زراعية و يحتاج الى من  يساعده 
ف��ي ذل��ك وذل���ك حل��وال��ي ع��ام . وصادف 
وجود قريب لنا عاد من الرياض للزيارة  
- وكان الوالد، وهو محب للعلم واملعرفة 

واجهتني مشكلة قرار اتخذ في 
جــامــعــة املــلــك ســعــود وهــــو  »من 
حصل على درجة  البكالوريوس 
ال يحق لــه الــدراســة مــرة أخرى 
لـــلـــحـــصـــول عـــلـــى بـــكـــالـــوريـــوس  
أخـــــــــر«  فــــاضــــطــــررت لـــلـــذهـــاب 
لـــدراســـة الطب  الـــى بــريــطــانــيــا 
كامبريدج  بجامعة   واجلراحة  
بكلية  كــأســتــاذ  عــمــلــي  وتـــركـــت 

الطب ووكيل أكادميي بها

العدد  الثالث7
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مجلة جسور

فقد كان ضمن من ذهب لألخذ بأطراف 
العلوم الشرعية في صنعاء، يلمس رغبتي 
ملواصلة الدراسة فتوافقت الرغبتني  على 
ان أسافر مع القريب الى الرياض وعندها 
التحقت في الرياض مبعهد امللك سعود 
ملدة  اخل��ط  ف��ن  ودرس���ت  الفنية  للتربية 
عام ثم بعدها عدت إلى أسرتي  زائرا ثم 
االجازة  بعد  اخ��رى  مرة  للرياض  رجعت 
املعهد فسافرت  أرغب االستمرار في  ولم 
في  وعملت  العمل  ع��ن  بحثًا  ج��دة  ال��ى 
ت��ل��ك االثناء  ال��س��ع��ودي��ة ف��ي  اخل��ط��وط 
لألرصاد  الفنية  الدراسات  معهد  أفتتح 
واملراقبة اجلوية فالتحقت بالدراسة في 
املعهد ملدة سنتني ثم عينت بعد التخرج 
معيدا وبعد عام انتقلت الى جازان وعملت 
ف��ي األرص�����اد اجل��وي��ة ف��ي م��ط��ار ج���ازان 
املنطقة  ال��ى  نقلي  طلبت  ث��م  سنة  مل��دة 
جدة  في  تواجدي  اثناء  وكنت  الشرقية 
املتوسطة مساء  املرحلة  ودرس��ت  تزوجت 
املتوسطة  الكفاءة  شهادة  على  وحصلت 
نظام ثالث سنوات ثم أثناء وج��ودي في 
الثانوية  دراسة  أكملت  الشرقية  املنطقة 
بنظام ثالث سنوات منازل ، ورزقت بابني 
)د. خالد(  وكان هناك عدد من الزمالء 
ال��ذي��ن درس����وا م��ع��ي ف��ي م��درس��ة صبيا 
يعملون  االبتدائية  املرحلة  في  االميرية 
معيدين في كلية العلوم واستهوتني كلية 
العلوم كذلك فالتحقت بها. واحلمد لله 
سبق  وك��م��ا  1392ه�����  ع��ام  منها  تخرجت 
واستكملت  الطب  كلية  عينت معيدًا في 
بعد  الوظيفي  وعملي  العليا  دراس��ت��ي 
ذلك. وخالل هذه املرحلة انعم الله علي 
د.  ملك،  د.   ، موسى  )ا.  وبناتي  بأبنائي 
� د.  ، د.أ م��ي��رة، د. علياء  ا. زه��رى  رائ���د، 
ابني موسى  افقد  ان  الله  وش��اء  مشعل( 
في حادث سيارة في أكتوبر 1985 م عند 
بداية دراسة الطب وكانت مرحلة صعبة 
تغلبت عليها واستمريت في دراسة الطب 
،  فالله احلمد والشكر على نعمه التي ال 
والتقديرعلى  الشكر  ولزوجتي   ، حتصى 
على  وبناتي  والبنائي  واملساندة  الدعم 
الدراسية  امل���راح���ل  ك���ل  خ����الل  ال��ص��ب��ر 

والعملية في مسيرة حياتي.
فهي  البريطانية  الزمالة  م��وض��وع  أم��ا   

قصة أخرى حيث عملت في كلية الطب 
ب��ع��د ح��ص��ول��ي ع��ل��ى ال��دك��ت��وراه وترقيت 
م��ن رت��ب��ة م��ح��اض��ر ال���ى أس��ت��اذ مساعد 
ال��ى رتبة أس��ت��اذ ثم  ث��م  فأستاذ م��ش��ارك 
كلية  ف��ي  االك��ادمي��ي��ة  للشؤون  وكيل  أول 
الطب جامعة امللك سعود وقتها لم يكن 
كلية  لكل  واح��د فقط  وكيل  هناك سوى 
وكيل  اول  فكنت  املنصب  ه��ذا  وأستحث 
أكادميي لكلية الطب ،وعملت من خالله 
على أنشاء وحدة التعليم الطبي وانشاء 
في  الطب  لدراسة  أكادميي  برنامج  أول 
كلية الطب جامعة امللك سعود مع عمادة 
الكلية وعقدنا عدة ندوات لتدارس وضع 
وانغمست  بالكلية  تدريسي  منهج   اول 
في هذه اجلوانب فاستهوتني مرة أخرى 
دراسة الطب ولكن واجهتني مشكلة قرار 
اتخذ في جامعة امللك سعود وه��و  »من 
البكالوريوس ال يحق  درج��ة  حصل على 
ال��دراس��ة م��رة أخ���رى للحصول على  ل��ه 
للذهاب  فاضطررت  أخ��ر«   بكالوريوس  
واجلراحة  الطب  لدراسة  بريطانيا  الى 
بجامعة كامبريدج وتركت عملي كاستاذ 
بكلية الطب ووكيل اكادميي بها .  وكذلك 
امل��خ��ت��ب��رات وسنوات  ف��ي  ق��دم��ت ع��م��ل��ي 
والنشرات  ال���ت���دري���ب  ودورات  اخل���ب���رة 
الكلية  عضوية  على  فحصلت  العلمية 
ثم  االم���راض  لعلم  البريطانية  امللكية 

بعد ذلك زمالة الكلي

السؤال الثالث:
مسيرة  فــي  املهمة  احملــطــات  إحـــدى 
احلازمي  محسن  للدكتور  العطاء 
الشورى  مجلس  لعضوية  اختياره 
متتالية  دورات  لــثــالث  الــســعــودي 
وتوليه مهام رئيس اللجنة الصحية 
والبيئية في مجلس الشورى، ما هي 

أبرز اسهاماتكم في هذا الشأن؟
تشرفت بالثقة امللكية الغالية باختياري 
ع��ض��وا ف��ي م��ج��ل��س ال���ش���ورى ف��ي دورت���ه 
الرابعة ثم اخلامسة والسادسة وحضيت 
ب��زم��ال��ة ق���ام���ات وخ���ب���رات م��ت��م��ي��زة في 
وانتظمت  ال���دورات  ه��ذه  خ��الل  املجلس 
ف��ي ال��ل��ج��ن��ة ال��ص��ح��ي��ة ع��ض��وا ث��م نائب 
فرئيس لعدد من الدورات السنوية للجنة 
ال��ت��ي تتضمن  وس��اه��م��ت ف���ي اع��م��ال��ه��ا 
من  تردنا  التي  السنوية  التقارير  دراس��ة 
اجلهات الصحية وأقتراح بعض االنظمة 
مستوى  لرفع  ضرورية  انها  ارتايت  التي 
اخل���دم���ات ال��ص��ح��ي��ة ف���ي امل��م��ل��ك��ة كما 
شاركت في مناقشة موضوعات شتى في 
مجاالت مختلفة عنيت بها جلان أخرى 
وحتت القبة تخدم الصالح العام . و من 
حسب  منفردا  اقترحتها  التي  االنظمة 
املادة 23 هي نظام املجلس » نظام للجودة 
امل��ري��ض ف��ي الرعاية  ال��ن��وع��ي��ة وس��الم��ة 
االسعافية  للخدمات  ون��ظ��ام  الصحية 
وامل��س��ع��ف��ني ف���ي امل��م��ل��ك��ة ون���ظ���ام ثالث 
يتعلق بتقنني وتنظيم النباتات العشبية 
الصحية  ال��رع��اي��ة  وحت��س��ني  وال��ط��ب��ي��ة 
الزيارات  في  ساهمت  كما  عامة.  بصفة 
عضوا  واخل����ارج،  ال��داخ��ل  ف��ي  البرملانية 
ورئيسا  ج��ازان  منطقة  لزيارة  الوفد  في 
للوفد لزيارة منطقة تبوك ، وخارجيا في 
زيارة البرتغال واململكة املتحدة. وشرفت 
العاملي  االحت������اد  ق��ب��ل  م���ن  ب��اخ��ت��ي��اري 
املعنية  جلنتها  ف��ي  ع��ض��وا  ل��ل��ب��رمل��ان��ات 
مبرض نقص املناعة املكتسب )االيدز( ثم 
فعالياتها  في  واالشتراك  لرئيسها  نائبا 
افريقيا  وج��ن��وب  وسويسرا  الفلبني  ف��ي 
وتوجهت  االمريكية  املتحدة  وال��والي��ات 
االجتماع  في  كلمة  بالقاء  اجلهود  ه��ذه 

عالي املستوى في األمم املتحدة.  

الغالية  املــلــكــيــة  بــالــثــقــة  تــشــرفــت 
مجلس  فــــي  عــــضــــوا  بـــاخـــتـــيـــاري 
الـــشـــورى فـــي دورتـــــه الـــرابـــعـــة ثم 
وحضيت  والـــســـادســـة  اخلـــامـــســـة 
قــامــات وخــبــرات متميزة  بــزمــالــة 
فــي املــجــلــس خـــالل هـــذه الــــدورات 
الصحية  الــلــجــنــة  فـــي  وانــتــظــمــت 
من  لعدد  فرئيس  نائب  ثم  عضوا 
الدورات السنوية للجنة وساهمت 
دراسة  تتضمن  الــتــي  اعمالها  فــي 

التقارير السنوية

حوار
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السؤال الرابع:
باجلملة  الصحي  والقطاع  األطباء   
رائدة في مجال  لهم دائما إسهامات 
العمل التطوعي هل لك أن حتدثنا 
هذا  فــي  الشخصية  جتربتكم  عــن 
املجال في ضوء إسهاماتكم املشكورة 
العديد  ورئاسة  إنشاء  في  واملأجورة 
واخليرية  التطوعية  اجلمعيات  من 
ذات البعد الصحي املتعلق باإلمراض 
أو  املــعــاقــن  أو األطـــفـــال  الـــوراثـــيـــة 

أمراض التوحد؟
الثالث  القطاع  ف��ي  عملت  ال��ل��ه  بتوفيق 
مب��ا يسمى ق��ط��اع ال��ع��م��ل ال��ت��ط��وع��ي من 
مبنظمة  يعرف  مبا  فأنشئنا  طويلة  فترة 
كلية  في  ال��دم  ألم��راض  العاملية  الصحة 
امل��ل��ك س��ع��ود، وم��ن خالل  ال��ط��ب جامعة 
املؤمترات  من  العديد  نظمنا  املركز  ه��ذا 
والندوات مبشاركة املتخصصني في املجال 

املجال  أو  االجتماعي  امل��ج��ال  أو  الطبي 
األخالقي وفي الواقع املركز كان مجااًل أو 
الدم  أم��راض  التطوعي في  للعمل  مظلة 
ال��وراث��ي��ة ال��ت��ي اس��ت��م��ررت ف��ي العمل في 
درجة  على  حصلت  خاللها  ومن  مجالها 
الدكتوراه واكتشاف هيموجلوبني الرياض 
ثالث  وك��ذل��ك  هلسنكي  وه��ي��م��وج��ل��وب��ني 
األول  البحث   ، وطنية  بحثية  م��ش��اري��ع 
والبحث  ال��وراث��ي��ة  ال��دم  ب��أم��راض  يتعلق 
الثالث  والبحث  السكري  مب��رض  الثاني 
بأمراض اإلعاقة وهذه االمراض الوراثية 
ت��ط��ل��ب��ت اش������راك ال��ك��ث��ي��ر م���ن ال���زم���الء 
وباإلضافة  األول��ى  بالدرجة  واملتطوعني 
بزيارة  ق��م��ن��ا  امل��ش��ارك��ني  ال��ب��اح��ث��ني  إل���ى 
ملختلف مناطق اململكة وأنشأنا ما يسمى 
الوطنية  ال��ت��ط��وع��ي��ة  ال��ع��م��ل  مب��ج��م��وع��ة 
وهذه املجموعة أنشئت العديد من املراكز 
املستشفيات  ف���ي  وال��ع��الج��ي��ة  ال��ب��ح��ث��ي��ة 

الكبرى مبختلف مناطق اململكة باإلضافة 
هذه  وخ���دم���ت  تخصصية  ع���ي���ادات  ال���ى 
الدم  ام���راض  وال��ع��ي��ادات مصابي  امل��راك��ز 
ما يسمى  إل��ى  أدت  ال��واق��ع  وف��ي  الوراثية 
وجامعة  الصحة  ب��وزارة  الوطنية  اللجنة 
أيضا  مشتركة  جلنة  وكانت  سعود  امللك 
مستشفى  من  متخصصني  فيها  أشترك 
األبحاث  ومركز  التخصصي  امللك فيصل 
ومستشفى  الوطني  احل��رس  ومستشفى 
مسؤولة  اللجنة  ه��ذه  وك��ان��ت  العسكري 
ال��زواج واحلمد  قبل  الفحص  إج��راء  عن 
ل��ل��ه ال��ف��ح��ص ق��ب��ل ال�����زواج م��ر مبراحل 
 ، التنفيذ  قيد  واالن  الزامية  ثم  تطوعية 
ولله احلمد أدى إلى تقليل اإلصابات من 
لألمراض  احل��ام��ل��ني  ع��ن  الكشف  خ��الل 
بصفة  الوراثية  ال��دم  ام��راض  أو  الوراثية 
خاصة ، وكذلك عملت في مجال جمعية 
مل���دة 20 س��ن��ة وكنت  امل��ع��اق��ني  األط���ف���ال 



عضو في مجلس اإلدارة برئاسة صاحب 
سلمان  بن  سلطان  األمير  امللكي  السمو 
بن عبدالعزيز آل سعود وشرفت بتمثيل 
سموه في مشروع انشاء مركز جازان حتى 
مرحلة تشغيله، ومن خالل هذه اجلمعية 
في عام 1991م بدائنا مبركز امللك سلمان 
مؤسسا  مشرفًا  وكنت  اإلع��اق��ة  ألب��ح��اث 
للمركز بتوجيه من سمو االمير سلطان 
بن سلمان ملدة عشر سنوات. ومن اجلدير 
للملك  آن�����ذاك  رف���ع  س��م��وه  ان  ب��ال��ذك��ر 
اميرا  ك��ان  عبدالعزيزعندما  بن  سلمان 
ل��ل��ري��اض ب��ه��ذا امل���ش���روع، وت��ب��ن��ى امللك 
مالية ومت  له منحة  ودف��ع  املركز  سلمان 
حتى  ويعمل  السفارات  حي  في  انشائه 
من   ، احلمد  ولله  فاعلية  بكل  تأريخه 
نظام  عمل  استطعنا  امل��رك��ز  ه��ذا  خ��الل 
من  الكثير  فيه  أشترك  املعاقني  لرعاية 
الوطني  ال��ب��ح��ث  وك��ذل��ك  ال��ع��الق��ة  ذوي 
ال��ذي أشترك فيه 750  ل��دراس��ة اإلع��اق��ة 
اململكة من  شخص من مختلف مناطق 
اجلهات  ومنسوبي  ومتطوعني  باحثني 
عملت  أيضا  ثم  العالقة،  ذات  احلكومية 
ف���ي اع���ت���الل ال��ت��وح��د م���ن خ���الل بحث 
، هذه  امل��م��ل��ك��ة  وط���ن���ي ع��ل��ى م��س��ت��وى 
هذه  في  املعرفة  أثرت  الوطنية  األبحاث 
وتوزيع  وانتشار  حجم  وح��ددت  املجاالت 
هذه االمراض وأصبحت نتائجها مراجع 
اخلدمات  والتطويروتقدمي  للتخطيط 
مجلس  بعضوية  ش��رف��ت  كما  املناسبة. 
إدارة اجلمعية السعوديه للتوحد ومتثيل 
انشاء  ف��ي  اإلدارة  مجلس  رئ��ي��س  س��م��و 
مركز جازان للتوحد. وعملت في الكثير 
وكذلك  وتنظيمها  التطوع  من مؤمترات 
م���وض���وع ال��ت��ط��وع وأه��م��ي��ت��ه ف���ي األي���ام 
العاملية وتأليف النشرات العلمية وكتابة 
والصحف  املجالت  مختلف  في  املقاالت 
االمراض  بهذه  للتوعية  العامة  اليومية 
واع�����داد وت��ط��وي��ر م��ش��وع ال��ف��ح��ص قبل 
الزواج مع اللجنة الوطنية ، واحلمد لله 

رب العاملني على عونه وتوفيقه.
السؤال اخلامس:

علمي  بحث   300 حــوالــي  نشر  مــع   
البعد  الـــطـــب،  مـــجـــال  فـــي  مــحــكــم 
مسيرة  فــي  وممــيــز  واضـــح  البحثي 

الدكتور محسن احلازمي لكن األهم 
واملتكرر  الفريد  إسهامكم  ذلــك  من 
متعددة  بحثية  مــراكــز  إنــشــاء  فــي 
كما حصل مع مركز البحوث بكلية 
الطب ومركز أبحاث اإلعاقة واملركز 
الـــتـــعـــاونـــي ألبــــحــــاث االخــــتــــالالت 
اجلينية مع منظمة الصحة العاملية، 
كيف يجد الدكتور محسن )ما شاء 
الــلــه تــبــارك الــلــه( الــوقــت واجلهد 
مثل  لتحقيق  واملــعــرفــة  والــطــاقــة 
املتشعبة  البحثية  األنشطة  هــذه 

واملتقدمة؟
احل��م��د ل��ل��ه وب��ت��وف��ي��ق م��ن ال��ل��ه نشرنا 
عدد كبير من األبحاث نتيجة الدراسات 
واألبحاث الوطنية وكذلك دعم زمالئي في 
الكلية والفنيني وكذلك العمل التطوعي 
التطوعية  ال���ع���م���ل  م��ج��م��وع��ة  س������واء 
لألمراض  العربية  واملجموعة  الوطنية 
هناك  يكن  ل��م  احلقيقة  وف��ي  ال��وراث��ي��ة 
عمل فردي بل عمل جماعي ولله احلمد، 
وك��ذل��ك م��رك��ز ال��ب��ح��وث ك���ان م��ن أوائ���ل 
سعود  امللك  جامعة  في  البحوث  مراكز 
هناك  يكون  ب��أن  نزعة  هناك  كانت  وق��د 
مركز بحوث في كل كلية في جامعة امللك 
البحوث  مركز  ب��دء  ف��ي  فأشرفت  سعود 
امللك سعود وفي  الطب جامعة  كلية  في 
فيه مجال  ال��ذي عملت  امل��ج��ال  ال��واق��ع 

ابعاد في  له  ثري ومجال طبي تطبيقي 
هذه  من  والوقاية  والرعاية  التشخيص 
االمراض فكان املجال واسع ولله احلمد 
وكانت الفرصة متهيئة بدعم من الزمالء 
واإلدارة بكلية الطب ، وكذلك جانب اخر 
إداري  ت��ول��ي أي م��رك��ز  حيث ع��زف��ت ع��ن 
حيث  خارجها  أو  اجلامعة  داخ��ل  س��واء 
كان يستهويني العمل البحثي واملخبري 
وبتوفيق من الله انتجنا ما انتجنا ولله 

احلمد . 
 السؤال السادس:

