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التطبيقات المالحية: لفتة إعجازية

الحقوق االقتصادية للمرأة

الخاليا الجذعية 
في حليب ا)م..

والتحريم بالرضاعة

الصيام..
مزيل للسموم وا2ثام
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د. شيرين فتحي عبدالحميد

اMعجــاز التشـريعي في 
الحقـــوق االقتصــاديـة 
المشتركة بين الرجل 
والمــــــرأة كـدليـــــــــل 
على تكـريـم المــــــرأة
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تأثير الحبة السوداءتأثير الحبة السوداء
على مستويات السكر والدهون على مستويات السكر والدهون 

عند مرضى ارتفاع السكر في الدمعند مرضى ارتفاع السكر في الدم
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الحقائق العلمية 
الحديثة حول تسويك 

اللسان
 Recent Scientific facts about

the tongue Txueq

    
(Halitosis)

      
   
     



     




      

     


      

      
       



         




       
       

 
  
            



         
       

      


أستاذ دراسات الطفولة الطبية والنفسية المساعد
جامعة الملك عبد العزيز ــ جدة

د. هدي جالل عبد الوهاب
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د. عبدالجواد الصاوي
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التوائم السيامية.. بين الطب والفقه(١)
إضاءات طبية فقهية على قضية إنسانية

العلم والفقه

إعداد: عبدالحكيم الهاشمي
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ا�عجاز العلمي    العدد (٣٩)    رمضان  ١٤٣٢هـ
٤٩


       


 

 
 



       








       





       
  





      
        

 



      



      
        


 

        



 



         
      
 
 





ا�عجاز العلمي    العدد (٣٩)   رمضان  ١٤٣٢هـ
٥٠

         
         



          
         



        


 


    
 


  
        


        




    


  
   


 
       
        



    




       



       
        
       
     


        



         
     


          
 


       
         
       
        
       


 

العلم والفقه



ا�عجاز العلمي    العدد (٣٩)    رمضان  ١٤٣٢هـ
٥١



ا�عجاز العلمي    العدد (٣٩)   رمضان  ١٤٣٢هـ
٥٢


    






    




الصيام..
مزيل للسموم وا_ثام

أ.د. صالح عبدالعزيز الكريم

أبحاث علمية



ا�عجاز العلمي    العدد (٣٩)    رمضان  ١٤٣٢هـ
٥٣


      
      


       
(Junke Food)
       
       
       
        


      



       
      
      




   
      
     
      
      

       
       
       

       
      
      


     




        
        

         
       

  

       
     



        


       


 
        




ا�عجاز العلمي    العدد (٣٩)   رمضان  ١٤٣٢هـ
٥٤

أبحاث علمية



      
   




       



     





     
 

    
     

      

      






         
      







       

        
      





 


      
        


  





ا�عجاز العلمي    العدد (٣٩)    رمضان  ١٤٣٢هـ
٥٥



ا�عجاز العلمي    العدد (٣٩)   رمضان  ١٤٣٢هـ
٥٦

خاليا مناعية جديدة تؤكد عدة 
المتوفى عنها زوجها





     


      

    






        



أ. د. جمال الدين إبراهيم

أبحاث علمية



ا�عجاز العلمي    العدد (٣٩)    رمضان  ١٤٣٢هـ
٥٧

        
     
    adaptive immune system
       
 
Innate immune system     
      
    
       

       
 

      



       



        



Macrophages

Dendritic cells
      
       

 

adaptive immune    
       system
(B)
(T cells)



 T H1 (T Helper 1)T H2 (T Helper 2)





(T cells)
       
      



Treg = TregularT H3(T Helper 3)
        
      


      
(T H1 و T H2 )
 (T H3)
T H1
T H2

       
       
 
       


        
  


       





ا�عجاز العلمي    العدد (٣٩)   رمضان  ١٤٣٢هـ
٥٨

أبحاث علمية



      

       

       



         
         


    
 
 


        


         
       



       
      
        


       
 adaptive
TH3immune system
        

      
      

       

       
       

       
        

      

 

    

       
  
 
       
   

        

       


       
        

      
     
       
 






ا�عجاز العلمي    العدد (٣٩)    رمضان  ١٤٣٢هـ
٥٩


         
       

        






        
  



           
         








          




ibolwi@gmail.com
 

 


د. إبراهيم علوي إبراهيم 

تحية لعلماء المستقبل

علماء المستقبل



ا�عجاز العلمي    العدد (٣٩)   رمضان  ١٤٣٢هـ
٦٠

أبحاث علمية


      
         
     

       



        
        
      


      


        


 

      

       
      

        





        

 

        


     
      
   
      
      
      




       


       



    
     




 
       
  
       



علماء المستقبل

م. إياد بن علي رشيد

مستقبل الطاقة



ا�عجاز العلمي    العدد (٣٩)    رمضان  ١٤٣٢هـ
٦١




  

        
      


 



       
 




 
       
        
     





         



 
       







       
        
       









       









         


       
      

       
      









ا�عجاز العلمي    العدد (٣٩)   رمضان  ١٤٣٢هـ
٦٢

كاميرا المؤتمرأبحاث علمية


          






ا�عجاز العلمي    العدد (٣٩)    رمضان  ١٤٣٢هـ
٦٣



ا�عجاز العلمي    العدد (٣٩)   رمضان  ١٤٣٢هـ
٦٤

نقطة ضوء

الحياة.. والفكر العلمي

       


       
         
          
         
        

      
 



      
  



        

 
        




      
       
        
        
 
        
      



       
        

        




       


    
        
  




e-mail: skarim@kau.sa

أ.د. صالح عبدالعزيز الكريّم


