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صحية  وأخبارا  علمية  مقاالت  املغربية  الطبية  اجمللة  تنشر 

باللغة العربية وذلك مساهمة منها في التكوين الصحي املستمر. 

اجمللة  وتتوخى هذه  املغرب،  وخارج  داخل  اجمللة مقاالت من  وتستقبل 

للمعلومات  التطبيقي  اجلانب  والتركيز على  واإليجاز  واحلداثة  الدقة 

الطبية والصيدلية وباقي النشاطات الصحية.

املقاالت تتوزع على احملاور التالية:

ملف العدد و يحتوي على موضوع أكادميي و حاالت سريرية.• 

شجرة تقريرية. • 

صيدلة. • 

طب األسنان.• 

بحوث ميدانية.• 

اأوال ال�سروط امل�سرتكة لكل املقاالت:

اجلانب الفني

قرص  شكل  على  املقاالت  هذه  تكون  أن  يجب  املقال:  إرسال 

مدمج تبعث إلى رئيس هيئة التحرير: األستاذ محمد البياز، الهاتف 

melbiaze@gmail. املؤقت  اإللكتروني  البريد   0661184189
الشبكة  على  اجمللة  موقع  خالل  من  املقال  إرسال  ويستحب   com
العنكبوتية www.tawassol.ma، ترفق املقاالت مبلخص باإلجنليزية 

 Times New وآخر بالفرنسية وحتترم اخلصائص التقنية اآلتية:  اخلط

أسود   14  ،16 للنص.  مفرد  األسطر  وتباعد   11 قياس   ،Roman
للعنوان الرئيسي والعناوين الفرعية. الهوامش 3 سم من كل طرف.

الشخصية  واألسماء  العنوان  على  تشتمل  األولى:  الصفحة 

والكلمات  للكتاب.  العمل  ومكان  العلمية  والدرجة  والعائلية 

املفتاحية. بالنسبة للكاتب األول صورة شخصية الكترونية والبريد 

املشارك  و  العنوان  رتبة حتت  األعلى  املقال  يوضح كاتب  اإللكتروني. 

في كتابة املقال آخر املقال. تضم الصفحة 3 كلمات مفتاحية على 

األكثر.

والصور  الفوتوغرافية  الصور  تشمل  املصاحبة:  التمثيالت 

اإليضاحية املبسطة و اجلداول بحيث تشتمل كل صفحة من احملورعلى 

واحدة على األقل منها كل ما أمكن ذلك وتكون الصورة املرسلة بنوعية 

الكترونيا في  الصور  و  اجلداول  و  jpeg. تدرج األشكال  نوع  جيدة من 

مواقعها ضمن النص مع حتديد رقمها، العنوان، احملتويات و املصدر في 

سطرين. 

عدد الصفحات: يحتوي املقال الرئيس مللف العدد 6 صفحات على 

  . األقل و 11 صفحة على األكثر و احملاور األخرى من 2 إلى 3 صفحات

املراجع: يحتوي املقال الرئيس مللف العدد من 4 إلى10 مراجع  و 

احملاور األخرى من 2 إلى 5 مراجع.

توَضع املراجع في آخر البحث، وفق ترتيب تسلسل أرقام ورودها في 

باألسماء  وردت  إذا  املؤلفني  ألسماء  الهجائي  الترتيب  وفق  أو  النص، 

ضمن النص. وتُوضع احلواشي في أسفل صفحات النص.

1 .ً إذا كان املرجع كتابا

 أجنبياً : يتبع املثال التالي : الكنية، تتبعها احلرف األول من االسم  -
تتبعه نقطة. إذا تعّدد املؤلفون، يُفصل بني أسمائهم بفاصلة، عنوان 

وتتبعها  ثالثة...(  )ثانية،  الطبعة  نقطة.  وتتبعه  البحث  أو  الكتاب 

فاصلة، دار النشر وتتبعها فاصلة،  بلد النشر وتتبعه فاصلة،  سنة 

النشر وتتبعها فاصلة، عدد الصفحات وتتبعها نقطة.

 إذا كان املرجع كتاباً عربياً يُّتبع األسلوب نفسه في كتابة املراجع  -
األجنبية، غير أّن اسم الكاتب ال يُخَتصر.

إذا كان املرجع بحثاً . 2

يتبع  األجنبية:  باللغة  في مجلة  منشوراً  بحثاً  املرجع  كان  إذا   -
الشكل التالي : الكنية تتبعها احلرف األول من االسم تتبعه نقطة. 

إذا تعّدد املؤلفون، يُفصل بني أسمائهم بفاصلة، عنوان البحث وتتبعه 

نقطة. اسم اجمللة مختصرة إذا كانت معروفة وتتبعه نقطة، العدد 

الصفحات  أرقام  النشر،  وسنة  فاصلة،  وبعدها  مختزلة(  )كتابة 
اخلاصة بالبحث ضمن اجمللة. 