فيما يتعلق مبجال علوم اجلينات، 
في  دور  احلــازمــي  محسن  للدكتور 
مــفــهــوم اخلــارطــة اجلينية  إدخــــال 
اململكة  إلـــى  »اجلــيــنــوم«  الــبــشــريــة 
الطبية  األبــحــاث  بواكير  وانــطــالق 
أن تلخص  املجال، هل لكم  في هذا 
فــــي مـــوضـــوع  املـــســـتـــجـــدات  أم  لـــنـــا 

اجلينوم الوطني؟
كان  للمملكة  عدت  عندما  احلقيقة  في 
ال��ب��ش��ري ف��ي بداياته  م��وض��وع اجل��ي��ن��وم 
من  وأطلعت  كثيرة  لغوط  هناك  وكانت 
خالل املؤمترات السنوية في هذا املجال 
أو م��ا ُي��ق��رب م��ن��ه إل���ى م��ا ي��ح��دث على 
باحلقيقة  هناك  وك��ان  العاملي  املستوى 
ما ُيسمى بحمى حب اجلينوم البشري؛ 
أو في  ال���وق���ت  ف��ي��ذل��ك  ُي��ع��ت��ق��د  ك���ان  إذ 
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بدايات العمل في هذا املجال أن موضوع 
التساؤالت،  ك��ل  ع��ن  سيجيب  اجل��ي��ن��وم 
عالجها،  وك��ي��ف��ي��ة  األم�������راض،  أس���ب���اب 
وس��ي��ك��ون ه��ن��اك ال��ع��الج اجل��ي��ن��ي، وبداًل 
من أن نعالج األعراض لألمراض نعالج 
اجلينوم  مستوى  على  األم����راض  سبب 
اإلنساني. وقدمت في احلقيقة بحث في 
مدينة امللك عبد العزيز في هذا املجال 
أو  مواسم  بإيجاد  يتعلق  آخ��ر  بحث  ثم 
دالالت ملرض السكري في مرحلة مبكرة 
مكونات  خ��الل  م��ن  أع��راض��ه  قبل ظهور 
اجلينوم البشري، وأبحاث أيًضا ذات صلة 
ف��ي ه��ذا امل��ج��ال ل��ألم��راض األخ���رى. في 
الواقع اجلينوم البشري عندما انتهى في 
عام 2000م وأعلن عنه قبل رئيس الواليات 
في  ُمشَتِركة  إنه  رغم  وبريطانيا  املتحدة 
اليابان وأوروبا وما  الدول مثل  احلقيقة 
إلى ذلك من الدول املتقدمة لكن فوجئ 
العلمي بأن هناك اختالف بني  املجتمع 
مختلفني  فالعرب  البشرية،  املجموعات 
فبدأ  وهكذا،  واألفريقيني  الصينني  عن 
األساسي  للمشروع  مكمل  آخ��ر  م��ش��روع 
وب��دأت ال��دول كاًل تدلو مبا تستطيع في 
ي��ت��رك��ز على  ال��ب��ح��ث  امل��ج��ال واآلن  ه���ذا 
البشري  تركيب اجلينوم  بني  ما  العالقة 
مختلفة  ه��ي  ومل���اذا  املرضية  وال��ع��وارض 
وملاذا  أخ��رى؟  إلى  من مجموعات بشرية 
حتى بني األفراد هناك حوالي 2٪ بني كل 
شخص وشخص آخر التركيب مختلف. 
الزالت البحوث تتوالى حقيقًة لكن ليست 
بالسرعة التي كنا نرجو قبل 30 سنة وما 
إلى ذلك لكن إضافة جديدة هي موضوع 
وبالتالي  ال���ف���ردي  اجل��ي��ن��ي  ال��ت��رك��ي��ب 
الفردي ال��ط��ب  اآلن  ي��س��م��ى  م��ا  ه��ن��اك 

اآلن  وه���و   .individualized medicine  
باحلقيقة قيد البحث والدراسة املكثفة، 
توالي  انه مكلف لكن هذا لم مينع  رغم 
البحوث في هذا املجال، والت��زال اآلمال 
م��ع��ل��ق��ة  ب���ال���ع���الج اجل��ي��ن��ي م���ع وج���ود 
هذه  ف��ي  التحكم  منها   ، تقنية  مشاكل 
اجلينات بعد أن تدخل في اخللية وبإذن 
املعضالت  ه��ذه  على  التغلب  سيتم  الله 
. وأرج��و أن يكون في  التقنية مع الوقت 
على  اإلج��اب��ة  ال��ف��ردي  أو  الدقيق  الطب 

كثير م��ن األم����راض. وم��ن اجل��دي��ر بأن 
هناك جوانب أخالقية وجوانب مجتمعية 
اجلينوم  م��خ��رج��ات  بتطبيقات  تتعلق 
التقاليد،  مثل  تراعى  أن  الب��د  البشري 
باألخذ  يتعلق  فيما  والعقيدة  األخ��الق 
الوقاية  أو  العالج  بهذه الطرق سواء في 
الوراثي. رمبا املجال ليس  أو االسترشاد 

مناسب للتطرق إليها لطول املوضوع.
السؤال السابع

لكم جتربة ثرية في مجال الكتابة 
في  والطبية  العلمية  الكتب  ونشر 
التوعوية  أو  األكــادميــيــة  املواضيع 
باللغة  أو  الــعــربــيــة  بــالــلــغــة  ســــواء 
أبــــرز الكتب  اإلجنــلــيــزيــة، مـــا هـــي 
املقربة لكم وما هي انطباعاتكم عن 

سوق الكتب في املجتمع احمللي؟
ن��ش��رت ك��ت��ب ع��ن ال���وراث���ة ف��ي حاالت 
الفحص  وك���ذل���ك  وامل�����رض،  ال��ص��ح��ة 
قبل الزواج وكتاب ثالث عن اخالقيات 
اخرى  كتب  وع��دة  ال��وراث��ي  االسترشاد 
بجوانب  ت��ت��ع��ل��ق  ص��غ��ي��رة  وك��ت��ي��ب��ات 
ال����زواج  ق��ب��ل  ال��ف��ح��ص  ع���ن  مختلفة 
والعقدية  االجتماعية  الناحية  م��ن 
الى  للتوعية.  ذلك  ما  وال��ى  واالسرية 
جانب مقاالت عديدة في مجلة الشورى 
ذات صبغة طبية  وكذلك في مجاالت 
او عامة وحتى الصحف اليومية وكنت 
يومية  بصفة  عكاظ  جريدة  في  اكتب 

على  التركيز  ان  رأي��ت  ذل��ك  بعد  لكن 
والندوات  واملؤمترات  التوعوية  الكتب 
واالطباء  امل��رض��ى  اليها  ن��دع��وا  ال��ت��ي 
وتوعوي  عام  النقاش  ويكون  واسرهم 
في عدة انشطة ما يتعلق    في سوق 
ال��ك��ت��ب ف��ي امل��ج��ت��م��ع احمل��ل��ي لألسف 
النشر  ف���ي  ه���ن���اك ص���ع���وب���ات  م������ازال 
وعلى  امل��ؤل��ف  يواجها  النشر  وكيفية 
حساب     من ، وكنت امتنى ان هنالك 
امل��ؤل��ف��ني س���واء في  ف��ي دع���م  جمعية 
الطبي  او  العلمي  التخصصي  املجال 

او حتى املجال العام.
السؤال الثامن:

 فيما يتعلق بالتثقيف الطبي لكم 
جتربة عريقة عبر قنوات متعددة 
والبرامج  العلمية  احملــاضــرات  مثل 
احلوارية بالقنوات الفضائية ونشر 
الكتب العلمية والتوعوية. اآلن في 
الــتــواصــل االجتماعي  زمــن وســائــل 
لـــكـــم إســـهـــام             هــــل ميـــكـــن أن يـــكـــون 
فــي الــوســائــل اإلعــالمــيــة اجلديدة 
الصوتية  البودكاست  منصات  مثل 
أو  التوعوية  اليوتيوب  مقاطع  أو 
وفيسبوك  تويتر  أو  االنــســتــجــرام 

وما شابه ذلك؟ 
احلمد لله اسهامي جهد املقل مبا يتعلق 
واالسترشاد  التوعية  وكذلك  بالتثقيف 
ال��ف��ن��ي وامل��ه��ن��ي واحل��م��د ل��ل��ه م��ن خالل 
وق��ن��وات فضائية عندما  ب��رام��ج ح��واري��ة 
ت��ت��اح ل��ي ال��ف��رص��ة ف��ي اش��ت��راك ف��ي أي 
برنامج أرحب به ويسرني ذلك، اما فيما 
يخص وسائل االعالم احلديثة فما زلت 
مقل جدا ومتردد جدا نظرا لكثرة املواد 
وفي احلقيقة اعتقد ان معظمها غث وزبد 
ليس فيه مادة علمية وأخشى ان يضيع 
املهم في كثرة هذه املواد ولكن طبعا لكل 
إيجابي وج��ان��ب سلبي،  ل��ه ج��ان��ب  ش��يء 
االشتراك  على  الله  ب��إذن  س��أرك��ز  ولكن 
فيها، عندما تقاعدت من مجلس الشورى 
واثراء  ال��دراس��ة  على  انكببت  واجلامعة 
أن  أستطيع  كنت  مالم  وعمل  معلوماتي 
السابقة  الفترة  في  ولي  ألسرتي  أعمله 
لذلك بإذن الله سترون  مشاركتي قريبا 

وهي االن محدودة وقليلة .

احلــمــد لــلــه وبــتــوفــيــق مـــن الله 
األبحاث  مــن  كبير  عـــدد  نــشــرنــا 
نــتــيــجــة الـــــدراســـــات واألبـــحـــاث 
الوطنية وكذلك دعم زمالئي في 
العمل  وكــذلــك  والفنين  الكلية 
التطوعي سواء مجموعة العمل 
واملجموعة  الوطنية  التطوعية 
وفي  الوراثية  لألمراض  العربية 
احلــقــيــقــة لـــم يــكــن هــنــاك عمل 

فردي بل عمل جماعي 
ولله احلمد
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املاجستير  ب���رن���ام���ج  اس����ت����ح����داث  1 .
البحتة  اجلنائية  للعلوم  التنفيذي 
ف��ي تقييم  ال��ت��ن��ف��ي��ذي  وامل��اج��س��ت��ي��ر 
التنفيذي  واملاجستير  البيئي  األث��ر 

في جيولوجيا املياه.
على  الكلية  أقسام  من  ع��دد  حصول  2 .
االع��ت��م��اد األك���ادمي���ي ال��وط��ن��ي من 
واالعتماد  للتقومي  الوطنية  الهيئة 
األكادميي. وكذلك مت جلميع أقسام 
األكادميي  االعتماد  جتديد  الكلية 
الدولي من الوكالة األملانية لالعتماد 

.).ASIIN e.v( األكادميي
البدء في مشروع االعتماد األكادميي  3 .

العليا  ال���دراس���ات  ل��ب��رام��ج  ال���دول���ي 
برنامجا  ع��ش��ر  ل��ث��م��ان��ي��ة  ب��ال��ك��ل��ي��ة 

للماجستير والدكتوراه.
توقيع عدد من مذكرات التفاهم مع  4 .
بعض اجلهات احلكومية ومن القطاع 
الفضاء  وهيئة  موهبة  مثل  األهلي 
ومركز اإلبداع بوزارة الصحة وجمعية 
إنسان ومعهد امللك عبدالله للبحوث 
كلية  و  البرج  ومختبرات  وال��دراس��ات 
عبدالعزيز  امل��ل��ك  بجامعة  ال��ع��ل��وم 
فيصل  امللك  بجامعة  العلوم  وكلية 

واجلمعية السعودية للنباتات. 
ح��ص��ل م��ن��س��وب��ي ال��ك��ل��ي��ة ع��ل��ى عدد  5 .

12 جائزة  و  اخ���ت���راع  ب�����راءات  ت��س��ع 
اجلامعي  العام  في  مختلفة  علمية 

1441ه�.
واملؤلفات  وال��دراس��ات  البحوث  ع��دد  6 .
ال��ع��ل��م��ي��ة امل��ن��ج��زة واجل���اري���ة حسب 
للعام  ال���ب���ح���وث  ال���ع���ل���وم  م���ج���االت 
1441ه� يبلغ )1221( بحثا علميا.

إن��ش��اء ع��دد م��ن األن��ظ��م��ة والبرامج  7 .
اخل������اص������ة ب����ال����ك����ل����ي����ة: ال���ف���ص���ول 
االعتماد  إدارة  نظام   / االفتراضية 
أجهزة  إدارة  ن���ظ���ام   / األك����ادمي����ي 
املختبرات/ استبانه أداء املهام / آلية 
الرد على استفسارات الطالب / نظام 

أبرز 
اإلنجازات الحديثة لكلية العلوم
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االستبيانات األكادميية واإلدارية.
طبقا  اجل�������ودة  إدارة  ن���ظ���ام  ب���ن���اء  8 .
ISO/ ال�����دول�����ي�����ة  ل����ل����م����واص����ف����ات 

لالعتماد    ICE17025:2017
للمختبرات العلمية بالكلية

ووحدة  الطالب  ش��ؤون  وح��دة  قدمت  9 .
اإلرشاد األكادميي واملساندة للطالب 
خ���الل ف��ت��رة ج��ائ��ح��ة ال��ك��ورون��ا. كما 
قامت وكالة الكلية للشؤون التعليمية 
بتفعيل نظام الدراسة عن بعد بكفاءة 

عالية.
إق����رار ج��ائ��زة أف��ض��ل م��ق��رر متكامل  10 .
البالك  التعلم )نظام  إدارة  في نظام 

بورد(.
تهدف  التي  ال��س��ع��ادة  وح��دة  تدشني  11 .
مناسباتهم  ف��ي  امل��ن��س��وب��ني  مل��ش��ارك��ة 
وأنشطة  ب���رام���ج  وت��ن��ف��ي��ذ  اخل���اص���ة 
متنوعة طوال العام ومن ذلك إقامة 

فعالية اخلط العربي أصالة وإبداع.
إصدار العدد األول والثاني من مجلة  12 .
وخريجات  خريجي  )مجلة  ج��س��ور 

كلية العلوم(.
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أعضاء مجلس اإلدارة احلالي 

في مثل هذا الوقت قبل حوالي عامن مت اإلعالن من قبل منظمة الصحة العاملية عن اكتشاف الفيروس املسبب 
تستخدم  طبية  ولقاحات  تطعيمات  إلنتاج  التوصل  عن  اإلعالن  مت  سنة  حوالي  وقبل  الكورونا  مرض  جلائحة 

إلكساب جسم اإلنسان مناعة ضد هذه املرض القاتل.
وعليه لعل من املالئم إعطاء حملة تاريخية تعريفية مختصرة عن رواد العلم والطب في مجال اكتشاف الفيروسات 
مثل عالم األحياء الروسي دميتري إيفانوفسكي وفي مجال علم التطعيمات الطبية مثل العالم الفرنسي لويس 

باستور.

ال��ف��ي��روس��ات ك��ائ��ن��ات دق��ي��ق��ة ان����زاح ستار 
الغموض عنها بأول دالئل علمية من قبل 
دميتري  ال��روس��ي  الدقيقة  األح��ي��اء  ع��ال��م 
مواليد  من  إيفانوفسكي  إن  إيفانوفسكي. 
عام 1822م وبالنسبة حلياته الدراسية فقد 
قضاها داخل أروقة جامعة سانت بطرسبورغ 
ُك��ِل��ف ف��ي ع��ام 1890م ب��دراس��ة مرض  حتى 
على  العثور  ومحاولة  التبغ  نباتات  أوراق 
تنتقل  ال��ع��دوى  كانت  حيث  ال��ع��دوى  سبب 
فقام  األوراق،  ه���ذه  م��الم��س��ة  ط��ري��ق  ع��ن 
امُلصابة  التبغ  أوراق  ع��ص��ارة  باستخالص 
العامل املسبب لهذا املرض  واحملتوية على 
ن���وع م��ع��ني م��ن املرشحات  ل��ُي��م��رره��ا ع��ب��ر 
امل��ص��ن��وع��ة م��ن ال��ب��ورس��ل��ني وال��ت��ي حتتوي 
على مسام صغيرة جًدا ال تسمح للبكتيريا 
باحتجازها.  وت��ق��وم  خ��الل��ه��ا  م��ن  ب���امل���رور 
وقام  امُلفلترة  العصارة  إيفانوفسكي  أخ��ذ 
فالحظ  بها  السليمة  التبغ  أوراق  مبسح 
ذلك  فاتبع   ! ذل��ك  رغ��م  بالعدوى  إصابتها 
الصغر  متناهية  كائنات  وج��ود  اكتشف  أن 
العالم  بهذا  ليكون  امُلجردة  بالعني  ُترى  ال 

ملا  م��ك��ت��ش��ف  أول  إي��ف��ان��وف��س��ك��ي  دمي���ت���ري 
انطالقة  كانت  ومنها  بالفيروسات.  ُيسمى 
علم جديد من املعرفة يهتم بدراستها حتت 

مسمى »علم الفيروسات«. 
ومع تزايد مسببات األمراض والعدوى عبر 
الزمن كان األجدى الوقاية منها عن طريق 
للوراء  بالعودة  الطبية،  التطعيمات  إنتاج 
اكتشافها يعود للعالم  أن الفضل في  جند 
الفرنسي لويس باستور، وهو عالم كيميائي 
ولد في عام 1822م وحصل على دكتوراه في 
العلوم وأصبح ُمدرًسا للعلوم والكيمياء في 
اجته  1847م.  ع��ام  في  ستراسبورغ  جامعة 
ملجال الدراسات واألبحاث الطبية ليكون له 
الحًقا دور مميز في بحث أسباب األمراض 
مؤسسي  أحد  ويصبح  منها  الوقاية  وُسبل 
علم األحياء الدقيقة في الطب في النهاية.

إذ دخل التاريخ بكونه أول من اكتشف وطور 
العلمية  املختبرات  في  مصنع  طبي  لقاح 
هذا  ك��ان  الكوليرا،حيث  م��رض  لقاح  وه��و 
الدجاج  ب��األخ��ص  ال��ط��ي��ور  يصيب  امل���رض 
فاهتم باستور بدراسته، فالحظ أن احلقن 

فة لهذا املرض تعطي الدجاجة مناعًة  امُلضعَّ
أع��راًض��ا خفيفة  تسبب  قد  أنها  رغ��م  منه، 
أثبت صحة  باستور  العالم  أن  فنرى  فقط 
تطعيم  عملية  ب���أول  ق��ام  حينما  نظريته 
الدجاج  ك��ول��ي��را  مل���رض  امُل��س��ب��ب��ة  للبكتريا 
قصيرة  لفترة  وتركها  ذهب  ثم  1878م،  في 
ال��ذي مت  ب��أن الدجاج  وعند عودته الح��ظ 
عاد  ث��م  إع��ي��اء  بحالة  أصيب  ق��د  تطعيمه 
من  مناعة  مكتسًبا  الطبيعية  حالته  إل��ى 
العالم  اكتشافات  تتوالى  هنا  ومن  امل��رض. 
باستور الطبية لتساهم أيًضا في تخفيض 
معدل وفيات حمى النفاس وإعداد لقاحات 
مضادة لداء الكلب واجلمرة اخلبيثة كذلك.

