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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،

 بشرى ضاهر، مرمي دقون

اإلخراج الفني 
املصطفى مالولي

كلمة هيئة التحرير

نرحب بقرائنا األعزاء في العدد الثامن و نتمنى 
لهم عيدا مباركا سعيدا. 

مختلف  من  ودكاترة  أساتذة  يساهم 
املؤسسات اجلامعية املغربية مبواضيع متنوعة 
في هذا العدد. و يتناول امللف الرئيس موضوع 
سرطان الثدي الذي ميثل مشكال في الصحة 
وباعتباره  وثيرته  ارتفاع  بسبب  العمومية 
األكثر انتشارا من بني السرطانات التي تصيب 
النساء، كما نعرض  أيضا حاالت سريرية حول 
في  أدرجنا  و  حللها.  مناقشة  مع  املرض  هذا 

نفس اجملال مقاال حول سرطان الطفل. 

كما يجد القارئ الكرمي مقاالت مهمة تتعلق 
املناعة  نقصان  ملرض  الفموية  باملظاهر 
كيفية  حول  تقريرية  شجرة  و  املكتسب 
التصرف في حالة اإلسهال احلاد و آخر نسخة 
في  صدرت  التي  للتمنيع  الوطني  للبرنامج 
النوم  طب  وألن  الصحة.  وزارة  عن   2014
يعتبر من أحدث التخصصات الصحية، ندرج مقاال يعرض ألحد أهم االختبارات التي تتم في 

بالدنا في هذا اجملال وهو االختبار الشامل للنوم. 

و مساهمة في إيضاح دور اللغة العربية في النهوض باجملال الصحي نعرض مقاال حول آليات 
الترجمة إلى اللغة العربية في اجملال الصحي.

واملريض  الطبيب  ويهم  اجلدل  من  الكثير  يثير  الزال  للطبيب  املدنية  املسؤولية  موضوع  إن 
في آن واحد، ولهذا اخترناه موضوعا في محور الطب و القانون. و مع ازدياد االهتمام بالطب 

التقليدي والبديل، نعرض ملفاهيمهما و دالالتهما في محور الصيدلة.  

فن  أن  يوضح كيف  الباحثني من خالل مقال  أحد  يوضح  باحلاضر  املاضي  لربط  استمرارا  و 
التخدير يعد مؤشرا على تطور اجلراحة و الطب عبر التاريخ.

كما أننا لم نغفل َمد قرائنا مبجموعة من املستجدات الصحية مع مقال آخر حول الطب 
الفيزيائي والتأهيل.

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

محمد البياز
 رئيس هيئة التحرير




