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ا�ثنين  ا�ربعاء الث�ثاء ا��ميس ا��معة السبت ا�حد

 ي سنة 1962 ولدت عالمة 
البرمجة والمعلوماتية 

أليكسيا ماسالين. كانت 
رائدة � مفهوم التحسين 

الفائق، وهي عملية البحث 
التلقائي عن أفضل تسلسل 
�رموز �تخلص من العقد. 

ي سنة 1822 ولد عالم 
الفيزياء والرياضيات 

رودولف ك�وسيوس . وقد 
أسهم � ��ديد ا�فكار 
ا�ساسية �قانون الثاني 

لديناميكا ا��ركة  وأدخل 
مفهوم ا�نتروبيا أو القصور 

ا��راري.  

ي سنة 2013 توفيت عالمة 
الكيمياء ا��يوية ماريان 
كرونبارغ. وكانت قد 

اكتشفت بوليميراز ا��مض 
النووي الريبوزي ( بالتعاون مع 
سيفيرو أوتشوا) ليصبح هذا 

ا�كتشاف نقطة محورية � 
تقدم علم الوراثة.  

ي سنة 1339 ولد مؤسس 
المارستان النازاري محمد 
ا��امس � قرطبة . هذه 
المصحة كانت تستقبل 

المرضى الفقراء وكان يُدرس 
بها الطب ا�ندلسي ويسن به 
دستور ا�دوية واستعما�تها.  

ي سنة 2018 توفيت عالمة 
البحار وا��يوانات أرمونيا س. 
ألونصو . شاركت � تـأليف 

كتاب مرجعي لدراسة 
ا�سماك � المياه الداخلية 

� ا�رجنتين بعنوان " ا�سماك 
� المياه ا�رجنتينية العذبة".  

ي سنة 1795 ولد عالم 
الكيمياء أنسالمي بايين. عُرف 

أساسا باكتشافه �ول أنزيم 
وبــمؤلفاته عن السيليلوز 

والورق.    

ي سنة 1539 ولد عالم 
المعجمي والكاتب 

سيبسيتيان دي كوفروبياس. 
نشر كتابه " كنز ا�غة 

ا�سبانية ، تيصورو دي � 
�نغوا  كاستيانا أو إسبانيو�" 

ليكون أول قاموس أحادي 
�غة أوربية مبتذلـة.   

ي سنة 1917 ولدت عالمة 
الكيمياء وأخصائية الغدد 

الصماء سيلفيا أغناس صوفيا 
تايت بالتعاون مع جايمس 

فرانسيس تايت اكتشفت 
هرمون ألدوستيرونا الذي 

يؤثر على الصوديوم 
والبوتاسيوم ويساعد على 

تنظيم  الضغط الدم.   

ي سنة 1858 ولدت عالمة 
النباتات إليزابيث غارترودي 
بريتون. ساهمت � التعريف 

بعلم النباتات ال�وعائية، وهو 
فرع من علم النباتات يدرس 

الطحالب وا��زازيات 
الكبدية والقرنية.   

ي سنة 1916 ولد عالم 
الكيمياء ا��يوية كارل 

بارستروم، الذي حصل على 
جائزة نوبل � علم وظائف 
ا�حياء بالتعاون مع بانغت 

صامويلصزن وجون روبيرت 
فاني، حيث اكتشفوا 

البروستاغلوندين أو ما يعرف 
بمستقلبات حمض 

ا�راكيدونيك با�ضافة إلى 
مواد بيولوجية  أخرى فعالة.   

ي سنة 1787 اكتشف ويليام 
هيرشال  قمري أرانوس تيتانيا 

وأوبيرون   

ي سنة 1934 ولدت عالمة 
الصيدلة ماريا إيليسا 

ألفاريس أوبايا. وهي 
صيد�نية متواضعة �  آريا 
(�نثاروتي) قامت بالتحاليل 

ا�ولى التي تم بفضلها  
كشف الغطاء عن " حالة 

التسمم بالميثانول" .  

ي سنة 915 ولد ا��ليفة 
ا��كم الثاني. رّوج �علوم 

وأسس مكتبة أصبحت 
مركزا هاما �ترجمة ونشر 

الكُتب ومعارف العصور 
القديمة اليونانية وال�تينية 

� ا�ندلس.     

ي سنة 1937 ولدت عالمة 
البحار أنا شابمان . كانت أول 

امـرأة  تقود  بعثة علمية � 
القارة الشمالية وقد سميت 

��يرة � هذه المنطقة 
باسمها تكريما ��هودها.    

ي سنة 1918 ولدت عالمة 
الفيزياء والرياضيات تشاي� 

تيني. أجرت أ��اث عن 
ا��سيمات البلورية وميكانيا 

الـموجات وحركية 
الكهرباء الكمومية 

وا�شعاع الكوني ونظرية 
الميزون.    
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ي سنة 1918 ولدت عالمة 
الفيزياء إنغا ــــ هجالمارس. 
كانت أحدى الرائدات � 

تطبيق مـيكانيكا الكـم ��ل 
المشاكل � الكيمياء 

النظرية.     

ي سنة 1706 ولد العالم 
والسياسي بيجامين فراكلين. 
خصص أ��اثه أساسا لدراسة 
الظواهر الكهربائية. وكان 

من أهم اختراعاته " مانعة 
الصواِعق" .      

ي سنة 2007 أصبحت ماريا 
تيريسا بورتوغال أول امـرأة 

على رأس ا�كاديمية 
الملكية ا�سبانية . درست 
مستقب�ت النوكليوتيدات 

وتـأثيرها على ا�مراض 
التنكسية العصبية.        

ي سنة 1963 ولد ألفريدو 
كوريل، باحث � مجال 

المناعة الوراثية والتوافق 
النسيجي. وقد تم تكريمه 

�سهاماته الكبيرة � النشر 
وا�بتكار التعليمي والذي 

ربطه بمشروعه  � مجال علم 
المناعة.         

ي سنة 2000 تم افتتاح مركز  
أ��اث أمراض السرطان ( 
وهو مركز  مشترك  بين 

جامعة س�منكا ومركز  
CSIC) يعمل على تطوير 

ا���اث � مجال علم ا�حياء 
ا��زيئية والمتحولة 

والسريرية.          

ي سنة 1912 ولد عالم  ا�حياء 
والكيمياء كونراد بلوك. 

اكتشف كيف يقوم جسم 
ا�نسان بصنع الكوليسترول.          

ي سنة 1945 ولدت  عالمة 
ا�رض وا��غرافيا كاريداد 

ثاثو كاردينيا. كّرس أ��اثه 
العلمية لعلم ا�رض والبنية 

ا��يولوجية الساحلية 
والرباعية والبليوسينية.           

ي سنة 1995 ولدت سارة 
وحيدي. أسست  تطبيق " 

احتساب" وهو تطبيق 
تعاوني  يُبلغ عن  الهجومات 
والتفجيرات و ا��صار الذي 

��دث � أفغانستان مما 
يمكن السكان هناك من 

حماية أنفسهم.      

ي سنة 1957 تم استخدام 
ناظمة قلبية اصطناعية �ول 

مرة. وهو عبارة عن جهاز 
خارجي يتم وصله بالقلب. تم 
اكتشاف هذا ا��هاز على يد 

والتون ليليهاي وفريقه من 
جامعة مينيسوطا.      

ي سنة 1869 ولدت عالمة 
الرياضيات صوفيا 

أليكساندروفا 
جانوفسكاجا. عملت � 

الفلسفة والمنطق وتار�� 
الرياضيات. كتبت عن 

هندسة رينيه ديكارت 
والرياضيات المصرية 

ومفارقات زينون إي�.       

ي سنة 1904 ولد ت عالمة 
الفيزياء بارتا كارليك. من 

أبرز إسهاماتها اكتشاف أنّ  
إنتاج ا�ستاتين  يعتمد على 

عمليات  ا�ضمح�ل 
الطبيعي.       

ي سنة 1900 ولد عالم الوراثة 
تيوديسوس دوبزانسكي. 

وهو أحد المروجين 
�داروينية ا��ديثة ونظرية 
التطور التركيبية . من أهم 

تصر��اته نذكر: " � شيء 
لديه معنى � علم ا�حياء إن 

لم يؤسس على مبدأ التطور".        

ي سنة 1823 تو� عالم 
المناعة إدوارد جينر. يعود 
الفضل له � اكتشاف أول 

لقاح � التار�� لمكافحة  
مرض ا��دري بالتحديد.         

ي سنة 1972 بدأ  صنع 
ماغنافوكس أوديسي، أول 

وحدة ��كم �لعاب الفيديو  
التار�� والتي تم تطويرها على 
يد رالف بايد، الذي لقب فيما 

بعد با�ب الروحي �لعاب 
الفيديو.          

ي سنة 1903 ولدت عالمة 
البلورات كاثليمن 

لونصدالي. أسس بنية البنزين 
باستخدام طريقة حيود 

ا�شعة السينية أكس (1929) 
وسداسي كلور البنزين 
باستخدام تقنية فوريه 

الطيفية.        

ي سنة 1886 تقدم المهندس 
والمخترع ا�لماني كارل بينز 

بــطلب براءة اختراع �ول 
سيارة � التار�� تمشي 

بالبنزين. وكانت عربة ��توي 
على ث�ث عج�ت �زالت 

تعرض ا�ن � المتحف 
ا�ألماني � ميونيخ.            

حدث الشهر 

السنة الدولية �علوم ا�ساسية �تنمية المستدامة 
أصدرت ا��معية العامة ل�مم المتحدة قرارا جعلت بموجبه سنة 2022 سنة عالمية �علوم ا�ساسية 

�تنمية المستدامة، حيث تقوم جمعيات دولية من مختلف أ��اء العالم على مدار هذه السنة بداية من 
يناير وحتى شهر يونيو بنشاطات تسعى من خ�لها إلى تسليط الضوء على أهمية العلوم ا�ساسية. 

والهدف من كل هذا يتمثل � التوعية والتحسيس بضرورة البحث ا�ساسي والتعاون العلمي من أجل 
التنمية المتوازنة والمستدامة والشاملة. 

https://www.iybssd2022.org/es/inicio/

https://www.iybssd2022.org/es/inicio/


ي سنة 1866 ولدت الممرضة 
أغدا مايارسون. كانت رائدة 
� مجالها وناشطة لتحسين 
التكوين والراتب وظروف 

العمل � مجال التمريض. 

ي سنة 1854 ولدت الطبيبة 
أليتا هينرات جاكوبس. 

كانت رائدة �  مجال تنظيم 
ا�سرة. � سنة 1881 قامت 

بأول دراسة منهجية لمنع 
ا��مل. 

ي سنة 1918 ولدت عالمة 
الوراثة روث ساجار. كانت 

رائدة � مجال علم الوراثة 
السيتوب�زومية . اكتشفت 

أيضا ا�نتقال ال�كروموزمي  
�صفات الوراثية ا��ينية.  

ي سنة 1961 تم تصنيع  
ا�ورنسيوم �ول مرة على يد 

فريق من الباحثين � علم 
الفيزياء النووية � المختبر 

الوطني �ورنس بارك�ي 
بالو�يات المتحدة 

ا�مريكية.  

ي سنة 1923 ولدت عالمة 
الرياضيات الهاوية مارجوي 

رايس. طورت نظاما تدوينيا 
لدراسة المضلعات 

واكتشفت فسيفساء 
خماسية جديدة.  

ي سنة 1905 ولدت عالمة 
الرياضيات روزا بيتر وهي 

مؤلفة كتاب " ا�عب 
بال�نهاية: رح�ت 

واستكشافات رياضية" وقد 
تمت ترجمة هذا الكتاب إلى 

أكثر من 15 لغة.  

ي سنة 1201 ولد ناصر الدين 
التوسي. يعتبر أول عالم 

رياضيات يصنف علم 
المثلثات كتخصص مستقل 

عن علم الرياضيات البحتة.   

ي سنة 1886 اكتشف عالم 
الكيمياء كليمونس وينك�ر  

ا��يرمانوم . قام بعزله 
و��ديد هويته باستخدام 
معدن ا�رجورديت ا��ام 

الموجود � منجم 
هيملسفورت �ــفضة � 

ألمانيا. 

ي سنة 1880 بينما كان  
توماس إيديسون  ��اول أن 

يكتشف سبب ��طم خيوط 
مصابيحه المتوهجة و�حظ 

ا�نبعاث ا��راري وتدفق 
ا��سيمات المشحونة  . 

ي سنة 1918 ولدت  عالمة 
ا��ليد مويرا دونبار . كانت 

أول امرأة قامت بأ��اث 
علمية � بواخر كندية  

كاسرة �جليد . 

ي سنة 1505 تمت طباعة اول 
قاموس عربي إسباني على يد 

بيدرو دي ألكا�. كان أول 
كتاب مطبوع ��روف عربية 

ويعتبر أساسا لمعرفة 
ا�هجات ا�ندلسية بشكل 

دقيق. 

ي سنة 2005 تم اكتشاف أول 
نهر  حليب � القمر بكهف 

� وادي أيثارنا ( 
جيبوثكواس). هذه المادة 
البيضاء والكريمية تتكون 

من الكوارتزيت، ولها 
خصائص صيد�نية و��ميلية.  

ي سنة 1943 ولدت محللة 
المعلومات فاليري توماس. 

اخترعت ما يعرف ب" ا�رسال 
الوهمي"  وهو الذي يعيد 

إنتاج الصور عن بعد 
باستخدام مرايا مكافئة وتم 

تكييفه �جراحة والسينما 
الث�ثية ا�بعاد.  

ي سنة 1874 ولد 
المستكشف إيرنست 

شاكلتون. حاول أن يعبر 
القارة القطبية عن طريق 

سفينة أنديورانس. وعلى 
الرغم من غرق السفينة فقد 
استطاع طاقمها من النجاة 

بعد أن استعانوا بقوارب 
النجاة حيث قطعوا 1500 

كلم � البحر.  

� سنة 1840 ولد عالم 
الكيمياء وا��يولوجيا بار 
تيودور كليفي. اكتشف 

عنصري الهولميوم  
والثوليوم. توصل أيضا إلى أن 

الديديميو هو � ا��قيقة 
مز�� من النيوديوم 

والبراسيديوم.   