ومع هذا كله صاغ لويس باستور مصطلح 
باللغة  يعني  وال���ذي   ”vaccination“
من  االكتشافات  بهذه  “التلقيح”.  العربية 
وساهمت  العلوم  توسعت  األقطار  مختلف 
بارتقاء املعيشة احلياتية والطبية لإلنسان، 
وكما قال باستور ذات مرة “العلم ال موطن 
وهي  ل��إلن��س��ان��ي��ة،  تنتمي  امل��ع��رف��ة  ألن  ل���ه، 

الشعلة التي تضيء العالم”

مشاهير العلوم في مجال 
الفيروسات والتطعيمات الطبية
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الرياض  مبدينة  ال��روي��ش��د  سليمان  ب��ن  محمد  ال��دك��ت��ور  ول��د 
مبدينة الرياض سنة 1372ه��� وبها تلقى تعليمه العام. في عام 
1393 ه� حصل على درجته العلمية من قسم الكيمياء بجامعة 
غرب  جامعة  من  املاجستير  درج��ة  على  الحقا  ثم  سعود  امللك 
متشيجن ثم الدكتوراه من جامعة شمال كولورادو وذلك في عام 
1404 هجري. ثم بعد ذلك تدرج في املناصب اإلدارية واألكادميية 
بكلية املعلمني بالرياض والتي تولى مهام عمادتها عام 1416 ه� 
ومن هنالك انتقل للعمل في وزارة التربية والتعليم من بداية 
توليه ملنصب مدير عام النشاط الطالبي بالوزارة وكذلك منصب 

مدير عام التعليم مبنطقة الرياض عام 1427 ه�. 

اجلدير بالذكر أن الدكتور محمد الرويشد قد تقلد العديد من 

املناصب اإلدارية املرموقة والعليا بوزارة التعليم من مثل منصب 
ووكيل  التربوي  للتطوير  ال���وزارة  ووكيل  للتعليم  ال���وزارة  وكيل 
الوزارة لآلثار واملتاحف والوكيل املساعد لشؤون الطالب واألمني 
التربية  وزارة  مستشار  ث��م  التعليمية  السياسة  للجنة  ال��ع��ام 

والتعليم. 

باإلضافة لذلك سهام الدكتور محمد الرويشد في عضوية عدد 
كبير من مجالس اجلمعيات العلمية مثل اجلمعية الكيميائية 
والتربوية.  النفسية  للعلوم  السعودية  واجلمعية  السعودية 
في  ومتواصل  متنوع  إسهام  الرويشد  محمد  للدكتور  وأخ��ي��رًا 
والهيئات  االس��ت��ش��اري��ة  وال��ف��رق  الوطنية  اللجان  م��ن  العديد 

العلمية واجلمعيات اخليرية.

سعادة الدكتور
 محمد بن سليمان الرويشد

سلسلة أبرز خريجي كلية العلوم بجامعة امللك سعود

•الــوكــيــل الــســابــق لــــوزارة  	
التربية والتعليم

•مـــــديـــــر عـــــــام الــتــعــلــيــم  	
مبنطقة الرياض

للجنة   الـــــعـــــام  •األمـــــــن  	
العليا لسياسة التعليم

الكيمياء  قــســم  •خــريــج  	
بجامعة امللك سعود
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حكومتنا  ب���ادرت  فقد  املنطلق  ه��ذا  وم��ن 
عبدالله  امللك  معهد  بتأسيس  الرشيدة 
النانو في عام 1428ه��� في جامعة  لتقنية 
امللك سعود ليكون أحد املظالت الرئيسية 
اململكة. ف��ي  ال��ن��ان��و  بتقنية  تعنى  ال��ت��ي 

يهتم املعهد بعدة مجاالت بحثية وكذلك 
ك��ل��ي��ات اجلامعة  ي��ت��ع��اون م���ع ع����دد م���ن 
العليا  ال��دراس��ات  ب��اإلش��راف على ط��الب 
املهتمة  املشتركة  العليا  الدراسات  وبرامج 
كما  وال��ه��ن��دس��ة،  وال��ع��ل��وم  ال��ن��ان��و  بتقنية 
املتطورة  األج��ه��زة  من  ع��دة  املعهد  يشمل 
على  والدراسات  البحثية  عملية  لتسهيل 
املواد النانو مترية واملتقدمة، يضم املعهد 
م���ن تخصصات  ال��ب��اح��ث��ني  م���ن  ال��ع��دي��د 
مختلفة وبتعاون العديد من أعضاء هيئة 
الصحية،  اجلامعة  كليات  م��ن  التدريس 
العلمية والهندسية، كما يعمل املعهد على 
مع  بالتعاون  البحثية  املشاريع  من  ع��دد 

قطاعات حكومية إستراتيجية.
نشاط املعهد البحثي يهتم بعدة مجاالت 
م��ن أب��رزه��ا م��ج��ال احل��س��اس��ات احليوية 
املتجددة  الطاقة  امل��ي��اه،  حتليه  والبيئية، 
ال��ع��ل��وم األخ�����رى. ويحتوي  وغ��ي��ره��ا م��ن 
املهتمة بهذه  املعامل  املعهد على عدد من 
امل���ج���االت ال��ت��ي س��ن��ت��ط��رق ل��ه��ا ب��ن��وع من 

التفصيل. 
مجال احلساسات احليوية والبيئية: 
أث����رت ج��ائ��ح��ة ك���ورون���ا ب��ش��ك��ل ك��ب��ي��ر على 

االق��ت��ص��اد ال��ع��امل��ي واحمل��ل��ي، وي��ع��ود ذلك 
الى أن طرق الكشف والفحص عن كوفيد 
ال  وخبراء،  وجهد  وقت  وحتتاج  19مكلفة 

عنه  الفحص  امل���راد  ال��ع��دد  ك��ان  اذا  سيما 
كبير، من هذا املنطلق بادر املعهد بتأسيس 
وحدة احلساسات احليوية والبيئية والتي 

إطاللة على
 معهد الملك عبداهلل لتقنية النانو

العلمية  التخصصات  مــن  العديد  جتمع  واســعــة  عــبــارة  هــي  النانو  وتقنية  علوم 
والطب  الصيدلة  بعلوم  ومــرورا  الدقيقة  واألحياء  والكيمياء  الفيزياء  من  ابتداء 
وغيرها. وذلك ألن هذا املجال يهتم باملادة في حيز من الفضاء في حدود واحد 
اخلصائص  ذات  واملركبات  اجلزئيات  جتتمع  احليز  هذا  وفي  املتر.  من  مليار  على 
املختلفة فيزيائيا وكيميائيا. وعليه فإن دراسة املادة والتحكم بها في هذا احليز 
بخصائص  مــواد  تصميم  فمن  والتقنيات.  التطبيقات  من  للعديد  اآلفــاق  يفتح 
تخدم أهداف محددة )في الصالبة أو املرونة أو االستجابة ملؤثرات خارجية(، إلى 
الفيروسات، وتطوير خاليا  التحكم في نقل األدوية داخل اجلسم، والكشف عن 

شمسية بكفاءة عالية، وغير ذلك. 
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التدريس  هيئة  أع��ض��اء  م��ن  ع���دد  ت��ض��م 
حساسات  بتطوير  املهتمني  ب��اجل��ام��ع��ة 
واملبكر  السريع  للكشف  وبيئية  حيوية 
ع��ن ع��دد م��ن األم���راض وامل��ل��وث��ات سواء 
ال��ت��ي ت��ص��ي��ب اإلن���س���ان أو ال��ب��ي��ئ��ة. من 
أب����رز احل��س��اس��ات امل��س��ت��خ��دم��ة ف���ي هذا 
امل���ج���ال حت���ت م��ض��ل��ة امل��ع��ه��د ه���ي تلك 
  EIS(Spectroscopy( جهاز  على  املعتمدة 
مطيافية   Electrochemical Impedance
املمانعة الكهروكيميائية حيث يتم مترير 
تيار كهربائي عبر احلساس ومن ثم قياس 
مقاومة املادة الكهربائية للتعرف على عدد 
من خصائص املواد الضارة املارد الكشف 
عن  الكشف  استخداماته  أبرز  من  عنها. 
الدقيقة  امللوثة كاملعادن  األمراض واملواد 
املياه، كم ميكن استخدامه لتوصيف  في 
امل����واد ال��غ��ذائ��ي��ة ك��م��ك��ون��ات امل����ادة ودرجة 

احلموضة وغيره. 
من أبرز احلساسات املستخدمة في معمل 
املعتمدة  تلك  هي  املعهد  في  احلساسات 
 Microelectromechanical ال  جهاز  على  

)systems )MEMS

 Microelectromechanical systems-based
)sensors )MEMS

أقسام: مجموعة  عدة  من  اجلهاز  يتكون 
من العصي)cantilever( يتم طالئها مبادة 
كاشفة )وهي مادة تتفاعل مع عدد معلوم 
ومحدد من املواد قد تكون مادة كيميائية 
أو حيوية كاألجسام املضادة( ثم يتم وضع 
كانت  إذا  املطلية   العصي  ف��وق  العينة 
العينة من ضمن املواد التي يتفاعل معها 
او  اهتزاز  التفاعل سيسبب  فإن  الكاشف 
حركة في العصي يتم قياس هذه احلركة 
حتويل  ثم  وم��ن  الليزر  أشعة  باستخدام 
رسم  ل��ل��ق��راءة)  قابل  شكل  ال��ى  البيانات 
ب��ي��ان��ي م��ث��ال( مت اس��ت��خ��دام اجل��ه��از في 
وذلك  كورونا  فيروس  وج��ود  عن  الكشف 
املضادة  اجلسيمات  استخدام  طريق  عن 
ككاشف ومن ثم وضع العينة ملعرفة وجود 
للجهاز  يوجد  عدمه  من  فيها  الفيروس 
ع����دة ت��ط��ب��ي��ق��ات واس���ت���خ���دام���ات ميكن 
استخدامه أيضا لتوقع أمراض جتلطات 
بيانات عينة من  الدم عن طريق مقارنة 
امل���ري���ض ب��ب��ي��ان��ات م��ري��ض ب��ال��ت��ج��ل��ط و 

شخص معافى.
في غضون فترة بسيطة قام باحثي املعمل 
املهتمة  العلمية  األوراق  م��ن  ع��دد  بنشر 
مبجال احلساسات للكشف عن األمراض 
والبكتيريا واملعادن الثقيلة مبجالت عاملية 
مرموقة ومهتمة مبوضوع احلساسات. كم 
مت تسجيل عدد من براءات االختراع في 
طالب  العمل  ويضم  احلساسات.  مجال 
مبجال  مهتمني  وباحثني  عليا  دراس���ات 
احلساسات احليوية والبيئية. من املمكن 
إض��اف��ة م���واد ن��ان��وم��ت��ري��ة ب��ال��ت��ع��اون مع 
احلساسات  ال��ى  اآلخ��ري��ن  املعهد  باحثي 
الكشف  على  وقدرتها  حساسيتها  لزيادة 

عن األمراض. 
حتليه املياه:

يعمل اخلبراء في املعمل على تصنيع عدة 
النانومترية  األغشية  من  مختلفة  أن��واع 
امل���ي���اه. تنقسم  امل��س��ت��خ��دم��ة ف���ي ت��ن��ق��ي��ة 
األغ��ش��ي��ة امل��ص��ن��ع��ة ع��ل��ى ح��س��ب حجم 
باستخدام  األغشية  ويتم صنع  املسامات 
اخلليط  يتكون  حيث  كأساس  البوليمر 
من جزء كاره للماء مما يؤدي إلى حتوله 
إلى غشاء عند مالمسته املاء ومن ثم يتم 
اخلبراء  يستخدم  الس��ت��خ��دام��ه،  سحبه 
امل��خ��ت��ب��ر ع���دد ض��خ��م م���ن األجهزة  ف���ي 
بدًء  املصنعة  األغشية  خصائص  لقياس 

طريق  عن  الطيفية  القياس  أجهزة  من 
البنفسجية  وفوق  األشعة حتت احلمراء 
باإلضافة ألجهزة قياس اإلجهاد احلراري 
وحجم املسامات وكفاءة األغشية وانتهاًء 
امليكانيكية  اخل�����واص  ق��ي��اس  ب��أج��ه��زة 

لألغشية )الصالبة واملرونة وغير ذلك(.
الطاقة املتجددة:

خاليا  بتطوير  باملعهد  الباحثني  يهتم 
الطاقة.  كفاءة  لزيادة  متقدمة  شمسية 
بتطوير  تهتم  البحثية  األع��م��ال  وأب���رز 
بالبيروفسكايت،  مهتمة  شمسية  خاليا 
مت ن��ش��ر ال��ع��دي��د م��ن األب��ح��اث ف��ي هذا 
امل��ج��ال وي��ض��م امل��ج��ال ع���دد م��ن أعضاء 

هيئة التدريس من مختلف الكليات. 
وحدة املجاهر:

يتوفر مبعهد امللك عبدالله لتقنية النانو 
العديد من املجاهر واألجهزة القادرة على 
الكشف عن املواد النانومترية من أبرزها: 

:)SEM( املجهر االلكتروني املاسح
ثالثية  ص���ورة  لتكوين  اس��ت��خ��دام��ه  يتم 
إرسال  عبر  وذل���ك  امل���ادة  لسطح  األب��ع��اد 
ال��ك��ت��رون��ات ب��اجت��اه امل����ادة امل����راد قياسها 
باإلضافة  املرتدة  االلكترونات  قياس  ثم 
التصادمات  من  املنبثقة  اإلشعاعات  الى 
يتم  منها.  الناشئة  الكهربائية  والتيارات 
يزيد  قياسها مبعدن  امل��راد  امل��واد  تغليف 
أجهزة  ويوجد  الكهربائية  توصيلتها  من 
يتميز بدقة عالية  للقيام بذلك.  خاصة 
ج����دًا ت��ص��ل إل���ى م��س��ت��وي��ات أح��س��ن من 

.1nm

:)TEM( املجهر االلكتروني النافذ
إلى  امل��واد بدقة تصل  يعمل على تصوير 
أح��ج��ام ن��ان��وي��ة وذل���ك ع��ن ط��ري��ق قذف 
ومن  بااللكترونات  تصويرها  امل��راد  امل��ادة 
بشاشة  النافذة  االلكترونات  تصطدم  ثم 
الصورة  ت��ك��وي��ن  ي��ت��ي��ح  ف��س��ف��وري��ة مم���ا 
ورؤيتها. ممكن باستخدام املجهر رؤية ما 
بداخل املواد النانو مترية وأيضا الكشف 

عن ترتيب الذرات وغيرها. 
جهاز ال)XPS(  مطيافية األشعة 

السينية الكهروضوئية:
 )X-ray( ال��س��ي��ن��ي��ة  األش���ع���ة  ي��س��ت��خ��دم 
)مكونات  العينة  لسطح  املكونات  لقياس 
أعلى 10نانو متر من املادة( واملواد امللوثة 

املوجود على سطح العينة. 
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إعداد: سعد بن غضوي الشمري
عضو هيئة حترير مجلة جسور

مرآة الجامعة ..
 أبرز اإلنجازات الحديثة 

لجامعة الملك سعود 
أفضل  ضمن  سعود  امللك   جامعة   )-1
15 جهة حكومية حسب تصنيف مؤشر 
نضج اخلدمات احلكومية الرقمية. ) 2. 

يناير .2020(
2-( حصول برنامج كلية األمير سلطان 
للخدمات الطبية الطارئة على االعتماد 

من هيئة CAAHEP  األمريكية كأول 
برنامج خارج أمريكا. )19.يناير 2020(

3-( متاشًيا مع خطة اململكة وجهودها 
ال��ك��ب��ي��رة امل��ب��ذول��ة ف��ي م��واج��ه��ة خطر 
كورونا؛ اتخذت جامعة امللك سعود عدة 
إجراءات احترازية ملواجهة هذا اخلطر 

جلنة  بتشكيل  أوال  امل��ب��ادرة  طريق  ع��ن 
وإنشاء  األوبئة،  ملكافحة  عليا  إشراقية 
تهتم  ال��ت��ي  والتحكم  السيطرة  غ��رف��ة 
مبتابعة السياسات واإلجراءات اخلاصة 
مع  والتواصل  ك��ورون��ا،  خطر  مبكافحة 
فريق العمل املكلف ملعرفة كل املستجدات 
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واملؤشرات اجلديدة وتنظيمها؛ وضمان 
س��رع��ة ات���خ���اذ ال����ق����رارات ال���الزم���ة في 
األخرى  اجلهات  مع  بالتواصل  حينها، 
اجلامعة  وشكلت  اجل��ام��ع��ة،  خ��ارج  م��ن 
فرقا علمية وبحثية وطبية مزودة بكل 
الالزمة  واإلمكانيات  واألدوات  الوسائل 
مل��واج��ه��ة خ��ط��ر ك���ورون���ا، وأس��ن��دت لكل 
فريق مهامه املنوطة به، كٌلّ في مجاله؛ 
امليدانية  االس��ت��ع��دادات  بكافة  للقيام 
الالزمة، واإلجراءات العملية في سبيل 
اتخذت  ،ثم  أي خطر محتمل  مواجهة 
والطبية  ال��ع��ل��م��ي��ة  ب��ف��رق��ه��ا  اجل��ام��ع��ة 
بدأت  إج��راءات عملية  املتخصصة عدة 
ب��ح��م��ل��ة ال��ت��وع��ي��ة ال���ت���ي ق���دم���ت فيها 
احمل���اض���رات اإلرش���ادي���ة مل��واج��ه��ة خطر 
ك���ورون���ا،ث���م ع��م��ل ال���ع���زل االح���ت���رازي، 
فضاًل عن عملية التعقيم املستمرة لكل 

الوظيفية  البطاقة  واستخدام  املرافق، 
بداًل من البصمة، والتحول الى التعلم 

اإللكتروني. )9. مارس.2020(
4-( َتْشرف جامعة امللك سعود باختيار 
)كلية  س��ع��ود  آل  مم����دوح  ال����زم����الء:د. 
الهندسة( رئيسا للجامعة اإلسالمية، ود. 
يوسف عسيري )كلية الصيدلة( رئيسا 
الصفدي  ليلك  ود.  الطائف،  جلامعة 
)كلية علوم احلاسب واملعلومات( رئيسا 
للجامعة االلكترونية. )3. يوليو.2020(

الكرمي  ال���س���ام���ي  األم�����ر  ص�����دور   )-5
باستقالل جامعة امللك سعود وفق نظام 

اجلامعات اجلديد. )16. يوليو.2020(
الدكتور  البار، معالي  ابن اجلامعة   )-6
محمد السديري مبناسبة صدور األمر 
لوزير  ن��ائ��ب��ًا  بتعيينه  ال��ك��رمي  امل��ل��ك��ي 
واالبتكار  والبحث  للجامعات  التعليم 

باملرتبة املمتازة. )24.اغسطس.2020(
احلرمني  خ��ادم  سيدي  مقام  منح   )-7
امللك  ل��وس��ام  ال��ل��ه  حفظه  ال��ش��ري��ف��ني 
والثالثة  األول�����ى  ال���درج���ة  م���ن  خ��ال��د 
لبعض املبرزين من جامعة امللك سعود 
نظير ما قاموا به من جهود جبارة في 
اململكة. )26.  التراث في  تأسيس قطاع 

سبتمبر.2020(
8-( َتْشرف جامعة امللك سعود باختيار 
الزمالء:د.صالح بن مفلح الصقر ) كلية 
علوم األغذية والزراعة( رئيسا جلامعة 
ح��ف��ر ال��ب��اط��ن، ود.م���ع���دي ب��ن محمد 
رئيسا  األع���م���ال(  إدارة   ( ال��ق��ح��ط��ان��ي 

جلامعة أم القرى .)21.أكتوبر.2020(
مذكرة  بتوقيع  اجل��ام��ع��ة  َت���ْش���ُرُف   )-9
السعودية للفضاء،  الهيئة  التكامل مع 
زيادة  ف��ي  وتسهم  االبتكار  تعزز  وال��ت��ي 
وُتبرُز  ال��ف��ض��اء،  ع��ل��وم  بأهمية  ال��وع��ي 
املجال.  هذا  في  املعرفة  اقتصاد  أهمية 
والتألق  ال��ت��ق��دم  م��ن  تبشرمبزيٍد  كما 
ال����ل����ه. )15. ب������إذن  ال���غ���ال���ي  ل��وط��ن��ن��ا 

نوفمبر.2020(
سعود  امل���ل���ك  ج���ام���ع���ة  ج���ه���ود   )-10
ومشاركاتها البحثية ضمن احملاور التي 
برئاسة  العشرين  تبنتها قمة مجموعة 
خادم  قيادة  اهتمام  عن  لتعبر  اململكة، 
والبحث  بالتعليم،  الشريفني  احلرمني 
الشعوب  استقرار  في  ودورهما  العلمي، 
.20( وس���ي���ادت���ه���ا.  األوط�������ان  ون��ه��ض��ة 

نوفمبر.2020(
السعودية  العربية  اململكة  وصول   )-11

إلى ترتيب متقدم على مستوى العالم، 
كورونا.  أبحاث  نشر  في  عربيًا  واألول��ى 
بتصدرها  سعود  امللك  جامعة  وتفخر 
اجلامعات  مستوى  على  األول��ى  املرتبة 
البحثي)131  ب��رص��ي��ده��ا  ال��س��ع��ودي��ة 
ب��ح��ث��ًا(، مب��ا ي��زي��د ع��ن 25٪ م��ن إنتاج 

اجلامعات. )7.ديسمبر.2020(
12-( تسعد جامعة امللك سعود وتفخر 
التعليمي  ال��ص��ن��اع��ي  ق��م��ره��ا  ب��إط��الق 
األول cubsat على مستوى اجلامعات 
معرفية  بيئة  بهذا  لتخلق  السعودية، 
ومنسوبيها  ألبنائها  وإبداعية  وبحثية 
ت��ت��واك��ب م���ع ال���دع���م ال���الم���ح���دود من 
حكومة خادم احلرمني الشريفني وسمو 
ولي عهده األمني )حفظهما الله(. )22. 

