


إشراقة

االقتصاد.. وا�سالم
أ. د. رفعت السيد العوضي


 
             
 

 
                       
               



             

  

 
 




              




                 




                 

أستاذ االقتصاد ا�سالمي كلية التجارة . جامعة ا�زهر
مدير مكتب الهيئة العالمية ل*عجاز العلمي في القرآن والسنة ــ مكتب القاهرة



ا�عجاز العلمي    العدد الحادي والثالثون  .  ذو القعدة  ١٤٢٩هـ
٢

في هذا العدد . .
   

  

   

   

   

   

   

   

الفساد البيئي.. 
بر9.. وبحر9.. وجو9..

الغرب يرى العفو... والصحة
ا�سالم منقذ%

المركز الوطني 
للطب البديل

حساسية 
الطعام

٤٠

١٨ ٧٢٦

٣٢



ا�عجاز العلمي    العدد الحادي والثالثون  .  ذو القعدة  ١٤٢٩هـ
٣

كلمة التحرير

 



         
       
      







  



 

 
 

      

 


         


 

ا�مين العام لرابطة العالم ا�سالمي ورئيس 

الهيئة العالمية ل*عجاز العلمي في القرآن والسنة

أ. د.  عبدا? بن عبدالمحسن التركي

 ا�مين العام للهيئة العالمية 

ل*عجاز العلمي في القرآن والسنة

د.  عبدا? بن عبدالعزيز المصلح

 رئيس التحرير

أ. د. صالح بن عبدالعزيز الكرّيم

نائب رئيس التحرير

د.  عبدالجواد بن محمد الصاوي

 مستشارو المجلة

معالي الشيخ/ عبدا? بن بّيه
أ. د.  زهير السباعي

أ. د.  زغلول النجار
د.  محمد علي البار

د. فاطمة عمر نصيف

جميع المراسالت باسم رئيس التحرير 
skarim@kau.edu.sa

على العنوان التالي:
جدة ـ المملكة العربية السعودية  ص.ب: ٨٠٠٨٢  

٩ ٢٠ ٠ ١ ٠ ٠٩٧ الرمز البريدي ٢١٥٨٩  تليفون موحد: 
www.nooran.org  :موقع الهيئة على ا�نترنت

وكالء التوزيع: الشركة السعودية للتوزيع
٢١٤ ٩ المملكة العربية السعودية ـ ص.ب ١٣٩٥ جدة ٣

(٩٦٦٢) ٦ ٥٣٣ ١ ٩ ٦ (٩٦٦٢) فاكس: ١ هاتف: ٥٣٠٩٠٩

طبعت بمطابع مؤسسة المدينة للصحافة (دار العلم) 
ص . ب  ٨٠٧  جـدة  ٢١٤٢١  ـ  المملكـة العربية السـعودية

التصميم وا�خراج
خالد إبراهيم المصري











 





ا�عجاز العلمي    العدد الحادي والثالثون  .  ذو القعدة  ١٤٢٩هـ
٤


      

      


ا�زمة االقتصادية العالمية..
ووجهة النظر ا�سالمية

 


 
       
        
  
  
       
       
     
      
        
        
      
       




           


        
       

        


         
       

     


         
      

د. عبدا? المصلح

العلم والفقه

ا�مين العام للهيئة العالمية ل*عجاز العلمي



ا�عجاز العلمي    العدد الحادي والثالثون  .  ذو القعدة  ١٤٢٩هـ
٥

      

Securitization





       

         

  
     
 




 

      

       
       


       


 


      
        



        
      
       


         
      



        
       






      




ا�عجاز العلمي    العدد الحادي والثالثون  .  ذو القعدة  ١٤٢٩هـ
٦

الفقهالعلم والفقه





 


        
        

       



  
       
        
  
       
       
       
        
       
     
       
      
       
       



 
       
        


       

       

     


  
       


       
       
       

       
         
       
       
      
 


     
       







       






    
  
          
         



        
         





ا�عجاز العلمي    العدد الحادي والثالثون  .  ذو القعدة  ١٤٢٩هـ
٧

      


 


 


 



الفساد البيئي
بر�.. وبحر�.. وجو�..

