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اإلدارة
أحمد عزيز بوصفيحة

مجلس اإلدارة
رفيق بنجلون، محمد عدنان التازي، 
اإلبراهيمي،  عادل  بنعدية،  احلبيب 
األزرق،  إالله  عبد  رشد،  إدريس 
محمد البياز، مصطفى فضيلي، 
شعيب  أبوعقيل،  الرحيم  عبد 

رفقي، محمد الزاكي، 
البشير بنجلون

رئيس التحرير
محمد البياز

سكرتير التحرير
البشير بنجلون

هيئة التحرير
اإلبراهيمي،  عادل  البياز،  محمد 
البشير بنجلون، محمد العبقري، 
حيدة،  بنعدية، مصطفى  احلبيب 
املوفق،  محمد  املصباحي،  عمر 
كرمية الغازي، محمد أمني بنرحو، 
شكيب النجاري، سمير العثماني 

املراجعة
اللجنة الطالبية

بدر البوسعداني، يوسف احديدو، 
شيماء الرحموني، زينب العروسي، 
سمية  الغربة،  إسماعيل  محمد 

برادة، جواد فراج، عز الدين دزاز، 
ماء العينني بناني 

اإلعالنات
إدريس رشد، عبد إالله األزرق

مصطفى أوجيد 0614203783 

الهيئة العلمية
أحمد عزيز بوصفيحة، مصطفى 
حيدة، شكيب النجاري، جمال الدين 
البورقادي، عادل اإلبراهيمي، محمد 
عدنان التازي، الزاهي اإلسماعيلي، 
بومزبرة،  إدريس  شهاب،  سمية 
رفيق بنجلون، مصطفى فضيلي، 
مصطفى  التسولي،  مصطفى 
شكيب  بنسودة،  سناء  محفوظ، 
عبد الفتاح، خالد املسناوي، مهدي 
الفارس، عبد الرحيم أبوعقيل، عبد 
الفنيش،  بناصر  الشوباني،  اإلله 
شقرون،  بن  حنان  الوردي،  أمني 
شعيب رفقي، أحمد صبيري، عبد 
الزاكي،  محمد  امجاهد،  الرزاق 
محمد صحان، محمد يوسف ابن 

عمر، مصطفى التسولي، 
رشيد عادل

اإلخراج الفني 
املصطفى مالولي

كلمة هيئة التحرير

يساهم أساتذة من مختلف املؤسسات اجلامعية 
مبواضيع  مدن  عدة  من  مختصون  و  املغربية 
متنوعة في العدد اخلامس, كما حرصنا كعادتنا 

أن تصاحب املواضيع صور و جداول توضيحية.

خالل  من  الصرع  موضوع  الرئيس  امللف  يتناول  و 
هذا  على  الضوء  يسلطان  أكادمييني  موضوعني 
في  الكبار  و  الصغار  يصيب  الذي  املزمن  املرض 
نتناول  كما  عالجه.  و  تشخيصه  سبل  و  بالدنا 
مناقشة  مع  املرض  هذا  حول  سريرية  حاالت 
حلها. و يتطرق محور الوقاية خير من العالج إلى 
شهر  رمضان  بشهر  املتعلقة  الصحية  اجلوانب 
يصادف  الذي  و  بامتياز  الصحة  شهر  و  العبادة 

صدور هذا العدد.

شجرة  القارئ  يجد  التطبيقي  احملور  إطار  في  و 
حول  الشغل  طب  في  مهنا   مقاال  و  البروتينية  البيلة  مع  التعامل  كيفية  حول  تقريرية 
الفيزيائي  الطب  حول  أخرى  مقاالت  كذلك  اخلامس  العدد  يشمل  و  مكان.  في  التلقيح 

والتأهيل و كيفية التعامل مع األلم احلاد.

امليدانية  األبحاث  محور  في  نعرض  األكادميي،  الصحي  التكوين  و  العلمي  البحث  إطار  في 
األستاذ شعيب  نتحاور مع  وآفاقا. كما  العربية، حصيلة  باللغة  املغربية  الطبية  لألطروحة 

رفقي نائب عميد كلية طب األسنان بالدار البيضاء.

لسان  حول  املهمة  األبحاث  أحد  بترجمة  اجمللة  فريق  قام  باحلاضر  املاضي  لربط  استمرارا  و 
لم  كما  بفرنسا.  بوردو  جامعة  من  الفرنسي  الباحث  تسيي  لفرانسوا  اخلطيب  ابن  الدين 
نغفل َمد قرائنا مبجموعة من املستجدات الصحية من خالل موضوع الكبسولة التنظيرية. 

كل احملاور حتتوي على املصطلحات العربية مع مقابلها الفرنسي و ملحق لغوي شامل آخر 
العدد.  

و إذ تبقى هيأة التحرير منفتحة على اقتراحات قرائنا الكرام، نتمنى أن تساهم اجمللة الصحية 
املغربية في دعم التكوين الصحي ببالدنا العزيز.

ذ. محمد البياز 
رئيس هيئة التحرير