مارس.2021(
وتفخر  سعود  امللك  جامعة  تعتز   )-13
تكون  أن  ف��ي  األم���ني  العهد  ول��ي  بثقة 
العالم  ف��ي  ج��ام��ع��ات   10 أف��ض��ل  ضمن 
بحلول 2030؛ تلبيًة لرؤية اململكة، وثقًة 
لتحقيق  وإمكاناتها  اجلامعة  قدرة  في 
القيادة  إليه  الذي تصبو  الطموح  ذلك 
وعزميتها  ال��ع��ال��ي��ة،  بهمتها  احلكيمة 
 .28(. دائ��م��ا  القمة  ب��ل��وغ  إل��ى  ال��رام��ي��ة 

ابريل2021(
14-( جناح اجلامعة في تصميم مشروع 
“من  الثدي  املبكر عن سرطان  الكشف 
خالل إثبات املفهوم اجلديد” مع بعض 
اجلامعات واملراكز الدولية املعترف بها، 
الوطني  التحول  برنامج  ضمن  ي��أت��ي 
 2030 السعودية  رؤي���ة  انتهجته  ال���ذي 
املجموعات  مع  التعاون  جسور  مد  في 

البحثية الدولية )6. يوليو.2021(
تصنيف  على  اجل��ام��ع��ة  ح��ص��ول   )-15
أفضل  ضمن  مرتبة  باحتاللها  متميز 
)101-150( في تصنيف شانغهاي. )15.

أغسطس.2021(
باللغة  ص�����ادرة  م��ج��الت  خ��م��ُس   )-16
العربية من مجالت جامعة امللك سعود 
»ارسيف  معامل  اعتماد  معايير  حتقق 

“ »Arcif
والتربية  ال����ري����اض����ة  ع����ل����وم  م���ج���ل���ة 

 )Q1(البدنية
 )Q1(مجلة العمارة والتخطيط

 )Q2(مجلة احلقوق والعلوم السياسية
 )Q2(مجلة الدراسات اإلسالمية

)Q2(املجلة السعودية للتربية اخلاصة
)4. أكتوبر.2021(
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لتنمية  بيئة  الطالبية  األندية  تعتبر 
والطالبة  ال��ط��ال��ب  وق�����درات  م���واه���ب 
من  وب��ال��رغ��م  ال��ع��ل��م��ي  تخصصه  ف��ي 
والفعاليات  األنشطة  من  الهائل  الكم 
والبرامج التي نفذتها األندية الطالبية 
إال أننا في تقريرنا هذا نستعرض أهم 
وأبرز إجنازات األندية في شطر الطالب 
العلوم  بكلية  الطالبات  شطر  وكذلك 
خالل العام املاضي 1442ه� وخالل هذا 

العام 1443ه�. بحكم احلضور الطاغي 
الكبيرة  وتأثيراتها  الكورونا  جلائحة 
وم��ح��اول��ة اجل��م��ي��ع ف��ي امل��س��اه��م��ة في 
من  ك��ان  ل��ذا  الطبية  اض��راره��ا  تقليل 
األنشطة املميزة لنادي الكيمياء بكلية 
ال��ع��ل��وم ب��ج��ام��ع��ة امل��ل��ك س��ع��ود قيامه 
واملنظفات  املعقمات  عن  دورة  بتنظيم 
ذلك  وتلى  إنتاجها  وط��رق  وأض��راره��ا 
ب��ط��رح فعالية  ال��ك��ي��م��ي��اء  ن����ادي  ق��ي��ام 

من  اليدين  معقم  تصنيع  كيفية  عن 
بعض املواد الكيميائية التي قد توجد 
اشترك  وقد  هذا  العلمية.  باملختبرات 
وشطر  الطالب  بشطر  الكيمياء  ن��ادي 
فعاليات  في  ح��ده  على  كال  الطالبات 
نفذ  للكيمياء. كذلك  العربي  األسبوع 
نادي الكيمياء شطر الطالبات فعاليات 
العلوم  كرنفال  مثل  مميزة  جماهيرية 

وأيضا املعرض الكيميائي. 

حيوية الشباب في
 أنشطة األندية الطالبية

)إعداد: اميان الشهري(
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ع��ل��ى م��س��ت��وى ك��ل��ي��ة ال��ع��ل��وم يحظى 
نادي فيزيكا في شطر الطالبات ومنذ 
لشعبية  واسعة  بشهرة  طويلة  سنوات 
األن��ش��ط��ة ال��ت��ي ي��ق��وم ب��ه��ا وم���ن ذلك 
إقامته لفعالية سينما فيزيكا ومعرض 
الديناميكا احلرارية ولقاء ثقافي عن 
العلمية في قصة هاري بوتر  اجلوانب 
أسبوعية  ثقافية  جلسة  للنادي  كما 

ملناقشة الكتب العلمية.
الكبرى  الرسمية  امل��ب��ادرات  ومبناسبة 
ال��ن��ب��ات��ي ف��ي اململكة  ال��غ��ط��اء  ل���زي���ادة 
تنفيذ  في  البيئة  نادي أصدقاء  ساهم 
الوطني  ح����رمي����الء  م���ن���ت���زه  م����ب����ادرة 
وذل����ك م���ن خ���الل غ���رس ال��ع��دي��د من 
ونشر  نثر  وك��ذل��ك  النباتية  الشتالت 
حني  ف��ي  والشجيرات.  النباتات  ب��ذور 
مت��ي��ز ن���ادي األح��ي��اء ال��دق��ي��ق��ة بشطر 

الطالبات بإقامة جلسة حوارية ثقافية 
وفعالية  الزمنية  احلياة  كبسوالت  عن 
أخ����رى ع���ن ن��ب��ات��ات امل����وت م���ن حولنا 

وفعالية فضاء األحياء.
للنادي  املجتمعية  املسؤولية  وضمن 
النادي  ق���ام  ال��ث��ق��اف��ي واالج��ت��م��اع��ي  
ب���ت���ن���ف���ي���ذ ال����ع����دي����د م�����ن احل����م����الت 
االج��ت��م��اع��ي��ة ال��ت��وع��وي��ة وب���ال���ذات في 
امل���ج���االت ال��ص��ح��ي��ة م���ن م��ث��ل حملة 
التثقيف بداء السكري حملة اجلينوم 
ودورة  بالدم  التبرع  وحملة  السعودي 
باإلضافة  ه���ذا  األول���ي���ة  اإلس���ع���اف���ات 
لرعاية  اخل��ي��ري��ة  اجلمعية  زي���ارة  إل��ى 
الثقافي  ال��ن��ادي  نفذ  بينما  امل��رض��ى. 
فعالية  الطالبات  بشطر  االجتماعي 
تثقيفية  وفعالية  الطفل  عن  تعريفية 
النفسية  والصحة  الثدي  سرطان  عن 

نستمتع  دعنا  بعنوان  ترفيهي  ونشاط 
ودورة اجتماعية عن اللغة.

بكلية  ال��ت��خ��ص��ص��ي��ة  األن����دي����ة  وم����ن 
بشطر  احليوي  الكيمياء  نادي  العلوم 
علمية  فعالية  أجن��ز  ال��ذي  الطالبات 
ع���ن س��ي��م��ي��اء احل������واس وأخ������رى عن 
وأيضا  احل��ي��وي��ة  ال��ك��ي��م��ي��اء  مستقبل 
إق��ام��ة ف��ع��ال��ي��ات اج��ت��م��اع��ي��ة ع��ن يوم 
املرأة العاملي وأحجية بامبو. وأما نادي 
نفذ  فقد  الطالبات  الرياضيات بشطر 
 P اختبار  عن  ثقافية  اجتماعية  دورة 
وأيضا   R برنامج  ع��ن  ترفيهية  ودورة 
إقامة فعالية بعنوان الذاكرة وعدد من 

املسابقات األسبوعية.
في اخلتام تفتخر مجلة جسور بإجنازات 
باألنشطة  العلوم  كلية  وطالبات  طالب 

االجتماعية والثقافية والعلمية .
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وض��ع��ت امل��م��ل��ك��ة ال��ع��رب��ي��ة ال��س��ع��ودي��ة رؤية 
ونقل  الدولة  لتحديث  طموحة  مستقبلية 
احلصريعلى  اعتماده  عن  بعيًدا  اقتصادها 
النفط. وميثل جزء أساسي من هذه اخلطة 
املوارد  أكثر  أح��د  من  واالس��ت��ف��ادة  استغالل 
الطاقة  وهو  أال  البالد،  في  وف��رة  الطبيعية 
امل��م��ل��ك��ة بالفعل  ت��ع��ه��دت  ل��ق��د  ال��ش��م��س��ي��ة. 
املركبة  السعة  من  جيجاوات   9.5 بتحقيق 
بأنه  التحول  بحلول عام 2023. وقد ُوصف 
املستدامة  الطاقة  نحو  خطوة  مجرد  ليس 

رائًدا  لتصبح  للمملكة  وسيلة  أيًضا  ولكن 
ونقل  الشمسية  ال��ط��اق��ة  تقنية  ف��ي  ع��امل��ًي��ا 
السعوديني  التقنيةوتدريب جيل جديد من 
النهاية  ف��ي  تصبح  ث��م  وم��ن  التقنية،  على 
ُمصّدًرا لكل من األلواح الشمسية والكهرباء 
الطاقة  ف��ي  االستثمار  سيكون  الشمسية. 
لتصبح  للمملكة  عظيمة  فرصة  الشمسية 
رائ��ًدا في تبني مصادر الطاقة املتجددة في 
الشرق األوسط وحتقيق أهداف االنبعاثات 
وبعدها  للمناخ  ب��اري��س  باتفاقية  اخل��اص��ة 

إن  غ��الس��ك��و.  ف��ي  للمناخ   26 ك��وب  اتفاقية 
بعيد  مستحياًل  ليس  ولكنه  طموح  الهدف 
تولد  أن  ميكن  اململكة  أن  ونعتقد  امل��ن��ال، 
الشمسية  ال��ط��اق��ة  م��ن  ال��ك��ه��رب��اء  م��ن   ٪50
بحلول عام 2030 دون حتول منوذجي رئيسي 
الرؤية  ت���ؤدي  أن  ومي��ك��ن  ت��ق��ن��ي.  ح��اج��ز  أو 
والقيادة احلكومية الرشيدة جنًبا إلى جنب 
ومساندة  لدعم  الصلة  ذات  السياسات  مع 
مالكي  على  بالفائدة  تعود  التي  اخلطط 
اململكة  حتقيق  وإلى  الكهروضوئية  الطاقة 

د.  عصام بن عبدالعزيز العمار
قسم الهندسة الكهربائية بجامعة امللك سعود

السعودية .. قيادة العالم 
في الطاقة الشمسية

اإللكترونات 
واإلنسان

مقال
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لألهداف املعلنة.
إن رؤية اململكة العربية السعودية 2030 تركز 
على خطة تتبنى االبتعاد عن االعتماد على 
ال��ن��ف��ط. وه���ذا االع��ت��م��اد ل��ي��س ف��ق��ط على 
الناجت  ف��ي  رئيسي  كعنصر  النفط  تصدير 
احمللي اإلجمالي، ولكن أيًضا كوقود رئيسي 
العربية  اململكة  وتنتج  الكهرباء.  إنتاج  في 
من  تقريبا  امل��ائ��ة  ف��ي   40 حالًيا  السعودية 
احتياجاتها من الكهرباء من النفط، مقارنة 
فقط.  امل��ائ��ة  ف��ي   4 البالغ  العاملي  باملعدل 
م��ن اخلطوات  ال��ع��دي��د  رؤي���ة 2030  وحت���دد 
النفط  كمية  بتقليل  املتعلقة  واأله����داف 
مع  احمللية  الكهرباء  لتوليد  املستخدمة 
املتجددة  الطاقة  تلعبه  الذي  ال��دور  حتفيز 
ف��ي ق��ط��اع ال��ط��اق��ة. وب��ال ش��ك ف��إن حتقيق 
املتجددة  الطاقة  توليد  ق��درة  في  كبير  منو 
 2020 عام  في  جيجاوات   3.45 في  املتمثلة 
نقلة  مُيّثل   و 9.5 جيجاوات في عام 2023 
ن��وع��ي��ة إل���ى ج��ان��ب رف���ع ح��ص��ة ال���ص���ادرات 
اإلجمالي  احمللي  الناجت  من  النفطية  غير 
املائة. لقد  غير النفطي من 16 إلى 50 في 

الزمان  م��ن  عقد  قبل  اخل��ب��راء  بعض  ك��ان 
يشككون من فكرة تركيب 9.5 جيجاوات من 
بحلول  بكفاءة  وتشغيلها  الشمسية  الطاقة 
منها. مفروغ  نتيجة  هذه  لكن  2023م.  عام 

الطاقة  توليد  تقنيات  سعر  انخفض  لقد 
وأصبحت  ل��ل��غ��اي��ة،  كبير  بشكل  الشمسية 
 Levelized Cost التكلفة احلدية للطاقة
of Energy (LCOE) قادرة على املنافسة 
من  بكثير  وأرخ��ص  بل  الطبيعي  الغاز  مع 
ال��ب��ت��رول غ��ي��ر امل���دع���وم. ف��ق��د ن��ش��ر تقرير 
الشمسية  الطاقة  محطات  تكاليف  الزارد 
للميجا  دوالر   359 ب�  املقدرة  الكهروضوئية 
انخفضت  ولكنها   2009 عام  في  ساعة  وات 
عام   ف��ي  س��اع��ة  وات  للميجا  دوالر   37 إل��ى 
تكاليف  وان��خ��ف��ض��ت   ،٪90 ب��ن��س��ب��ة   2020
 Solar محطات الطاقة الشمسية احلرارية
 ،Tower Thermal ذات الطابع البرجي 
عام  ف��ي  ساعة  وات  للميجا  دوالر   168 م��ن 
إلى 141 دوالر للميجا وات ساعة في   2009
سعر  يستمر  16٪.وباملثل،  بنسبة   2020 عام 
يكون  وق��د  االنخفاض  في  الطاقة  تخزين 

مجديا  أصبح  ما  متى  مأموال  استخدامه 
اقتصاديًا. وفي الواقع، بدون أي حتول كبير 
اململكة  تنتج  أن  التقني، ميكن  النموذج  في 
العربية السعودية أكثر من نصف احتياجاتها 
وتأتي  م��ت��ج��ددة،  م��ص��ادر  م��ن  الكهرباء  م��ن 

الغالبية من الطاقة الشمسية.
العربية  امل��م��ل��ك��ة  م���وق���ع  ي��ع��ت��ب��ر  أخ����ي����را، 
مثاليني  وم��ن��اخ��ه��ا  اجل��غ��راف��ي  ال��س��ع��ودي��ة 
مستويات  الرتفاع  نظًرا  الشمسية،  للطاقة 
جميع  في  مثيالتها  عن  الشمسي  اإلشعاع 
العالم،  دول  معظم  وك��ذل��ك  أوروب���ا  أن��ح��اء 
وأق��ل كثافة  أرخ��ص بكثير  أراٍض  مع وج��ود 
تقنيات  تكاليف  انخفضت  وكذلك  سكانية. 
الطاقة الشمسية بشكل كبير، مما سمح لكل 
من املرافق والطاقة الكهروضوئية بالتنافس 
في  يسهم  التقليديةمبا  الطاقة  توليد  مع 
الطلب  م��ن  الشمسية  ال��ط��اق��ة  نسبة  رف���ع 
على الكهرباء وظهور العديد من الصناعات 
مع  عالية،  م��ه��ارات  تتطلب  التي  اجل��دي��دة 
موقع  في  السعودية  العربية  اململكة  وض��ع 

الريادة التقنية والبيئية.



ت��ع��د امل��م��ل��ك��ة ال��ع��رب��ي��ة ال��س��ع��ودي��ة دولة 
مساحتها  ت���زي���د  األط������راف  م��ت��رام��ي��ة 
تتخللها  م��رب��ع  كيلومتر  مليون   2 ع��ن 
السواحل  منها  ج��دًا  متنوعة  تضاريس 
الكيلومترات  آالف  امل��م��ت��دة  ال��ب��ح��ري��ة 

ومئات اجلزر املتناثرة على جانبي البحر 
من  والعديد  العربي،  واخلليج  األحمر 
واحلرات  وال��ه��ض��اب  اجلبلية  السالسل 
والصحاري  اجل��اف��ة  واألن��ه��ار  واألودي����ة 
املتنوعة بكثبانها وتاللها الرملية، فضاًل 

ع��ن امل��وق��ع اجل��غ��راف��ي امل��ن��اخ��ي املميز 
حيث  تعد السعودية جسر اتصال أرضي 
هي  اليابسة  من  كتل  ثالث  بني  وبحري 
وأفريقيا  آس��ي��ا  ال��ق��دمي  ال��ع��ال��م  ق����ارات 
وأوروبا، فاململكة جزء من قارة آسيا، وال 

الغطاء النباتي في المملكة العربية 
السعودية »تحديات وإنجازات«
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أفريقيا سوى مسطح  قارة  عن  يفصلها 
األحمر،  البحر  عليه  يطلق  مائي ضيق 
كما أنها على مقربة من قارة أوروبا التي 

يفصلها عنها البحر األبيض املتوسط.
اململكة  أرج��اء  وبالرغم من وقوع معظم 
وشديد  اجل��اف  املناخي  النطاق  ضمن 
عليها  أن��ع��م  ق��د  ال��ل��ه  أن  إال  اجل���ف���اف، 
ببيئة ثرية بأنواعها احليوانية والنباتية 
املتأقلمة مع الظروف املناخية واملتوزعة 
على نطاق يتباين كثيرًا في التضاريس 
وأنواع الترب السائدة، حيث تتميز احلياة 
البرية الفطرية فيها بوجود أكثر من 80 

نوع من الثدييات وأكثر من 100 نوع من 
الطيور  من  نوع   500 وحوالي  الزواحف، 
وحوالي 3000 نوع من الالفقاريات، بينما 
البيئة الساحلية والبحرية تزخر بحوالي 
1200 نوع من األسماك والعديد من أنواع 
الشعب  عن  فضاًل  البحرية،  السالحف 
املرجانية التي يصل تنوعها حلوالي 260 
نوع ذات مقدرة فريدة وفائقة في حتملها 

لدرجات احلرارة وامللوحة املرتفعة.
السعودية  العربية  اململكة  بيئة  وتضم 
النباتية  املجموعات  أفضل  م��ن  واح���دة 
ت���ن���وع���ًا ف���ي م��ن��ط��ق��ة ال���ش���رق األوس����ط 

النباتات  م��ن  بالقليل  ليس  ع��دد  وب��ه��ا 
املتوطنة، وميكن بوضوح مالحظة تأثير 
املناطق الفلورية املجاورة من قارتي آسيا 
وأفريقيا على فلورا العديد من املناطق 
احلال  هو  كما  باململكة  الهامة  النباتية 
ووفقًا  الغربية.  اجلنوبية  املرتفعات  في 
حوالي  يوجد  فإنه  التقديرات  لبعض 
2000 - 2500 نوع نباتي في فلورا اململكة 
ت��ت��ض��م��ن حوالي  ال��س��ع��ودي��ة،  ال��ع��رب��ي��ة 
من  نوعًا   340 و  األشجار  من  نوعًا   110
من  ن��وع��ًا   1،620 م��ن  وأك��ث��ر  الشجيرات 

األعشاب. 

