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إرشادات للكتاب

تنر املجلة الصحية املغربية مقاالت علمية وأخبارا صحية 
الصحي  التكوين  يف  منها  مساهمة  وذلك  العربية  باللغة 
املستمر. وتستقبل املجلة مقاالت من داخل وخارج املغرب، 
الدقة والحداثة واإليجاز مع اإلحاطة  وتتوخى هذه املجلة 
بالجانبن التطبيقي والنظري للمعلومات الطبية والصيدلية 

وباقي النشاطات الصحية.
وتتوجه املجلة مبقاالتها إىل مهنيي الصحة عامة وإىل طالب 

الطب والطبيب العام خاصة.
تتوزع املقاالت عىل املحاور التالية:

وحاالت �� أكادميي  موضوع  عى  ويحتوي  العدد  ملف 
رسيرية.
شجرة تقريرية. ��
صيدلة. ��
طب األسنان.��
بحوث ميدانية. ��
منارة.��
اخرتنا لكم.��
الطب والقانون.��
تاريخ الطب العريب.��
الطب البديل. ��

أوال- الشروط المشتركة لكل المقاالت:

املجلة  للنظر يف نرها يف  املقدمة  العلمية  لألوراق  ينبغي 
واإلبالغ  السلوك  لتوصيات  متتثل  أن  املغربية،  الصحية 
الطبية  املجالت  يف  بها  املعمول  العلمي  والنر  والتحرير 

للجنة الدولية ملحرري املجالت الطبية.

الجانب الفني

موقع  � خالل  من  املقال  إرسال  يستحب  املقال:  إرسال 
املجلة عى الشبكة العنكبوتية www.tawassol.ma، ترفق 
وتحرتم  بالفرنسية  وآخر  باإلنجليزية  مبلخص  املقاالت 
 ،Times New Roman اآلتية: الخط  التقنية  الخصائص 
قياس 11 وتباعد األسطر مفرد للنص. 16، 14 أسود للعنوان 

الرئييس والعناوين الفرعية. الهوامش 3 سم من كل طرف.

الشخصية  � األساء  عى  تشتمل  األوىل:  الصفحة 
والعائلية، الدرجة العلمية وعناوين الكتاب. بالنسبة للكاتب 
والربيد  الكرتونية  شخصية  صورة  إرسال  املرجو  األول 
العنوان  تحت  الرئييس  املقال  كاتب  يوضح  اإللكرتوين. 
واملشارك يف كتابة املقال آخر املقال. تضم الصفحة 3 كلات 

مفتاحية عى األكر يف امللخص.

التمثيالت املصاحبة: تشمل الصور اإليضاحية املبسطة  �
و الجداول بحيث تشتمل كل صفحة من املحورعى واحدة 
املرسلة  الصورة  وتكون  ذلك  أمكن  ما  كل  منها  األقل  عى 
والجداول  األشكال  تدرج   .jpeg نوع  من  جيدة  بنوعية 
والصور إلكرتونيا يف مواقعها ضمن النص مع تحديد رقمها، 

العنوان، املحتويات و املصدر يف سطرين. 

عدد الصفحات: يحتوي املقال عى  10 صفحات عى  �
األكر.  

مقال.  � لكل  األقل  مراجع عى   5 إدراج  يرجى  املراجع: 

أرقام  تسلسل  ترتيب  وفق  البحث،  آخر  يف  املراجع  توَضع 

ورودها يف النص.

إذا كان املرجع كتاباً، يتبع املثال التايل:  .1

الكنية، يتبعها الحرف األول من االسم تتبعه نقطة. إذا تعدد 

أو  الكتاب  عنوان  بفاصلة.  أسائهم  بن  يفصل  املؤلفون 

وتتبعها  الثالثة...(   ، )الثانية  الطبعة  نقطة.  وتتبعه  البحث 

فاصلة، دار النر وتتبعها فاصلة، بلد النر وتتبعه فاصلة، 

نقطة.  تتبعها  الصفحات  عدد  فاصلة،  وتتبعها  النر  سنة 

مثال:

Bach JF. Traité d'immunologie. Paris : 

Flammarion Médecine Sciences;1993:1205p

إذا كان املرجع بحثاً، يتبع الشكل التايل:  .2

الكنية، يتبعها الحرف األول من االسم تتبعه نقطة. إذا تعدد 

املؤلفون يفصل بن أسائهم بفاصلة. عنوان البحث وتتبعه 

نقطة. اسم املجلة مخترصة إذا كانت معروفة وتتبعه نقطة، 

أرقام  النر،  وسنة  فاصلة،  وبعدها  مختزلة(  )كتابة  العدد 

للبحوث  بالبحث ضمن املجلة. وينبغي  الخاصة  الصفحات 

الدراسة  بأن  يفيد  إعالنا  أن تشمل  البر  تتعامل مع  التي 

أجيزت من جوانبها األخالقية من هيئة معرتف بها يف البلد. 

