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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،، 
جواد  الغربة،  إسماعيل  محمد 
العينني  ماء  دزاز،  الدين  عز  فراج، 
بناني، محمد امباركي ، مصطفى 

اكن، مصطفى أيت يدر 

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، كرمي أولظيم

اإلخراج الفني 
املصطفى مالولي

كلمة هيئة التحرير

املواضيع  بتنويع  تستمر اجمللة في منهاجها 
املالئمة  املواضيع  باختيار  وخاصة  املتناولة 
املغربي  للطبيب  املستمر  الصحي  للتكوين 
موضوعني  الرئيس  امللف  يتناول  والصيدالني. 
شريحة  ميس  الذي  االكتئاب  حول  أكادمييني 

واسعة من مجتمعنا مبا فيها األطفال.

العالج  من  خير  الوقاية  محور  يتطرق  و 
تظهر  التي  األم  حليب  تركيب  مميزات  إلى 
احملور  إطار  في  أما  الطبيعية.  الرضاعة  أهمية 
حول  تقريرية  شجرة  القارئ  يجد  التطبيقي، 
كيفية التعامل مع إشكالية لسعات العقارب ببالدنا التي تودي بحياة كثير من السكان. 

هذا املوضوع يقدم أيضا نظرة عن االستراتيجية الوطنية للتعامل مع هذه الظاهرة.

و نعرض في محور األبحاث امليدانية لدراسة مهمة حول احلالة الوبائية لداء السرطان 
مبدينة الرباط وقد مت تطعيم البحث بجداول وصور بيانية متكن املهتم من التعرف على هذا 

الداء وتطوره.

و في محور الصيدلة نقدم موضوع اإلصابة باألعراض اجلانبية التي تتطلب أخذ جانب 
للبيمارستانات  التاريخية  السلسلة  في  نستمر  و  الصيدالني.  و  الطبيب  من طرف  احلذر 

املغربية بتناول أستاذ باحث ملعلمة بيمارستان مراكش.

قوانني  وضع  استدعى  مما  العاملني  بصحة  مرتبطة  الشغل  ميدان  في  اإلنتاجية  إن 
وتشريعات تنظم هذه العالقة وحتمي صحة العمال. نتطرق لهذا املوضوع في محور الطب 

والقانون من خالل اإلطار التشريعي للصحة في العمل في بالدنا. 

كما لم نغفل َمد قرائنا مبجموعة من املستجدات الصحية من خالل ملخصات لعدة 
أهم  إحدى  رئيس  مع  حوارا  أيضا  العدد  يشمل  كما  عاملية  مجالت  في  نشرت  دراسات 

اجلمعيات التي تهتم بالتكوين الطبي املستمر لألطباء العامني وهي جمعية أميكو.

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

ذ. محمد البياز 
رئيس هيئة التحرير