*أستاذ علم النبات بجامعة حائل
مستشار باملركز الوطني لتنمية 

الغطاء النباتي ومكافحة التصحر

أ.د. أحمد علي أبو عمرو الغامدي
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ويعد الغطاء النباتي في اململكة العربية 
جدًا  م��ه��م��ة  طبيعية  ث����روة  ال��س��ع��ودي��ة 
واقتصاديًا  بيئيًا  م��ت��ع��ددة  ف��وائ��د  ذات 
واجتماعيًا، حيث يلعب دورًا حيويًا رئيسيًا 
واالستقرار  ال��ت��وازن  على  احل��ف��اظ  ف��ي 
البيئي. كما أنه يساعد في حماية املياه 
السطحية واستقرار املنحدرات وحتسني 
ال��ت��رب��ة، وي��س��اه��م ف��ي اعتدال  خ����واص 
املناخ وتنقية اجلو من امللوثات وتخفيف 
الرملية  الكثبان  وحركة  التصحر  ح��دة 
والعواصف الغبارية وزيادة فرص سقوط 
للحيوانات  م��وط��ن��ًا  وي���وف���ر  األم���ط���ار، 
البرية. ومنذ بداية احلضارة كان ارتباط 
أمدته  حيث  وثيقًا  بالنباتات  اإلن��س��ان 
الطعام  مثل  األس��اس��ي��ة  ب��االح��ت��ي��اج��ات 

واملالبس والوقود واملأوى واألدوية. 
ولكن الغطاء النباتي في اململكة العربية 
املاضية  العقود  خالل  تعرض  السعودية 
لعدد من الضغوط واملمارسات اجلائرة، 
في  الكبير  ال��ن��م��و  مقدمتها  ف��ي  ي��أت��ي 
أعداد حيوانات الرعي والتي تقدر حاليًا 
مليون   2 منها   رأس  مليون   25 بحوالي 
رأس من اإلبل وحوالي 23 مليون رأس من 
املاشية والتي ترعى بنظام الرعي املفتوح 
املطاف  نهاية  ف��ي  أدى  ال���ذي  واملستمر 
إلى الرعي اجلائر لألشجار والشجيرات 
النباتية  التغطية  انخفضت  وبالتالي 
األنواع  وتكاثرت  املهمة  النباتية  لألنواع 
غير املرغوبة كاحلرمل والعشر، باإلضافة 
إلى ممارسات االحتطاب اجلائر نتيجة 
للطلب احمللي املتزايد للحطب، والتمدد 
الغابات  أراضي  في  العشوائي  العمراني 
واملراعي والسواحل، واألنشطة التعدينية 
منضبطة  الغير  والزراعية   والصناعية 
مثل  أخرى  وعوامل  البيئية،  بالضوابط 
ودخول  املناخي  والتغير  اجلفاف  دورات 

واجتياح بعض األنواع النباتية الغازية.
وم��ن��ذ ت��ول��ي خ���ادم احل��رم��ني الشريفني 
امللك سلمان بن عبدالعزيز حفظه الله 
احلكم في اململكة العربية السعودية بدأت 
وتيرة االهتمام بالبيئة وبالغطاء النباتي 
غير  بشكل  تتصاعد  التصحر  ومكافحة 
اجلهود  بفضل  ثم  الله  بتوفيق  مسبوق 
احلثيثة لسمو ولي العهد صاحب السمو 
امل��ل��ك��ي األم��ي��ر محمد ب��ن س��ل��م��ان  بن 
عبدالعزيز حيث تبنت اململكة في رؤيتها 
االستراتيجية 2030 نهج احملافظة على 
كأحد  الطبيعية  وامل���وارد  البيئة  سالمة 

إنشاء  ومت  ل��ل��رؤي��ة،  الرئيسية  ال��رك��ائ��ز 
األمر  وفق  وال��زراع��ة  واملياه  البيئة  وزارة 
 / وتاريخ 30   133 / أ  رقم  الكرمي  امللكي 
07 / 1437 ه� القاضي بإلغاء “وزارة املياه 
والكهرباء” وتعديل اسم “وزارة الزراعة” 

والزراعة”  وامل��ي��اه  البيئة  “وزارة  ليكون 
حيث يأتي ذلك انسجامًا مع رؤية اململكة 
تستهدف  التي   2030 السعودية  العربية 
حتقيق التوازن بني التنمية االقتصادية 
املستدامة واحملافظة على سالمة البيئة 
واستدامة مواردها ووقف التدهور البيئي 

بكافة صوره مبا في ذلك التصحر.
والزراعة  واملياه  البيئة  وزارة  قامت  وقد   
بالكثير  املاضية  القليلة  السنوات  خالل 
من األعمال وحققت الكثير من اإلجنازات 
في مجال حماية وتنمية الغطاء النباتي 
ومكافحة التصحر عبر مسارات متعددة 
منها املسار االستراتيجي والبناء املؤسسي 
االستراتيجية  على  املوافقة  متت  حيث 
االستراتيجية  وكذلك  للبيئة،  الوطنية 
الوطنية للمراعي الطبيعية، ومت إنشاء 
النباتي  الغطاء  لتنمية  الوطني  املركز 
به  ُأن��ي��ط��ت  وال���ذي  التصحر  ومكافحة 
مهمة اإلشراف على إدارة أراضي املراعي 
والغابات واملتنزهات الوطنية واستثمارها، 
النباتية  الوراثية  املوارد  على  واحملافظة 
التصحر.  ومكافحة  النباتي  وال��غ��ط��اء 
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وقـــــوع معظم  مـــن  وبـــالـــرغـــم 
النطاق  ضمن  اململكة  أرجــاء 
املــــنــــاخــــي اجلــــــــاف وشـــديـــد 
أنعم  قد  الله  أن  إال  اجلفاف، 
بأنواعها  ثرية  ببيئة  عليها 
احلـــــيـــــوانـــــيـــــة والــــنــــبــــاتــــيــــة 
املتأقلمة مع الظروف املناخية 
يتباين  نطاق  على  واملتوزعة 
وأنواع  التضاريس  في  كثيرًا 

الترب السائدة،



ال���وزارة على  ذل��ك عملت  إل��ى  باإلضافة 
مسار تعزيز اللوائح واألنظمة: حيث مت 
لوائحه  تطوير  البيئة ومت  نظام  إص��دار 
املخالفني  عقوبات  وتغليظ  التنفيذية 
مبا في ذلك الئحة الغطاء النباتي التي 
تشمل تنظيم الرعي والئحة االحتطاب 
اجلائر لألشجار والشجيرات البرية من 
التي  اجلائرة  املمارسات  من  احلد  أجل 
في  النباتي  الغطاء  تدهور  في  تسببت 
ال��وزارة كذلك  والغابات. وعملت  املراعي 
ال��رق��اب��ة واحلماية:  ت��ع��زي��ز  م��س��ار  ع��ل��ى 
وقطعان  ال��رع��اة  دخ��ول  إيقاف  حيث مت 
إنشاء  ومت  امل��ج��اورة،  ال��دول  من  املاشية 
ال��ب��ي��ئ��ي، باإلضافة  ق���وات األم���ن  ج��ه��از 
مواقع  بحماية  اخلاصة  ال���وزارة  لقوات 
امل���راع���ي وال���غ���اب���ات، ف��ض��اًل ع��ن تسييج 
وتبتير العديد من مواقع الغطاء النباتي 
املهمة بهدف حمايتها وتنميتها، ويجري 
ال��ع��م��ل ح��ال��ي��ًا ع��ل��ى اإلع�����داد لتطبيق 
امل��رح��ل��ة األول���ى م��ن تنظيم ال��رع��ي في 
عدد 26 موقعًا في مختلف أرجاء اململكة 

ومبساحة إجمالية 8 مليون هكتار.

الغطاء  لتنمية  الوطني  امل��رك��ز  ويعمل 
إعادة  على  التصحر  ومكافحة  النباتي 
حيث  ال��ن��ب��ات��ي  ال��غ��ط��اء  وتنمية  ت��أه��ي��ل 
ماليني   10 اس��ت��زراع  على  العمل  يجري 
ش��ج��رة ح��رج��ي��ة ف���ي م��خ��ت��ل��ف مناطق 
اململكة، و2 مليون شتلة ماجنروف على 
شاطىء البحر األحمر، باإلضافة إلنت�اج 
مليون  و2  حرجية  شتلة  ماليني   9 عدد 
ش��ت��ل��ة رع���وي���ة؛ ل��زراع��ت��ه��ا ف���ي مختلف 
الوطني  املركز  اململكة عن طريق  أرج��اء 
البيئي  للتشجير  ال��ع��دي��دة  وال��ش��راك��ات 
م��ع بعض اجل��ه��ات احل��ك��وم��ي��ة. وينظم 
النباتي  الغطاء  لتنمية  الوطني  املركز 
ومكافحة التصحر حملة وطنية مستمرة 
حتت شعار “لنجعلها خضراء” بالتعاون 
مع مختلف اجلهات احلكومية والقطاع 
البيئية  اجلمعيات  إل��ى  إضافة  اخل��اص 
والروابط واألهالي، سعيًا منه الستعادة 
الطبيعية  البيئات  في  األحيائي  التنوع 
الغطاء  مواقع  تأهيل  وإع��ادة  للمملكة، 
السلوكيات  وتعزيز  امل��ت��ده��ورة،  النباتي 
الوطن،  بيئة  على  للحفاظ  اإليجابية 
احلياة،  ج��ودة  وحتسني  البيئة  وحماية 
حيث تستهدف احلملة استزراع املاليني 
من األشجار احمللية والشجيرات املهددة 
باالنقراض، التي تعرضت للرعي اجلائر 
واالحتطاب واالقتالع ومنها على سبيل 
والرغل  واألرط��ى  والغضا  الروثة  املثال 
مواقعها  ف��ي  ل��زراع��ت��ه��ا  وامل���رخ  واألراك 
الطبيعية، إضافة إلى تشجير املتنزهات 
الوطنية، ونثر البذور في مختلف مناطق 
إلى  امللكية،  احملميات  وتشجير  اململكة، 
املانغروف  أشجار  تشجير  مشروع  جانب 
ف���ي م��ن��ط��ق��ت��ي م��ك��ة امل���ك���رم���ة وج�����ازان 
حملة  أن  وي��ذك��ر  األح��م��ر.  البحر  على 
أخذت في االعتبار  “لنجعلها خضراء” 
االس���ت���دام���ة ال��ب��ي��ئ��ي��ة واحمل��اف��ظ��ة على 
العلمية  املنهجيات  باتباع  املياه،  مصادر 
وأفضل املمارسات العاملية مبا يتوافق مع 
الظروف الطبيعية للمملكة، التي تزخر 
بأكثر من ألفي نوع من النباتات املتكيفة 
مع املناخ السائد وغير املستهلكة للمياه، 
إض��اف��ة إل��ى ري ع��دد م��ن ه��ذه األشجار 
باملياه املعاجلة أو مياه البحر مثل أشجار 

املانغروف التي تزرع على السواحل.
وانطالقًا من دورها الريادي في احلفاظ 
على الغطاء النباتي ومكافحة التصحر 
وتخفيف آثار التغير املناخي ودعم جهود 

التحديات  مواجهة  في  الدولي  املجتمع 
استضافت  بالبيئة؛  املرتبطة  الرئيسة 
الفترة  في  الرياض  السعودية  العاصمة 
ما بني 23 إلى 25 أكتوبر 2021م، النسخة 
السعودية  مبادرة  ل�”منتدى  االفتتاحية 
الشرق  م����ب����ادرة  و”قمة  اخلضراء” 
املبادرتان  وه��م��ا  األخضر”،  األوس�����ط 
اللتان أعلن عنهما صاحب السمو امللكي 
األمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز 
الوزراء  مجلس  رئيس  نائب  العهد  ولي 
بتفاعل  2021، وحظيتا  م��ارس  في شهر 
البيئي  اجلانب  وسيحظى  كبير.  عاملي 
ب��زراع��ة 10 م��ل��ي��ارات ش��ج��رة ف��ي جميع 
إلى  ال��ص��ح��راء  لتحويل  اململكة  أن��ح��اء 
مليون   40 تأهيل  وإع���ادة  خضراء  أرض 
العقود  خ����الل  األراض�������ي  م���ن  ه��ك��ت��ار 
القادمة والتي تعد مبثابة حجر األساس 
السعودية اخلضراء، حيث يسهم  ملبادرة 
الهواء،  ج����ودة  ف���ي حت��س��ني  ال��ت��ش��ج��ي��ر 
ومكافحة  الرملية،  ال��ع��واص��ف  وتقليل 
احل���رارة.  درج���ات  وتخفيض  التصحر، 
اململكة عن توجهها إلطالق  أعلنت  وقد 
الدائري  لالقتصاد  الوطني  البرنامج 
للعمل  األخ��رى  ال��دول  داعية  للكربون، 
هذا  أه���داف  لتحقيق  جنب  إل��ى  جنبًا 
للتغير  التصدي  في  املتمثلة  البرنامج 
تنمية  ف����ي  االس����ت����م����رار  م����ع  امل���ن���اخ���ي 

االقتصاد وزيادة رفاه اإلنسان.
العربية  امل��م��ل��ك��ة  ع�����ززت  ف��ق��د  وه���ك���ذا 
السعودية دورها الريادي إقليميا وعامليًا 
في مجال حماية البيئة وتنمية الغطاء 
ال��ت��ص��ح��ر، ورسمت  ال��ن��ب��ات��ي وم��ك��اف��ح��ة 
والبيئة  األرض  الصحيح حلماية  املسار 
إع��الن سمو  النباتي من خالل  والغطاء 
“مبادرة  ع��ن  ال��ل��ه  حفظه   � العهد  ول��ي 
الشرق  و”مبادرة  اخلضراء”  السعودية 
األوسط األخضر” اللتان متهدان الطريق 
ملرحلة احلقبة اخلضراء  اململكة  لقيادة 
املستهدفات  ب��ل��وغ  أج���ل  م��ن  ال��ق��ادم��ة، 
ورفع  البيئة،  حماية  مجال  في  العاملية 
انبعاثات  وتقليل  النباتي  الغطاء  نسبة 
التلوث  مكافحة  إل��ى  إض��اف��ة  ال��ك��رب��ون، 
األراض��ي واحلفاظ على احلياة  وتدهور 
اإلدارة  حتقيق  إلى  باإلضافة  البحرية، 
الوطنية  واملتنزهات  للغابات  املستدامة 
الطبيعية  م��ك��ون��ات��ه��ا  ع��ل��ى  واحمل��اف��ظ��ة 
تأهيل  وإع��ادة  التحتية،  بنيتها  وتنمية 

أراضي املراعي املتدهورة.
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اليوم الصناعي 

يحتاج  العمر  ب��ه  اإلن��س��ان  يتقدم  عندما 
ففي  دوري،  بشكل  صحية  وعناية  رع��اي��ة 
اململكة  ب��ذل��ك  وأخ����ص  ال��غ��رب��ي��ة  ال�����دول 
امل��ت��ح��دة ال��ت��ي ت��ل��زم م��ن جت���اوز األربعني 
تتم  لكي  دورية  العمربعمل فحوصات  من 
معاجلة أي مشكلة صحية في بدايتها. لو 
طرحت سؤاال للطبيب عن أول إجراء تقوم 
بعمل  سيجيبك  امل��رض��ى،  مقابلة  بعد  به 
وأشعة  حت��ال��ي��ل  م��ن  ال��ف��ح��وص��ات  جميع 
وغيرها، وبناء على تلك النتائج والقراءات 
الدقيقة وصور األشعة، تبدأ مرحلة اخلطة 

العالجية املتكاملة لكل مريض.
في هذا املقال سأتكلم بشكل مختصرعن 
التصويرالطبي وهو أحد أهم األدوات التي 
القرار  التخاذ  مهنته  في  الطبيب  تساعد 
املناسب في التعامل مع املشاكل الصحية، 
التقنية  ه���ذه  أن  ل��ل��ق��ارئ  أوض���ح  وس���وف 
تعتمد في تصميمها على منذجة رياضية 
لها  تقنية  ولكل   )Mathematical Model(

خوارزمية خاصة.
اه��ت��م ال��ع��ل��م��اء ال��ري��اض��ي��ون م��ن��ذو زمن 

العكسية”  ب��”املشاكل  مايعرف  ب��دراس��ة 
متعددة  ف���روع  ف��ي   )Inverse Problems(
من  وه��ي  وال��ط��ب،  والهندسة  العلوم  م��ن 
العلوم  ف���ي  امل��ه��م��ة  ال��ري��اض��ي��ة  امل��ش��اك��ل 
الهندسية  املشاكل  وتعتبر  وال��ري��اض��ي��ات، 
 )Inverse Geometric Problems( العكسية 
عن  بالكشف  تقوم  التي  أن��واع��ه  أه��م  م��ن 
اجلزء أو الشكل )اجلسم(  املفقود مبعرفة 
كافية معتمدة على معادلة  معطيات غير 
املثال؛  س��ب��ي��ل  ،ع��ل��ى  ج��زئ��ي��ة  ت��ف��اض��ل��ي��ة 
التي   )Waves Equation( املوجات  معادلة 
معادلة  ك�  أخ��رى  م��ع��ادالت  منها  يستنتج 
  )Helmholtz>s Equation(هيلمهولتز
البصريات،  ف���ي  واس���ع���ة  ت��ط��ب��ي��ق��ات  ل��ه��ا 
الصوتيات،  العسكرية(،  الرادار)األنظمة 
التصوير  )االتصاالت(،  اإلش��ارات  معاجلة 
الطبي )أجهزة األشعة(، اجليوفيزياء، علم 
عن  االستشعار  ال��ف��ل��ك،  علم  احمل��ي��ط��ات، 
 )Machine Learning( اآلل��ي  التعلم  بعد، 

الذي أصبح من العلوم احلديثة.
تقوم بتصوير  تقنية  الطبي هي  التصوير 

للتحليل  اجل��س��م  م��ن  ال��داخ��ل��ي  اجل����زء 
إلى  الطبي، باإلضافة  والتدخل  السريري 
التمثيل املرئي لوظيفة بعض األعضاء أو 
األنسجة )علم وظائف األعضاء(، وتتضمن 
تلك  األشعة املوجودة باملستشفيات والتي 
باألشعة  ال��ت��ص��وي��ر  ت��ق��ن��ي��ات  ت��س��ت��خ��دم 
املغناطيسي  بالرنني  والتصوير  السينية 
والتنظير  ال���ص���وت���ي���ة  ف�����وق  وامل�����وج�����ات 
والتصوير  امل�����رن  وال��ت��ص��وي��ر  ال���داخ���ل���ي 
والتصوير  احل���راري  والتصوير  اللمسي 
التصوير  تقنيات  النووي  والطب  الطبي 
الوظيفي مثل التصوير املقطعي باإلصدار 
املقطعي  والتصوير   )PET( البوزيتروني 