يُّتبع  العربية،  باللغة  مجلة  في  منشوراً  بحثاً  املرجع  كان  إذا   -
األسلوب نفسه في كتابة املراجع املنشورة في اجملالت األجنبية. غير 

أّن اسم اجمللة واسم الكاتب يكتبان من دون اختصار. مثال:

جواهري، محمد زهير. التدابير العالجية في اآلالم الرأسية، اجمللة 

العدد  السوري،  العربي  القطر  في  األطباء  نقابة  العربية.  الطبية 

السادس والثمانون، 1985، 59-54.

وإذا كان املرجع من موقٍع إلكتروني، يُضاف تاريخ املطالعة تتبعه . 3

نقطة، ثم يُكتب العنوان اإللكتروني كامالً بني اإلشارتني 

اجلانب اللغوي

تراعى  - املبسطة.  الفصحى  العربية  باللغة  املواضيع  تكتب 

البساطة في التعبير مع جمل قصيرة ماأمكن ذلك و جتنب التعقيدات 

اللغوية. 

تتجنب الترجمة في األنترنت أو باستعمال البرامج احلاسوبية.  -

و  - الالتنية  باللغتني  املقال  داخل  الطبية  املصطلحات  تكتب 

العربية كما يوضع في آخر كل مقال جدول لترجمة املصطلحات إلى 

الفرنسية.

إرشادات للكتاب
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مقابلها  - و  الطبية  للمصطلحات  العربية  الترجمات  توضع 

الفرنسي داخل النص مع ملحق لغوي آخر النص يشمل املصطلحات 

العربية املدرجة و ترجمتها.

استعمال  - مع  املوضوع  داخل  الترجمات  نفس  على  احملافظة 

نفس الترجمات املستعملة في احملاور.

وفي املواضيع األخرى للمجلة للمصطلحات الطبية. -

املعجم الطبي املوحد هو املصدر األساس للترجمة وفي حالة  -

عدم احتوائه على الترجمة املناسبة يلجأ إلى مصادر أخرى مع إيضاح 

مصدر الترجمة واملنهجية املتبعة إن كانت الترجمة مستحدثة في 

حالة تعذر ذلك يكتب املصطلح الفرنسي و تبقى الصالحية كاملة 

لهيئة التحرير إليجاد املصطلح املناسب.

يطلب مراعاة األمور التالية:  -

لقد..   •  ...الطب،   : مثال  الفراغات:  و  التنقيط  وضعية 

وليس: الطب ،لقد

همزة القطع و الوصل: نكتب إرذاذ وليس ارذاذ• 

الفاصلة العربية ، وليس ,• 

ثانيا �سروط خا�سة بنوعية املقال:

املقال الرئيس مبلف العدد:

املضمون العلمي: على الكاتب مراعاة استهداف شريحة األطباء 

العامني من حيث التبسيط، جدة املعلومات و احلفاظ على هيكل عام 

يشمل حسب املوضوع:

ملخص باللغة العربية يليه ملخص باللغة الفرنسية. 1

املقدمة.. 2

صور . 3 على  ماأمكن  يشمل  الذي  و  املرضية  الفيزيولوجيا 

ملخصة.

االختبارات . 4 و  السريرية  املعطيات  يشمل  املرض:  تشخيص 

املكملة.

التشخيص التفريقي.. 5

التشخيص السببي.. 6

العالج: و يحتوي على الوسائل العالجية و طرق استعمالها. . 7

يوضع آخر النص عناوين 4 مراجع على األقل 

والصور  الفوتوغرافية  الصور  استعمال  يراعى   : الفني  اجلانب 

اإليضاحية املبسطة و اجلداول قدر اإلمكان بحيث تشمل كل صفحة 

مراعاة  و  أسفلها  عنوان  و  رقم  وضع  مع  منها  األقل  على  واحدة 

الشروط املذكورة سابقا.

احلالة السريرية مللف العدد : 

تشمل حالة إلى 3 حاالت مرتبطة مبلف العدد و يراعى: 

طرح معطيات احلالة في نصف صفحة على األقل تضم بالضرورة  -

صورة إشعاعية أو تخطيطا أو وصفة صيدالنية و يوضع احلل في 

نصف صفحة إلى صفحة واحدة كحد أقصى.

يراعى التناسق بني معطيات احلالة السريرية و حلها و مضمون  -

املقال الرئيس سواء علميا أو مصطلحيا جتنبا ألي التباس عند 

القارئ. 

مالءمة احلالة لواقع الطبيب املغربي. -

الشجرة التقريرية :

 تضم صفحة على األقل إلى صفحتني على األكثرو تشتمل على:
عنوان.  -

مقدمة صغيرة. -

من  - حالة  مع  التعامل  كيفية  يشرح  تسلسليا  تبيانيا  رسما 

احلاالت املرضية.

استعمال الصور و اجلداول قدر اإلمكان. -

إرشادات للكتاب




