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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
اسناء الحرار

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

شكيب النجاري، سمري العثامين 

منسق مقاالت وجدة
الزاهي إسامعييل

املراجعة
هناء الهاوس، الزهرة اإلسامعييل اإلدرييس، 
برشى  بناين،  العينني  ماء  دزاز،  الدين  عز 

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
أسامة مدراري 0645354386

املطبعة 
Gms Print

كلمة هيئة التحرير

املجلة  من   13 العدد  يف  بكم  مرحبا 

جل  والذي  )م.ص.م(  املغربية  الصحية 

مقتالته من مدينة وجدة. 

هي فكرة األستاذ الزاهي إسامعييل الذي 

الرشق  أطباء وصيادلة جوهرة  بني  نسق 

الغني من م.ص.م  العدد  التحرير فأنتجوا عددا متميزا. شكرا إذا لكل من ساهم يف اخراج هذا  وهيأة 

ليقدم ملهني وطلبة الصحة باملغرب الكبري.

ولقد جمع هذا العدد مواضيع متنوعة مستجيبا للخط التحريري مل.ص.م حيث سيجد القراء من طلبة 

الكيل  أمراض  قيمة ومفيدة يف عدة تخصصات وخاصة ملف  وأطباء عامون وصيادلة وأساتذة مقاالت 

ومقاالت طب األطفال وأمراض القلب والصيدلة. 

ويتضمن هذا العدد كذلك أشجار تقريرية وبحث ميداين حول تكوين األطباء الداخليني ومقاال دوليا حول 

ضعف املناعة األويل وخاصة الحوار املتميز مع األستاذ عبد الكريم الداودي مدير املستشفى الجامعي 

محمد السادس بوجدة.

وستعرف م.ص.م نقلة نوعية ابتداءا من العدد املقبل الذي ستسهر عليه هيأة تحرير جديدة بتوصيات 

هيأة  ليقرتحوا عىل  الكبري  املغرب  الصحة يف  مهنيي  لكل  دعوتنا  نجدد  املناسبة  وبهذه  متطورة.  للقراء 

التحرير مقاالت تهتم بالصحة يف هذه املنطقة.

نتمنى أن يروقكم محتوى هذا العدد وأن تستمتعوا بالقراءة باللغة العربية التي سهرت هيأة التحرير عىل 

أن تكون سهلة ومعززة باملصطلحات الالتنية املنقولة عن املعجم الطبي املوحد ملنظمة الصحة العاملية.

أحمد عزيز بوصفيحة

جمعيات
 علمية
 داعمة