احملوسب بإصدار فوتون واحد.
الكشف  إل����ى  ال��ط��ب��ي  ال��ت��ص��وي��ر  ي��س��ع��ى 
باجللد  املخفية  ال��داخ��ل��ي��ة  الهياكل  ع��ن 
وال���ع���ظ���ام ، وذل������ك ل��ت��ش��خ��ي��ص امل����رض 
ال��ت��ق��ن��ي��ة ه���ي منذجة  وع����الج����ه، وه�����ذه 
رياضية تعتمد كليا على معادلة تفاضلية 
جزئية خاضعه لشروط حدية جزء منها 
غير معروف، الهدف الرئيسي من تطبيق 

د. بندر بن عبدالله احملسن
رئيس اجلمعية السعودية للعلوم الرياضية )جسر(

قسم الرياضيات – جامعة امللك سعود

X-Ray صورة جهاز أشعة السينيةUltrasoundاملوجات فوق الصوتيةMRIالتصوير بالرنني املغناطيسي
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املعادلة  لهذه  العكسية  الهندسية  املشاكل 
اجلسم   داخ��ل  املخفي  الشكل  حتديد  هو 
تعتمد  التي  العددية  ال��ط��رق  باستخدام 
الغريبة  األج��س��ام  لكشف  خوارزمية  على 
التصوير  كجهاز  السرطانية  األورام  مثل 
وقت  ف���ي   )MRI( امل��غ��ن��اط��ي��س��ي  ب��ال��رن��ني 
قصير وتصويره بدقه عالية معتمدة على 
لغة البرمجة احلاسوبية  ك� لغة املاتالب و

C وغيرها من البرامج املشهورة. 
في  الرياضيون  يواجهه  كبير  حتٍد  هناك 
حل مثل هذه املشاكل الهندسية العكسية 
أساسا  النظري  وهو االعتماد على اجلزء 
لضمان احلصول على نتائج دقيقة، وذلك 
أي  إثبات شرطني مهمني حلل  من خالل 
إثبات وجود  معادلة تفاضلية جزئية وهو 

احلل وأن يكون احلل وحيدا.  
تستغرق هذه التقنية وقتا إلكمال الفحص 
واحلصول على تصوير عالي الدقة، وهذا 
لتلك  املصنعة  ل��ل��ش��رك��ات  حت��دي��ا  يعتبر 
الكبرى  ال���ش���رك���ات  ت��س��ت��ع��ني  األج����ه����زة، 
 ، اجل��ام��ع��ات  ف��ي  األك��ادمي��ي��ني  بالباحثني 
)باليوم  من خالل عقد ورش عمل تسمى 
وطالب  األكادمييون  يحضرها  الصناعي( 
اجلامعات  مختلف  من  العليا  ال��دراس��ات 
محاضرات  وت���ق���دم  ال���ب���ح���وث،  وم����راك����ر 
علمية، وتعقد حلقات نقاش تقوم الشركة 
تواجهها  التي  واملشاكل  التحديات  بعرض 
على   والعمل  األكادمييني  الباحثني  على 
يضم  م��ش��روع��ا  يعتبر  وه����ذا  ت��ط��وي��ره��ا. 
الرياضيات  ف��ي  األس��ات��ذة  م��ن  مجموعة 
وع��ل��وم احلاسب،  وال��ه��ن��دس��ة  وال��ف��ي��زي��اء 
أبحاث  ع��ل��ى  امل��ج��م��وع��ة  ت��ع��ت��م��د  ح��ي��ث 
خوارزمية  ع��ل��ى  وت��رك��ز  ح��دي��ث��ة،   علمية 
من  ت��ط��وي��ره��ا  وكيفية  الطبية  األج��ه��زة 
سرعة  على  تعمل  برامج  استخدام  خالل 
احل���ص���ول ع��ل��ى ن��ت��ائ��ج دق��ي��ق��ة ف���ي أقل 
احمللية  الشركات  تخطو  أن  نتمنى  وق��ت. 
في  الوطنية  بالكوادرالعلمية  باالستعانة 
اجلامعات السعودية ومراكز األبحاث وبناء 
املعرفة  التواصل والشراكات ونقل  روابط  
ومتويل هذه املشاريع من خالل عقد ورش 
في  مهمة  خطوة  وهذه  الصناعي«،  »اليوم 
اقتصادي ومعرفي  لبناء مجتمع  اإلسهام 

وحتقيق رؤية اململكة 2030.

اجل��م��ع��ي��ات ال��ع��ل��م��ي��ة هي 
ال������ق������اس������م امل�����ش�����رك 

املتخصصني  ب�����ني 
والهواة  والباحثني 
املهتمني بتخصص 
م��������ا، ف����وج����وده����ا 
خلدمة  ض���������رورة 
على  ال��ت��خ��ص��ص 
ن��ط��اق واس����ع. غير 

جمعيات  إن��ش��اء  أن 
شاقة  مهمة  ه��ي  فعالة 

والصبر  اجل��ه��د  وت��ت��ط��ل��ب 
هذه  والدعم.  واالستمرارية  واجللد 

امل��ت��ط��ل��ب��ات م���وج���ودة ب��ف��ص��ل ال��ل��ه في 
جامعتنا حيث كان لكلية العلوم السبق 
في احتضان اجلمعية السعودية للعلوم 
عام  في  والدتها  الرياضية )جسر( منذ 
1405ه���، حتى وصلت إلى قائمة أفضل 
50جمعية  ب��ني  م��ن  علمية  12ج��م��ع��ي��ة 

حتتضنها اجلامعة.
مقر  ستجد  الرياضيات  قسم  زرت  إذا 
ولكن  صغيرة،  قاعة  في  اجلمعية  إدارة 
من هذا املقر ينطلق فيض من النشاط 
حديث  ففي  األص��ع��دة.  مختلف  على 
فريق التحرير مع رئيس اجلمعية وعضو 
هيئة التدريس بقسم الرياضيات د. بندر 
قائمة  نشاطات  على  اطلعنا  احمل��س��ن، 
اخلامس  املؤمتر  تنظيم  آخرها  حاليا 
مع  بالتعاون  وتطبيقاتها  للرياضيات 
جامعة امللك عبدالله للعلوم والتقنية، 
والذي شارك فيه مختصني من مختلف 

أنحاء اململكة ومن اخلارج.
انطالق جائزة  سبق ذلك بفترة وجيزة 
ج��س��ر ل��ل��ري��ادة ف��ي ال��ري��اض��ي��ات والتي 
جاءت لتخلق روحا من التنافس البناء 
بني املتخصصني وذلك في عدة جوانب 
والبحث  ال��ت��دري��س  ف��ي  التميز  م��ن��ه��ا: 
هذه  اإلب��داع��ي��ة. ومتخضت  وامل���ب���ادرات 

استشعار  ب���ع���د  ال���ف���ك���رة 
إلى  احلاجة  اجلمعية 
حصيلة  ت����ط����وي����ر 
املعرفية  ال��ط��ل��ب��ة 
وت������ط������وي������ره������ا، 
التفكير  وت��ع��زي��ز 
القائم  امل��ن��ط��ق��ي 
الرياضيات،  على 
وت��������������������ك��������������������رمي 
امل������ت������خ������ص������ص������ني 
ال��������ذي��������ن ي�����ق�����دم�����ون 
ككل  ل��ل��م��ج��ت��م��ع  ال��ك��ث��ي��ر 
ول���ل���ت���خ���ص���ص���ات امل���س���ت���ف���ي���دة من 

الرياضيات.
إض������اف������ة إل�������ى ت���ن���ظ���ي���م امل������ؤمت������رات 
ال��ت��خ��ص��ص��ي��ة، ف���إن اجل��م��ع��ي��ة نظمت 
الرياضيات  تعليم  في  م��ؤمت��رات  أربعة 
ل��ت��ب��ادل اخل��ب��رات بني  ال��ف��رص��ة  لتتيح 
قد  ال��ت��ي  األب��ح��اث  ون��ش��ر  املتخصصني 

تسهم في تطوير العملية التعليمية.
العربية  “املجلة  إل��ى  نشير  أن  ب��د  وال 
للعلوم الرياضية”الصادرة عن اجلمعية، 
البيانات  ق��اع��دة  إل���ى  ان��ض��م��ت  وال��ت��ي 
 ،Elsiver ل��دار  التابعة   Scopus العاملية 
وتسعى املجلة إلى التوسع في االنتشار 
ذات  منهجية  على  احل��ف��اظ  م��ع  عامليا 
يعزز  ما  وهو  النشر.  في  عالية  معايير 
الرياضيات  أب��ح��اث  ف��ي  اململكة  مكانة 
العالم  ح��ول  للباحثني  امل��ج��ال  ويفتح 

لنشر أبحاثهم.
ب��ع��د ان��ت��ه��اء ال����زي����ارة  ال��ق��ص��ي��رة ملقر 
اجل��م��ع��ي��ة واالط��������الع ع���ل���ى األع���م���ال 
التخصص ال  ت��خ��دم  ال��ت��ي  امل��ت��واص��ل��ة 
يسع املرء إال أن يشعر بالفخر بالزمالء 
الطلبة  ون���ح���ث  ع��ل��ي��ه��ا،  ال���ق���ائ���م���ني 
مما  لالستفادة  وال��ه��واة  واملتخصصني 
إليه  أشرنا  وما  لهم.   اجلمعية  تقدمه 

في هذا التقرير هو غيض من فيض.

تعريف مختصر بالجمعية 
السعودية للعلوم الرياضية

إعداد: فريق التحرير
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إعداد: فريق التحرير 

خالل العامني املاضيني تعرف معظم سكان األرض على 
الناس  معظم  أن  من  فبالرغم  جديد!  من  الفيروسات 
قد أصيبوا مسبقا بفايروس اإلنفلونزا، غير أن الثقافة 

العامة عن الفيروسات وأنواعها وسبب النصائح الطبية 
بأخذ اللقاح سنويا لم تكن واضحة لدى اجلميع. وبطل 
التي  ومتحوراته  كوفيد-19  ف��اي��روس  هو  القصة  ه��ذه 

من المعمل
 مختبر أبحاث مجموعة 

علم الفيروسات
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عطلت العالم مبا لم تشهده األجيال احلالية من قبل.
االهتمام البحثي بالفايروسات قدمي، فهو مجال حيوي 
مهم وال أدل على ذلك من االستجابة العاملية السريعة 
باللقاحات  وملتحوراته  له  والتصدي  كورونا  لفايروس 
والتقنية  املعرفة  ثم  الله  بفضل  جاءت  والتي  الفعالة، 

التي اكتسبت مسبقا في هذا املجال.
وهنا في جامعة امللك سعود، وحتديدًا في قسم النبات 
أبحاث  مختبر  يقع  العلوم،  بكلية  الدقيقة  واألح��ي��اء 
مجموعة علم الفيروسات، والذي يعمل فيه مجموعة من 
اخلبراء املتخصصني وطلبة الدراسات العليا والفنيني 
بإشراف عضو هيئة التدريس بالقسم األستاذ الدكتور 
في  اختيارنا  وق��ع  ق��د  وك��ان  املجحدي.  ناصر  ب��ن  فهد 
مجلة جسور على هذا املعمل لنسلط عليه الضوء نظرا 

الرتباطه الوثيق باجلائحة التي أثرت فينا جميعا.
في حديث مجلة جسور مع املشرف على املختبر وبعض 

اخلبراء فيه، فإن التوجهات البحثية للمختبر متعددة، 
فعلى سبيل املثال يقوم املعمل بدراسة احتمالية نشوء 
أشخاص مصابني  ل��دى   ) ) طفرات  فيروسية  حت��ورات 
إلى  العينات  تصل  فعندما  فيروسية.  صدرية  بأمراض 
درجة   70 عن  تقل  ح��رارة  بدرجة  حفظها  يتم  املختبر 
مركزي  ط��رد  جهاز  في  توضع  إذ  الصفر.  حتت  مئوية 
العينة  ثم تخضع  السوائل عن اخلاليا،  خاص يفصل 
الواحدة لعملية استخالص ال�حمض النووي للفيروس 
تفاعل  جلهاز  العينة  إخضاع  مرحلة  وتليها   ،)RNA(
مبضاعفة  يقوم  وال��ذي   )PCR( املتسلسل  البوليميرز 
كان  إذا  ما  حتديد  وبالتالي  الفيروس  من  محدد  جزء 
فايروس مستهدف ما موجود في العينة. ولكن األمر ال 
ينتهي باكتشاف وجود فايروس ما في العينة، ففي حال 
وجوده فإن نواجت جهاز ال PCR تخضع ملرحلة بحثية 
ال  تفاعل  من  الناجت   DNA ال  تنقية  هدفها  جديدة 
PCR، لكي مير في مرحلة فك الشفرة اجلينية بدقة، 
وبدراسة هذا التسلسل اجليني الدقيق للفايروس يتم 
معرفة م��ا إذا ك��ان ه��ذا ال��ف��اي��روس امل��وج��ود ف��ي العينة 
فإن هذه  وبالطبع  أم ال.  األصل  الفايروس  متحور عن 
تكون  التحورات  بعض  ك��ون  مهمة  مرحلة  هي  املرحلة 
أش��د ض��ررا، كما هو احل��ال مع حت��ور دلتا من فايروس 

كوفيد-19.
دراسة حتورات الفايروسات متثل جزء من رسالة املختبر 
للفيروسات  بيانات  ق��اع��دة  تأسيس  ف��ي  تتمثل  وال��ت��ي 
تطورها  آلية  ودراس��ة  اململكة  في  املستجدة  وسالالتها 
والتنبؤ  حتكم  آل��ي��ات  تطوير  ف��ي  يسهم  مم��ا  ونشأتها 
من  للحد  وذل��ك  مستجدة  فيروسات  نشوء  بإمكانية 
واإلقتصاد.  الصحة  علي  أث��اره��ا  وتخفيض  انتشارها 
تطوير  منها  أه���داف  ع��دة  إل��ى  تتفرع  ال��رس��ال��ة  وه���ذه 
الفيروسية  واألم���راض  الفيروسات  لتشخيص  أطقم 
في اإلنسان واحليوان، وكذلك تطوير لقاحات محتملة 
التطبيقية  األه��داف  من  وغيرها  الفيروسات،  ملختلف 

والبحثية.
وع��دد من اجلهات  املعمل  تعاون بني  وج��ود  إلى  ونشير 
ووزارة الصحة  والزراعة،  واملياه  البيئة  كوزارة  املستفيدة 
وكليات  الوبائية،  والبيانات  بالعينات  املعمل  تزود  التي 
وعلوم  والصيدلة  ال��ط��ب  كليات  مثل  اجل��ام��ع��ة  داخ���ل 
اجلامعة  ف��ي  البحثية  امل��راك��ز  م��ن  ال��ع��دي��د  األغ���ذي���ة، 
وتأهيل  والدولي  الداخلي  التعاون  يعزز  مما  وخارجها 

الكفاءات الوطنية وخدمة املجتمع عموما.
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د/ عبدالرحمن بن عبدالله العطر
قسم النبات واألحياء الدقيقة – جامعة امللك سعود

رؤية المملكة نحو الحفاظ 
على الغطاء النباتي .. أوًلا..
رؤية 2030م جودة احلياة.. الرياض اخلضراء..اململكة اخلضراء..

منتدى مبادرة السعودية اخلضراء 2021م
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س��ع��ت امل��م��ل��ك��ة م��ن خ���الل رؤي����ة 2030 في 
املساهمة الكبرى نحو احملافظة على البيئة 
الكربونية  االن��ب��ع��اث��ات  تقليل  خ���الل  م��ن 
العاملي واحمللي، متثلت في  على املستويني 
املشاركة الفاعلة في احلد من تدهور املوائل 
الطبيعية على املستوى العاملي مبا مقداره 

4٪ من مستهدفات العالم.
كما أنها على املستوى احمللي قامت بجهود 
إنشاء خمسة مراكز وطنية  جبارة فقد مت 
وتستهدف  ال��������وزراء  مب��ج��ل��س  م��رت��ب��ط��ة 
املركز  البيئي ومنها  النظام  احملافظة على 
ومكافحة  النباتي  الغطاء  لتنمية  الوطني 

التصحر.

وعلى مستوى األنظمة والقوانني مت إصدار 
الرعي  ألنشطة  واملنظمة  احمل��ددة  اللوائح 
وال��ص��ي��د واس��ت��خ��دام امل����وارد امل��ت��ج��ددة في 
اتبعت تلك  البيئية املختلفة، ولقد  النظم 
من  للكثير  تأهيل  وإع���ادة  زي���ادة  القوانني 
املستهدفة  النسبة  بلغت  حيث  احملميات 
لتكوين حمى طبيعية مبختلف النظم إلى 
40٪ من مساحة اململكة العربية السعودية.

ول��ق��د ق��ام��ت اجل���ه���ود ب��اس��ت��ه��داف زي����ادة 
مليار شجرة   10 وزراع���ة  اخل��ض��راء  الرقعة 
ال��ق��ادم��ة م��ن خالل  خ��الل العشر س��ن��وات 
األوسط  والشرق  اخلضراء  اململكة  مبادرة 

األخضر.

ك��م��ا أع��ل��ن��ت امل��م��ل��ك��ة ف���ي م��ن��ت��دى مبادرة 
زراعة  استهداف  عن  اخل��ض��راء  السعودية 
أك��ث��ر م�����ن450 م��ل��ي��ون ش��ج��رة م���ن شأنها 
التقليل من التغير املناخي، حيث تستهدف 
اململكة الوصول إلى صفر انبعاثات بحلول 
عام 2060م وذلك بتضافر اجلهود في كافة 

قطاعات اململكة.
كل تلك اجلهود والرؤى املنطلقة على كافة 
املستويات تستحث اجلميع على أننا شركاء 
نسهم  أن  يجب  وعليه  بالبيئة  العيش  في 
وأدواته  إمكاناته  حسب  وكٍل  آخر  أو  بشكل 
باحملافظة على البيئة حتقيًقا لعيش آمن 

وجودة حياة مستهدفة لنا وألجيالنا.
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جوائزمجلة جسور

أشهر الجوائز العلميةالعالمية

املوقع الرسميالشعارنبذة عن اجلائزةالدولةاملؤسساسم اجلائزة

السويدألفريد نوبلجائزة نوبل

مت�����ن�����ح األك�����ادمي�����ي�����ة 
امل���ل���ك���ي���ة ال���س���وي���دي���ة 
نوبل  للعلوم جائزة 
وجائزة  الكيمياء،  ف��ي 
الفيزياء ف����ي  ن����وب����ل 

https://www.
/nobelprize.org

حكومة جائزة مندلييف
روسيااالحتادالروسي 

العلمي  التقدم  تعزيز 
وتبسيط العلوم للعاّمة 
وت�����وط�����ي�����د ال����ت����ع����اون 
مجال  ف�����ي  ال������دول������ي 
ال�����ع�����ل�����وم األس����اس����ي����ة

https://
ar.unesco.org/

stem/basic-
sciences-prize

مؤسسة امللك جائزة امللك فيصل
موضوعات جائزة السعوديةفيصل اخليرية

العلوم دوريًة 

https://
kingfaisalprize.