أبحاث علمية

د. أحمد مليجي

أستاذ الجيولوجيا البيئية المساعد . المركز القومي للبحوث بالقاهرة



ا�عجاز العلمي    العدد الحادي والثالثون  .  ذو القعدة  ١٤٢٩هـ
٨

 



 

         



      
       






                      
                          

    




       
       
       





 





         
          





        
       
      






        
      
       
 



       
      





       



        
       
       

        



                         

     
       



أبحاث علمية



ا�عجاز العلمي    العدد الحادي والثالثون  .  ذو القعدة  ١٤٢٩هـ
٩

      
     



     


     
(Agenda 21)

      



        



       
      
       
 





    
      


 

         
        








    
    
    
    
    

     
      
         







   






          

               


                               
                     

     
                        

      

                    

             
     
        
       




ا�عجاز العلمي    العدد الحادي والثالثون  .  ذو القعدة  ١٤٢٩هـ
١٠



 





        



        
       
(PNUE) 


         
         
         
         

       
        



  (auto-purification)   

      

























 

 
 

 
 





       
         
        


      
        





 




أبحاث علمية





ا�عجاز العلمي    العدد الحادي والثالثون  .  ذو القعدة  ١٤٢٩هـ
١١

      

         
       
         

       
        


          


        
(O2)
  (CO2)     

       

(Photosynthèse)

(CO)
       

(SO2)(NO, NO2)


    
 


 

 
 



      




 (CO2)      



       
        
      

       (Méthane)








       
(Smog)

     
       



     
  





(SO2)
   (NO2)   
       
(HNO3)(H2SO4)

       



        




                     
                         





ا�عجاز العلمي    العدد الحادي والثالثون  .  ذو القعدة  ١٤٢٩هـ
١٢


      (O3)  
        
       
       
      (antarctique)

   (F)  (Cl)   
    (CFC)   


         
          
        

(Rayons UV)

         
 (Protocole      
        de Montréal)

   (CFC)    

       









       




        


  
  







(K+)

 (colloïdes)   (humus)  
 
      

أبحاث علمية






ا�عجاز العلمي    العدد الحادي والثالثون  .  ذو القعدة  ١٤٢٩هـ
١٣

 
       
         
      
      
 (Phytoplancton)      
        
       
       
     
      

    (Eutrophisation)  
     





       

        

       
  
      (Désertification)


   



 
       

        

(Nitrosamines)
        
(Hémoglobine)




       
   (méthémoglobine) 
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des bébés bleus

       
        


(PNUE)        

        




       
       
         




        
        
       
      

 (PNUE)      



      



         
 




ا�عجاز العلمي    العدد الحادي والثالثون  .  ذو القعدة  ١٤٢٩هـ
١٤

أبحاث علمية










       



     


       
         
    
       



        












        

        



       
       
   

    
     
         
          




        
      


       
        
       

       


  


        






ا�عجاز العلمي    العدد الحادي والثالثون  .  ذو القعدة  ١٤٢٩هـ
١٥


       
       


         



       


        
       

        
     
       
         
                   

   


 

 

       


 
       


 
  


 

         


 



 


 



 



 
 

 
 
 









ا�عجاز العلمي    العدد الحادي والثالثون  .  ذو القعدة  ١٤٢٩هـ
١٦

       



(World Scientific Publishing Co. Pte. Ltd)

جديد العلم

أساسيات التقنية 
متناهية الصغر

عرض: د. خالد بن عبدالرحمن الدكان

        
      
     
        
         


(Bottom-Up approach)





          
       
        



       
       
        
       

       
      


 

 (Atomic Force Microscope,

AFM)

