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افتتاحية العدد
الحمد هلل الذي خلق اإلنسان وعلمه ،ونصلي ونسلم على رسولنا الكريم ،محمد صلى هللا عليه وعلى آله
وصحبه وسلم ،والذي أدركت البشرية اليوم سمو تعاليمه ،وأن أقواله هي الحق وأنه ما ينطق عن الهوى ،حيث
ً
أرشد للنظافة والحجرالصحي والعناية بالصحة والتداوي والبحث عن العالج...الخ؛ فجزاه هللا عنا خيرا؛ وبعد/
ً
يطيب لي باسمي -شخصيا -ونيابة عن الزمالء؛ أسرة املجلة العربية للعلوم ونشر األبحاث عامة؛ وأسرة تحرير
مجلة العلوم الطبية والصيدالنية؛ أن نقدم ألحبتنا الكرام؛ جمهور املجلة (قادة وباحثين وأطباء) ،ولكل املهتمين
بالحصول على املعلومة الصحية من مصدرها األصيل؛ العدد ( )1من املجلد ( )4من مجلة العلوم الطبية
والصيدالنية؛ للربع األول (يناير -فبراير -مارس ،)2020 /وقد تضمن العدد ( )8أبحاث قيمة؛ جميعها باإلنجليزية؛
عدى األول منها؛ حيث تناول مدى فعالية البكتين في الحد من التغيرات النسيجية التي يسببها تناول جلوتامات
أحادي الصوديوم على إناث الفئران ،وبحث الثاني التطوير والتحقق من صحة طريقة الفصل الكروماتوجرافي
السائل عالي األداء الطورالعكس ي لتقديركمية الفلوكونازول في املستحضرات الصيدالنية ،ومسح الثالث معوقات
اإلبالغ عن األخطاء الدوائية في مستشفى عرعر املركزي باململكة العربية السعودية ،ودرس الرابع العالقة بين
الحالة الغذائية والتحصيل الدراس ي بين تالميذ املدارس األولية بمدينة وادي الدواسر اململكة العربية السعودية،
وبحث الخامس تحليل املورفين ،املورفين  3-غلوكورونيد ،املورفين -6-غلوكورونيد ،الكودايين والكودايين -6-
الغلوكورونيد باستخدام جهاز الفصل السائل عالي الكفاءة ،واستقص ى السادس انتشار عدوى فيروس الكبد
الوبائي (ب) والعوامل املرتبطة به بين املتبرعين بالدم في مستشفى 48مدينة صنعاء -اليمن خالل عام 2016م،
واستعرض السابع وبائيات اإلصابات املنزلية غير املتعمدة بين األطفال منذ الوالدة وحتى سن الرابعة عشر في
محافظة أسيوط ،مصر ،وختم الثامن بدراسة تقدم البحوث املتعلقة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد :)19-دراسة
نظرية
وكما يتبين من العناوين؛ فقد توزعت األبحاث لتشمل ثالث دول عربية؛ كما تتميز أبحاث العدد بعمق في
الطرح ،وإبداع في النتائج ودقة في التوصيات؛ إضافة إلى جودة عالية في العرض واإلخراج.
وبهذه املناسبة نشكر جميع الباحثين الذين ساهموا بأبحاث العدد من اململكة العربية السعودية -الذين
ساهموا بمعظم األبحاث -ثم من الجمهورية اليمنية وجمهورية مصر العربية؛ ولعل كارثة فيروس كورونا القاتل؛
يؤكد أن العالم بات قرية صغيرة ،وأن النجاح مرهون بالعلم والبحث العلمي؛ الذي أودى بعشرات اآلالف خالل
أسابيع قليلة يستوجب مضاعفة الجهود في األبحاث الصحية ،التي تتوقف عليها حياة البشر ،وكلنا ثقة أن جهود
الباحثين ستفلح في ابتكار الدواء الناجع ،ونأمل أن يسهم الباحثون العرب فيه؛ وأن تتعاون الجامعات ومختلف
الجهات واملراكز والباحثين في عموم وطننا العربي والعالم كله  ...سائلين هللا أن يحفظ الجميع من كل مكروه؛ وأن
يوفنا ملا يحبه ويرضاه ،وملا فيه مصلحة وخيرأمتنا وشعوبها والعالم أجمع؛ والفوزوالفالح في الدارين.
وهللا ولي التوفيق
رئيس هيئة التحرير
أ.د .عبد املطلب يوسف جابر

