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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
سناء 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، 
عز الدين دزاز، غزالن السليامين، ماء العينني 

بناين، برشى ضاهر، مريم دقون، 
حسناء بوجليد

اإلعالنات
عبد إالله األزرق، إدريس رشد،

 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

كلمة هيئة التحرير

جمعيات
 علمية
 داعمة

قرائنا األعزاء،

يـود املكتـب الوطنـي للجمعيـة املغربية 

للتواصـل الصحـي و هيئـة تحريـر املجلة 

جزيـل  يقدمـوا  أن  املغربيـة  الصحيـة 

الفاضـل  لألسـتاذ  واالمتنـان  الشـكر 

الدكتـور إسـامعيل رمـوز عـىل مجهوداتـه املتميـزة لتسـهيل فهـم األمراض النفسـية من خالل سـهره عىل 

هـذا العـدد الخـاص، والـذي نتـرشف فيـه بنـرش دروس األسـتاذ الكريـم بكليـة الطـب و الصيدلـة بفاس 

والتـي تـم اعتامدهـا باللغـة العربيـة مـن طـرف اللجنة املوقـرة التي ناقشـت أطروحة الطالـب مصطفى 

اكـن لنيـل شـهادة الدكتـورة يف الطـب. هـذه اللجنة تتكـون من األسـاتذة األفاضل األسـتاذ محمـد البياز، 

األسـتاذ سـعيد بوجـراف، األسـتاذ عبـد اللطيـف أوديـدي و برئاسـة األسـتاذ موالي حسـن فريـح )العميد 

السابق لكلية الطب والصيدلة بفاس( و بإرشاف من األستاذ إسامعيل رموز. 

كـام يـر هيئـة تحريـر املجلة أن تنـرش ضمن هذا العـدد ملفا حول القابليـة الوراثية للعـدوى و الوقاية 

منهـا مـن خـالل دروس ضعف املناعـة األويل بالعربية املعتمد مـن كلية الطب و الصيدلـة بالدار البيضاء 

)أطروحـة د. بـرشى ضاهـر(، و توصيـات هامـة لألطبـاء و للمـرىض بقلـم األسـتاذ الكريـم محمـد بجاوي 

رئيس قسم زراعة النخاع العظمي بتونس العاصمة.

كـام يضـم هـذا العـدد مقـاالً حول اللقاحات املسـتعملة ضـد رسطان عنـق الرحم و آخر حـول اللقاحات 

املستعملة ضد املكورة الرئوية.

نتمنى لكم قراءة ممتعة و ندعوكم إىل املشاركة يف املجلة عرب مقالتكم و اقرتاحاتكم.

األستاذ احمد عزيز بوصفيحة

مدير املجلة الصحية املغربية


