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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 "وما ينطق عن الهوى" ،حيث
أرشد للنظافة والحجر الصحي والعناية بالصحة والتداوي والبحث عن العالج النافع ،،،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 وأخصائيين) ،ولكل
املهتمين بالحصول على املعلومة الصحية من منبعها األصيل؛ العدد ( )1من املجلد ( )6من مجلة العلوم الطبية
والصيدالنية؛ للربع األول (يناير -فبراير -مارس ،)2022 /وقد تضمن العدد ( )8أبحاث قيمة؛ ضمنها ( )5بالعربية
وعدد ( )3األخيرة باإلنجليزية؛ حيث بحث األول التغيرات في بطانة القرنية عند مرض ى أسواء االنكسار الكروية،
ودرس الثاني انتشار الخمج بفيروس التهاب الكبد ج عند مرض ى الحزاز املسطح :دراسة حالة – شاهد ،وتضمن
الثالث مقارنة بين استخدام جهاز الشيفر وأدوات الجراحة التنظيرية التقليدية في العالج الجراحي للبوليبات
األنفية ،ومسح الرابع تحديات تحول التعليم الطبي والتدريب السريري إلى التعليم اإللكتروني خالل وباء كورونا -
الخطورة
وتجربة كلية الطب في جامعة حلب الحرة في الشمال السوري -دراسة نظرية ،واستقص ى الخامس عوامل
ِ
ّ
ّ
بالشلل ّ
الدماغي لدى األطفال ،التصنيف واالضطرابات املرافقة ،وجرب السادس -باإلنجليزية -فعالية
املرتبطة
ِ
إضافة قطرة النيبافيناك املوضعي  % 0.1في زيادة توسع الحدقة لدى مرض ى الداء السكري النمط  ،2وجميع
األبحاث من سوريا؛ باستثناء البحث السابع؛ التحديات والعوامل التي تؤثر على توطين القوى العاملة التمريضية
في اململكة العربية السعودية – دراسة استقرائية ،وأخيرا بحث الثامن فعالية وأمان التطبيق املوضعي ملحلول
بيروكسيد الهيدروجين بتركيز  %45في عالج الثآليل الشائعة ،وكما يتبين من العناوين؛ فقد تميزت أبحاث العدد
بحداثتها ،وموضوعيتها في الطرح ،إضافة إلى كونها بحوثا جماعية؛ شارك فيها ( )22اثنان وعشرون باحثا وباحثة،
وهو ما يعكس فاعلية وثقة أكبر في البحوث الجماعية التكاملية.
وبهذه املناسبة نشكر جميع الباحثين الذين ساهموا بأبحاث العدد من الجمهورية العربية السورية ثم من
اململكة العربية السعودية ،والشكر موصول للمحكمين وهيئة التحرير الذين تشهد جودة البحوث على بصماتهم
الواضحة؛ فجزاهم هللا خير الجزاء ،وكلنا أمل وشوق إلى مزيد من التعاون بين املجلة والجامعات ومختلف الجهات
واملراكز والباحثين في عموم وطننا العربي والعالم كله ...وبمناسبة حلول شهر رمضان املبارك1443ه؛ يسرنا أن
نبارك للجميع حلول الشهر الكريم؛ سائلين هللا أن يوفقنا لصيامه وقيامه -إيمانا واحتسابا -وأن يرحمنا ويغفر لنا
فيه ويعتقنا من النار ،وأن يجعله شهر خير وأمن واستقرار لكافة املسلمين والعالم أجمع  ...والحمد هلل رب العاملين.

وهللا ولي الهداية والتوفيق،،،
رئيس هيئة التحرير
أ.د .وفاء عبد العظيم الحسيني

ْ
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
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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 ّ
علمية من بحثه املنشور في املجلة إال بعد الحصول على موافقة ّ
مادة ّ
خطية
من هيئة التحرير.
 .17جميع اآلراء الواردة في هذه املجلة تعبر عن وجهة نظر أصحابها دون أن تعكس بالضرورة وجهة نظر
املجلة.
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