ي سنة 1921 ولدت عالمة 
البرمجة كاثلين ماكونلتي 

أنتونيلي. واحدة من 
المبرمجين الستة ا�صليين 

�كمبيوتر الرقمي 
ا�لكتروني المتعدد ا�غراض  

 ENIAC إنياك

ي سنة 1957 ولدت داينا 
شافيانو أحدى أهم كاتبات 

علم ا��يال � أمريكا 
ال�تينية. نشرت العديد من 

الكتب منها  " ا��فرة المائية 
�ديناصورات" أو " خرافات 

جّدة فضائية".  

ي سنة 2005 كشف فريق من 
الباحثين ا�رجنتينيين عن 

اكتشافهم �ول موقع به 
بيض الديناصورات  ��توي 

على أجنة وقد تم هذا 
ا�كتشاف � باتاغونيا. 

ي سنة 1922 ولدت  عالمة 
ا��فريات الهاوية جوهان 

ويفن. قامت باكتشاف 
عظام التيتانصور  وعظام 
وحشي ا�رجل والتيروصور  
وا�نكيلوصور  أو العظاءة 

الملتحمة والموزاصور  و 
والبلصورات وغيرها من أنواع 

العظاءات الوحشية. 
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ي سنة 1923 ولدت عالمة 
الكيمياء والمخترعة هيلين 

موراي فري، التي قامت رفقة 
زوجها  ألفــــريد  بتطوير 

أولى شرائط غمس �قراءة 
�ستخدامها � الفحوص 

التشخيصية.    

ي سنة 1924 ولدت عالمة 
ا��وسبة والمعلوماتية ثيلما 

إيسترين. كانت إحدى 
الرائدات ا�واتي قمن بتطبيق 

تكنولوجيا المعلومات � 
حل المشاكل الصحية و � 

ا���اث  الطبية ا��يوية.    

ي سنة 1884 ولدت عالمة 
الفيزياء أليكسندرا غ�غوليفا 

أركادييفا. قامت بتصميم 
منئشآت ل�شعة السينية 

إكس � موسكو لرصد بقايا 
معادن ورصاص لدى 

المصابين � ا��رب. وقامت 
فيما بعد بإعادة استخدامها 

لمساعدة � عمليات التوليد.    

ي سنة 1886 حصل عالم 
الكيمياء والمخترع شارلز 

مارتين هال على العينات 
ا�ولى من ا�لـومنيوم عن 

طريق استخدام عملية 
التحليل الكهربائي لفصل 

المعدن عن خامته.    

ي سنة 1907 ولدت عالمة 
الطبيعة مارجوري دوريس 

كورتني �تيمير . � سنة 
1938 اكتشفت سمكة 

شوكية حية، وهي عبارة عن 
أسماك انقرضت منذ 65 

مليون سنة.    

ي سنة 1945 توفيت الطبيبة 
سارة جوزيفين بايكر. كانت 

رائدة � عملها واستطاعت 
أن تقلص عدد الوفيات بين 

ا�طفال وساهمت � 
استفادة ا�شخاص العاجزين 

عن تغطية مصاريفهم 
الصحية من العناية الصحية 

العمومية.     

ي سنة 1837 توماس 
دافينبورت سّجل  أول براءة 

اختراع �ول محرك كهربائي 
� العالم. هذا المحرك كان 

يعمل  باستخدام بطارية 
فولتا.     

ي سنة 1909 أقيمت أول ��ربة 
عرض سينمائي با�لـوان، 

أطلق عليه اسم 
كينيماكولور  وكان ذلك 
بالقصر المسارح � لندن.     

ي سنة 1946 ولدت عالمة 
الوراثة ميري كلير كينغ. 

اكتشفت جينات BRCA 1 و 
BRCA 2 وهي ا��ينات 

المسؤولة عن سرطان الثدي 
وطبقت سلسلة من 

ا�حماض النووية لتحديد  
ضحايا انتهاكات حقوق 

ا�نسان.     

حدث الشهر 

مسابقة الـمرأة العالمة، هاي سكور ساينس  
هاي سكور ساينس هو عبارة عن لعبة أسئلة علمية لط�ب المستوى الثانوي. تم تطوير هذه ا�عبة على يد 

معهد علم النانو والمواد بأراغون ومعهد التصنيع الكيميائي والتحفيز المتجانس. هذين المعهدين 
ينظمان مسابقات من هذا النوع � أراغون على المستوى الوطني. خ�ل شهر فبراير تدور فعاليات مسابقة 

المرأة العالمة وهي عبارة عن ألعاب متنوعة تتمحور حول المـرأة والعلوم.

http://www.hiscorescience.org/quimmat/concurso.do
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ي سنة 1896 اكتشف عالم 
الفيزياء هنري بيكريل  

صدفة النشاط ا�شعاعي 
الطبيعي عندما وضع أم�ح 

ا�ورانيوم على لوحة  
فوتوغرافية. 

ي سنة 1998 تو� المصمم 
الصناعي بينجامين بوِدن. 

يعود له  الفضل � كثير من 
ا�بتكارات � صناعة 

السيارات والدراجات. من 
تصاميمه ا�كثر شهرة 

نذكر  سبيس�ندر الدراجة 
المستقبلية.

ي سنة 2013 بدأ مصفوف 
أتاكاما الميليميتري الكبير 

� العمل وهو أقـوى 
تلسكوب � العالم آنذاك. 

ي سنة 1851 ولدت الطبيبة 
أوجينو جينغو. كانت أول 

امرأة مجازة � الطب تزاول 
الطب الغربي � اليابان.  

ي سنة 1935 ولدت عالمة 
ا��يولوجيا والكيمياء 

بوريفيكاثيون فينول آش ألي، 
درست علم المناِجم 
وجيوكيمياء الطين 

وتطبيقاتها الصناعية  
با�ضافة إلى ا��امات 

المعدنية � رواسب الذهب 
أو النيكل والكروم.

ي سنة 1876 ولد أوتو كارل 
روهم. أول من استخدم 
ا�نزيمات � منظفات 

الم�بس. ا�مر الذي جعلها 
أكثر استدامة �نها قللت 

من استه�ك الطاقة 
والفوسفات � غسل 

الم�بس.  

ي سنة 1915 ولد عالم 
الرياضيات كونيهيكو 

كودايرا. عرف بإسهاماته � 
الهندسة ا��برية وا�صناف 
المعقدة. حصل على وسام 

فيلدز  � سنة 1954 ونال 
جائزة وولف سنة 1984. 

ي سنة 1369 تو� الطبيب 
والشاعر والفيلسوف 

ا�ندلسي ابن ا��طيب. كان 
رائدا � طرحه لفرضية 

العدوى بالكائنات الدقيقة 
وأهمية العزل � مواجهة 

ا�وبئة.  

� سنة 1826 ولدت ماتيلدا 
جوسلين غا�� وهي ناشطة 

طالبت ��ق المـرأة � 
التصويت. مؤّرخة العلم دابليو 
روسيتر صاغت  مصطلح " أثر 

ماتيدا" تكريما لماتيدا غا�� 
لتصف من  خ�له ا�جحاف 

الذي تعاني منه العالمات 
وعدم التقدير  ��هودهن  

وإسهاماتهن.  

ي سنة 1868 ولدت عالمة 
الرياضيات غريس غيشوم. 

كانت  أما لستة أطفال 
وألفت العديد من الكتب عن 

تعليم ا�طفال بالتعاون مع 
زوجها ويليام يونغ.  

ي سنة 1849 ولدت عالمة 
ا��يوانات وا�سماك كورنيا 

ماريا ك�ب. كانت أول 
امرأة � الو�يات المتحدة 

ا�مريكية ��صل على 
الدكتوراه � ا�حياء 

و��صصت � ا��ياة البحرية.  

ي سنة 1922 ولدت عالمة 
الرياضيات أولغا 

أليكسندروفا �يديثينسكايا 
. عُرفت بأ��اثهاحول 

المعاد�ت التفاضلية ا��زئية 
( خصوصا المعادلة  19 

لهيلبرت) و� حركية 
السوائل.  

ي سنة 1923 منحت ا��امعة 
المركزية بمدريد ( 

المعروفة حاليا ��امعة 
كومبلوتانسي) الدكتوراه 

الشرفية لعالم الفيزياء ألبرت 
إنشتاين.   

ي سنة 1787 ولدت عالمة 
النباتات وا��فريات جوزيفين 

إيتال كابليك. اكتشفت 
العديد من ا�نواع ا��ديدة 

مثل ا�سماك ا�حفورية 
وث�ثيات الفصوص.   

ي سنة 1947 ولد عازف 
القيثار والمهندس توم 

سكولس. أسس شركته 
ا��اصة �تصميم وصنع 

المنتجات التكنولوجية مثل 
المخفف باور سووك أو 

مكبر ات الصوت  روكمان .  

ي سنة 1932 ولدت عالمة 
الفيروسات إيفـون بار. 

اكتشفت فيروس أيبشتاين 
بار رفقة عالم ا��فريات 

ميشال أنتوني أيبشتاين. هذا 
الفيروس هو السبب الرئيسي 

� ا�صابة ا��ادة بمرض 
فايفر أو ما يعرف كثرة 

الوحيدات العدائية.   

ي سنة 1939 ولدت عالمة 
البرمجة والمقرصنة جود 
ميلون  ( الملقبة بالقديسة 

جود) قام بصياغة مصطلح 
التشفير القوي وتقنيات  تعزيز 

ا��صوصية . حيث جمع بين 
مصطلحي سيبر وبونك ليصبح 

سيبربونك وهو ا�سم الذي 
أطلقه على ا�شخاص الذين 

يدافعون عن ا��صوصية 
الرقمية.  

ي سنة 1895 ولدت مارغريت 
دوروتي فوستر، باحثة � 

مشروع مانهاتن . قامت 
بتطوير تقنيات التحليل 

الكمي ل�ورانيوم والثوريوم 
والطرق ا��ديدة لفصل 

هذين العنصرين. 

ي سنة 1904 ولدت عالمة 
ا��فريات وا�ثار 

وا�نتروبولوجيا بيي وونزونغ. 
عثرت على أول جمجمة 

ل�نسان � بيكين � حفرة 
عميقة على بعد 40 مترا . 
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ي سنة 1879 ولدت عالمة 
الكيمياء مود مانتان. قامت 

رفقة ليونور ميشاليز بتطوير 
ما يعرف ��ركية ميكايليس 

ومانتين وهو النموذج الذي 
يصف سرعة الكثير من 

التفاع�ت ا�نزيمية.   

ي سنة 1875 ولدت طبيبة 
ا�عصاب سيسيل فوغت 

مونيير. ��مل مت�زمة فوغت 
ـــ فـوغت اسمها واسم 
زوجها أوسكار.  هذه 
المت�زمة هي عبارة عن 

اضطراب � الكنغ ��دث 
عند إصابة ا�طفال بالشلل 

الدماغي.    

� سنة 1561 ولد سانتوريو 
سانتوريو وهو طبيب 

إيـطالي وأحد مؤسسي 
الطب التجريبي. طّور 

العديد من الوسائل الفائقة 
الدقة من بينها المقياس 

ا��راري السريري .    

ي سنة 1892 ولد عالم 
الرياضيات ستيفان باناش 

أحد مؤسسي التحليل 
الوظيفي. له إسهامات هامة 

� نظرية المجموعات 
وقياس النظرية وفروع 

الرياضيات ا�خرى.     

ي سنة 1880 ولدت  عالمة 
الكيمياء ا��يوية موريال 

ويلدال. درست التركيبة  
الكيميائية لصبغة الزهور.     

ي سنة 1935 ��صل مهندس 
الطيران فيرخيليو ليرات على 

براءة اختراعه  �ول محرك نّفاث 
شاحن توربيني �تفاعل المستمر، 

وهو أول محرك نّفاث. لم 
يستطع ا�ستمرار � هذا 
المشروع �نه كان من  من 

ا�وائل الذين قتلوا رميا 
بالرصاص عقب  ا�نق�ب 

العسكري الذي وقع سنة 1936.    

ي سنة 2002 ولدت سمية 
فاروقي قائدة الفريق 

ا�فغاني �روبوت وهو ما 
يعرف أيضا بـا��المات 

ا�فغانيات. وكان هذا الفريق 
يطمح إلى النهوض بالثقافة 

� مجتمع عن طريق برنامج 
.STEAM

ي سنة 1940 ولدت أول عالمة 
جيولوجيا المكسيكية ماريا 

فيرناندا كامبا أورانغا 
�تشاتا. أسست المعهد 

المكسيكي �بترول 
ودافعت عن الطابع 

العمومي  غير القابل �تصرف 
�ثروات الباطنية ل�رض.  

ي سنة 2017 استلمت عالمة 
الكيمياء نيفين خشاب جائزة 

اليونيسكو لوريال عن 
إسهاماتها المبتكرة  

واختراعها لمواد مهجنة 
ذكية تهدف إلى توزيع 

الدواء وتطوير تكنولوجيا 
جديدة لم�حظة النشاط 

المضاد ل�كسدة بين ا���يا.   

ي سنة 1884 ولدت عالمة 
الكيمياء والصيد�نية 

تشيكا كورودا. ساهمت � 
تصنيع عقار لع�ج الضغط 

المرتفع مستخلص من مادة 
الكيرسيتين وهو عبارة عن 

صبغة � قشرة البصل.    

ي سنة 1995 تو� جيمس 
كوليمان وهو عالم اجتماع 
أمريكي معروف بصياغة 

نظرية ا�ختيار العقلي التي 
تساعد على فهم السلوكات 

ا�قتصادية وا�جتماعية.     

ي سنة 1516 ولدت عالمة 
الطبيعة كونراد جيسنار. 