        

  (Density Functional Theory)

  (Quantum Chemical Techniques)

    (Potential Surface) 

        
     (AB initio Calculation)




      

        

من مجلة العلوم التقنية



ا�عجاز العلمي    العدد الحادي والثالثون  .  ذو القعدة  ١٤٢٩هـ
١٧


  



       
   (Simulation Tools)  
 (Monte     
 Carlo Simulation Methods for Nanosystems)

 
       
 
       

      




 


(Molecular Dynanics Method)
        
        
(Gibbs phase Rule)    

        



         
 (Molecular       
      Building Blocks)

        
(Position assembly)

        

      
       

     
  (Intermolecular Interactions) 
(Reversibility or Adjustability)   
   (Molecular Mobility)  

(Process Medium)
      





 (Polymers) 



(Molecular Building Blocks)   

      (Diamondoid)


       
 

       
        
       
      


      
          


      


   




ا�عجاز العلمي    العدد الحادي والثالثون  .  ذو القعدة  ١٤٢٩هـ
١٨

                






   


  




العفو... والصحة

العلم والقرآن

د. هشام المشد

استشاري أنف واذن . مركز مكة للسمع والنطق



ا�عجاز العلمي    العدد الحادي والثالثون  .  ذو القعدة  ١٤٢٩هـ
١٩


         


    
       
                
                    

                   


         
        

             

       

        

 
               
           


       
       
       


        









 


       
        


        
    
        






        


        


      
         

         
 









         




        




ا�عجاز العلمي    العدد الحادي والثالثون  .  ذو القعدة  ١٤٢٩هـ
٢٠


         




       


          


        
  
 






        
       
   




           
          


        
       
 

 
        
         
(rhythm)
         

العلم والقرآن

     



ا�عجاز العلمي    العدد الحادي والثالثون  .  ذو القعدة  ١٤٢٩هـ
٢١

       
        
      


       



      
  
(IgA)

       

 





        




     

       



       
        
(Anger management tips)

         





         
        



          

       
         
       
  





        

 








ا�عجاز العلمي    العدد الحادي والثالثون  .  ذو القعدة  ١٤٢٩هـ
٢٢

       


          


        
 
      


         
       
        
        
       





        
        




        


        
    
        
        
       
        
 
         






        
  
        
 
        
       


 

          


 

 
 


        
       




         

        


        




   

 


العلم والقرآن



ا�عجاز العلمي    العدد الحادي والثالثون  .  ذو القعدة  ١٤٢٩هـ
٢٣


          





         




 
     
       

       







 



 



    
   

        
 


        

 
   
         



         

 
     
        
      

 
       


       
       
       
        
        

   
       

 



ا�عجاز العلمي    العدد الحادي والثالثون  .  ذو القعدة  ١٤٢٩هـ
٢٤
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العلم والقرآن



ا�عجاز العلمي    العدد الحادي والثالثون  .  ذو القعدة  ١٤٢٩هـ
٢٥


         





                
                                    
                           
     
          

        






 
        
  




 
           

         
         



            


       
         
         



     
         

        
 
        
       
(Forgive For Good)
(Forgive For God) 

 


 
 
 
 

 
 

 
 


1)  Forgive for Good by Frederic Luskin ( Feb، 2003)
2)  Forgiveness: How to Make Peace With Your Pastband get 

on with yoyr life... by Sidney B. Simon.(Oct. 1990).
3)  Forgiveness Is a Choice: A Step-By-Step Pr... by Robert 

D. Enright.( May 2001).
4)  Forgive and Forget: Healing the Hurts We Don’t 

deserve... by Lewis B. Smedes. ( Sept.2007)
5)  Forgive and Love Again: Healing Wounded Re... by John 

Nieder  (jul. 2003).
6)  Art of  Forgiving by Lewis B. Smedes (Aug. 1997).
7)  Anger management tips: Tame your temper. (MayoClinic.

com).
8)  The Science of  HeartMath: http://www.heartmath.com/

freezeframer/science_of_freezeframer.html.



