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اإلدارة
أحمد عزيز بوصفيحة

مجلس اإلدارة
الدين  جامل  اإلبراهيمي،  عادل  سيدي 
الحبيب  التازي،  عدنان  محمد  البورقادي، 
بنعدية، محمد بوزوبع، إدريس رشد، محمد 
البشري  الزايك،  محمد  رفقي،  شعيب  البياز، 
بنجلون، املصطفى مالويل، مصطفى البسطاوي.

رئيس التحرير
محمد البياز

سكرتري التحرير
البشري بنجلون

هيئة التحرير
العبقري،  محمد  اإلبراهيمي،  عادل  سيدي 
محمد  حيدة،  مصطفى  بنعدية،  الحبيب 
برنحو،  أمني  محمد  الغازي،  كرمية  املوفق، 

شكيب النجاري، سمري العثامين 

املراجعة
اإلدرييس،  اإلسامعييل  الزهرة  الهاوس،  هناء 
مريم البوشيخي، سناء الحرار، بدر البوسعداين، 
زينب  الرحموين،  شيامء  احديدو،  يوسف 
سمية  الغربة،  إسامعيل  محمد  العرويس، 
برادة، جواد فراج، عز الدين دزاز، ماء العينني 

بناين، مريم الخالدي، أسامة البادوري، 
برشى ضاهر، مريم دقون

اإلعالنات
عبد إالله األزرق، محمد بوزوبع 

الهيئة العلمية
محمد  رشد،  إدريس  أبوعقيل،  الرحيم  عبد 
عدنان التازي، الزاهي إسامعييل، جامل الدين 
الفنيش،  بنارص  الشيهب،  سومية  البورقادي، 
محمد املوفق، رفيق بنجلون، شعيب رفقي، 
اإلبراهيمي،  عادل  سيدي  صبريي،  أحمد 
عبد إالله األزرق، الحبيب بنعدية، مصطفى 
مالويل، محمد البياز، محمد الزايك، مصطفى 
النجاري،  شكيب  بنجلون،  البشري  التسويل، 
بهيجة الحايض، الرىض نور الدين، فريد شهاب، 
مصطفى البسطاوي، أمل أيت الحاج، األمني 
هشام،  الزرهوين  الدين،  نور  محمد  العلمي 
محمد  بوزوبع،  محمد  القويسمي،  حاتم 

شكيب بنجلون، محمد األزمي اإلدرييس

اإلخراج الفني 
املصطفى مالويل

االشرتاك والتوزيع
عبد الغني أعضم 0601509339

كلمة هيئة التحرير

من   11 العدد  يف  األعزاء  بقرائنا  مرحبا 

ُخصص  الذي  املغربية  الصحية  املجلة 

جله للمؤمتر املغاريب األول والوطني الثاين 

للجمعية املغربية للتواصل الصحي حول 

الرتبية العالجية.

ومن خالل 13 مقال حول الرتبية العالجية سيتطرق الخرباء املغاربيون إىل هذه األداة العالجية املهمة من 

كل جوانبها ابتداًء من أسسها األكادميية مع األستاذ أحمد بن عبد العزيز ومرورا بتجلياتها يف عالج ارتفاع 

األطفال  عند  الربو  ومرض  السكري  ومرض  واالكتئاب  األسنان  وتسوس  الثدي  الدموي ورسطان  الضغط 

وانتهاًء بتقديم أدوات تطبيقية لهذه الرتبية. 

ولقد عززت هيئة التحرير هذا امللف مبقاالت مهمة حول األمراض املزمنة باملغرب العريب ودور املمرض 

يف الرتبية العالجية وأهمية اإلخبار والتواصل مع الطفل وأرسته يف املستشفى والدور املهم الذي يقوم به 

الصيدالين يف الرتبية العالجية. كام أدرجنا املقال القيم للدكتور عبد الغني ادغيمر حول مهام قسم اإلعالم 

والتواصل بوزارة الصحة املغربية.

صقيل  طارق  األستاذ  مع  كالحوار  محاورها  من  عدد  عىل  الحفاظ  حاولنا  املجلة  من  الثاين  الشق  ويف 

الحسيني من فاس، ويف طب األسنان تطرقت الدكتورة أمال العوام إىل االنفراج يف األسنان األمامية، ويف 

طب الشغل تطرق الدكتور أحمد صبريي إىل إصالح منظومة الصحة والسالمة املهنية باملغرب، ويف تاريخ 

الطب نقدم ملخصا عن املؤمتر الثاين لتاريخ الطب الذي نظمته كلية الطب والصيدلة بفاس حول تاريخ 

البيامرستانات باملغرب واألندلس.

ويتميز كذلك هذا العدد مبقاالت جيدة حول منهجية تعريب مقررات تدريس الطب باملغرب والبحث 

منارة حول مرض  مقالني من صنف  أدرجنا  مرة  املناعة. وألول  لضعف  الظاهرية  األمناط  امليداين حول 

السكري ومتالزمة شيدياك هيغايش.

ويف الختام أمتنى من الله عز وجل لقرائنا الكرام أن يجعل من السنة الهجرية الجديدة 1437 سنة مين 

وبركة وصحة وعافية.
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