يعتبر أبا �بيبليوغرافيا 
العالمية من خ�ل كتابه  

بيبليوتيكا أنيفارسالي، 
المكتبة العالمية. وهي أول 

مجموعة كتبية مطبوعة 
ذات طابع عالمي وعام.      
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"  صاصي المشروع العلمي "   
صاصي العلمي هو عبارة عن "متحول جنسي، دراغ كوين " وهي باحثة علمية تقدمت � مؤتمر بينتال 
ا�وروبي �علوم � المتتدى المفتوح، بدعم من المنحة ا�وروبية " ماري سلودوسكا ــكوري �تفوق 
والمهارات العلمية". تركز صاصي العلوم � فيديوهاتها على ا�قليات التي لم يتم تمثيلها بشكل 

صحيح � المجا�ت العلمية  من هندسة وعلوم ورياضيات وتكنولوجيا. با�ضافة إلى تمثيلها �علوم، 
تسعى صاصي إلى استنكار التمييز بين النساء وا�شخاص من ذوي الميو�ت ا��نسية المختلفة وكل 

المسيئين �فئات ا��نسية المثلية وغيرها بشكل خاص � المجا�ت العلمية.

https://www.agenciasinc.es/Entrevistas/Sassy-Science-la-primera-drag-queen-del-mundo-que-
divulga-ciencia

ا��ريف 

https://www.agenciasinc.es/Entrevistas/Sassy-Science-la-primera-drag-queen-del-mundo-que-divulga-ciencia


ي سنة 1776 ولدت صو� 
جارمين، وهي عالمة 

رياضيات عصامية فرنسية 
ساهمت � وضع نظرية 

ا�رقام كما درست  ما 
يعرف ا�ن ا�رقام ا�ولية 

لصو� جارميان.  

ي سنة 1895 ولدت 
الصيد�نية وعالمة الكيمياء 

أوخينيا بيرايرا رودريغيس. 
أدارت مختبرا لصناعة 

المضادات ا��يوية 
ومستحضرات التجميل 

ومعجون ا�سنان وأول 
منظف سائل � إسبانيا.  

ي سنة 2021 تو� توماس 
بروك عالم ا�حياء الدقيقة 

متخصص � الكائنات 
ا��يوية التي تعيش � درجات 

حرارة عالية. ألف كتاب 
الدروس عن علم ا�حياء 

الدقيقة وهو الكتاب ا�كثر 
استعما� � هذا المجال.   

ي سنة 1887 ولدت عالمة 
الفيزياء هيدويغ كون. عملت 

� مجال  التحديد الكمي 
لشدة الضوء. ساهمت 

أعمالها � تطوير المطيافية  
أو التحليل الطيفي النووي 

وا��زيئي.   

ي سنة 1992 أعلنت مجلة 
الطبيعة " ناتور" عن 

اكتشاف ث�ث جماجم � 
أتابويركا.��در ا�شارة إلى 
طريقة ا��فظ ا�ستثنائية 
�حدى هذه ا��ماجم والتي 
أطلق عليها اسم ميغيلون 

تكريما  �دّراج ميغيل 
إندورين.   

ي سنة 1921 ولدت عالمة 
الرياضيات والمهندسة ميري 
وينستون جاكسون. عملت � 

مركز  نازا ل���اث �نغ�ي 
حيث شغلت مناصب 

مختلفة تراوحت بين العمل 
كحاسبة إلى العمل 

كمهندسة.    

ي سنة 2021 تو� المؤرخ 
والمستشرق بيار غيشار. 

شخصية هامة � تار�� 
العصور الوسطى. ساهم � 

إعادة طرح فعال �سس 
التار�� � ا�ندلس.   

ي سنة 1857 ولدت 
دولورويس أليو رييرا أول 

امرأة حائزة على الدكتوراه 
� الطب إسبانيا.  

ي سنة 1902 تم افتتاح 
المسرح الكهربائي � لوس 

أ��لس. وكان أول سينيما 
عمومية � الو�يات المتحدة.   

ي سنة 1887 ولد بيرناردو 
ألبرت هوساي. حصل على 

جائزة نوبل واكتشف الدور 
الذي تلعبه هرمونات الغدة 

النخامية � تنظيم كمية 
السكر � الدم.   

ي سنة 1935 ولد عالم 
ا��فريات ومؤّرخ الفن 

كريستيان إيوارت. كان باحثا 
� مجال الهندسة ا�ندلسية 

وله إسهامات ودراسات 
بارزة حول مدينة الزهراء 

وا��عفرية � سرقسطة.   

ي سنة 1968 ولد ا كيفين 
شينغفيلد، باحث �  تغذية 
ا��يوان متخصص � ا�بقار 

ا��لوب. اشتهر بأعماله حول 
أثر النظام الغذائي على 

القيمة الغذائية �حليب.    

ي سنة 2003 أنهي مشروع  
ا��ينات ا�نسانية  لتحديد 

التسلسل  الكيماوي الزوجي 
ا�ساسي الذي يتكون منه 

ا��مض النووي ل�نسان: 3000 
مليون نيكليوتيدس وحوالي 

20.000 جين.      

ي سنة 1874 ولد عالم 
الفيزياء جوهانس ستارك 

ا��ائز على جائزة نوبل. قام 
بوصف تـأثير دوبلر � أشعة 

القناة وانقسام ا��طوط 
الطيفية عندما يتعرض 

لمجال كهربائي قـوي.       

ي سنة 1921 ولدت عالمة 
الكيمياء ا��يوية ماري ماينر 

دالي. درست آثار عوامل 
الشيخوخة  على القلب 

والشرايين  وأثر التبغ على 
ضغط الدم أو 

الكوليسترول.        

ي سنة 1782 تم اكتشاف 
اليتوريوم. تم العثور عليه � 
معادن الذهب على يد عالم 

ا��يولوجيا والكيمياء فرانس 
جوزيف مولير فون 

ريشينستين، كبير مفتشي 
المناجم � ترانسلفانيا � 

رومانيا.     
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حدث الشهر 

تصفية العلم    
" تصفية العلم" عنوان جديد لفعالية تسعى لنشر العلوم تم تنظيمها على يد جمعية " الك�م عن العلم" . 

سيتم عقد الدورة العاشرة من هذه الفعالية يومي 28 و29 من شهر أبريل لهذه السنة، حيث ستنظم 
لقاءات � غرناطة تتبعها محادثات ومداخ�ت قصيرة تدور حول العديد من المواضيع. ا�مر � يتوقف 

هنا فقط بل هناك أيضا العديد من الفقرات التكميلية والمسابقات التي يتم الترو�� لها عبر الشبكات 
ا�جتماعية با�ضافة إلى العروض ومعارض �كتب وغيرها من النشاطات.

https://granada.hablandodeciencia.com/

ي سنة 2014 حقق فريق من 
الباحثين من جامعة كارديف 

تقدما كبيرا � ع�ج 
ابيضاض الدم ا�مفاوي وهو 

النوع ا�كثر انتشارا �مرض.          

ي سنة 1887 ولدت إيزابيل 
أوفين كامب، أول امـرأة 

حائزة على ا�يسانس � 
الكيمياء بإسبانيا. ��صصت 

� التربية وحصلت على 
صليب ا��كيم ألفونصو 

العاشر � سنة 1954.           

ي سنة 1855 ولدت عالمة 
ا��يولوجيا كاثرين أليس 

رايسين. ��ثت � مجال علم 
المعادن والصخور المجهري . 

درس الصوان والسربنتين 
والسيبيليت.            

ي سنة 1874 ولد المهندس 
ا�لكتروني غوغليالمو 

ماركوني. قّدم براءة اختراع 
�راديو سنة 1904 وحصل 
على جائزة نوبل � الفيزياء 

�سهاماته التلغراف 
ال�سلكي.             

ي سنة 1970 تم ا�ع�ن عن 
الدوبنيو أو العنصر 105 � 
اجتماع �جمعية ا�مريكية 

�فيزياء.              

ي سنة 1913 ولدت 
الصيد�نية وعالمة ا�حياء 
كريو كاساس سيكارت. 

كانت عالمة نباتات 
متخصصة � الطحالب 

وحشيشة الكبد. زاولت 
الصيدلة منذ سنة 1937 غير 

أنها ظلت على اتصال بعلم 
النباتات.             

ي سنة 1911 ولدت عالمة 
ا�ورام ، الباحثة السريرية 

ميلدريد فيرا بيترس. أثبتت أن 
العديد من المصابين بمرض 

هودغين، الذي كان يعتبر 
مرضا قات�، تم ع�جهم عن 

طريق ا�شعة.              

ي سنة 2013 تم تعيين عالم 
ا�حياء العصبية بين باريز 

عضو � ا�كاديمية الوطنية 
�علوم � الو�يات المتحدة 

ا�مريكية ليصبح أول متحول 
جنسي يشغل هذا المنصب.               

ي سنة 1852 نشر الطبيب 
والمعجمي بيتر مارك روجر أول 
��قيق لـمخطوط تيصورو دي 
با�برا س إي فراسس إ��ليساس 

"كنز المفردات وا��مل 
ا���ليزية" .��مع الكتاب بين 
دفتيه العديد من المفردات 

المتصلة ببعضها إضافـة إلى 
مرادفاتها وأضدادها.            

ي سنة 1896 ولدت شينا 
مارشيل عرف بأعماله � علم 

ا�حياء البحرية وأ��اثه عن 
العوالق بشكل خاص.            

ي 1872 ولدت  غارترود 
سيمون بورلينغهام أخصائية 
� علم الفطريات.  اشتهرت 
بكتابها عن أنواع الفطريات 
روسو� و�كتاريوس .             

ي سنة 1904 ولدت 
الفيلسوفة والكاتبة ماريا 

ثامبرانو أ�ركون. كانت من 
الشخصيات المحورية �فكر 
ا�سباني � القرن العشرين.              

ي سنة 1858 ولد عالم 
الفيزياء ماكس ب�نك. كان 

مؤسسا لنظرية الكم 
واستلم جائزة نوبل �فيزياء 

سنة 1918.               

ي سنة 1567 تو� ميشيل 
ستيفال، راهب ورياضي 

اكتشف ا�وغارتيمات.           
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ي سنة 1514 قام ماسياغ دي 
مييشو ��رد لمكتبته 

وبفضله تـأكّد أن كتابه " 
التعليق الموجـز" متداول 
بكثرة و� هذا الكتاب 

عرض كوبرنيكوس  نظريته 
عن مركزية الشمس.   

ي سنة 1896 ولدت القابلة 
ستانيس�وا ليزينسك. كانت 

محتجزة � مراكز ا��شد 
النازية � أوسويتش حيث 

قامت بمساعدة السجينات 
� الو�دة وولد على يديها 

حوالي 3000 طفل.   

ي سنة 1903 ولدت عالمة 
الرياضيات وا�ثار ماريا ريتش 
نيومان. وهي مؤممة من بيرو 

كّرست جزء كبيرا من 
حياتها �بحث  والسعي 

�حفاظ على خطوط 
ناسكا.     

ي سنة 2022 انضمت عالمة 
الكيمياء التحليلية ��اة عون 
صليبا إ�ى البرلمان ا�بناني. 
وقد اشتهرت بأ��اثها حول 
التلوث البيئي والمركبات 

المسرطنة � السيجار 
ا�لكتروني.  

ي سنة 1946 تم إصدار قانون 
يقضي بإنشاء المعهد 

الوطني �بحث الزراعي ( إنرا ، 
فرنسا) ليصبح أكبر مركز 

أوروبي  يسعى إلى تشجيع 
الزراعة ودعم الثروة ا��يوانية 

وجعلها أكثر تنافسا 
واستدامة.   

ي سنة 1865 حصلت 
المخترعة فارمينا أوردونيا 

على براءة اختراع لنظام لنقل 
ا��مير والبقر والماعز. هذا 

النظام يضمن توزيع ا��ليب 
الطازج على البيوت بسرعة 

خاصة بالنسبة ل�شخاص 
المرضى.   

� سنة 2022 توفيت فانغ 
فانغ كو�ندر. وهي مشهورة 

بمساهماتها � تربية ا�حياء 
المائية � الصين ومعرفة 

المياه ا��وفية لميانمار. 
 ECOCARP أسست مشروع

الصيني ا�وروبي.   

ي سنة 1960 قام عالم 
الفيزياء تيودور مايمان 

بتشغيل أول دهاز �يزر، وقد 
استخدم � صنعه الروبي 

الوردي.      

ي سنة 1834 ولدت عالمة 
النباتات كاثرين فوربيش. 

خ�ل 60 سنة سافرت � كل 
أ��اء و�ية مايني � الو�يات 

المتحدة ا�مريكية لتجمع 
النباتات وتصنفها وتوضح 

كل ما اكتشفته عنها.  

ي سنة 868 طبع الكتاب 
البوذي المعروف بــالسوترا 

الماسية � الصين. تمت 
ترجمة هذا الكتاب إلى ا�غة 

السنسكريتية. ويعتبر أول 
نسخة مطبوعة �كتاب 

تصل إلينا حتى ا�ن.   

� سنة 1914 ولدت عالمة 
الرياضيات والفلك أنتونيا 

فيرين موريراس. كانت أول 
امرأة تناقش رسالة دكتوراه 

� الفلك بإسبانيا. قامت 
بالعديد من ا���اث عن 

النجوم المزدوجة.   

ي سنة 1864 سقط النيزك 
أورغاي � فرنسا. وقد  أثارت 

الدراسة التي أجريت عليه 
جد� كبيرا . حيث قام العالم 
لويس باستور بنفسه بفحصه 

��ثا عن بكتيريا فضائية 
بداخله.   

ي سنة 1958 ولدت مو� 
كالدر، وهي أستاذة 

اشتهرت بعملها � مجال 
تصميم البرامج المعقدة 
�ستخدامها � ا�نظمة 

الطبية ا��يوية.    

ي سنة 2017 ��صل عازف 
القيثار � فرقة الروك " ذي 

أوف سبرينغ"  برايان كايت " 
ديكستر" هو�ند على 

الدكتوراه � علم ا�حياء 
ا��زيئية عن أطروحته حول 

تسلسل ا��مض النووي الريبي 
لفيروس نقص المناعة 

البشرية.  

ي سنة 1958 ولدت عالمة 
الفيزياء والفلك إي�ن أوتشوا. 

كانت أول امـرأة من أصل 
إسباني تقوم برحلة إلى 

الفضاء.  

ي سنة 1934 تو� ا�غوي 
والمستشرق جوليات ريبيرا 

وتاراغو ، كان رائدا � دراسة 
التـأثير ا�ندلسي على الثقافة 

ا�سبانية. كتب العديد من 
ا�كتب الهامة نذكر منها: 
" المكتبات وعشاق الكتب 

� إسبانيا ا�س�مية ".   