ا�عجاز العلمي    العدد الحادي والثالثون  .  ذو القعدة  ١٤٢٩هـ
٢٦






         



في ا�زمة المالية العالمية المعاصرة

الغرب يرى ا�سالم منقذ� 

من أسرار القرآن

أ. مصطفى الشيمي

 
   

        
        
          
 
           
     
      
       
  
         
          






        
        




      
     
      
         



       




باحث في االقتصاد ا�سالمي . مكتب هيئة ا�عجاز بالقاهرة



ا�عجاز العلمي    العدد الحادي والثالثون  .  ذو القعدة  ١٤٢٩هـ
٢٧

        
 
   
         

        


       
       
         

         
      
      




        

 
     
         

 

 
       






       
       
      
        


  
        
        
         



       

       
       
       


       
       




 
      
  
      






     
       
      
         

          
       


     
                       
                               
                       

            







www.lorettanapoleoni.com



ا�عجاز العلمي    العدد الحادي والثالثون  .  ذو القعدة  ١٤٢٩هـ
٢٨








نافذة علمية

معـيد، قسم الكيمياء الحيوية، عضو، جمعية الدراسات العليا . كلية الطب جامعة هارفرد

المعلوماتية 
الحيوية... 

تحدي جديد أمام 
علماء الطب الجزيئي 

والبيولوجيا الجزيئية
هاني بن محمد شودري



ا�عجاز العلمي    العدد الحادي والثالثون  .  ذو القعدة  ١٤٢٩هـ
٢٩

Bioinformatics
       
       
       
    Information Technology







      

       

 
       





       
      


       
 
BLAST, FASTA      




       
       
      


       
      
(gene expression)    





ا�عجاز العلمي    العدد الحادي والثالثون  .  ذو القعدة  ١٤٢٩هـ
٣٠

    (drug design)  
(genomics andproteomics)


       
        
  


    
       
       
      (IT) 
       
       MySQL  Oracle 
JavaCPythonPerl

        
  

 

Biological Database
       




      
      
       
   

 


        
        

          
       
(GenBank)

 (Swiss-Prot     
       Database)

      


       
 Cystic       
      Fibrosis

         
         
OMIM (Online Mendelian Inheritance in Men) 






 The National     
Center for Biotechnology Information (NCBI)

     
         

     


نافذة علمية






ا�عجاز العلمي    العدد الحادي والثالثون  .  ذو القعدة  ١٤٢٩هـ
٣١

Cystic Fibrosis
      
 (Cystic Fibrosis Transmembrane Regulator  
       7q31.2)






Computational biology  
  System biology  

Computational genomics




 
www.expasy.ch/sprot/sprot-top.html
www.mips.biochem.mpg.de/proj/protseqdb
www.bioinf.man.ac.uk/dbbrowser/OWL
www.ncbi.nlm.nhi.gov/entrez/query.fcgi?db=protein


Swiss-Prot
PIR-International
OWL
NRDB

www.expasy.ch/prosite
www.bioinf.man.ac.uk/dbbrowser/PRINTS/PRINTS.html
www.sanger.ac.uk/Pfam


PROSITE
PRINTS
Pfam

www.rcsb.org/pdb
ndbserver.rutgers.edu/
www.ncifcrf.gov/CRYS/HIVdb/NEW_DATABASE
www.biochem.ucl.ac.uk/bsm.pdbsum
www2.ebi.ac.uk:8081/home.html
www.biochem.ucl.ac.uk/bsm/cath
scop.mrc-lmb.com.ac.uk/scop
www2.embl-ebi.ac.uk/dali/fssp 