/org/ar

جمعية الرياضيات جائزة أبيل
ُتقدم في املجال العلمي النرويجالنرويجية

املتميز في الرياضيات
https://www.
/abelprize.no

إعداد: سعد بن غضوي الشمري
عضو هيئة حترير مجلة جسور
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املوقع الرسميالشعارنبذة عن اجلائزةالدولةاملؤسساسم اجلائزة

ميدالية املركز 
الوطني للبحث 
العلمي الفرنسي

املركز الوطني 
للبحث العلمي 

الفرنسي
فرنسا

املساهمات البارزة في 
حيوية و تأثير البحث 

العلمي

http://www.
cnrs.fr/

عالم الرياضيات ميدالية فيلدز
الكندي جون 
تشارلز فيلدز

كندا

تهدف اجلائزة إلى إبداء 
التقدير وتقدمي الدعم 
الباحثني  ش���ب���اب  إل����ى 
في الرياضيات والذين 
قدموا بدورهم إسهامات 

يعتد بها.

https://www.
mathunion.org/

imu-awards/
fields-medal

 جائزة السلطان
 قابوس لصون

السلطان قابوس البيئة
عمانبن سعيد 

اليونسكو  جائزة  مُتنح 
قابوس  ال���س���ل���ط���ان   –
كل  م���رة  البيئة  ل��ص��ون 
عامني لألنشطة املميزة 
األفراد  بها  يقوم  التي 
واملجموعات واملؤسسات 

واملنظمات 
في مجال صون البيئة.

https://
ar.unesco.org/
mab/awards/

sultan-qaboos/
about

قالدة بريستلي
اجلمعية 

الكيميائية 
األمريكية 

املتميزة أمريكا اإلجن����������ازات 
عالم الكيمياء ف����ي 

https://www.
acs.org/

content/acs/
en.html

قالدة العلوم 
الوطنية 

مؤسسة العلوم 
أمريكاالوطنية 

وس�����������������ام أم������ري������ك������ي 
مي�������ن�������ح�������ه رئ�������ي�������س 
املتحدة ملن  ال���والي���ات 
العلماء  م���ن  أس��ه��م��وا 
بإسهامات  واملهندسني 
املعرفة  تطور  في  ب��ارزة 
العلوم  م����ج����االت  ف����ي 
واالجتماعية  السلوكية 
وع���������ل���������وم األح�������ي�������اء 
والهندسة  وال��ك��ي��م��ي��اء 
والرياضيات والفيزياء.

https://www.
nsf.gov/od/

nms/medal.jsp 



المركبات 
النشطة سطحيًا 

  Surfactants
أ.د/ حمد بن عبدالله اللحيدان
قسم الكيمياء بجامعة امللك سعود

فــي الــبــدايــة البـــد مــن الــتــنــويــه الـــى ان هذا 
النشطة  باملواد  التعريف  منها  الغرض  املقاله 
سطحيًا )السيرفكتنات( بصورة عامة، وعلية 
ميكن القول انه اصبح من املعروف واملتداول في 
سيرفكتانت  كلمة  ان  العلمية  االوســاط  كافة 
النشطة  املــركــبــات  على  تطلق   )surfactants(
سطحيًا وهذه املركبات تتمتع بصفات فريدة 
الــعــلــمــاء والــبــاحــثــن في  انــظــار  جعلها مــحــط 
كافة التخصصات النها تدخل في التطبيقات 
ولعل  اســتــثــنــاء  بـــدون  واحلــيــاتــيــة  الصناعية 
من  تتكون  انها  املركبات  تلك  صفات  اهــم  مــن 
جــزئــن احــدهــمــا قــطــبــي مــحــب لــلــمــاء يطلق 
عليه هيدروفيلك )hydrophilic(، وميثل راس 
للماء يطلق عليه  كاره  الثاني  املركب، واجلزء 
ذيل  وميــثــل   )hydrophobic( هــيــدروفــوبــك 
املــركــب. ومــيــزة هــذا التركيب ان اجلــزء احملب 
في  للذوبان  قابلة  املركبات  هذه  يجعل  للماء 
للزيوت  )محب  للماء  الكاره  اجلزء  بينما  املاء 
والدهون(  يجعلها قابلة للذوبان في املذيبات 
وبهذه  والــزيــوت.  الدهون  مثل  القطبية  غير 
املساعدة  املــركــبــات  تلك  تستطيع  اخلــاصــيــة 
الــغــيــر قــابــلــة للذوبان  املــركــبــات  اذابـــــة  عــلــى 
بــصــورة نسبية،  الــذوبــان فيه  املـــاء  على  فــي 
وكــذلــك تــســاعــد عــلــى اذابــــة املــركــبــات الغير 
قابلة للذوبان في املذيبات غير القطبية على 
هذا  ليس  ايضًا.  نسبية  بصورة  فيها  الذوبان 
وحسب بل ان املركبات النشطة سطحيًا تقلل 
والسطوح  السوائل  بن  السطحي  التوتر  من 

الصلبة وكذلك الغازية. 
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على  ملحوظًا  تاثيرًا  املركبات  لتلك  ان  كما 
لالوساط  والكيميائية  الفيزيائية  الصفات 
اومخاليطها  محاليلها  ضمن  تدخل  التي 
املركبات  لتلك  اص��ب��ح  ول��ذل��ك  تركيبها،  او 
تطبيقات غير محدودة في املجاالت البحثية، 
ولعل من  االخرى.  والتطبيقية  والصناعية، 

اهم تلك التطبيقات مايلي:
كافة  ف���ي  ف���ع���ال  دور  ل��ل��س��ي��رف��ك��ت��ن��ات  1 .
الصناعات البترولية سواء في مجاالت 
ك��م��واد مضافة  او  ال��ت��ك��ري��ر  او  احل��ف��ر 
ومحاربة  النقل  او  التاكل  محاربة  او 
ال��ت��ل��وث او م���ج���االت ف��ص��ل امل����اء عن 
الزيت، وغيرها مما الميكن حصره في 

عجالة لهذا املقال.
الصناعات الغذائية والزراعية وإصحاح  2 .
 Food and agriculturalالتربة

industries and soil remediation
والصيدالنية  ال���دوائ���ي���ة  ال��ص��ن��اع��ات  3 .
 Pharmaceutical andوالطبية

medical industries
 4 .Petroleum ال��ب��ت��رول��ي��ة  ال��ص��ن��اع��ات 

industries
5 .Mineral flotationالتعدين

 6 .Foam industries الصناعات الرغوية
 7 .Corrosion امل���ع���ادن  ت��اك��ل  م��ث��ب��ط��ات 

inhibitors
 8 .Textile and واالصباغ  النسج  صناعة 

dyes industry
العناية  وم������واد  امل��ن��ظ��ف��ات  ص��ن��اع��ة  9 .
 Detergents، والتجميلية  الشخصية 
 personal care and cosmetics

industry
 10 .Carbonالكربونية ال��ن��ان��و  ان��اب��ي��ب 

 nanotubes
م���ع���اجل���ة م����ي����اه ال����ص����رف ال��ص��ح��ي 11 .

Wastewater treatment
 ) 12 .solubilization( االذاب��ة  على  قدرتها 
التفاعالت  في  ب��ارز  دور  للعب  يؤهلها 

الكيميائية
ت��ق��ن��ي��ات ح��م��ل ال�����دواء واي��ص��ال��ة الى  13 .
فاالبحاث   ،  Drug delivery ال��ه��دف 
احلديثة اثبتت ان السيرفكتنات حامل 
جيد للدواء في معاجلة السرطان وهي 
املاسلز الن  ال��غ��رض  ل��ذل��ك  تستعمل 

السليمة  اخل��الي��ا  الت���ؤذي   micelles
احمل��ي��ط��ة ب��خ��الي��ا ال��س��رط��ان، ك��م��ا ان 

املرضى اليشكون منها.
 14 .Pulmonary التنفسية  السيرفكتنات 
في  ف��ع��ال  دور  لها  وال��ت��ي   surfactant
خصوصًا  التنفسية  االع����راض  ع��الج 

لدى اخلدج وامراض ضيق التنفس
 15 .Emulsions املستحلبات  صناعة  ف��ي 

industry على اختالف انواعها.
انواع  للسيرفكتنات  ف��ان  اخ��رى  ناحية  وم��ن 
واشكال متعددة لعل من اهمها السيرفكتنات 
او  )س��ال��ب��ة    ionic surfactants االي��ون��ي��ة 
ثنائية  وال��س��ي��رف��ك��ت��ن��ات  ال��ش��ح��ن��ة(  م��وج��ب��ة 
على  يطلق  ول��ه��ذا   zwitterionic الشحنة 
 amphoteric( م��ت��رددة  م���واد  امل��رك��ب��ات  تلك 
االيونية  غير  والسيرفكتنات   ،)surfactant
من  تنقسم  والتي   )nonionic surfactants(
صناعية،  سيرفكتنات  ال��ى  مصدرها  حيث 

وسيرفكتنات طبيعية.
ولعل من اكبر االدلة على اهمية السيرفكتنات 
وفي  احلية  الكائنات  اج��س��ام  ان  الطبيعية 
مقدمتها االنسان حتتوي على السيرفكتنات 
ف���ي ت��راك��ي��ب��ه��ا امل��خ��ت��ل��ف��ة وم����ن ذل����ك م���ادة 
كافة  وكذلك  الكبد  تفرزها  التي  الصفراء 
الدهون واالغشية املغلفة لالوردة والشريني، 
وقنوات اجلهاز الهضمي، واجلهاز التنفسي، 
وكذلك الدماغ، ناهيك عن اللعاب واحلليب  

وغيره مما الميكن حصره.
ولعل اهم صفة مميزة لتلك املركبات قدرتها 
وصول  عند   micelles املاسلز  تكوين  على 
ت��رك��ي��زه��ا ف��ي احمل��ل��ول ال���ى ال��ت��رك��ي��ز احلرج 
 )critical micelle concentration( )CMC(
والتي   micellization العملية  هذه  وتسمى 
عندها يبدأ تاثيرها امللحوظ وفعاليتها. اما 
كالكتروليت  تعمل  فانها  التركيز  ذلك  قبل 
الن��ه��ا ت��ك��ون م���وج���ودة ع��ل��ى ش��ك��ل وح���دات 

منفردة.
للسيرفكتنات  العمومية  االسماء  ومــن 

حسب االستخدام 
1 .Soaps صابون
2 .Detergents منظفات

 3 .Personal الشخصية  ال��ع��ن��اي��ة  م���واد 
care products

4 .Wetting agents مرطبات
 5 .emulsifiers عوامل استحالب

6 .Demulsifiers كاسر املستحلبات
7 .Defoamer مزيل الرغوة

 8 .Corrosion ال����ت����اك����ل  م������ض������ادات 
 inhibitors

9 .Solubilizers مذوبات

الشكل التخططي للماسلز

حماية املعادن من التآكل عن طريق ادمصاص املواد النشطة سطحيًا
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نحتــــاج   إيــــاد  أســــتاذ  البدايــــة  فــــي 
التعــــرف علــــى ســــيرتك الذاتية قبل 

التحاقك بجامعة امللك سعود؟
بس����م الله الرحم����ن الرحي����م واحلمدلله 
رب العاملني والصالة والس����الم على أشرف 

األنبياء واملرس����لني، تخرجت  من مدارس 
األبناء بالرياض بتقدير ممتاز والتحقت 
مباشرة بأخي في الواليات املتحدة لتعلم 
اللغ����ة اإلجنليزي����ة وعند اكتس����ابي اللغة 
عدت وعملت في قسم املبيعات لشركة في 

قطاع التجزئة إضافة الى العمل اجلزئي 
في مؤسسة فردية.

طريقــــة التحاقــــك في جامعــــة امللك 
سعود وقبولكم بكلية العلوم حدثنا 

عن هذه الفترة؟

حوار مع الخريج المتميز 
األستاذ إياد المديفر

خريجني تفخر بهم كلية العلوم

 حاوره األستاذ / سعد الشمري 
)عضو هيئة حترير مجلة جسور(

يســـعدنا نحـــن هيئة حترير مجلة )جســـور( بكلية العلوم أجرى هذا احلـــوار مع اخلريج املتميز 
)إياد املديفر(
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خالل دراس����تي في الثانوية وجدت نفسي 
متشوقا ومتطلعا حلصص الكيمياء أكثر 
من غيرها وعلمت حينها ان الكيمياء هو 
ش����غفي فتقدم����ت جلامع����ة املل����ك س����عود 
الهندس����ة  ف����ي  قب����ول  عل����ى  للحص����ول 
والكيمي����اء  أول  كاختي����ار  الكيميائي����ة 
العام����ة اختي����ار ثان����ي، ومت قبول����ي عل����ى 
الكيمي����اء العام����ة فق����ررت التحوي����ل من 
كلية العلوم الى كلية الهندس����ة، ولكن في 
بداية دراستي بكلية العلوم وجدت أن هذا 

التخصص هو ما أبحث عنه.
من هم األشخاص الذين كان لهم دور 
بارز ملســــاعدتكم اثناء الدراسة، ومن 
هم األســــاتذة   فــــي الكلية الذين كان 
لهــــم دور حتفيزي إلجناح مســــيرتك 

التعليمية في الكلية؟
خ����الل املراح����ل الدراس����ية واجه����ت ع����دة 
البابط����ني  فاطم����ة  ولوالدت����ي  عقب����ات، 
أط����ال الله في عمره����ا الفضل في جتاوز 
جمي����ع الصعوبات فهي م����ن دعمتني في 
جمي����ع مراحل حياتي وليس فقط خالل 
الدراس����ة اجلامعي����ة، ونصائح وارش����ادات 
وال����دي حفظه الله هي م����ا أوصلتني الي 
اكتش����اف ش����غفي وتش����جيع أخ����ي األكب����ر 
منص����ور كان دافع����ي عل����ى االس����تمرارية. 
ف����ي جمي����ع  العل����وم وج����دت  وف����ي كلي����ة 
والق����دوة  احلمي����دة  اخلص����ال  أس����اتذتي 
احلس����نة وأخ����ص بالذك����ر الدكت����ور فه����د 
بن احم����د احلارثي حي����ث تدربت وعملت 
مع����ه على عدة أبح����اث علمية مما افادني 
ف����ي اخلبرة العملية والعلمية، وال أنس����ى 
بالذكر الدكتور أحمد بن حامد الغامدي 
مش����رفي ف����ي برنام����ج الطلب����ة املتفوقني 
والدكت����ور خال����د ب����ن مب����ارك القحطاني 
وغيره����م  الطالبي����ة،  األندي����ة  مش����رف 
الكثير ممن لهم فضل علي ودور حتفيزي 
وأث����ر كبير في تعليم����ي األكادميي والغير 
أكادمي����ي وال يس����عني اال ان اش����كرهم وإن 

قلت شكرًا فشكري لن يوفيهم.
ماهــــي  الكليــــة  فــــي  الدراســــة  أثنــــاء 
أو  فيهــــا  شــــاركت  التــــي  االنشــــطة 

الفعاليات؟
جامع����ة املل����ك س����عود حترص دوم����ًا على 
وجود أنش����طة وفعالي����ات مفي����دة وفعالة 

عموم����ًا   وللمجتم����ع  خاص����ًة  لطالبه����ا 
وكلي����ة العل����وم دومًا س����باقة، فقد ش����اركت 
في هذه األنش����طة رئيسًا للنادي الثقافي 
االجتماع����ي وعض����وًا في ن����ادي الكيمياء 
وفعالي����ة »صدي����ق التخص����ص« و«صنع����ة 
جابر« والتي كانت بالشراكة مع اجلمعية 

الكيميائية السعودية.
طريقة الدراسة في الكلية من وجهة 
نظرك هل أكســــبتك املهــــارة واالتقان 

في تخصصك؟
نعم بالتأكيد! اكتسبت عدة مهارات علمية 
وعملي����ة م����ن خ����الل التعلي����م املتميز من 
أعضاء هيئة التدريس والتدريب املستمر 
ف����ي معام����ل الكلية العدي����دة في مختلف 
تخصص����ات الكيمياء، ومن أهمها البحث 
العلمي وحل املش����كالت واج����ادة التحليل 
الكيميائ����ي النوعي والكم����ي ومعرفة آلية 

عمل األجهزة الكيميائية.
زمالء الدراســــة في الكلية هل هناك 

تواصل بينكم؟
نعم بالتأكيد، نحن على تواصل مس����تمر 
فمن خالل سنواتنا الدراسية كونا عالقة 
مهنية واخوية امت����دت الى خارج النطاق 
الدراس����ي ندع����م بعضنا البع����ض إلكمال 
اس����مرارها  ام����ل  عل����ى  املهني����ة،  املس����يرة 

لسنوات مديدة بإذن الله.
أجمل اللحظات والذكريات واملواقف 
التي تتذكرها حصلت لك في الكلية 

حدثنا عنها؟
اللحظ����ات والذكري����ات اجلميل����ة بالكلية 
كثي����رة، ولك����ن الت����ي لن انس����اها اب����دا هي 
حضور صاحب السمو امللكي األمير تركي 

الفيص����ل حفظ����ة الله ألح����د احملاضرات 
التي اقمناها عن بعد في النادي الثقافي 
االجتماع����ي، وكان حلضور س����موه الكرمي 

أثر عظيم في قلوبنا.
التــــي  والصعوبــــات  التحديــــات  مــــا 

واجهتها اثناء الدراسة بالكلية؟
أب����رز التحدي����ات الت����ي واجهتن����ي اثن����اء 
الدراسة هي إدارة الوقت. في أحد الفصول 
الدراس����ية وج����دت صعوب����ة بالتوفيق بني 
العم����ل على األنش����طة الطالبي����ة والعمل 
عل����ى بحث مش����روع التخرج واالس����تعداد 

لالختبارات في آن واحد.
عــــن  تبحــــث  اهــــداف  هنــــاك  هــــل 

حتقيقها؟
نع����م، فالداف����ع األساس����ي لتحقي����ق حياة 
م����ن  قائم����ة  بن����اء  ه����ي  ناجح����ة  مهني����ة 
األه����داف اس����عى لتحقيقه����ا، أحد أهمها 
العمل على تطوير الصناعات الكيميائية 
ف����ي اململك����ة العربي����ة الس����عودية ملَهم����ًا 
بق����ول س����مو س����يدي األمي����ر محم����د ب����ن 
س����لمان »عنان الس����ماء هو احلد األقصى 

للطموحات«.
ماهي نصائحك لطالب الكلية بشكل 
عام وايضا ماهي نصائحك خلريجي 

الكلية اجلدد بشكل خاص؟
أنصح طالب الكلية بشكٍل عام على العمل 
اجلاد خالل فترة الدراسة واحلصول على 
أكب����ر قدر من املهارات والقدرات من خالل 
املشاركة في األنشطة الطالبية واالعمال 
التطوعي����ة. أم����ا بش����كٍل خ����اص لزمالئي 
حديث����ي التخ����رج فأبارك له����م تخرجهم 
من هذه املرحلة ونصيحتي هي االستفادة 
م����ن جميع الف����رص اثن����اء التقدمي على 
الوظائ����ف م����ن تدري����ب واعم����ال تطوعية 
وعدم التوقف من تطوير الس����يرة الذاتية 
واس����ال الل����ه له����م التوفي����ق والنج����اح في 

حياتهم العملية والعلمية.
في النهاية ال يسعنا اال ان نشكر سعادتكم 
عل����ى اتاح����ة هذا احل����وار الش����يق وتقبلوا 

خالص التحية والتقدير.

بشكٍل  الكلية  طــالب  أنصح 
عام على العمل اجلاد خالل 
واحلصول  الـــدراســـة  فــتــرة 
املهارات  من  قــدر  أكبر  على 
والــــــــــقــــــــــدرات مـــــــن خـــــالل   
املــــشــــاركــــة فــــي األنـــشـــطـــة 
الـــــطـــــالبـــــيـــــة واالعـــــــمـــــــال 

التطوعية
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زيارة مجلة جسور 
لمتحف قسم علم الحيوان 

في كلية العلوم جامعة الملك سعود

علم  قسم  متحف  جسور  مجلة  زارت 
امللك  جامعة  العلوم  بكلية  احل��ي��وان 
س��ع��ود وك����ان ف���ي اس��ت��ق��ب��ال��ن��ا سعادة 
األستاذ/ بدر عسيري الذي قدم شرحًا 
واف���ي���ًا ع��م��ا ي��ح��ت��وي��ه امل��ت��ح��ف ونبذة 
قسم  متحف  يعد    - عنه  مختصرة 

علم احليوان من معالم كلية العلوم.

حيث تأسس املتحف في ش���هر ش��وال 
من ع�ام 1390 ه�� )1970م( بعدد قليل 
م���ن ع��ي��ن��ات ال��ط��ي��ور وب���ع���ض صغار 
الثدييات. وقد تزايدت أعداد العينات 
في املتحف من خالل حتنيط العديد 
م��ن ال��ع��ي��ن��ات احل��ي��وان��ي��ة ال��ت��ي كانت 
إل��ى املتحف م��ن خ��الل الرحالت  ت��رد 

منسوبي  بها  يقوم  كان  التي  امليدانية 
احليوانية  ال��ع��ي��ن��ات  جل��م��ع  ال��ق��س��م 
وكذلك  املختلفة،  اململكة  بيئات  من 
ترد من بعض منسوبي  التي  العينات 
احلياة  محبي  من  واألهالي  اجلامعة 
ال��ف��ط��ري��ة ل���دع���م امل��ت��ح��ف وإث���رائ���ه 

بالعينات احليوانية.