ي سنة 1880 ولد مونيكو 
سانشيث مورينو وهو 

المهندس الرائد � علم 
ا�شعة وا�تصا�ت والذي 

اخترع أول جهاز محمول 
ل�شعة السينية  إكس وهو 

أول جهاز استعمل � سيارات 
ا�سعاف.     

ي سنة 2003 توفيت عالمة 
النباتات غراسيي� ماسيال 

باروسو. عُرفت باسم السيدة 
ا�ولى � علم النباتات  

البرازيل �نها كانت أول امرأة 
��صل  على درجة علمية � 

هذا التخصص.      

ي سنة 1713 ولد عالم 
الرياضيات أليكسيس 

ك�روت. أعماله أسست 
�سلوب فيزيائي ورياضي 

جديد تـطور من خ�له هذين 
التخصصين بشكل متواز.      

ي سنة 1939نشرت المجلة 
العلمية " ذي �نات" مقا� 

بعنوان " ا���يا الدبقية 
الصغيرة" حيث وصف من 

خ�له بيو دال ريو أورتيغا 
اكتشاف هذه ا���يا. وقد 

عاش أرتيغا هذه ا�حظة 
الفارقة � منفاه خارج إسبانيا.       

ي سنة 1924 ولد عالم 
الرياضيات إيسـيدورو مانويل 

سينغر، اشتهر بعكلية أس 
سينغر التي أنتجت منهجا 

جديدا تشترك فيه الرياضيات 
البحتة والفيزياء النظرية ولها 

ع�قة بالمؤشرات التحليلية 
والتوبولوجية لمشغ�ت 

التفاضل  � المشعبات 
المدمجة.    
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ي سنة 1903 زلدت عالمة 
الرياضيات والفيزياء بارتا 

سوير�س جيفري. قامت 
بالعديد من ا�سهامات � 

مجال الفيزياء الكمية، برفقة 
زوجها هارولد، ألفت كتابا 
بعنوان: " مناهج الرياضيات 

الفيزيائية".     

ي عام 1898 ولدت الطبيبة 
مارغريت لين خافيير. كانت 

أول امرأة تايلندية تنال 
شهادة � الطب. عملت � 

الطب النسائي وا�مراض 
ا��نسية.     

ي سنة  1852 ولد  عالم 
ا�حياء الدقيقية يوليوس 

ريتشارد بيتري. أخترع أطباق 
بتري التي تستعمل � كل 

المستخبرات العالمية لزراعة 
الكائنات ا��ية الدقيقة على 

وسائط صلبة.     

ي سنة 1958 ولد ميغيل 
لوبيث أليغريا وهو أول عالم 

فلك ولد � إسبانيا. قام 
بعشر جو�ت فضائية.    

ي سنة  1884 ولد عالم 
ا�حصاء كورادو جيني. 

اخترعت معامل جيني، وهو 
مقياس لعدم المساواة � 

التوزيع الذي يتم حسابه 
كنسبة من المناطق � 

مخطط منحنى لورنز.      

ي سنة 2021 تم رصد 
إيثانو�مين � الفضاء �ول 

مرة . يتعلق ا�مر ��زيء مهم 
� ا��ياة �حتوائه على 
العناصر الكيميائية 

الرئيسية: ا�وكسجين 
والنيتروجين والهيدروجين 

والكربون.       

ي سنة 2002 رصدت سفينة 
نازا �فضاء مارس أوديسي 

وجود جليد على ��ت سطح 
المر�� بقدر يفوق التوقعات.       

ي سنة 1934 أنهى سانتياغو 
رامون إي كاخال كتابة " 

نظرة على العالم بعد بلوغ 
ثمانين سنة" وهو ��مل 

أفكارا وتأم�ت عن  
الشيخوخة ويقدم من خ�له 

نصا�� �عاملين � مجال 
البحث وكيف ينعمون بصحة 

كبيرة.      

ي سنة 1898 ولدت 
المصممة وعالمة ا�جتماع 

ماري نيوراث. عرفت بقدرتها 
على ��ويل المعطيات 

والنصوص إلى رسوم بيانية 
وإنشاء مجموعات بين تصور 

البيانات والرسوم البيانية.      

ي سنة 2017 توفيت عالمة 
البيئة والمياه العذبة . كانت 

أول امرأة تشغل منصب 
أستاذة جامعية � علم البيئة 

وأول رئيسة �جمعية 
ا�سبانية لعلم البحار.     

حدث الشهر 

رح�ت جيولوجية    
� سنة 2005  اجتمعت مجموعة من ا�شخاص � تيروال وقاموا بتنظيم رح�ت استكشافية ل�رض، 

لتنضم إليهم بعد ذلك مقاطعات أخرى تشجيعا �مبادرة وتم إط�ق اسم ا��يولوديا عليها وهو مقترح 
ترو��ي على المستوى الو�ئي، تقام � إطاره رح�ت ميدانية ��ت إشراف خبراء � ا��يولوجيا. هذه 

الرح�ت مجانية ومفتوحة لكل الراغبين � المشاركة. هذه السنة تعقد يومي 6 و7 مايو � مناطق 
مختلفة من البلد.

https://geolodia.es/
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ي سنة 2022 قام فريق من 
الباحثين الهندسة العصبية 

الطبية ا��يوية من جامعة 
ميغيل أيرنانديث بتقديم أول 

عمل موسيقي يعتمد على 
التسجي�ت ا�لكترونية 
والفيزيولوجية لشخص 

ضرير.    

ي سنة 1646 ولدت 
الفيلسوفة إيلينا لوكريسيا 
كورنارو بيسكوبا. � سنة 

1678 أصحبت أول امـرأة  
��رجت من جامعة (�بادوا) 

و��صلت على شهادة  
الدكتوراه � الفلسفة.     

ي سنة 1937 ولدت المخترعة 
إيما ليليان تود. تعلمت 

الميكانيك بطريقة 
عصامية وصمم أول طائرة 

له سنة 1906. أثار اهتمام 
الناس بالطيران � بداية 

القرن العشرين.      

ي سنة 1585 تو� المهندس 
خوانيلو توريانو. اشتهر ببنائه 

�معلم الذي يمر به الماء من 
تاجه إلى طليطلة. �زالت 

بعض ا��ت التي تنسب إلى 
هذا المخترع محفوظة حتى 

ا�ن.       

ي سنة 2014 توفيت عالمة 
الرياضيات ماريا خوسيفا 

ووننبارغر ب�نالس. وهي 
باحثة � نظرية المجموعات 

ونظرية لي ا��برية. كانت 
أول امرأة إسبانية ��صل على 

منحة فولبرايت.       

ي سنة 1667 قام الطبيب 
جون باوتيستي دينيس وا��راح 

بول إيميريث بأول عملية نقل 
�دم موثقة بشكل تام. 

يتعلق ا�مر بعملية نقل دم 
بين الكائنات ا��ية من حمل 

لشاب � ا��امسة عشر من 
العمر.        

ي سنة 1909ى ولد عالم 
ا�حياء والبيولوجيا أرتسي 
فار�ي كار. عالم كبير � 

عالم الس�حف البحرية، قام 
بتصنيف ما يقارب 79 نوعا 

ودرس عاداتها التنقلية 
وتكاثرها وعاداتها الغذائية.        

ي سنة 1910 قام المهندس 
والمخترع أورال ف�يكو بأول 

رحلة طيران باستخدام آلة 
ف�يكو 1 . يُعتبر واحدا من 

أهم رّواد الطيران � العالم.         

ي سنة 1983 أصبحت عالمة 
الفيزياء سالي ريد أول 

أمريكية تقوم برحالة إلى 
الفضاء، برفقة خطيبها تام 

أوشاوغنيسي عملت على 
تعزيز التفكير العلمي بين 

البنات.         

ي سنة 1851 ولد المخترع 
ورجل ا�عمال أ��يلو 

موريوندو. قام باختراع أول 
ماكنة قهوة وحصل على 

براءة اختراع لما أصبح فيما 
بعد أول آلة لصنع قهوة 

ا�كسبريس.      

ي سنة 1909 ولدت الطبيبة 
فيرخينيا أبغار. ابتكرت 

فحص أبغار وهو الفحص 
الذي يستخدم حتى وقتنا 

ا��الي لتقييم صحة ا�طفال 
حديثي الو�دة.       

ي سنة 1896 ولدت عالمة 
الرياضيات إيلونور بارمان. 

دّرست الرياضيات لط�ب 
مكفوفين حيث  تعلمت 

طريقة  برايلي وتعلمت رسم 
المخططات والرموز  

باستخدام ماكنة ا��ياطة 
ا��اصة بها وأدوات منزلية 

أخرى.        

ي سنة 1961تو� البيطري 
وعالم ا�حياء كاميل غيرين. 

طور بالتعاون مع ألبيرت 
كالميت، لقاح بي جي سي 

BGC المضاد لمرض السل:         

ي سنة 1911 ولدت عالمة 
النباتات الفطريات غريتا 

باربارا ستيفينسون. 
اكتشفت أكثر من مئة نوع 

من الفطريات تنتمي 
�غاريقونيات.          

ي سنة 1754 اكتشف عالم 
الكيمياء جوزيف ب�ك ثاني 

أكسيد الكربون وأطلق 
عليه اسم الهواء الثابت.          

ي سنة 1858 اكتشف عالم 
الفلك جيوفاني باتيستا 

دوناتي مذنّبا أطلق عيله 
اسم مذنّب دوناتي نسـبة إلى 

المكتشف دوناتي.    

ي سنة 2003 قدمت الباحثة 
مارغريتا صا�ص خطابا 

بمناسبة انضمامها 
ا�كاديمية الملكية 

ا�سبانية. ��صلت على 
كُرسي " I¨ وأصبحت بعدها 

أول عالمة تنضم لهذه 
المؤسسة.    

ي سنة 1923 ولدت عالمة 
الفلك إيريكا بوم فيتانسي. 

عُرفت بأ��اثها حول  
المتغيرات القيفاوية وا�جواء 

النجمية.    
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ي سنة 1960 ولدت عالمة 
ا�عصاب خوانا غايار. درست 

ا�حساس با�لم � العين 
وتأثير ا��رارة وا�دوية 

وا��راحة عليها لتساعد 
ا�شخاص المصابين ��فاف 

العين وغيرهم.         

ي سنة 2011 توفيت المؤرخة 
ماريا لوثيا موت. برزت 

بأ��اثها عن تار�� الصحة 
با�ضافة إلى كونها رائدة � 
مجال دراسات ا��نس البشري 

� البرازيل.         

ي سنة 1909 ولدت عالمة 
النباتات وعالمة الوراثة 

هاييت بادوين غريتون. عمل � 
مجال علم الوراثة ا��لوية 

�ذرة برفقة باربارا 
ماكلينتوك.         

ي سنة 1917 ولدت الطبيبة 
وعالمة ا�وبئة سلمى 

كادرمان دريت. لعبت دورا 
محوريا � متابعة مرض 

فقدان المناعة المكتسبة � 
بداياته.          

ي سنة 2012 أعلن مركز 
العلوم � كابول عن 

اكتشاف معادلة رياضية 
يمكن استخدامها ��ل 

المعاد�ت التربيعية الثنائية 
الدرجة عن طريق معاد�ت 

أخرى غير معروفة على يد 
طالب � المدرسة الثانوية 

يدعى خليل هللا يعقوبي.           

ي سنة 1876 ولدت الممرضة 
ك�را لويس ماس. كانت 

تعمل كمتطوعة � ا���اث 
التي اكتشفت كيفية انتقال 

العدوى با��مى الصفراء، وقد 
توفيت نتيجة لهذا المرض 

مما أّدى إلى وقف هذه 
ا���اث.          

ي سنة 1931 ولدت عالمة 
الكيمياء ال�عضوية ميري أل 

جود. ��صصت � ا���اث 
الصناعية وساهمت � فهم 

كيفية تسريع المحفزات 
�تفاع�ت الكيميائية.         

ي سنة 2022 استلمت الباحثة 
إلينا غارسيا أرمادا ا��ائزة 
الشعبية �مخترع ا�وروبي 

�ختراعها �هيكل ا��ارجي 
الذي يسمح �بنات وا�و�د 

الذين يعانون من الشلل 
بالمشي أثناء حصص إعادة 

التـأهيل.          

ي سنة 2017 ��صلت الطائرة 
الذاتية التحكم درون ماين 

كافون على جائزة الدرون 
هيرو ا�وربية. وهي طائرة 

من تصميم ا�خوين محمود 
ومسعود حساني تساهم � 

البحث عن ا�لغام ا�رضية 
ورصدها وتفجيرها عن بعد.          

ي سنة 1889 ولدت 
المهندسة الميكانيكية 

فيرينا هولمز. روج لفكرة 
مشاركة النساء � الهندسة، 

ويتم ا�حتفال حاليا باليوم 
العالمي �مرأة المهندسة � 
ذكرى عيد مي�دها تكريما 

لها.           

ي سنة 1956 ولدت عالمة 
ا�وبئة ألبا ميهيو سيباي. 

اشتهرت بعملها الرائدمن 
أجل حياة سليمة �مسنين من 

ذوي الدخل المنخفض 
وتــأثيرها على القوانين 

الصحية العمومية.           

ي سنة 1997 تو� الباحث 
وعالم ا�حياء البحرية جاك 
كوستو. كان صانع أف�م 

وثائقية ومصور، أ��ز أكثر 
من100 شريط وثائقي وفيلم 

��ث على ا��فاظ على البيئة 
البحرية.           
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حدث الشهر 

اليوم العالمي �بيئة    
يتم إحياء اليوم العالمي �بيئة يوم 5 يونيو. هذه المناسبة تهدف إلى توعية الناس حول أهمية العناية 

بالكوكب والنظم البيئية. خ� شهر يونيو  تقام العديد من المبادرات التربوية والنشاطات 
ا�يكولوجية على المستوى الدولي �توعية بعواقب ا�زمة المناخية وضرورة مواجهتها من منظور 

العدالة البيئة. 

https://www.un.org/es/observances/environment-day

الصيف

https://www.un.org/es/observances/environment-day


ي سنة 965 ألف عالم الفيزياء 
ا��سن ابن الهيثم، الذي يعتبر 

أبا �منهج  العلمي، كتاب 
علم البصريات الذي أحدث 

نهضة كبيرة � هذا المجال 
وأسهم � اكتشافات 

كبيرة تتعلق بالضوء وا�ون 
والطريقة التي تعمل بها 

العين.   