Protein Data Bank (PDB)
Nucleic Acids Database (NDB)
HIV Protease Database
ReLiBase
PDBsum
CATH
SCOP
FSSP

www.ncbi.nlm.nih.gov/Genbank
www.ebi.ac.uk/embl
www.ddbj.nig.ac.jpg


GenBank
EMBL
DDBJ

www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fegi?db=Genome
www.ncbi.nlm.nlm.nih.gov/COG
bioinfo.mbb.yale.edu/genome


Entrez genomes
GeneCensus
COGs

www.edi.ac.uk/interpro
www.expasy.ch/srs5
www.ncbi.nlm.nih.gov/Entrez


InterPro
Sequence retrieval system(SRS)
Entrez



ا�عجاز العلمي    العدد الحادي والثالثون  .  ذو القعدة  ١٤٢٩هـ
٣٢

     
     




       






الطب البديل وا�عجاز العلمي

المركز الوطني للطب البديل 
إنجاز وأمل

د. عبدالجواد الصاوي

استشاري طب ا�طفال والطب البديل . نائب رئيس التحرير



ا�عجاز العلمي    العدد الحادي والثالثون  .  ذو القعدة  ١٤٢٩هـ
٣٣






 
       
      


 

     







      


 


 
 


      

       
       



        


    
Holistic Medicine

 American board for Holistic Medicine 
     


       
  

      

  







ا�عجاز العلمي    العدد الحادي والثالثون  .  ذو القعدة  ١٤٢٩هـ
٣٤

        


      
     
         
       

     
         






       
         


        
        




        
      
        
       
       


      
       




         
        


       
          
        

        
        
        
 



 

      


       

       

       
      

الطب البديل وا�عجاز العلمي



ا�عجاز العلمي    العدد الحادي والثالثون  .  ذو القعدة  ١٤٢٩هـ
٣٥

      
        
        
       

 




       
       
       





      
      

       

       
        
       
        


        

       
     

      


       

        

      
    
         



        



   


        
   
      


       
        
 (IU)        
      (E)  
       


     
     (Omega-3)  



ا�عجاز العلمي    العدد الحادي والثالثون  .  ذو القعدة  ١٤٢٩هـ
٣٦

      
     



        
       


  Ginkgo     






    

      
        




         
      
        
  

 
       
        



          

       
    
      
         




        
       

       

        











        
       
       
      


الطب البديل وا�عجاز العلمي



ا�عجاز العلمي    العدد الحادي والثالثون  .  ذو القعدة  ١٤٢٩هـ
٣٧

       
         






        
         

       
    
       




      
       
         
        


      
       

         
       
      
        



       





       



  (CDC)     
    


         




         
        

         





       
      

       




ا�عجاز العلمي    العدد الحادي والثالثون  .  ذو القعدة  ١٤٢٩هـ
٣٨

     
       

        


        
      
       
       
         
       
        

        




        
       
        


        

        
       

        




  


       
      


       


 

       


       

        
  
      

  


      


        
      
        
       
inclusiveintegrative

exclusivetolerant
 
             
       
   


       
      

        

      (NIH) 


       
       

الطب البديل وا�عجاز العلمي



ا�عجاز العلمي    العدد الحادي والثالثون  .  ذو القعدة  ١٤٢٩هـ
٣٩

  
    
    

    
    

         
     
  dietetic



 
       

 
   
       homeopathy

       
    
      
       
 

  
     





        
       



 
      



     

    



   





        
       





       
 


           
      
 


        
      




 


2. www.emro.who.int
3. www.who.int










 










ا�عجاز العلمي    العدد الحادي والثالثون  .  ذو القعدة  ١٤٢٩هـ
٤٠

أبحاث علمية

حساسية الطعام
FOOD ALLERGY

المسببات وا�عراض التشخيص والوقاية
عبدا? عابد بازإبراهيم العتيبي












        
       
  
           






ا�عجاز العلمي    العدد الحادي والثالثون  .  ذو القعدة  ١٤٢٩هـ
٤١


   

       
       
      
 





