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جدول األطروحات باللغة العربية ابتداء من 2013 إىل يونيو 2017

املدينةالسنةاملرشف صاحبهااسم األطروحة

الدار البيضاء2013ذ. عزيز بوصفيحةعزالدين دزاز األطروحات الطبية املغربية باللغة العربية : حصيلة و آفاق

فاس2014ذ. إسامعيل راموز مصطفى اكن أطروحة التعريب األسايس يف الطب النفيس

الدار البيضاء2014ذ. عزيز بوصفيحةعثامن مرتجني تدريس العلوم الصحية باللغة العربية:رؤية واقعية و خطوات عملية

الدار البيضاء2014ذ. عزيز بوصفيحةبرشى ظاهر األمراض التعفنية عند الطفل - ترجمة من الفرنسية إىل العربية

فاس2014ذ. محمد البياز غزالن السليامينتعريب دروس علم األعراض و األمراض التنفسية

الدار البيضاء2014ذ. عزيز بوصفيحةمريم الدقون شاكلة النمط الظاهري املناعي لضعف املناعي املشرتك الشديد باملغرب 

مرض البواسري وعاجه عند األطباء العرب واملسلمني  ابن سينا وعبد السام 

العلمي  منوذجا  "دراسة وصفية تحليلية مقارنة ”    

فاس2015ذ. البشري بنجلونأحمد الرحموين

الرباط2016ذ. جامل الدين البورقاديأنس لعايضترجمة دروس الطب الرشعي من الفرنسية إىل العربية 

فاس2016ذ. إسامعيل راموزلطيفة يحيىتعريب األسايس من علم األعراض يف الطب النفيس

فاس2016ذ. محمد البياز الشاديل سيدي عيلتعريب امللف الطبي : تدبري مرىض مصلحة الجهاز التنفيس منوذجا

الدار البيضاء2016ذ. احمد بالحوسأمني الخدير تعريب دروس الطب الرشعي 

تشخيص و عاج أمراض و كسور خلوع األطراف و العمود الفقري عند أيب 

القاسم الزهراوي

مراكش2016ذ. رشيد شفيقعبد الحق مبارش

فاس2016ذ. زهري السويريتعبد الكريم البارودي مخترص مرض الرصع مسببات املرض أنواعه ، طرق عاجه 

الرباط 2017ذ. جامل الدين البورقاديعدنان العلوي اإلسامعييلالطب املجتمعي و الصحة العمومية ترجمة من الفرنسية إىل العربية 

الرباط 2017ذ. جامل الدين البورقاديطه بعيز أطروحة الرتبية العاجية للمريض 

الدار البيضاء2017ذ. رشيد بوفتالمحمد أوشن دروس الجراحة الباطنية إىل اللغة العربية 

الدار البيضاء2017ذ. عزيز بوصفيحةفدوى أبو حنيفةترجمة مقرر األمراض التعفنية عند البالغني باللغة العربية 

فاس2017ذ. البشري بنجلونمحسن عمريتعريب علم األعراض الجراحية للجهاز الهضمي 

فاس2017ذ. البشري بنجلونأسامة بنهارتحليل أعراض أمراض الجهاز الهضمي يف أرجوزة ابن طفيل

قراءنا األعزاء

يسعدنا يف هيأة التحرير أن نقدم لكم هذا العدد الخاص باألطروحات الطبية التي نوقشت مؤخرا يف املغرب باللغة 

العربية. و يدخل هذا الجيل الجديد من األطروحات يف مرشوع املكتبة الصحية املغاربية الذي أنشأته الجمعية 

املغربية للتواصل الصحي.

و يهدف مرشوع املكتبة الصحية املغاربية إىل ترجمة مقررات الطب و الصيدلة و طب األسنان و العلوم التمريضة 

و تقدميها عىل شكل أطروحات تصادق عليها لجان أكادميية استعدادا لتطبيق التوصيات البيداغوجية الدولية التي 

تؤكد عىل رضورة التدريس الجامعي باللغة الوطنية لتحقيق تكوين ذي جودة عالية و تنمية برشية مستدامة. 

و نتبع يف ترجمة املقررات من الفرنسية إىل العربية منهجية موحدة و سهلة وضعها فريق من األساتذة تحت 

إرشاف األستاذ محمد البياز، املسئول عن هذا املرشوع. و تجدون يف آخر هذا العدد املقال املؤسس لهذه املنهجية 

التي متكن يف إقل من 3 أو 4 أشهر من ترجمة املقرر أو جزء منه. كام أعدنا نرش التقرير الذي أصدره الخرباء خالل 

املؤمتر الوطني حول لغة تدريس العلوم الصحية باملغرب و الذي نظمته الجمعية املغربية للتواصل الصحي سنة 

2014 بكلية الطب و الصيدلة بالرباط.

و تكرميا لألطباء الغيورين عىل لغتنا ننرش من كل أطروحة مقاال أو إثنني. فهذه املقاالت إذا دروس من ضمن مقرر 

لتدريس مادة من برنامج التكوين يف كليات املغرب. و ننتهز هذه املناسبة لتقديم تحيات تقدير و اعتزاز لألساتذة 

الذين يؤطرون هذه األطروحات و لللجن العلمية التي تصادق عليها.

و نتمنى أن يساهم هذا العدد من املجلة الصحية املغربية يف تحفيز الطلبة و األساتذة عىل االنخراط يف هذا 

املرشوع املغاريب الذي يهدف كذلك إىل الربهنة عىل سهولة و نجاعة التدريس بالعربية و استعداد الطلبة واألساتذة 

لرفع هذا التحدي الحضاري الحيوي.

مع أطيب تحيات هيأة التحرير.

تقديم ملف العدد