ي سنة 1826 أعلن عالم 
الكيمياء أنتوان جيروم با�رد 

اكتشافه �برومو (الرقم 
الذري 35).   

ي سنة 1868 ولدت عالمة 
الفلك هنرييتا سوان ليفيت. 

درست النجوم المتغيرة 
الفيقائية � مرصد  ��امعة 

هارفرد.   

ي سنة 1908 أنتج عالم 
الفيزياء الهليوم السائل عن 

طريق تبريد الغاز إلى درجة 
0,9 كلفن. نال جائزة نوبل � 

الفيزياء � سنة 1913  عن 
دراساته �مادة � درجات 

حرارية منخفضة.   

ي سنة 1969 أصدر دافيد 
بووي " سبايس أوديتي"، وهي 
أغنية عن ا�حساس بالطفو � 

الفضاء. تسعة أيام بعد 
ذلك، استخدمت البي بي سي 
هذه ا�غنية � تغطية هبوط 

أبولو 11 على سطح القمر.    

ي سنة 1953 ولدت العالمة 
البيئية المحافظة جيورجينا 

ماسي. طورت المعايير 
ا��اصة �دراج بعض ا�نواع 

المهددة بالقائمة ا��مراء 
ل���اد العالمي �حفاظ على 

الطبيعة.    

ي سنة 2010 تم افتتاح متحف 
التطور البشري � مدينة 
بورغوس. ليصبح مركزا 

مرجعيا على المستوى الدولي 
لكل ما يتعلق بعملية التطور 

البشري، بكل جوانبه البيئية 
والبيولوجية والثقافية.    

ي سنة 1888 ولدت عالم 
الكيمياء ماري لورا شيريل. تم 
تكريمها اعترافا بإ��ازاتها � 

مجال البحث الكيميائي 
خاصة � تصنيع المركبات 

المضادة �م�ريا.    

ي سنة 1898 ولدت عالمة 
الفيزياء والرياضيات ماري 

تايلور سلو. كانت أول امـرأة 
تعمل على نظرية انتشار 

موجات الراديو.    

ي سنة 1888 ولد عالم 
الفيزياء والرياضيات 

أليكسندر فريدمان. اقترح 
نظرية رائدة عن التوسع 

الكوني وزودها  ��ملة من 
المعاد�ت  التي ��كمها 

والتي طورها �حقا وأطلق 
عليها اسم معاد�ت 

فريدمان.     

ي سنة 1951 ولد إيفس 
شـيارد. طور مسيرته � 

المعهد الوطني ل���اث 
الزراعية بباريس واشتهر 

بدراساته عن التمثيل الغذائي 
�دهون � ا�بقار ا��لوب.    

ي سنة 1849 ولد المحامي 
وعالم الرياضيات ألفريد 

كامب. كتب عن حل 
المعاد�ت بطرق 

ميكانيكية كما ألف أيضا 
مذكرات شهيرة عن 

الميكانيزمات وا�ليات 
بعنوان " كيف ترسم خطا 

مستقيما".    

ي سنة 1921 ولدت خواكينا 
ألباراثين. قامت بالعديد من 

ا���اث المبتكرة عن زي نساء 
شمال المغرب وأدوات الزينة 

ا��اصة بهن، وربطت كل 
هذا بالمسلمات 

الموريسكيات � شبه 
ا��زيرة ا�يبيرية خ�ل العصور 

الوسطى وا��ديثة.    

ي سنة 1943 حصل كل من 
إيميل غانيان و جاك كوستو 

على براءة اختراع لـجهاز 
التنفس أثناء الغطس ا��ديث. 

وهو جهاز ��توي على صّمام 
ينظم تدّفق الغاز المستنشق.    

ي سنة 1939 ولد زمريا�ي 
تازكي وهو عالم آثار ومدير 

ا��فريات � باميان وحدا. قام 
بدور البطولة � الشريط 

الذي وثّق تدمير تماثيل بوذا 
� باميان على يد جماعة 

طالبان.     

ي سنة 2018 تم تأسيس 
ا��معية ا�يبيرية �بيئة وهي 

��مع كل المتخصصين � 
علم البيئة سواء كان ذلك � 
علم البيئة النظري  أو البحري 

أو المياه الداخلية.   
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ي سنة 1898 اكتشفت ماري 
بيار كوري عنصرا كيميائيا 
جديدا وهو البولونيو ا��امل 

�رقم الذري 84.    

ي سنة 1947 ولد عازف 
القيثار والفلكي الفيزيائي 

برايان ماي. المعروف 
بعضويته � فرقة كوين. 
كتب رسالة دكتوراه عن 
الفيزياء الفلكية بناء على 

الم�حظات التي تم جمعها 
بمرصد تايدي.    

ي سنة 1873 ولد المخترع 
ألبريت سانتوس دومونت. 

صمم وصنع المناطيد 
والطائرات. كان من 

الشخصيات التي ساهمت 
بكثرة  � التطور المبكر 

�طيران.     

ي سنة 1620 ولد جون 
فيليكس بيكار. مؤسس علم 

تقسيم ا�رض. كان رائدا � 
قياس قوس من درجة واحدة 

من خط الطول ا�رضي 
�تثليث باستخدام أدوات 

مزودة بعدسات فلكية.      

ي سنة 1904 ولدت عالمة  
الكـيمياء ا��يوية ومؤرخة 

العـلوم لو غوي دجان. خبيرة 
� تار�� العلم والتكنولوجيا 
� الصين كما كانت تعمل 

أيضا كطبيبة متخصصة � 
التغذية.       

ي سنة 1995 اكتشف 
العالمان الفلكيان 

ا�مريكيان أ�ن هالي وتوماس 
بوب، فس نفس الوقت 

تقريبا، مذنّب هالي بوب.       

ي سنة 1967 توفيت الطبيبة 
جانت �نيك�يبون. كانت 

إحدى مؤسسات علم 
ا�وبئةورائدة � استعمال ما 

يسمى بالدراسات ا��ماعية 
ودراسات ا��ا�ت والشواهد.    

ي سنة 1914 ولدت عالمة 
الصيدلة أولدام كيلسي. 

التي كانت تشرف على 
ا�غذية وا�دوية � الو�يات 
المتحدة ا�مريكية. منعت 
ترخيص بيع الثاليدوميدا � 

بلدها لعدم ثقتها بس�مته.      

ي سنة 1999 تم إنشاء  
مؤسسة أتابويركا. تهدف 

هذه المؤسسة إلى دعم فريق 
البحث � أتابويركا عن طريق 
حم�ت التنقيب  و��سين بيئة 

العمل ونشر  ا�ستكشافات 
ا�ثرية وا���اث � هذا 

المجال.       

ي سنة 1848 ولد عالم 
الفيزياء لوراند إيتفوس. ركّز 

أ��اثه على ا��اذبية ودراسة 
التوتر السطحي �سوائل.         

ي سنة 1851 حصل المصور 
جوهان يوليوس فريدريك 

بوركوفسكي �ول مرة على 
� التار�� على داجيروتيب 
إكليل الضوء عند حدوث 

الكسف الكلي �شمس.          

ي سنة 1920 ولدت عالمة 
ا��يولوجيا ماري ثارب. 

كشفت عن وجود واد 
متصدع يمتد على طول محور 
أعراف منتصف ا�طلسي مما 

مكن من تغيير  فرضية 
التوسع ا�رضي واستبدالها 

بنظريات الصفا�� التكتونية 
وا���راف القاري.           

ي سنة 1919 ولدت عالمة 
الكيمياء ا��يوية باتريسيا حنا 

ك�رك. ركزت أ��اثها على 
إنتاج واستق�ب ا�نزيمات 

البكتيرية.           

ي سنة 2013 تم إجراء أول 
عملية زرع لذكريات مزيفة 

� دماغ الفئران. هذا 
ا�كتشاف ساهم � ��سين 
فهم الذاكرة ا�نسانية.       

ي سنة 1934ولدت عالمة 
الوراثة جوليا جينايث بودمر. 
درست مستضدات  كريات 

الدم البيضاء البشرية وهو 
عبارة عن نظام �مؤشرات 

ا��ينية. كانت خبيرة � 
ا�مصال و� التعريف ا��يني 

لنظام المؤشرات الـجينية 
أتش أل أي .        

حدث الشهر 

علوم بالميمات 
   

تقترح مفوضية المجلس ا�على ل���اث العلمية CSIC  � كاتالونيا الطريقة ا�كثر تسلية �تعليم عن 
طريق استخدام الميمز. كل صيف تعلن عن مسابقة �علوم عن طريق تويتر حيث يقوم أشخاص من 

مختلف ا�عمار بعرض إبداعاتهم وحسهم الفكاهي �حديث عن العلم. وتتناقل شبكات التواصل 
ا�جتماعي المعلومات عن هذه الفعالية والصور المتفاوتة ا��ودة والمضامين الكثيرة والمتنوعة.  

https://twitter.com/hashtag/CienciaenMemes?src=hashtag_click
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ي سنة 1893 ولدت عالمة 
البلورات إيزابيل إيلي 

كناكس. أثبتت أنّ ذرات 
الكربون تكتسب أشكا� 

هندسية أخرى وتصبح رباعية 
السطح عندما تتحد مع 

غيرها من الذرات.      

ي سنة 1933ولدت عالمة 
السياسة إيليـنور أوستروم. 

حصلت على جائزة نوبل رفقة 
أوليفر ويليامسون عن 
نظرياتهما حول دور 

الشركات � حل الصراعات 
ودورها � الهياكل 

ا��كومية.       

ي سنة 2013 تو� المستشرق 
والمستعرب محمود علي 

مكي. أنشأ قسم ا�غة 
وا�دب ا�سباني � جامعة 
القاهرة. حصل على العديد 
من ا��وائز من أهمها وسام 

ا��كيم ألفونسو الـعاشر.      

ي سنة 1888 ولد عالم 
الرياضيات خوليو راي 

باستور. يعتبر أحد المجددين 
ا�وائل � علم الرياضيات � 
المجتمعات الناطقة با�غة 

ا�سبانية.       

ي سنة 1863 ولد المهندس 
البحري وعالم الرياضيات 

أليكساي كريلوف. نشر ما 
يقارب 300 عمل � بناء السفن  

والمغناطيسية والمدافع 
والرياضيات والفلك 

والسياسة.       

ي سنة 1871 ولدت عالمة 
ا�حياء والبحار رينا مونتي. 

خبيرة � علم ا�نسجة وعلم 
التشر�� المقارن. طّورت 

المدرسة ا�يطالية لعلوم 
المسطحات المائية الداخلية 

وكانت أول أستاذة � 
مملكة إيطاليا.        

ي سنة 2018 نشر جينوم قمح 
ا��بز. تركبيته المعقدة 

تطلبت مشاركة 73 
مؤسسة ��ثية من 20 دولة 

من بينها مركز إنرا ل���اث 
الزراعية والمركز الوطني 

ل���اث العلمية سي أن أر أس 
(فرنسا) والمجلس ا�على 
ل���اث العلمية ثيسيك 

(إسبانيا).         

ي سنة 1911 ولدت ك�را 
دان فون نيومان. وهي أحدى 
الرائدات � مجال البرمجة. 

كتبت الرموز التي تستخدم 
� آلة مانياك 1، التي تطورت 
على يد عالم  الرياضيات جون 

فون نيومان والمهندس 
جوليان بيج�و.         

ي سنة 1874 ولد عالم 
الفطريات والنباتات أرتور 

هنري ر��ينالد بولر. كان 
باحثا شهيرا � ممكلة 

الفطريات والصدأ ا�سود.          

ي سنة 1942 قام عالما 
الكيمياء النووية بوريس 

كونينغهام ولويس وارنر 
بعزل ميكروغرام واحد من 

البلوتيوم. كانت أول كمية 
يمكن رؤيتها بالعين 

المجردة، مما سمح بدراسة 
بعض خصائصها.         

ي سنة 1937 ولدت عالمة 
الكيمياء إيدا ألدار. درست 

العوامل وا�ليات التي تتحكم 
� إفراز الناق�ت العصبية 

ودور نظام كانابينويد 
الداخلي � أمراض الـقلب 

وا�وعية الدموية.      

ي سنة 1883 ولدت 
المهندسة الزراعية وعالمة 

فيزياء النباتات وينيفريد 
إلسي برانشيل. ساهمت � 

��سين تقنية الزراعة المائية 
وكانت عل وشك اكتشاف 

دور النحاس والزنك � تغذية 
النباتات.      

ي سنة 1942 ��صلت 
المهندسة والممثلة هايدي 

�مار وع وعازف البيانو جورج 
أنتايل براءة اختراعهما لنظام 

اتصا�ت مشفر، شكّل حجر 
ا�ساس لتطوير شبكة 

الويفي.      

ي سنة 1865 أصبح جوزيف 
ليستر أول جراح يستعمل 
معقم أثناء العمليات.       

ي سنة 1642 اكتشف 
كريستيان هو��ين طبقة من 

ا��ليد � القطب ا��نوبي 
بالمر��.        

ي سنة 1917 قدم المخترع 
لوسيان ليفي طلبا �حصول 

على براءة اختراع  �كتشافه 
لمستقبل التغاير الفوقي الذي 

أصبح مهما �غاية ومعتمدا 
� كل مستقب�ت الراديو 
التي يستخدم فيها نظام 

التغاير الفوقي.       

ي سنة 1952 توفيت سميرة 
موسى، أول  عالمة فيزياء 

نووية � مصر. سعت 
لتمكين ا��ميع ا�ستفادة من 

ا�ستخدامات الطبية 
�تكنولوجيا النووية 

وا�ستعمال االسلمي �طاقة 
الذرية.       

ي سنة 1773 ولد ولد عالم 
الرياضيات لويس بنيامين 

فرانكير. كانت دروسه حول 
ا��بر � كلية العلوم � 

باريس تتضمن درورسا عن 
علم التقسيم ا�رضي أو ما 

يعرف با��يوديسيا وحساب 
ا�حتما�ت.       

ي سنة 1945 تو� ب�س 
كابريرا، أحد الرّواد ا�وائل 

� الفيزياء � إسبانيا وعّ�مة  
كبيرة � مجال 

المغناطيســية.    