SECRETORY 
IGA


       

 

  (IGE)     
        
(IGE)
    




        
     
  


      



        





        


        
       
        





        
        
        

       


      
        

          
         

        
 


 


        


         
         
       
         






ا�عجاز العلمي    العدد الحادي والثالثون  .  ذو القعدة  ١٤٢٩هـ
٤٢




 
 

 
Clinical history

       


(family history) 


(symptoms) 


        


   


 







Physical examination

 
        


 
      

      





Diagnosis examinations

In Vivo Tests 


Skin test
 Skin prick test     


          







        
 (Kit)

أبحاث علمية








ا�عجاز العلمي    العدد الحادي والثالثون  .  ذو القعدة  ١٤٢٩هـ
٤٣


  Pea.Nut  

  Cacoa  

  Soya  

 Cow milk  

 Redsea fish  

  Banan  

 Grass cereals  


  




       







    Kit  
         


ALCOHOL SWABS 
 
 

 
 


 ALCOHOL 

SWABS

       


     



 



        
       
       


          



 
       
       








       
      









ا�عجاز العلمي    العدد الحادي والثالثون  .  ذو القعدة  ١٤٢٩هـ
٤٤


















   
   
   
   
   

   
   

أبحاث علمية


      
        



    (IGE)   
        
      

        
       








      


   
 
        




      

 





ا�عجاز العلمي    العدد الحادي والثالثون  .  ذو القعدة  ١٤٢٩هـ
٤٥









قارئتي..
وبينة ا8عجاز



ا�عجاز العلمي    العدد الحادي والثالثون  .  ذو القعدة  ١٤٢٩هـ
٤٦

افتتاحية <<
بيان علي طنطاوي


 
 
           

               










    
 


      
                 






قارئتي وبينة ا�عجاز



ا�عجاز العلمي    العدد الحادي والثالثون  .  ذو القعدة  ١٤٢٩هـ
٤٧

د. سامية العامودي


      
         


      






 



   




        

        

       
          


         


 




      

       
       






         
       

        
       
         
           
        
       
         
  


       
       
        




ا�صابة بالسرطان 
بين الطب والشرع

استشاري أمراض النساء والتوليد . كلية الطب . جامعة الملك عبدالعزيز



ا�عجاز العلمي    العدد الحادي والثالثون  .  ذو القعدة  ١٤٢٩هـ
٤٨

فاطمة محمد إدريس

            




كيف أخدم ا�سرة المسلمة 
من خالل (الكتاب الُمعجز)

        
       
      
  
       
 
          
               
             
        

 


                       
                       
         
 
      




   


 
  

قارئتي وبينة ا�عجاز



ا�عجاز العلمي    العدد الحادي والثالثون  .  ذو القعدة  ١٤٢٩هـ
٤٩


 

 
 

 
       
  
      


         
       
  




        

  

  



 



 



         

   
       
      
       
         
          
       
 
      

 
 

 
 

        




        

   


 
        





ا�عجاز العلمي    العدد الحادي والثالثون  .  ذو القعدة  ١٤٢٩هـ
٥٠

دعاء أحمد بهاء الدين

 
 

 
 






      



قارئتي وبينة ا�عجاز

التقنية في استخدام أبوال ا�بل



ا�عجاز العلمي    العدد الحادي والثالثون  .  ذو القعدة  ١٤٢٩هـ
٥١













        
       












         
        
        


















        
        





         







        
         


        





        


           




ا�عجاز العلمي    العدد الحادي والثالثون  .  ذو القعدة  ١٤٢٩هـ
٥٢

قارئتي وبينة ا�عجاز

غنية الغافري



           







أنشطة نسائية ا�عجاز العلمي بالشرقية







      
        
    
       
      


        




       
       
      



       




      
       



       


       
        
       
     
       
        



       
        


       





ا�عجاز العلمي    العدد الحادي والثالثون  .  ذو القعدة  ١٤٢٩هـ
٥٣


       
       
