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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

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 
رشيد  التسولي،  مصطفى  عمر، 

عادل، بشرى ضاهر، مرمي دقون

اإلخراج الفني 
املصطفى مالولي

االشتراك والتوزيع
عبد الغني أعضم 0601509339

كلمة هيئة التحرير

في  بتناوله  العدد  هذا  يتميز  األعزاء،  قراءنا 

للجمعية  األول  املؤمتر  لنتائج  األول  اجلزء 

بكلية  الذي نظم  الصحي  للتواصل  املغربية 

الرئاسة  حتت  بالرباط  والصيدلة  الطب 

والبحث  العالي  التعليم  لوزارة  الشرفية 

العلمي وتكوين األطر و بحضور السيد الوزير 

حلسن الداودي. وهكذا فقد أدرجنا ملفا خاصا 

اللغوي  احلقل  في  اخلبراء  تدخالت  أهم  به 

والصحي سواء من داخل املغرب أو خارجه.

رئيس  مع  حوارا  الكرمي  القارئ  سيجد  كما 

الذي  البورقادي  الدين  جمال  األستاذ  املؤمتر 

على  املؤمتر  توصيات  تنزيل  سبل  عن  حدثنا 

أرض الواقع. 

وفي الشق الثاني من هذا العدد، جتدون مقاالت علمية جيدة في طب االطفال مثل العدوى 

البولية عند الطفل، ومضاضات احلمى والبرنامج الوطني للتلقيح الصادر في يناير 2015 

والتسوس املبكر ألسنان األطفال.

كما نطلب من قرائنا األعزاء ان يكون هذا العدد التاسع مناسبة لتجديد التواصل مع هيئة 

اقتراح مقاالت  رأيهم حول شكل ومضمون اجمللة وكذلك من خالل  إبداء  التحرير من خالل 

علمية تساهم في تبادل التجارب املهنية ودعم التكوين الصحي املستمر.

وفي األخير، نود أن نزف إلى قرائنا األعزاء خبر إبرام اتفاقية شراكة مع أربعة جمعيات طبية 

تتميز بنشاط مكثف في التنمية املهنية املستمرة وهي جمعية أميكو )اجلمعية املغربية 

 G11 وجمعية   ADN وجمعية   )AMECHO بالصدى  الفاحصني  الشموليني  لألطباء 

جمعيات  مع  الشركات  من  املزيد  على  منفتحة  اجمللة  إدارة  تبقى  و   .AMESBO وجمعية 

أطباء وصيادلة داخل املغرب وخارجه دعماً للغة العربية في اجملال الصحي.

محمد البياز

 رئيس هيئة التحرير