ي سنة 1890 ولدت عالمة 
الفلك مارتا بيتث شابلي. 

اشتهرت بأ��اثها حول 
كسوف النجوم الثنائية.     
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EVENTO DEL MES 

CIENCIA AL FRESQUITO
Durante los meses más calurosos del año, la Fundación Descubre trae una propuesta muy
refrescante: actividades científicas por toda Andalucía. Sesiones de cine al aire libre,
observaciones astronómicas, exposiciones, cafés con investigadoras… Todo ello para asegurarse
de que los meses de verano sean entretenidos y fresquitos. Los talleres están destinados a todo
tipo de públicos (desde primaria hasta edad adulta) y priorizan acercar la ciencia a pequeños 
municipios de la región.

https://fundaciondescubre.es/cienciaalfresquito/

حدث الشهر 

العلوم وا��و المنعش    
خ�ل ا�شهر التي يشهد فيها ا��و ارتفاعا � درجات ا��رارة، توصلت المؤسسة إلى مقترح منعش يتمثل 

� جملة من النشاطات العلمية � كل منطقة أندلسيا. تتمثل هذه الفعاليات � حصص �سينما � 
الهواء الطلق، أرصاد فلكية ومعارض، دردشات � المقهى مع الباحثين إلى غير ذلك من ا�نشطة

كل هذا ��عل شهور الصيف أكثر متعة و�تخفيف من وطـأة ا��ر. هذه الورشات موجهة إلى كل 
ا�شخاص ( ا�طفال والراشدين) وتهدف بشكل خاص إلى جعل العلم � متناول القرى الصغيرة 

بالمنطقة.     

https://fundaciondescubre.es/cienciaalfresquito/

ي سنة 1789 ولد أغوستين 
لويس كاوتشي، أحد الرواد 

ا�وائل � التحليل الرياضي.         

ي سنة 1860 ولدت ب�نكا 
كاتا�ن دي أوكون وغايو�. 

تعتبر أول عالمة نباتات 
إسبانية. اكتشفت أنواع 

جديدة من النباتات لم تكن 
معروفة آنذاك، اثنين منها � 

زالت محفوظة.         

ي سنة 1789 اكتشف ويليام 
هارسال كوكب أنس�دوس، 

سادس أكبر أقمار زحل. 
إضافة إلى كونه عالم فلك، 

كان هارسال موسيقيا ألف 
قطعا موسيقية بالبيانو 

والفيولين والمزمار 
وا�وركسترا.          

ي سنة 1982 تم تصنيع 
المايتنيروم �ول مرة على يد 

فريق من الباحثين على رأسهم 
بيتر أرمبروستر وغوتفريد 
مونزنبيرغ. تم إط�ق هذا 

ا�سم عليه تكريما �عالمة 
ليز مايتنيروم.           

ي سنة 1884 ولد عالم 
الفيزياء والكيمياء تيودور 

سفيدبارغ. طور تقنية التنبيذ 
الفائق التحليلي وأثبت 

أهميتها � تمييز البروتينات 
النقية.           

ي سنة 1842 ولدت الطبيبة 
والكاتبة ميري كورينا 
بوتنام. ناضلت من أجل 
توسيع الفرص وا�فاق 

التعليمية �نساء، وضرورة 
تلقيهن لنفس التكوين 

والتدريب العملي كالرجال.            

ي سنة 1917 ولدت أصائية 
الغدد الصماء إيستيلي 

روزميري راماي. دحضت 
نظرية ا��راح إيدغار بارمان 

الذي قال أن النساء � يمكن أن 
يتقلدن مناصب حكومية 

عالية بسبب " اخت��تهن 
الهرمونية المزعجة".         

ي سنة 2021 وصل بعض 
أعضاء الفريق ا�فغاني 

النسوي �روبوت إلى 
المكسيك هربا من مجموعة 

طالبان. عرفن بتطويرهن 
جهاز تنفس صناعي جديد 

رخيص الثمن أثناء جا��ة 
كوفيد 19.          

ي سنة 1892 ولدت عالمة 
التشفير والمحللة إليزابيث 
سميث فريدمان. كافحت 

ضد  التهريب  وا���ار 
بالمخدرات. كشفت الرسائل 

المشفر ة التي كان يرسلها 
ا��واسيس النازيين ويروجون 

من خ�لها �نزعة الفاشية � 
أمريكا ا��نوبية.           

ي سنة 1923 ولدت عالم 
الوراثة البيئية ليان روسال. 

درست جينات الثدييات 
لتفهم تـأثيرها على ��ديد 

ا��نس وآثار ا�شعاعات 
والمخدرات والوقود عليها.          

ي سنة 1609 قـّدم غاليليو 
غاليلي أول تلسكوب فـلكي 

مسّجل أمام مجلس شيوخ 
البندقية.           
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ي سنة 1145 ولد ا��غرا� 
وا�ديب ابن جبير. ألف كتابا 

عن رحلة ا��ج التي قام بها من 
شبه ا��زيرة ا�يبيرية إلى 

مكة أصبح بعدها مرجعا 
قيما عن ذلك العصر.     

ي سنة 1897 ولدت عالمة 
النباتات كاثرين وارينغتون. 

كانت أول شخص جّرب 
البورون على شكل حمض 

بوروني وأثبت أنّ هذا ا��مض 
ضروري لنمو النباتات.      

ي سنة 1829 ولدت الطبيبة 
الرائدة ماري زاكرزوسكا. 

أسست مدرسة التمريض 
النسائية رفقة أليزابيث 

وإيميلي ب�كويل وكانت 
مديرة لها.       

ي سنة 1829 ولد الطبيب 
أوغست كيكولي. كـان أول 

المؤسسين لنظرية البنية 
الكيميائية التي تعتمد على 

خاصية التكافؤ الذري 
خصوصا التكافؤ الرباعي 

وتوصل إلى فكرة ا�رتباط 
الكيميائي لذرة الكربون.        

ي سنة 1987 توفيت عالمة 
البحار مارغريت ماري سميث. 

اكتشفت رفقة زوجها 370 
نوعا من ا�سماك كما تعد 

أيضا من أهم رسامي 
الطبيعة على المستوى 

العالمي.       

ي سنة 1916 ولدت عالمة 
ا�رض دوروتي جونغ إيكولز. 

عملت � الصناعة البترولية 
� مشروع حفر أعماق البحار. 

��صصت � ا�حافير 
الدقيقة ( علم ا�حياء 

الدقيقة).       

ي سنة 1907 ولدت عالمة 
ا�رض وا��بيرة كوراليس 

دوروتي هيل. كانت أول 
امـرأة تدّرس � جامعة 

أسترالية وأول امـرأة تترأس 
ا�كاديمية ا�سترالية 

�عـلوم.       

ي سنة 973 ولد عالم 
الرياضيات وعالم الفلك 

البيروني. قام ��ساب نصف 
قطر الكرة ا�رضية بهامش 

خـطأ 17 كلم فقط. وهو 
المستوى التقريبي الذي لم 
يتكرر حتى القرن ا��امس 

عشر.      

ي سنة 1847 ولدت عالمة 
الفلك ماري واتسن ويتني. 

تعلمت على يد ماريا ميتشيل 
وعلى مدار 22 سنة كانت 
مسؤولة عن مرصد فاسار. 

وقد تم نشر 102 مقا� علميا 
��ت إشرافها.       

ي سنة 1921 ولد كاتب 
ا��يال العلمي ستانيستاو ليم. 

استكشف من خ�ل كتبه 
مكانة البشر � الكون 
وحدودها بما � ذلك 

مشاكل التواصل مع 
الكائنات ا�خرى.        

ي سنة 1913 ولدت عالمة 
الكيمياء كرمين إيريرا آيلون. 

شاركت � مشروع المخبر 
البيداغوجي لتكوين ا�ساتذة 

� كل المجا�ت إضافة إلى 
كونها باحثة وأستاذة 

كيمياء.         

ي سنة 2016 تم تكريم عالمة 
الفيزياء الفلكية بيغونيا في� 

كوستاس بميدالية ا���از 
العام ا�ستثنائي من وكالة 

ناسا ���ازاتها ا�ستثنائية � 
تطوير تلسكوب جيمس 

ويب الفضائي.          

ي سنة 2019 توفيت 
مونتسيرات صوليفا تورينتو. 

كانت متخصصة � 
ا�سمدة واستخدام النفايات 
العضوية �حفاظ على البيئة 

وحماية ا�رض وزيادة 
ا�نتاجية الزراعية.           

ي سنة 1934 قام خوان دي � 
سييرفا بأول رحلة 

با�وتوخيرو � مدينة مدريد.            

ي سنة 1888 ولدت عالم 
الزراعة والكيمياء ا��يوية 

ميتشيو تسوجيمورا. � سنة 
1929 قامت بعزل الكاتيشين 

(ف�فونيد) و� سنة 1930 
استخرجت مادة التانين من 

الشاي ا�خضر.             

ي سنة 1877 ولدت عالم 
الفيزياء فريديريك صودي. 

��صل على جائزة نوبل � 
الكيمياء لدراسته �مواد 

ا�شعاعية وأ��اثه حول 
المصدر الطبيعي لنظائر 

العناصر الكيميائية.    

ي سنة 1897 ولدت عالمة 
الفيزياء إليزابيث 

كاراميشايلوفا وهي إحدى  
الرائدات � مجال الكيمياء 

النووية � بداية القرن 
العشرين. قامت بدراسة 

البولونيوم بالتعاون مع 
مارييتا ب�.     

ا�ثنين  ا�ربعاء الث�ثاء ا��ميس ا��معة السبت ا�حد



حدث الشهر 

ليالي الباحثين والباحثات 
   

تقيم المئات من المدن � أوروبا ليلة الباحثين ا�وروبيين وتتزامن هذه الفعالية مع ا��معة ا�خيرة من شهر 
سبتمبر. هذه المبادرة بدعم من المفوضية ا�وروبية جاءت لمساعدة الباحث على عرض أعماله أما 

ا��مهور ولتعزيز العلوم وتقريبها �ناس. و� هذا ا�طار، سيتم عقد الدورة الثانية عشرة لهذه المبادرة 
وسيستمتع المواطنون بتجارب ومونولوجات وعروض مسرحية وورشات.  

https://lanochedelosinvestigadores.es/ 
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ي سنة 2021 على الساعة 
15.03 ثار بركار تاجوجايت

( بالما). وقام الفريق التجريبي 
�طائرة بدون طيار بتنفيذ 

أعمال رائدة �دارة حالة 
الطوارئء البركانية ومراقبة 

الثوران.         

ي سنة 2008 توفيت 
المهندسة ريتا فيرنانديث 

كيماديلوس. تقلدت 
مناصب لم تتقلدها قبلها أي 

امرأة إسبانية كمنصب 
مهندسة بلدية أو مهندسة 

إقليمية �مدارس.          

ي سنة 1923 تو� الطبيب 
فيدال باخيس، رائد � 

التخدير حول ا��افية . توفيت 
� سن مبكر ولم تترجم 

أعمالها لهذا بقيت 
اكتشافاتها مجهولة لعدة 

سنوات.          

ي سنة 1908 ولدت عالمة 
الفلك أوديت بانسيلون. منذ 

بداية الث�ثينات طور 
مسيرته  المهنية � مرصد 

ا��زائر العاصمة حيث 
اكتشف كويكب سيفينيو� 

(1333) � سنة 1934.           

ي سنة 2013 توفيت عالمة 
النباتات والبحار روث ميري 

باتريك. ��صصت � الدياتوم 
أو ما يعرف بالطحالب 

السيليكاتية. كانت رائدة � 
استخدام هذه الكائنات 

لتشخيص ا��الة الصحية �نظم 
البيئية  � المياه العذبة.            

ي سنة 2013 و�ول مرة سمعت 
أصوات كائنات غير بشرية 

تهمس لبعضها بعض. يتعلق ا�مر 
بـنوع من القردة يطلق عليها 

قردة تي تي، عندما أحست بأنها 
مهددة، ا��ذت الهمس كوسيلة 

��اطب مع بني جلدتها حتى � 
يسمعها ا�خرين.             

ي سنة 1959 ولدت عالمة 
الكيمياء ا��يوية إيليسا 

إيزاورالدي. درست 
البروتينات التي تصدر ا��مض 

النووي الريبي الذي  تقوم 
بإرساله نواة ا��لية وآليات 
القمع ا�نتقالي واضمح�ل 

ا��مض النووي الريبي المرسل.         

ي سنة 1977 قام فواياجير 1 
بالتقاط أو صورة �قمر 

وا�ض معا � الفضاء.            

ي سنة 1644 ولد عالم الفلك 
أولي رومر. بفضله تم إعتماد 

التقويم المي�دي � 
الدنمارك سنة 1710.             

ي سنة 2013 وافقت إدارة 
ا�غذية وا�دوية � الو�يات 
المتحدة على  أول بنكرياس 

صناعي.              

ي سنة 1954 ولد عالم 
ا��فريات القديمة خوان 

لويس أرسواغا، الذي شارك � 
اكتشاف ا��مجمة رقم 5 � 

حفرة العظام ( المعروفة 
باسم ميغالون). وهو يشغل 

منصب المدير العلمي 
لمتحف التطور البشري.               

ي سنة 1896 ولدت عالمة 
البيولوجيا وا�حياء مارينا 

إيريني بارناسكوني. 
متخصصة � البحث عن 
شوكيات ا��لد، عرفت 

بأعمالها � القارة القطبية 
ا��نوبية خاصة � ا��انب 

ا�رجنتيني من القارة.               

ي سنة 1958 اكتشفت 
مجموعة من العمال � 

كاماس � إشبيلية كنز 
كارامبولو. يتعلق ا�مر بأهم 

اكتشاف يتعلق بعالم 
التارتيسي.                

طقسي

https://lanochedelosinvestigadores.es/
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ا�ثنين  ا�ربعاء الث�ثاء ا��ميس ا��معة السبت ا�حد

يي سنة 2015  تم بث أول 
برنامج إذاعي " على طول 

ا�مواج لو��يتود" وهو 
برنامج إذاعي ك�سيكي 

يعا�� الع�قة بين العلم 
والموسيقى.      

ي سنة 1928 التحقت بييداد 
دي � سييرفا ��امعة مورسيا 

لتصبح الطالبة الوحيدة � 
جامعة مورسيا. كانت رائدة 

� دراسة زجاج النظارات 
واخترعت طوب  ا�رز ا��راري 

       .