مثال: 

Bousfiha AA, Jeddane L, Erwa N, Dieye TN, 

Mellouli F, Reda SM, Esser M, Boukari R. 

Development of Primary Immunodeficiencies 

in Africa. J Clin Immunol. 2015 May;35)4(:329 

-30.

وإذا كان املرجع من موقعٍ إلكرتوين:  .3

العنوان  يُكتب  ثم  نقطة،  تتبعه  املطالعة  تاريخ  يُضاف 

اإللكرتوين كامالً بن اإلشارتن. مثال:

http://www.wma.net/e/policy/ 03.05.2016

)pdf/17c.pdf(

الجانب اللغوي: 

املبسطة.  � الفصحى  العربية  باللغة  املواضيع  تكتب 

ذلك  أمكن  ما  قصرة  جمل  مع  التعبر  يف  البساطة  تراعى 

وتجنب التعقيدات اللغوية.

باللغتن  � املقال  داخل  الطبية  املصطلحات  تكتب 

االنجليزية والعربية.

يعترب املعجم الطبي املوحد هو املصدر األساس للرتجمة  �

ويف حالة تعذرت الرتجمة، يكتب املصطلح الفرنيس وتبقى 

الصالحية كاملة لهيئة التحرير القرتاح املصطلح املناسب.

http://www.emro.who.int/ar/Unified-Medical-

Dictionary.html

ht tp : / / w w w. t aw a s s o l . ma / r mm / r mm 1 1 /

rmm11_50.pdf

h t tp : / /w w w. t aw a s s o l . ma / r mm / r mm 0 8 /

rmm08_37.pdf

ثانيا: شروط خاصة بنوعية المقال:

المقال الرئيس بملف العدد:

رشيحة  استهداف  مراعاة  الكاتب  عى  العلمي:  املضمون 

و  املعلومات  جدة  التبسيط،  حيث  من  العامن  األطباء 

الحفاظ عى هيكل عام يشمل حسب املوضوع: 

ملخص باللغة العربية يليه ملخص باللغة الفرنسية.. 1

املقدمة.. 2

الفيزيولوجيا املرضية و التي تشمل ما أمكن عى صور . 3

ملخصة.

و . 4 الرسيرية  املعطيات  يشمل  املرض:  تشخيص 

االختبارات املكملة.

التشخيص التفريقي.. 5

التشخيص السببي.. 6

طرق . 7 و  العالجية  الوسائل  عى  يحتوي  و  العالج: 

استعالها. 

العربية . 8 باللغة  الرسائل  أهم  عى   يحتوي  مؤطر 

والفرنسية.

الجانب الفني

اإليضاحية  والصور  الفوتوغرافية  الصور  استعال  يراعى 

املبسطة و الجداول قدر اإلمكان بحيث تشمل كل صفحة 

و  أسفلها  عنوان  و  رقم  وضع  مع  األقل  عى  منها  واحدة 

مراعاة الروط املذكورة سابقا.

الحالة السريرية لملف العدد :
 تشمل حالة إىل 3 حاالت مرتبطة مبلف العدد و يراعى: 

طرح معطيات الحالة يف نصف صفحة عى األقل تضم  �

بالرضورة صورة إشعاعية أو تخطيطا أو وصفة صيدالنية و 

يوضع الحل يف نصف صفحة إىل صفحة واحدة كحد أقىص.

يراعى التناسق بن معطيات الحالة الرسيرية و حلها و  �

مضمون املقال الرئيس سواء علميا أو مصطلحيا تجنبا ألي 

التباس عند القارئ. 

مالءمة الحالة لواقع الطبيب املغريب �

الشجرة التقريرية :

 تضم صفحة عى األقل إىل صفحتن عى األكر و تشتمل 

عى:

عنوان.- 

مقدمة صغرة.- 

رسم تبياين تسلسيل يرح كيفية التعامل مع حالة من - 

الحاالت املرضية.

استعال الصور و الجداول قدر اإلمكان.- 

المنارة:
تشمل صورة فريدة مع التعليق عليها. 

المجلة الصحية المغربية