َ ْ
قواعد النشر
.1

مجلة العلوم الطبية والصيدالنية تصدر ربع سنويا عن املجلة العربية للعلوم ونشر األبحاث واملركز
القومي للبحوث وهي مجلة علمية محكمة متخصصة دولية ومفهرسة ومحكمة ورقمها املعياري
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.2

تستقبل األبحاث باللغتين العربية أو اإلنجليزية.

.3

تنشر املجلة األبحاث والترجمات ومراجعات الكتب وملخصات الرسائل العلمية في مجاالت املعرفة

.4

املختلفة بعد تحكميها وإقرارها.
ُ
ُيشترط في البحث أال يكون قد نشر سابقا.
ُي ّ
قدم الباحث مع البحث ملخصا باللغة العربية وآخر باللغة اإلنجليزية على أال يتجاوز امللخص صفحة

.5
.6

واحدة.
ُي ّ
قدم الباحث البحث مطبوعا على ورق  A4ويحرر البحث املراد نشره وفق املقاييس التالية:
– تباعد األسطر1,15 :
– حجم الخط العربي - 14 :الهوامش 12 :الخطSimplified Arabic :
– حجم الخط إنجليزي 12 :الهوامش  10الخط Times New Roman
– أن تكون هوامش الصفحات ( )2.5من كل الجوانب
– عدد الصفحات :يجب أال يزيد البحث عن  25صفحة.

.7

يكتب الباحث اسمه وتخصصه ومكان عمله على غالف البحث فقط.

.8

تكون منهجية الباحث املتبعة في توثيق املصادر وفق نظام جمعية علم النفس األمريكية ).(APA
ّ
ّ
إذا تخلف شرط من شروط النشر؛ لهيئة تحرير املجلة أن ترد البحث للباحث ليقوم بتعديله بما يتفق مع
ّ
شروط النشر في املجلة.

.9

 .10بعد إجازة البحث من هيئة التحرير بشكل مبدئي يتم إرسال البحث للتقييم من قبل اثنين من املحكمين
ويتم نشر البحث بعد موافقة املحكمين على ذلك .وفي حال وجود تعديالت يوص ى بها املحكمون كشرط
لنشر البحث يلتزم الباحث بإجراء التعديالت املطلوبة.
 .11في حال قبول البحث للنشر يتعهد الباحث بإرسال نسخة الكترونية من البحث بعد إجراء التعديالت
املطلوبة.

 .12ترحب املجلة بنشر التعليقات والتعقيبات على أبحاث سبق نشرها في املجلة ،على أن يتم تحكيم
التعليقات املقدمة من اثنين من املحكمين أحدهما صاحب البحث محل التعليق وفي حالة إجازة التعليق
للنشر في املجلة يعطى صاحب البحث األساس ي حق الرد على التعليق إن رغب بالرد.
ّ
ُ
 .13البحوث املرسلة للمجلة ال تعاد إلى أصحابها سواء نشرت أو لم تنشر.
ّ
ُ
ُ
ُ .14ي ّزود الباحث الذي نشر بحثه بنسخة واحدة من املجلة التي نشر فيها بحثه ،وخمس مستالت من البحث
ويخضع ذلك لسياسة املطبوعات.
ّ
 .15تحتفظ هيئة تحرير املجلة بحقها في أن تحذف أو تختصر بعض الصفحات أو الجداول أو الكلمات أو
ّ
محتويات؛ بما ال يخل بأفكار البحث األساسية؛ شريطة أن يتم ذلك بما يتالءم مع أسلوب املجلة في النشر.
ّ
 .16ال يجوز للباحث نشر ّأية ّ
املجلة ّإال بعد الحصول على موافقة ّ
مادة ّ
خطية من
علمية من بحثه املنشور في
هيئة التحرير.
 .17جميع اآلراء الواردة في هذه املجلة تعبر عن وجهة نظر أصحابها دون أن تعكس بالضرورة وجهة نظر املجلة.
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