 إعداد االستاذ / سعد الشمري 
)عضو هيئة حترير مجلة جسور(
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ولكن اجلزء األكبر من عينات املتحف 
واألسماك  والالفقاريات  احلشرات  من 
والبرمائيات والطيور والثدييات جمعت 
ال��ق��س��م لرحالت  ت��ن��ظ��ي��م  م���ن خ����الل 
حقلية خاصة بجمع هذه العينات من 
الدراسات احلقلية التي يقوم بها طالب 

القسم في مختلف بيئات اململكة.
كبيرة من  أع��داد  على  املتحف  يحتوي 
مرتبه  للمملكة  احليوانية  املجموعات 
الباحثني  على  تسهل  علمية  ب��ص��ورة 
احليوانات  أن������واع  دراس������ة  وال����ط����الب 
املوجودة في بيئات اململكة. كما يحتوي 
لتحنيط  متكاملة  وحدة  على  املتحف 
منها  لالستفادة  وحفظها  احليوانات 

في تدريس مقررات القسم.
جتدر اإلش��ارة إلى أن املتحف يستقبل 
م���ن مراحل  ال���ط���الب  م���ئ���ات  س���ن���وي���ًا 
التعليم العام من داخل مدينة الرياض 
وخ��ارج��ه��ا ب��اإلض��اف��ة إل��ى ال��ع��دي��د من 
ال����زوار وال��ب��اح��ث��ني م��ن داخ���ل اململكة 

وخارجها.
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الذاكرة البصرية لكلية العلوم
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د.صالح السدراني عميد الكلية عام )1410ه�(          أحد املعامل التعليمية في الكلية عام )1408ه�(
 في زيارة للمجهر اإللكتروني
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األرقام لغًة سحريًة وامناطًا ال يسبر 
أغوارها إال من فهمها وأحبها،إقرأ أي 
أي  أو  جريدة  مجلةأو  أي  في  مقالة 
وسيلة إعالميه عن أي موضوع ولنقل 
الوافدين  واملعتمرين  احل��ج��اج  ع��ن 
كرونا،اقرءها  أزم���ة  بعد  ب��الدن��ا  ال��ى 
رسوم  أو  احصائيات  أي  ب���دون  وه��ي 

بيانية معبرة، ثم ُعد لقراءتها ثانية 
وداللتها  ب��اإلح��ص��ائ��ي��ات  مصحوبة 
الفرق،  وانظر  عنها  املعبرة  والرسوم 
اتخاذ  الفرق في  الفرق فكَرا وداللة، 
رأي أو في اص��دار ق��رار لتعلم جمال 

اإلحصاء وسحره.
إن أهمية ومالءمة علم اإلحصاء مع 

مزايا املجال املتطور لعلوم البياناتال 
يزال يناقش في األوساط األكادميية 
البيانات  علماء  والصناعية،فبعض 
ضرورًيا  ليس  اإلح��ص��اء  ب��أن  يجادل 
يقدم  اإلح��ص��اء  ألن  البيانات  لعلوم 
البيانات  وع��ل��وم  بسيطة  تفسيرات 
وتفسيراتها،فهل  ال��ن��ت��ائ��ج  ي��س��ل��م 
وعلم  االحصاء  علم  بني  فرق  هناك 

البيانات؟
ل��ن��ب��دء ب��ت��ع��ري��ف م��ب��س��ط ع���ن علم 
يهتّم  ال����ذي  وه��وال��ع��ل��م  اإلح���ص���اء 
بجمع البيانات، وتنظيمها، وترتيبها، 
دقيقة  علمية  ب��أس��ال��ي��ب  وحتليلها 
البيانات  من  املزيد  لنا  تعطي  والتي 
وامل���ع���ل���وم���ات ال��ت��ف��ص��ي��ل��ي��ة ف����ي كل 
امل���ج���االت ب��أس��ل��وب ي��خ��دم أغ���راض 
االقتصادية  وال��ت��ن��م��ي��ة  التخطيط 
ل��ل��ب��الد م���ن خ����الل االع���ت���م���اد على 
ال��ن��ظ��ري��ات اإلح��ص��ائ��ي��ة ف��ي حتليل 
ال��ت��غ��ي��رات وت��ف��س��ي��ر ال��ع��الق��ات بني 
يعد  فلم  أسبابها،  وإيضاح  املتغيرات 
دور اإلحصاء قاصر على تعداد السكان 
بل  االق��ت��ص��ادي فحسب  ال��ت��ع��داد  أو 
خاصة  إحصاءات  اآلن  يوجد  أصبح 
مالية  وإح��ص��اءات  العاملة  بالقوى 
في  يساعد  مم��ا  ذل��ك  وغير  ونقدية 
اتخاذ القرارات الضرورية واألساسية 

في عملية التقدم والتطور.
البيانات  ناحية أخرى فإن علم  ومن 
ه���و ع��ل��م م��ت��ع��دد ي��ج��م��ع ع����دد من 

علم اإلحصاء وعلم 
البيانات، تكامل ام اختالف؟

د. يسرى عبد اللطيف طاشكندي
رئيسة قسم اإلحصاء وبحوث العمليات بجامعة امللك سعود
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التعامل  خ��الل��ه  ي��ت��م  ال��ت��خ��ص��ص��ات، 
البيانات  م���ن  ض��خ��م��ة  ك��م��ي��ات  م���ع 
استخلصها  ي��ت��م  وال��ت��ي  وامل��ع��ل��وم��ات 
باستخدام  م��خ��ت��ل��ف��ة  م���ص���ادر  م���ن 
اخلوارزميات واألساليب واألنظمة كل 
ذلك الستخالص املعرفة وال��رؤى من 
على  املستخدمني  ملساعدة  البيانات 
يعتمد  وتطويرها،فهو  النتائج  توقع 
والذي  البيانات للتحليل،  إعداد  على 
ثم  وم��ن  والتجميع  التنقية  يشمل 
العلمية  باألساليب  البيانات  معاجلة 
وتوظيف استخدام الذكاء االصطناعي 
القيمة  واستخراج  البيانات  لتحليل 

ِمن البيانات للتطبيق.
البيانات يبرز  ومن هنا جند بأن علم 
البيانات، بينما  ويتميز دوره مع وفرة 
ي��ظ��ه��ر دور ع��ل��م اإلح���ص���اء م���ع شح 
أن  حيث  امل��ع��ل��وم��ات،  ون���درة  البيانات 

النظريات والقرارات الطبية  عدد من 
أساسي  بشكل  تعتمد  واالق��ت��ص��ادي��ة 
ونظريات  اإلح��ص��ائ��ي  التحليل  على 
إقرار  املثال  سبيل  على  القرار،  اتخاذ 
يعتمد   )19 )كوفيد  لوباء  اللقاحات 
في  اإلح��ص��اءات  على  أس��اس��ي  بشكل 
إلى  احلاجة  دون  البيانات،  ن��درة  ظل 

العودة لعلم البيانات.
م��ن املهم االع��ت��راف ب��أن احل���دود بني 
مجاالت اإلحصاء وعلوم البيانات غير 
واضحة وليس من السهل ترسيمها، ففي 
بعض احلاالت ال ميكن متييز املجالني 
عن بعضهما البعض، على سبيل املثال 
البيانات  علماء  يتقن  أن  املتوقع  من 
والتحليالت  اآلل��ي  والتعلم  اإلحصاء 
يجب  أنفسهم  اإلح��ص��ائ��ي��ني  أن  ك��م��ا 
البيانات للتقدم  أن يتعاملوا مع علم 
وم��واك��ب��ة ال��ع��ص��ر،وه��ن��اك م��ا ه��و أكثر 

البيانات من اإلحصاء وحده  في علم 
والعكس صحيح )حيث توجد مشاكل 
علم  على  اإلح��ص��اء  تطبيق  تتطلب 

البيانات(.
وعليه،ميكننا القول إن علم اإلحصاء 
البيانات  ميّكن ويضع األس��اس  لعلم 
موثوقيته  إل����ى  وي��ض��ي��ف  وي���دع���م���ه 
ي����دع����م علم  ب��ي��ن��م��ا  وص���الح���ي���ت���ه، 
ال���ب���ي���ان���ات ت��ط��ب��ي��ق اإلح����ص����اء على 
دمجها  خالل  من  الضخمة  البيانات 
االصطناعي،  وال��ذك��اء  للتكنولوجيا 
علوم  ف��ي  العاملني  يتقبل  أن  يجب 
وأه��م��ي��ة علوم  ال��ب��ي��ان��ات م��س��اه��م��ة 
اإلحصائيني  على  وي��ج��ب  اإلح��ص��اء 
اإلمكانات  ان  تواضع  بكل  االع��ت��راف 
اجل����دي����دة مم��ك��ن��ة م����ن خ�����الل علم 
البيانات ودعم هذا املجال من الدراسة 

بنظرياتها واخلبرة العملية.
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الرؤية:

تحقيق ريادة إبداعية وطنية وإقليمية ودولية متميزة في مجال 
المعرفي  االقتصاد  دعــم  في  تسهم  المتقدمة  المواد  أبحاث 

بالمملكة العربية السعودية.

الرسالة:

توفير بيئة بحثية مناسبة تسهم في تشجيع البحوث والدراسات 
توطين  ودعــم  المتقدمة  المواد  مجال  في  الجادة  التطبيقية 
والدولية  وا�قليمية  المحلية  لكفاءات  استقطابا  مع  التقنية، 

المرتبطة بهذا المجال.

ا�هداف:

المواد  مــجــال  فــي  التقنية  توطين  ودعـــم  ــحــاث  ا�ب إجـــراء  ١ .
المتقدمة.

الوطنية  ا�بحاث  ومراكز  الجامعات  مع  العلمي  التعاون  ٢ .
والدراسات  ا�بحاث  مجال  في  والعالمية  ا�قليمية  والهيئات 

التطبيقية ذات العالقة.
لدعم  المتقدمة  الــمــواد  مجال  في  البحوث  نتاج  تطبيق  ٣ .

الصناعة الوطنية وزيادة التنافسية العالمية.
بناء كوادر وطنية من الباحثين تسهم في االقتصاد المعرفي  ٤ .

في مجال علوم المواد.
التدريبية  ـــدورات  وال العلمية  والــنــدوات  العمل  ورش  عقد  ٥ .

للباحثين والمتخصصين.
العليا في مجال علوم  للدراسات  تقديم مشاريع متميزة  6 . 

المواد.

Vision:
Achieve a creative leadership at national, regional and 
international levels for excellence in advanced materials 
researches; contribute to support the knowledge economy 
in the Kingdom of Saudi Arabia.

Mission:
Provide an appropriate research environment which 
contributes to promote research and applied studies in 
the field of advanced materials and technology transfer, 
with attraction of local, regional, and international talents 
in this field.

Goals:
Carrying out researches and support technology 1. 
transfer in the field of advanced materials.
Scientific cooperation with universities, national 2. 
research centers, regional and international 
organizations interested in research and applied 
studies in the related fields.
Application of the research results in the field of 3. 
advanced materials to support national industry and 
increase international competitiveness.
Building national capacities of researchers able to 4. 
contribute to the knowledge economy in the field of 
materials science.
Organization of workshops, seminars and training 5. 
courses for researchers and specialists.
Providing excellent projects for graduate studies in 6. 
the field of materials science.

Chemistry Department, College of Science, King Saud University
P.O.Box 2455 Riyadh 11451, Saudi Arabia, Tel. + 966 1 4675999  Fax: +966 11 4675989,E-mail: zaothman@ksu.edu.sa

Advanced Materials Research Chair

كرسي أبحاث المواد المتقدمة

إحدى ورش العمل في استخدام ا�جهزة التحليلية في 
دراسة  وتحليل المياه

دورة تدريبية على جهاز UPLC، تحت إشراف كال من سعادة 
أ.د. زيد العثمان، وسعادة أ.د. أحمد ياسين.

هذا الكتاب املتميز هو كتاب متميز في موضوعة 
ما  عماد  هو  ال��ذي  وإحاطته  وشموليته  وعمقه 
مييز هذا العصر الذي نعيش فيه، لقد استطاع 
املؤلف أن يقرب مواضيع هذا الكتاب للقارئ وذلك 
العلم.  دقة  في  يفرط  ال  إشراقًا  مشرق  بأسلوب 
اإلبحار  منها  مب��وض��وع��ات  الكتاب  تطرق  حيث 
واملنظومة  الفسيح،  الكون  وه��ذا  التخوم،  ح��ول 
 ،« ال��س��وداء  الثقوب   « ال��رع��ب  ونقطة  الشمسية، 
ذلك  وااللكترون  الكبير،  البناء  في  أول��ى  ووح��دة 

الكائن العجيب، والطبيعة تسفر عن وجه جديد، 
والنظرية النسبية، والصلة بني العلم والفلسفة، 
الديني  الفكر  ف��ي  الطبيعية  ال��ق��وان��ني  وت��أث��ي��ر 
الغرب،  في  واالجتماعي  واالقتصادي  والسياسي 
والتقدم  والثبات،  التغير  بني  العلمية  واملقوالت 

التقني لقد عرفنا ما له فهل عرفنا ما عليه. 
كتب مقدمة هذا الكتاب الدكتور محجوب عبيد 
طه أستاذ الفيزياء النظرية بكلية العلوم جامعة 

امللك سعود.

وقفات مع الكتب

ي��ت��ح��دث امل���ؤل���ف ف���ي ه���ذا ال��ك��ت��اب ع���ن تاريخ 
الكتاب  ويتناول  املسلمني  عند  الكونية  العلوم 
والسنة  الكتاب  أثر  منها  املواضيع  من  العديد 
في االقبال على العلم وتطوره مستشهدًا بعدد 
عن  وتتحدث  تشير  التي  القرآنية  اآلي���ات  م��ن 
علم الطبيعة وإجنازات املسلمني في علم األرض 
علم  أو  الفلك  وعلم  واجلغرافيا  )اجليولوجيا( 
الهيئة واحلديث عن مشاهير علماء الفلك. ثم 
ينتقل املؤلف لعلوم الرياضيات ويذكر فيها علم 
احلساب وإجنازات املسلمني في احلساب وغيرها 
علم  فيه من  ج��اء  ومم��ا  الفيزياء  علم  ويعرض 

علماء  أشهر  عن  واحلديث  والبصريات  احليل 
الفيزياء. ثم يذكر الكتاب علم الكيمياء وأيضا 
علم  ثم  الكيمياء  علماء  مشاهير  عن  احلديث 
ثم  الصيدلة  في  املسلمني  وإجن���ازات  الصيدلة 
ينتقل لعلم الطب وإجنازات املسلمني في مجال 
طب  في  واالب��ت��ك��ارات  والكتب  واملؤلفات  الطب 
باملرضى  والعناية  واجلراحة  والتشريح  العيون 
وغيرها من املواضيع. في نهاية الكتاب قام املؤلف 
بنشر مجموعة من الصور الكونية املكتشفة عند 
وصورة  األرض،  جميع  ص��ورة  ومنها  املسلمني 

الدب األكبر ، وصورة الفرس األعظم. 

كتاب ممتع تثقيفي علمي حيث تناول املؤلف 
لعلم  وت��ع��ري��ف��ا  ال��ك��ي��م��ي��اء  ملصطلح  ت��أص��ي��ال 
الكيمياء واقسامه وفروعه ثم سرد تاريخ علم 
زمننا  وحتى  األول���ى  العصور  منذ  الكيمياء 
احل��اض��ر، ث��م ت��ن��اول االت��ه��ام��ات واالدع�����اءات 

املوجهة للكيميائيني، ثم تصدى ودافع املؤلف 
عن قبيلة الكيميائيني، ثم ختم الكتاب بنظرة 
عجولة في مستقبل الكيمياء وما يؤمل منها 
مالذا حللول مشاكل آنية ومستقبلية ومدعمًا 

لشعار »الكيمياء حياتنا«.

وقفة مع كتاب
 )هذا الكون ماذا نعرف عنه؟(

وقفة مع كتاب
 )لمحات في تاريخ العلوم الكونية عند المسلمين(

وقفة مع كتاب 
)الكيميائيون المتهم األول(

تأليف األستاذ الدكتور /معتصم إبراهيم خليل

إعداد: سعد بن غضوي الشمري
عضو هيئة حترير مجلة جسور

من تأليف األستاذ الدكتور / عبد الله بن عبد الله حجازي

من تأليف الدكتور /راشد بن عبدالعزيز املبارك )رحمه الله(

وقفات مع الكتب



العدد  الثالث47

الرؤية:

تحقيق ريادة إبداعية وطنية وإقليمية ودولية متميزة في مجال 
المعرفي  االقتصاد  دعــم  في  تسهم  المتقدمة  المواد  أبحاث 

بالمملكة العربية السعودية.

الرسالة:

توفير بيئة بحثية مناسبة تسهم في تشجيع البحوث والدراسات 
توطين  ودعــم  المتقدمة  المواد  مجال  في  الجادة  التطبيقية 
والدولية  وا�قليمية  المحلية  لكفاءات  استقطابا  مع  التقنية، 

المرتبطة بهذا المجال.

ا�هداف:

المواد  مــجــال  فــي  التقنية  توطين  ودعـــم  ــحــاث  ا�ب إجـــراء  ١ .
المتقدمة.

الوطنية  ا�بحاث  ومراكز  الجامعات  مع  العلمي  التعاون  ٢ .
والدراسات  ا�بحاث  مجال  في  والعالمية  ا�قليمية  والهيئات 

التطبيقية ذات العالقة.
لدعم  المتقدمة  الــمــواد  مجال  في  البحوث  نتاج  تطبيق  ٣ .

الصناعة الوطنية وزيادة التنافسية العالمية.
بناء كوادر وطنية من الباحثين تسهم في االقتصاد المعرفي  ٤ .

في مجال علوم المواد.
التدريبية  ـــدورات  وال العلمية  والــنــدوات  العمل  ورش  عقد  ٥ .

للباحثين والمتخصصين.
العليا في مجال علوم  للدراسات  تقديم مشاريع متميزة  6 . 

المواد.

Vision:
Achieve a creative leadership at national, regional and 
international levels for excellence in advanced materials 
researches; contribute to support the knowledge economy 
in the Kingdom of Saudi Arabia.

Mission:
Provide an appropriate research environment which 
contributes to promote research and applied studies in 
the field of advanced materials and technology transfer, 
with attraction of local, regional, and international talents 
in this field.

Goals:
Carrying out researches and support technology 1. 
transfer in the field of advanced materials.
Scientific cooperation with universities, national 2. 
research centers, regional and international 
organizations interested in research and applied 
studies in the related fields.
Application of the research results in the field of 3. 
advanced materials to support national industry and 
increase international competitiveness.
Building national capacities of researchers able to 4. 
contribute to the knowledge economy in the field of 
materials science.
Organization of workshops, seminars and training 5. 
courses for researchers and specialists.
Providing excellent projects for graduate studies in 6. 
the field of materials science.

Chemistry Department, College of Science, King Saud University
P.O.Box 2455 Riyadh 11451, Saudi Arabia, Tel. + 966 1 4675999  Fax: +966 11 4675989,E-mail: zaothman@ksu.edu.sa

Advanced Materials Research Chair

كرسي أبحاث المواد المتقدمة

إحدى ورش العمل في استخدام ا�جهزة التحليلية في 
دراسة  وتحليل المياه

دورة تدريبية على جهاز UPLC، تحت إشراف كال من سعادة 
أ.د. زيد العثمان، وسعادة أ.د. أحمد ياسين.



48

مراكزمجلة جسور