ي سنة 1509 تم  تعيين 
أنطونيو نيبر��ا على رأس 

قسم الب�غة � جامعة 
س�منكا. وهو احد ا�غويين 

ا�كثر تميزا � ا�غة 
ا�سبانية. ألـف أول كتاب  

�نحو ا�سباني سنة 1492.       

ي سنة 1890 ولد الطبيب 
أخصائي  ا�شعة أ�ن هارت. 
كان رائدا � تطبيق ا�شعة 

السينية لتشخيص مرض 
السل. قام بأول ��ويل جنسي 

موثق �ذكور � الو�يات 
المتحدة ا�مريكية.        

ي سنة 1925 ولد عالم 
ا��فريات وا�جتماع إيميليانو 
أغيري. أدار عمليات التنقيب 
� مواقع العصر ا��ليدي � 
سييرا دي أتابويركا من عام 

1978 حتى تقاعده سنة 1990.         

ي سنة 1946 تم تـأسيس اول 
معهد �غدد الصماء بارون 
� بوخارست.  كونستانتين 

لون بارونن الذي سمي به 
المعهد، شارك � تـأليف أول 

كتاب طبي عن الغدد 
الصماء � العالم بالتعاون مع 

مويس غولدستين.        

ي سنة 1803 تم نشر المرسوم 
الذي تقرر من خ�له مشاركة  

إيزابيل ثاندال غوميث � 
ا��ملة الملكية ا��يرة 

�تطعيم.        

ي سنة 1608 ولد عالم 
الفيزياء إيفا��يليستا 

توريسيلي. يعتبر أول من قام 
بقياس الضغط ا��وي.        

ي سنة 1874 ولد كيوتسوغو 
هيراياما. اكتشف 

كويكبات ذات خصائص 
مدارية متشابهة: ذات 

محاور شبه رئيسية ومنحرفة 
ومائلة. ويعتقد بأن هذه 

كويكبات هيراياما تنحدر 
من أصل مشترك.         

ي سنة 1903 ولد الفيزيائي 
إيرنست والتون، استطاع 

رفقة جون كوكروفت أن 
يبني أول أنواع مسرعات 

ا��سيمات  واستحقا جائزة 
نوبل عن هذا ا�كتشاف.       

ي سنة 1928 ولدت الطبيبة 
النفسية لورنا وينغ. أطلق 

اسمها على ثالوث وينغ الذي 
��دد أعراض مت�زمة 

أسبارغر.        

ي سنة 2013 تم ابتكار 
طريقة فحص مجهرية 

جديدة تسمح بم�حظة 
هياكل دقيقة جدا تصل حتى 

80 نانومتر داخل ا��لية.         

ي سنة 1731 ولد هنري 
كافينديش، عالم فيزياء 

وكيمياء ومخترع 
الهيدروجين الذي ��مل الرقم 
الذي 1 � ا��دول الدوري.          

ي سنة 1745  صنع  إيوالد 
جورج فون ك�يست 

جـرةليدين، أول جهاز لتخزين 
الشحنات الكهربائية.           

.2023اليوم الدولي لع�ج 
ا�قدام. يهدف هذا اليوم 

إلى التوعية بأهمية صحة 
القدم وع�قتها بصحة 

ا��سد بأكمله.        
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PERIÓDICO DE ATAPUERCA
El Periódico de Atapuerca es una publicación mensual realizada por la Fundación Atapuerca.
Sus páginas están repletas de contenido acerca de los yacimientos y las investigaciones sobre 
evolución humana. De esta forma, el Equipo de Investigación de Atapuerca puede difundir sus
últimos descubrimientos, que suelen plantear temas tan diversos como la maternidad en la
prehistoria, si los neandertales podían hablar o el uso de cráneos humanos para rituales desde el 
Paleolítico. Además, parte de las noticias está adaptada a lectura fácil, en un intento de eliminar 
barreras de comprensión lectora y hacer la divulgación científica accesible para el público que la 
requiera. 

https://www.atapuerca.org/es/atapuerca/PeriodicoDeAtapuerca 

حدث الشهر 

جريدة أتابويركا  
   

جريدة أتابويركا هي عبارة عن جريدة شهرية صادرة عن مؤسسة أتابويركا. تتضمن صفحاتها الكثير من 
المحتويات التي تتناول المواقع وا���اث عن التطور البشري. بهذه الطريقة، يستطيع فريق البحث 

بأتابويركا أن ينشر آخر اكتشافاته وأن يطرح كما هو معتاد مواضيع متنوعة مثل ا�مومة � العصر 
ا��جري أوا�نسان البدائي ومدى قدرته على الك�م أو استخدام ا��ماجم البشرية � بعض الطقوس 

والشعائر أو العصر ا��جري الـقديم أو غير ذلك من المواضيع. كما يعمل فريق البحث هذا على تبسيط 
ا�خبار وتكييفها لتسهيل قراءتها � محاولة منهم �زالة كل ما يعيق الفهم وتبسيط العلوم وجعلها � 

متناول كل من يريد ا�ط�ع عليها. 

https://www.atapuerca.org/es/atapuerca/PeriodicoDeAtapuerca
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ي سنة 2013 استطاعت 
مركبة كوريوسيتي روفر 
الوصول إلى كوكب زحل 

وقطع كيلومتر واحد بعد 
هبوطها.         

ي سنة 2013 تم اكتشاف 
أبعد مجرة تم رصدها إلى 

 .(z8_GND_5296 ) حد الساعة
تبعد عنا بـما يعادل 13.100 

مليون سنة ضوئية.           

ي سنة 1720 ولدت الكاتبة 
وعالمة التشر�� جينيفيان 

شارلوت تيروكس. أجرت 
العديد من التجارب على 

الطعام وتعفنه جمعتها 
كلها � مقال سنة 1766.          

ي سنة 1963 أصبحت القطة 
فيليسيت أول قطة تسافر 

إلى الفضاء. هذه المهمة 
كانت نقطة فارقة � 

مسيرة ا���اث  الفضائية � 
فرنسا.           

ي سنة 1906 أعلن لي دي 
فوراست عن اكتشافه 

�صمام الث�ثي الذي يقوم 
بتضخيم الموجات الصوتية 
ويتحكم � الصوت . يتعلق 

ا�مر باختراع سابق لمكبرات 
الصوت المستخدمة � 

القيثارات الكهربائية.            

ي سنة 1997 استلم فريق ��ث 
أتابويركا جائزة أمير 

أستورياس �بحث العلمي 
والتقني، اعترافا بأهمية 

اكتشافاته � مجال 
المستحاثات البشرية.             

ي سنة 1972 ولدت ا��بيرة 
ا�قتصادية إيستر دوفلو. 
حصلت على جائزة نوبل � 

ا�قتصاد سنة 2019 ( بمعية 
أ��يثيت بانرجي وميشال 

كريمر) تناولت ا�طروحة 
نهجا ��ريبيا �تخفيف من 

وطأة الفقر.              

ي سنة 2003 خ�ل أعمال 
المراقبة الروتينية، تم رصد 
الكوكب القزم إيريس. تم 

التعرف عليه � شهر يناير 
سنة 2005 ودفع ا���اد 

الفلكي الدولي إلى إعادة 
تعريف مصطلح الكوكب 

سنة 2006.              

ي سنة 1938 ولدت عالمة 
الرياضيات إيفسيفنا راتنر. 

متخصصة � نظرية التكرار 
والعديد من النظريات لهذا 

الفرع ��مل اسمه.                

ي سنة 1874 ولد عالم 
الفيزياء والكيميائي توماس 

لوري. طّور نظرية 
أريهينيوس ودافع عن ا��مض 

كمادة قادرة على نقل 
البروتونات وكعنصر 

أساسي ومادة قادرة على 
قبولها.               

سنة 925 ��تمل ان تكون 
السنة التي تو� فيها أبو بكر 

محمد بن زكريا الرازي. ألف 
موسوعة الطب " ا��اوي � 

الطب" ويعتبر مكتشف 
الكيروسين وحمض 

الكبريت وا�ستعمال الطبي 
ل�يتانول أو الكحول ا�يثيلي.              

ي سنة 1982  وافقت إدارة 
ا�غذية والدواء بالو�يات 

المتحدة ا�مريكية بتسويق 
أول مستحضر طبي مركب: 

نوع من ا�نسولين (  الهومولين 
/ ا�نسولين النظامي).              

ي سنة 2015 توفيت ماريا 
لويسا أغي�ر أورتادو، أول 

عالمة فلك محترفة � البيرو. 
روج �ثقافة العلمية عن 

طريق تأسيس مدرسة علم 
الفلك والفيزياء الفلكية.                 

ي سنة 2016 وينيفريد ميري 
بيرد، ا��بيرة � دراسة 

ا��ضارة الرومانية، تنال جائزة 
أميرة أستورياس. أعمالها 
الكبيرة سمحت بتقريب 

المؤلفات الك�سيكية إلى 
العامة من الناس.             

ي سنة 1981 تم تشغيل 
القطار الفائق السرعة الذي 

يربط باريس بــلــيـون. وهو 
ا�ول من نوعه � أوروبا.               

ي سنة 1943 تم عزل أول 
مضاد حيوي فعال ضد مرض 

السل إيستريبتوميثيا وكان 
ذلك � جامعة رو��ر � 

الو�يات المتحدة ا�مريكية.          

https://www.atapuerca.org/es/atapuerca/PeriodicoDeAtapuerca
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ي 1973 قام كل من الباحث 
كوهن وشانغ وبوير وهيلينغ 
بنشر أول تركيبة � المختبر 
�ب�زميدات، لتصبح ع�مة 

فارقة � تكنولوجيا ا��مض 
النووي المركب.      

ي سنة 1906 ولدت عالمة 
الكيمياء الصيدلية لوث 

إوليفيروس بي�ردو. قامت 
باستخراج أكثر من ث�ثين نوعا 

من الزيوت العطرية الفلبينية، 
ودرست خصائصهاالكيميائية 

وابتكرت نكهات جديدة 
وعطور وأدوية.       

ي سنة 1815 ولد عالم 
الرياضيات جورج بول. يعتبر 

مؤسس المنطق الرياضي.      

ي سنة 1897 ولدت عالمة 
النباتات جاناكي أمال. قامت 

بإسهامات مهمة � علم 
الوراثة ا��لوية وعلم النبات. 

تطرقت أ��اثها العلمية 
ا�كثر شهـرة إلى قصب 

السكر والباذ��ان.       

ي سنة 1950 ولد عالم 
الرياضيات أمير أكزال. 

كتب عن تار�� العلم 
والرياضيات وكان أشهر 

كتاب له بعنوان " النظرية 
ا�خيرة لــفــيرما".        

ي سنة 1830 ولد المستعرب 
إيميليو �فوينتي ألكانتار. 

ألف كتابا عن النقوش العربية 
� غرناطة كما قام بتفسير 

نصوص موجودة على 
الع�مات المائية لقصر 

ا��مراء.          

ي سنة 2004 تم إنشاء 
مؤسسة أورسكوف لدعم 

ا���اث � مجال الطرق 
المبتكرة والمستدامة 
لتحسين ا�نتاج ا��يواني 

والغذائي. هذه المؤسسة تم 
إنشاؤها تكريما �باحث 

بوب أورسكوف.           

ي سنة 1935 توفيت ماتيلدا 
إيفانس. كافحت من أجل 

��سين الرعاية الصحية 
ل�مريكيين ذوي ا�صو ل 

ا�فريقية خاصة ا�طفال بنين 
وبنات.            

ي سنة 1887 قام المخترع 
إيميل بارلينر بتقديم أول براءة 

اخـتراع ��هاز التسجيل 
المعروف با��اكي. من بين 

إ��ازاته أيضا تطويره 
�سطوانات الفينيل وجهاز 
سابق �ميكروفون لتكبير 

الصوت وتسجيله.        

ي سنة 1934 ولد علم الفلك 
والفيزياء والكاتب كارل 

ساغان. ساهم بشكل كبير � 
تعزيز العلوم ونشرها. 

اكتسب شهرة كبيرة بفضل 
سلسلة " الكوزموس".          

ي سنة 2016  أعلن المركز  
ا�سباني �جيولوجيا والمناجم 

عن أكبر موقع  لرواسب 
التيريليوم � العالم حدد 

موقعه � جنوب غرب جزر 
الكناري بعد أن قاموا بدراسة 

تمعدنات ا��بال البحرية 
�جزيرة منذ سنة 2011 .          

ي سنة 1869 ولد المؤّرخ 
والمستعرب أندريس 

خيمينيث صولير. �زالت 
أعماله تعتبر مرجعا هاما 

لدراسة إمارة غرناطة 
النصرية.          

ي سنة 2015 قام فريق من 
المعهد التكنولوجي 

لماساسوشن � الو�يات  
المتحدة ا�مريكية باختراع 
أول لتحلية المياه عن طريق 

موجات الصادمة.           

ي سنة 1942 ولد عالم ا�ورام 
روبرت واينبيرغ. وصف ا��ين 

الورمي ا�ول (RAS) وأول جين 
          .(Rb) مثبط �ورم

ي سنة 1901 ولدت عالمة 
الرياضيات نينا كارلوفنا 

باري. عرفت بعملها � 
السلسلة المثلثية.           

ي سنة 1917 ولدت عالمة 
الفيزياء كارولين بياتريس 

باركر. عملت خ�ل الفترة 
الممتدة من 1943 ـــــ 1947 � 

مشروع دايتون ذراع البحث 
والتطوير ا��اص 

بالبلوتونيوم � مشروع 
مانهاتن.           

ي سنة 1891 ولد عالم 
ا��يولوجيا هيدويك كنيكر. 

قام بدراسة العصر 
الطباشيري والعصر الثالث 

والمغزليات البرمية 
وأهميتها الطبقية.           

ي سنة 994 ولد المفكر 
ا�ندلسي ابن حزم. ألف ما 

يقارب 400 مجلدا عن 
ا�نساب والدين والتار�� 

والتشريع والطب. وكان 
أشهر كتاب له " طوق 

ا��مامة" الذي تطّرق فيه إلى 
ا��ب والمحبين.         