   



       
       
      

         
       





       
     


    
       
        



      
     






       




تعاون اللجنة النسائية بجدة مع القطاعات 
الحكومية والخاصة 

لنشر ا�عجاز العلمي في القرآن والسنة
     

       
         
   





        
      



         
      


 
      




        
        






ا�عجاز العلمي    العدد الحادي والثالثون  .  ذو القعدة  ١٤٢٩هـ
٥٤

علماء المستقبل






      


 

  













        


 








ibolwi@gmail.com


د. إبراهيم علوي



ا�عجاز العلمي    العدد الحادي والثالثون  .  ذو القعدة  ١٤٢٩هـ
٥٥

علماء المستقبل

ا8عجاز الحياتي.. 
د. إبراهيم علوي إبراهيم في السيرة


          







        

 
         
        

       
       

     



  
        



       

         





 

       

        
  
       


        
       


 




ا�عجاز العلمي    العدد الحادي والثالثون  .  ذو القعدة  ١٤٢٩هـ
٥٦

علماء المستقبل

          




  
        
 
 


         





         


       

          



       
       
 

   

 


       

       
        




  




        




        
       
      



         



       
       


         
        







   
    

      
         


         

 



ا�عجاز العلمي    العدد الحادي والثالثون  .  ذو القعدة  ١٤٢٩هـ
٥٧


           




عبدا? العمري

مستقبل 
العلم







         



        
 







 
         
        
         


 




 






ا�عجاز العلمي    العدد الحادي والثالثون  .  ذو القعدة  ١٤٢٩هـ
٥٨

إسماعيل إبراهيم علي

مخترعات 
المستقبل

علماء المستقبل

        
 
 




       
      
        
       









       
        



         









       
     
      


        
         

       

 



ا�عجاز العلمي    العدد الحادي والثالثون  .  ذو القعدة  ١٤٢٩هـ
٥٩

عظمة الخالق في عظم الخلق (١-٢)

         
        
       
       
     
        

       
      
      
       
        
       
       
       
        
        


                              
                     
   
        
         
       
         
        
        
          
                        
         
        
       

         



        
      
        



      
    
         
       



  

    


        








                         
                      

محمد سعيد القحطاني



ا�عجاز العلمي    العدد الحادي والثالثون  .  ذو القعدة  ١٤٢٩هـ
٦٠


      




علماء المستقبل

أمجد النمر

من الليل إلى النهار

                 
                
                             
                      
                
 


        


      
         


 



          



        






         



         
 

            
      
       



   
                   
     



 


          
   







ا�عجاز العلمي    العدد الحادي والثالثون  .  ذو القعدة  ١٤٢٩هـ
٦١

 

 





ما أسهل 
العمليات الحسابية!

استراحة لعقلك
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  ibolwi@gmail.com




ا�عجاز العلمي    العدد الحادي والثالثون  .  ذو القعدة  ١٤٢٩هـ
٦٢

رحلة في 
عالم اKلوان





 
          
        
       

       

 








 
 

 
 


      


      

       




        
       


          




http://www.alnassrah.com
http://www.almedan.net
http://www.montada.com

علياء إبراهيم علي

علماء المستقبل



     

            




ا�عجاز العلمي    العدد الحادي والثالثون  .  ذو القعدة  ١٤٢٩هـ
٦٣

أخبار الهيئة

بمستشفى النور بالعاصمة المقدسة
الندوة السنوية التاسعة لLعجاز العلمي

مكتب الهيئة بالسودان يعقد مؤتمره اKول

د. المصلح يشارك في المؤتمر العالمي للحوار


       



 

 
 
 
 
 

      
      

         

       
   







       
         
     





        



إعداد: أ. سعد الحندلي



نقطة ضوء

العلم.. ملتقى الحضارات
أ.د. صالح عبدالعزيز الكريم
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