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ملف المؤتمر الوطني األول للجمعية المغربية للتواصل الصحي

للتواصل  املغربية  اجلمعية  نظمت 
الصحي مؤمترها الوطني األول بعنوان 
»تدريس العلوم الصحية : بأية لغة؟« 
التعليم  لوزير  الشرفية  الرئاسة  حتت 
العالي و البحث العلمي وتكوين األطر 
الدكتور حلسن الداودي وبتنسيق مع معهد الدراسات واألبحاث للتعريب، يوم 

السبت 18 أكتوبر برحاب كلية الطب والصيدلة بالرباط.

وعرف املؤمتر حضورا وازنا من أساتذة وباحثني من تخصصات علمية مختلفة 
كليات  وطلبة  األسنان  وطب  والصيدلة  الطب  كليات  وأساتذة  )عمداء 
ومهندسني  وجدة،  مراكش،  البيضاء،  الدار  الرباط،  فاس،  املغربية:  الطب 

ولغويني ...(.

وقد ابتدأت أشغال املؤمتر بورشتني أطر األولى كل من األستاذ محمد البياز 
الصحية.  »اجمللة  موضوع:  خاللها  نوقش  العزيز  عبد  بن  احمد  واألستاذ 
واألستاذ  بنجلون  البشير  األستاذ  فأطرها  الثانية  أما  واآلفاق«،  احلصيلة 
لغة؟«، حيث  بأية  الطب:  نوقش خاللها موضوع: »تدريس  رفقي  شعيب 

عرفت الورشتني حضورا مكثفا لطلبة وأساتذة كليات الطب والصيدلة.

اجللسة  املؤمتر  رئيس  البورقادي  الدين  جمال  األستاذ  افتتح  ذلك  بعد 
املؤمتر  موضوع  عن  شاملة  صورة  خاللها  من  أعطى  بكلمة  االفتتاحية 
واألهداف التي يسعى منظموه لتحقيقها. وفي كلمته أكد السيد الوزير 
االهتمام  ضرورة  مع  الوطنية  باللغة  التدريس  أهمية  على  الداودي  حلسن 

اليوم  هي  والتي  منها  اإلجنليزية  وخاصة  األجنبية  اللغات  بتدريس  الكبير 
لغة االنفتاح العلمي في العالم.

عدناوي،  محمد  األستاذ  من  لكل  كلمة  االفتتاحية  اجللسة  عرفت  كما 
اخلبير  طريباق،  اجمليد  عبد  الدكتور  بالرباط،  والصيدلة  الطب  كلية  عميد 
باملنظمة اإلسالمية للتربية والثقافة والعلوم )إيسيسكو(، واألستاذ أحمد 
عزيز بوصفيحة رئيس »اجلمعية املغربية للتواصل الصحي«. وبعد ذلك مت 
عرض فيلم تعريفي قصير يتضمن حوارا بني مجموعة من الطالب يبرز الدور 
الذي ميكن أن تلعبه اللغة العربية في االرتقاء بالتدريس في امليدان الصحي. 
وقبل اختتام اجللسة االفتتاحية، ألقى األستاذ أحمد بن عبد العزيز )تونس( 
كلمة باسم احملاضرين األجانب، تلتها كلمة للطالبة مرمي اخلالدي تكلمت 

نيابة عن طلبة كليات الطب والصيدلة باملغرب.

كما شهد اللقاء  تكرمي األستاذ مصطفى محفوظ أستاذ بكلية الطب و 
الصيدلة بالرباط من قبل اجلمعية تقديرا جلهوده في كتابة عدد من الكتب 
والبحوث العلمية في مجال الطب باللغة العربية. فيما اختتمت اجللسة 
»اللغة  بعنوان  محاضرة  الفران  محمد  لألستاذ  مبحاضرة  الصباحية 

العربية ومفاهيم العلوم«.

وبعد استراحة غذاء استؤنفت أشغال املؤمتر وفق البرنامج التالي:

الطريباق،  � اجمليد  عبد  للدكتور  العلمي  التقدم  في  الوطنية  اللغات  دور 
خبير لدى املنظمة اإلسالمية للتربية والعلوم والثقافة )إيسيسكو(.

سالمة التمكني املعرفي: الترشيد اللغوي التعليم الطبي باملغرب منوذجاً  �
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لألستاذ موالي احمد العراقي، أستاذ بكلية الطب والصيدلة بالدار البيضاء 
ورئيس األئتالف الوطني لترشيد احلقل اللغوي.

كرمي  � محمد  لألستاذ  الطبي  البحث  خدمة  في  العربية  اللغة  هندسة 
احملمدية  باملدرسة  العربية  اللغة  هندسة  مختبر  على  مشرف  بوزوبع، 

للمهندسني الرباط.

منهجية تدريس العلوم الصحية باللغة العربية للدكتور يحيى بنسودة،  �
أستاذ بكلية علوم الصيدلة بالرباط.

اآلثار الثقافية لتدريس العلوم لتدريس الطب بلغة أجنبية لألستاذ احمد  �
بن عبد العزيز بكلية الطب بسوسة تونس.

آفاق تدريس العلوم الصحية باللغة العربية في الوطن العربي لألستاذ  �
فيصل عبد اللطيف الناصر، أستاذ طب األسرة، رئيس قسم طب األسرة 
واجملتمع وأمني عام اجلمعية الدولية لتاريخ الطب اإلسالمي جامعة اخلليج 

العربي )مملكة البحرين(.

اختتمت أشغال املؤمتر بجلسة لعرض التوصيات، مع إعطاء الفرصة جلميع 
نسخة  في  تضمينها  أجل  من  واقتراحاتهم  بتصوراتهم  لإلدالء  احلاضرين 
معدلة من التوصيات على أن يتم تقدمي التوصيات النهائية بعد جمع جل 
الصيغة  بإعداد  املكلفة  اللجنة  بها  التي ستتوصل  واإلضافات  االقتراحات 

النهائية.

كما شهد يوم األحد 19 أكتوبر 2014 تنظيم ورشة خاصة باملهتمني بكتابة 
"تقنيات  عنوان  الصحي حتت  امليدان  في  اخلصوص  وعلى  العلمية  املقاالت 
الكتابة العليمة في مجال العلوم الصحية" من تأطير األستاذ احمد بن عبد 
العزيز )تونس( و هو أستاذ الطب الوقائي و رئيس الشبكة املغاربية للنهوض 
منهجية  مجاالت  في  مكون  و  الصحة  علوم  مجال  في  النشر  و  بالبحث 
البحث العلمي و الدراسة النقدية للمقال و التحرير العلمي، حيث عرفت 
تقديرهم  و  عبروا عن شكرهم  الذين  واحلاضرين  املؤطر  بني  تفاعال  الورشة 
لهذه املبادرة التي ستساهم بدون شك في الرفع من جودة و قيمة كتاباتهم 

العلمية املقبلة.

الدكتور محمد عدنان التازي

السيد الوزير األستاذ حلسن الداودي

األستاذ محمد عدناوي، عميد كلية الطب والصيدلة بالرباط
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