ي سنة 1900 ولدت عالمة 
البحار إيثــلــوين تريوافاس. 

اشتهرت بأعمالها عن فصيلة 
البلطيات والبهاريات.         



حدث الشهر 

العلم � البرلمان
   

� شهر نوفمبر سنة 2018 أقيمت فعالية " العلم � البرلمان" بفضل تظافر جهود آ�ف ا�شخاص وأكثر 
من مئة مؤسسة. وقد جاءت فكرة تنظيم هذه الفعالية بعد محادثات عبر التويتر تمحورت حول عدم 

التواصل بين المسؤولين السياسيين  والعلماء. وهكذا بدأت المبادرة التي تهدف إلى جعل العلوم مصدرا 
�معلومات عند صياغة المقترحات السياسية.  منذ ذلك الوقت، تطورت ا��ركة ووصلت إلى مجلس 
النواب وتم عقد اجتماعات مع سياسيين وباحثين � المجال العملي تمخض عنها إنشاء مكتب استشاري 

علمي �برلمان.  

https://cienciaenelparlamento.org/
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ي سنة  1889 ولد عالم الفلك 
ا�مريكي إيدوين هوبل. 

التلسكوب الفضائي هوبل 
��مل اسمه تكريما له.          

ي سنة 1852 توفيت عالمة 
الرياضيات والمعلوماتية 

والكاتبة أدا لوفي�س. تعتبر 
أول مبرمجة �كومبيوترات 

� العالم.           

ي سنة 1660 تم تأسيس 
ا��معية الملـكية رويال 

سوسيتي وهي أقدم جمعية 
علمية � المملكة المتحدة 
وواحدة من أولى ا��معيات 

من هذا النوع � أوروبا. 
كانت تسعى لتشجيع العلوم 

والتميز العلمي.           

ي سنة 1893 ولدت الطبيبة 
والباحثة الصيد�نية ماريا 

أوروسا إي�غان. ��صصت � 
تكنولوجيا ا�غذية وطورت 

منتجات مثل السو�ياك 
والداراك.            

ي سنة 1942 ولدت ماريا 
أ��يليس دوران، باحثة إسبانية 
متخصصة � ��ليل العمل غير 

الـمأجور وع�قته بالتركيبة 
ا�جتماعية وا�قتصادية.             

ي سنة 1935 ناقشت عالمة 
الكيمياء برانكا إيدمي 

ماركيس دي سوسا طوريس 
أطروحة الدكتوراه حول 

الباريوم � جامعة السوربون. 
هذه ا�طروحة أشرف عليها 

كل من ماري كوري وأندريس 
لويس دوبيارن.            

ي سنة 1859 ولدت الطبيبة 
وا�ستاذة سيسيليا غريرسون. 

كانت أول امـرأة حصلت 
على شهادة طب � 

ا�رجنتين. قامت بتأسيس 
ا��معية الوطنية �توليد 

والمجلة العلمية �توليد.             

ي سنة 1846 ولد عالم 
ا��يولوجيا والمؤرخ بيرسي 

غاردنير. خبير � علم 
العم�ت استطاع أن يبين 

كيف تستطيع العم�ت أن 
تعكس التار�� والثقافة على 
مدار ا��قب التار��ية.              

ي سنة 1964 حصل مارتين 
كولي ومساعديه على براءة 

اختراع لطريقة بيولوجية ( 
أنزيميـة) لتحضير البينيسيلين 

بطريقة مستدامة لتجنب 
آ�ف ا�طنان من المخلفات 

الكيماوية وتوفير الطاقة.               

ي سنة 1783 قام رائد 
الطيران لويس سيباستيان 

لينورماند بأول محاولة 
موثقة �قفز  بالمظ�ت .                

ي سنة 1898 ولدت عالمة 
الكيمياء رايتشيل فولر براون. 

اكتشفت بالتعاون مع 
إيليزابيث لي هازن أول نيستاتين 
مضاد فطريات بشري، لع�ج  

ا�لتهابات التي تسببها  
الفطريات المهبلية 

والمستخفيات.             

https://cienciaenelparlamento.org/


ي سنة 2010 ينشر باحثون من 
جامعة إشبيلية كريستينا 

سانشيز بورو وأنطونيو 
فينتوسا اكتشاف كائن حي 

دقيق جديد ينمو � بقايا 
      .RMS Titanic سفينة

ي سنة 1973 المركبة بيونير 
10 حلقت قرب كوكب 
المشتري وقامت بتصوير 

سطحه وث�ثة من أقماره ( 
أوروبا و جانيميد 

وكاليستو). كانت أول 
مركبة فضائية تسافر خارج 

النظام الشمسي.       

ي سنة 1913 ولدت عالمة 
الرياضيات إيما 

كوستيلنيوفو. متخصصة � 
التربية الرياضية، قامت 

بأ��اث مبتكرة � ا��انب 
التعليمي �رياضيات.      

ي سنة 1465 حط الطبيب 
والتاجر عبد الباسط الما�تي 

رحاله � مالقا لمتابعة 
دراسته �طب � ا�ندلس 

وكتب بعدها عن ��اربه 
وآرائه عن ا�راضي ا�ندلسية.       

ي سنة 1970 دخل المسبار 
فينيرا 7 المجال ا��وي 

لكوكب الزهرة و��ط على 
سطح الكوكب.        

ي سنة 1903 حلق كل من 
ا�خوين الميكانيكيين 

أورفيل وويـلـبور ورايت �ول 
مرة بطائرتهما التي تعمل 

بالطاقة وقطعا مسافة 40 
مترا � 12 ثانية.        

ي سنة 1916 ولدت عالمة 
ا��يولوجيا كونسيبثيون 

بونات مونيوث. أنشـأت قسم 
ا��يولوجيا الضوئية � مجلس 

الطاقة (مركز أ��اث 
الطاقة والبيئة 

والتكنولوجيا) وشاركت � 
تطوير المخطط العام 

�طرقات � إسبانيا.        

ي سنة 1878 ولدت عالمة 
الكيمياء غارترود ووكر. 

أشارت إلى سمية البنزين الذي 
��توي على الرصاص واقترحت 

طريقة لتغييره وإنتاج وقود 
خال من الرصاص كما درست 

آثار الغازات السامة 
المستخدمة أثناء ا��رب.         

ي سنة 1909 ولدت عالمة 
الكيمياء ماريا دي � 

كونسيبثيون كارنيرو 
فالينثوي�. تعاونت مع عالم 
الكيمياء ا��يوية فيرناندو 

كالفيت ودرسا معا 
الديوكسينات، وهي مركبات 

كيميائية تتحول إلى ملوثات 
بيئية ثابتة.         

ي سنة 1823 ولد عالم 
الرياضيات والمنطق ليوبولد 

كرونيكر. كان مقتنعا بأن 
ا��ساب والتحليل ��ب أن 

يعتمد على ا�عداد الصحيحة.         

ي سنة 1919 ولدت خبيرة 
ا�ع�م ا�لي كاترينا 

يوشينكو. عملت على نظرية 
ا�حتما�ت وا�وغارتيمات 

والبرمجة. طورت لغة عالية 
المستوى � مجال البرمجة 

يطلق عليها " ا�درس، 
العنوان". 

ي سنة 1931 ولدت عالمة 
ا�حياء البيئية فوزية فهيم. 

اشتهرت بأ��اثها عن آثار سم 
الثعبان على مضادات ا�ورام. 

ي سنة 2017 اكتشف فريق 
يترأسه المعهد الوطني 
�جيولوجيا والمناجم � 

إسبانيا وجامعة أوكسفورد 
نوعا جديدا من القراد 

(كورنوبالباتوم بورمانيكوم) 
على ريشة ديناصور، اعتبر هذا 

ا�كتشاف أكبر دليل على 
وجود هذا النوع من 

الطفيليات.

ي سنة 1895 ولد عالم 
الرياضيات ألبريت فرانك 

كوكس. كان أول أمريكي 
من أصل إفريقي ��صل على 

الدكتوراه � الرياضيات.        

ي سنة 1843 ولد روبرت 
كوش. قام باكتشاف 

عصيات السل والكوليرا. 
يعد مؤسس علم ا��راثيم 

ا��ديث.         

ي سنة 1950 نشر إسحاق 
أسيموف " يو، الروبوت". هذه 

الروايات تعتمد على قوانين 
ث�ثة �روبوتات، وهي مدونة 

أخ�قية لتنظيم الع�قة بين 
الروبوتات والبشر وتقدم لهم 

توجيهات �حياة معا.      

ي سنة 1842 ولدت عالمة 
ا��شرات مارغريتا موريس. 

وصفت الزيز ماجيسيكادا 
كاتسيني ودرست ذباب 

القمح وا��راد والفطريات 
كآفات نباتية. وساهمت 

أعمالها � ��سين الزراعة.      
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ي سنة 1994 تم اكتشاف 
كهف شوفيه( أرداش � 

فرنسا) . ��توي الكهف على 
لوحات تصويرية تعد ا�قدم.         

ي سنة 2020 تم العثور على 
مخزن �طقوس ��توي على 

خوذتين قديمتين من البرونز 
تعودان إلى عصور ما قبل التار�� 

� مجموعة كهوف � 
أستورياس. رغم أن هذه ا��وذ تم 

تمثيلها برسومات فنية إ� أنه 
من الغريب العثور عليها هناك.         

ي سنة 2013 تم إط�ق 
تلسكوب Gaia التابع لوكالة 

  ESA) الفضاء ا�وروبية
با��روف ا���ليزية) إلى الفضاء. 

ي سنة 1990 تو� المهندس 
الزراعي روبرت جار��. تعتبر 

كتبه عن مبادئ تغذية 
ا��يوانات المجترة مرجعا 

أساسيا �بحث والعمل الميداني 
� هذا المجال.  

ي سنة 1903 ولدت عالمة 
الصيدلة إيديث بولبرينغ، 

قامت بفحص وظائف 
العض�ت الملساء.  

ي سنة 1895 أعلن ويلهالم 
رونتجن عن اكتشافه ل�شعة 

السينية، غير أنه لم يقم بتسجيل 
براءة اختراعه ليتمكن ا��ميع 

من استغ�له بشكل مجاني 
ورفض أن ��مل هذا ا�ختراع 

اسمه أيضا.   

ي سنة 1888 قام إيزاك روبرتس 
بتصوير المـرأة المسلسلة � 
أندروميدا  ( ليكتشف هابل 

بعد سنوات بأنها مجرة ).   

ي سنة 1837 ولدت مؤرخة 
الموسيقى ماري ليبسيوس، 

المعروفة باسم مارا. نشرت 
العديد من السير الذاتية 

�موسيقيين وحررت رسائل 
فرانز ليزت.    

ي سنة 1975 تم اكتشاف 
الكويكب YD 1975. وقد أطلق 
عليه ا���اد الفلكي الدولي اسم 

أنادييغو تكريما �نا تيريسا 
دييغو، التي كانت تدرس علم 

الفلك وتم سجنها وقتلها خ�ل 
الفترة الدكتارتورية � ا�رجنتين 

التي بدأت � سنة 1976.     

ي سنة 1890 ولد عالم 
الكيمياء والمخترع 

جاروس�ف هايروفسكي. 
حصل على جائزوة نوبل � 

الكيمياء �كتشافه 
وتطويره لطرق التحليل 

ا�ستقطابية.  

ي سنة 1887 ولدت عالمة 
الفيزياء والرياضيات سيسيل 
ديويت مورات. قادت رحلة 

استكشافية إلى موريتانيا 
رفقة زوجها لتأكيد المسار 

ا���نائي �ضوء وفقا لنظرية 
النسبية العامة.   

ي سنة 1887 ولد عالم 
الرياضيات العصامي 

سرينيفاصا أيانغار رامانوجان. 
كان له الفضل � فتح 

خطوط ��ث جديدة بعد 
��مينه حول وظيفة تاو.    

ي سنة 1912 ولدت عالمة 
الكيمياء العضوية أنا جاين 

هاريسون. درست الدخان 
السام خ�ل ا��رب العالمية 
الثانية وساهمت � البحث 

حول ا�شعة الفوق بنفسجية.     

ي سنة 2013 منحت  الملكة 
إليزابيث الثانية عفوا ملكيا 

لعالم الرياضيات أ�ن تورين 
(1912ـــــــ 1954) الذي حوكم 

بتهمة " الفحش العلني" إثر 
ع�قة مثلية نسبت إليه. �علم 

فإن تورينغ هو أحد رّواد علم 
ا��وسبة ا��ديثة.      

حدث الشهر 

خن  اليوم الوطني �د�
   

أعلنت ا��معية العامة ل�مم المتحدة سنة 2023 سنة عالمية �دخن ويشجع برنامج الغذاء العالمي حصاد 
هذه ا��بوب � البلدان التي تعاني من معد�ت الفقر ا�على والبيئات المناخية السيئة � محاولة لتقليص 

هذه الفجوات وحل المشاكل بالتدابير السياسية. وتم اختيار الدخن نظرا لفوائده الغذائية وقدرة 
المحصول على ��مل درجات ا��رارة العالية با�ضافة إلى تنوعه الوراثي وقدرته على التكيف مع البيئات 

المختلفة. ويعتبر هذا ا�ع�ن إجراء آخر لمعا��ة ا��مساواة ا�قتصادية وا�جتماعية والبيئية وأزمة 
المناخ ومحاوزلة أخرى من أجل تعزيز ا�من الغذائي � البلدان ا�ثر فقرا.   

https://www.un.org/en/observances/international-years 
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وبالتعاون أيضا مع :

Belén Ballesteros NASA’s Webb Takes Star-Filled Portrait of Pillars of Creation. https://webbtelescope.orgالتصاميم ويوضح:

نوجه شكرا خاصا لوكالة SINC   لكونها مصدرا قيما وممتازا �معلومات. لكل ا�شخاص الذين شاركوا � جمع ومراجعة وترجمة ا�حداث اليومية، لكل هؤ�ء لهم منا جزيل الشكر.   فيما يلي الدليل 
http://www.igm.ule-csic.es/calendario-cientificoالتعليمي مع جملة من ا�فكار �عمل � الفصل: 

صورة الغ�ف : 

تم إ��از هذه الرزنامة بفضل الدعم المادي لــــــ:

http://www.igm.ule-csic.es/calendario-cientifico
https://webbtelescope.org

