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 املقدمت

يعرف عصرنا الراىن بعصر العمم والتكنولوجيا او عصر المعمومات         
والمعموماتية ويتسم بسرعة التغيير وشموليتو بفعل التطورات السريعة والجارية في 

األخير لو أىداف ثالثة رئيسية ىي  العمم والتكنولوجيا والتعميم الجامعي حيث ان
 التعميم والبحث العممي وخدمة المجتمع .

ويعتبرررر التعمررريم الجرررامعي والبحررروث المنشرررورة فررري المجرررالت العمميرررة ىرررو               
أحررد األدوات الرئيسررية ثحررداث التغييررر فرري المجتمررع مررن خررالل البحررث العممرري والرر ي 

أبتررردما مرررن أعهرررام الييئرررة التدريسرررية وطمبرررة ىرررو نتررراج  النخبرررة المفكررررة فررري المجتمرررع 
الدراسات العميا ال ين يقدمون البحوث المطموبة في الوقت المناسب وانتياما بالبراحثين 
العرررراممين فرررري مقسسررررات القطرررراع الطبرررري والصرررريدبني حيررررث انررررو كممررررا كانررررت نسرررربة  

بحروث فري كمما كانت ى ه الك لك و  ،البحوث التطبيقية عالية كمما كانت فائدتيا اعظم
 خدمة التنمية كمما كانت ابستجابة ليا ايجابية .

لررر لك ومرررن خرررالل ىررر ا البحرررث احررراول جمرررع وتحميرررل المجرررالت العمميرررة              
نتاجيرررة ابقسرررام المتخصصرررة فررري العمررروم الصررريدبنية التررري تهرررم البحررروث المنشرررورة وا

حسرب التخصصرات  ومدى الفائدة منيا وتقسيم ىر ه البحروثالعممية في كمية الصيدلة 
 الصرريدبنية  والعمرروم المتداخمررة معيررا وكرر لك البرراحثين الرر ين قرراموا بنشررر بحرروثيم فرري

المجمرة العراقيرة لمعمروم الصريدبنية التري و  مجمة الصيدلي الصرادرة عرن نقابرة الصريادلة
المجمررة العراقيررة لمصرريدلة الصررادرة عررن و تصرردر عررن كميررة الصرريدلة فرري جامعررة بغررداد 

 .  2002ولمفترة من صدورىا ولغاية عام امعة الموصل كمية الصيدلة ج
المجرررالت المتخصصرررة فررري مجرررال يررر ه ان ىررر ه الدراسرررة تتنررراول التعريرررف ب           

الصيدلة والعموم ابخرى  ات العالقة بالصريدلة . وىر ه المجرالت تعتمرد البحروث التري 
ان نشررىا يعتمرد عمر   وتواكب التطورات العممية المسرتمرة كمراوالعممية تمتاز بالحداثة 



قواعرد واصرول معينررة تعتمردىا المجمررة حتر  تصررل بيرا الرر  درجرة  عاليررة مرن الرصررانة 
مواهرريع متعررددة تتنرراول الصرريدلة والطررب والعمرروم الفيزياويررة  كمررا انيررا تغطرريوالتكامررل 

 الكيمياوية والحياتية والعموم المتداخمة معيا كما اسمفنا .
تنرررراول الفصررررل ابول ابطررررار العررررام لمدراسررررة شررررممت الدراسررررة اربعررررة فصررررول   حيررررث 

عرهرررت فيرررو مشررركمة البحرررث وفرهرررياتو وىدفرررو واىميترررو وحررردوده الزمانيرررة والدراسرررات 
 السابقة .

الفصرررل الثررراني الجانرررب النظرررري والررر ي تهرررمن ثرررالث مباحرررث المبحرررث ابول تنررراول  
لمسررممين تعريررف الصرريدلة والفترررات التاريخيررة الترري مرررت بيررا واشررير العممررام العرررب وا

نجررازاتيم كرر لك العمرروم الصرريدبنية الحديثررة والعمرروم ابخرررى المرتبطررة والمتعمقررة بعمررم  وا 
الصرررريدلة ، امررررا المبحررررث الثرررراني  فقررررد تنرررراول مصررررادر المعمومررررات تعريفيررررا وانواعيررررا 
واشكاليا وك لك مصادر المعمومات الصيدبنية واشكاليا وانواعيرا امرا المبحرث الثالرث 

مررن حيررث تعريفيررا واىميتيررا ومميزاتيررا وانواعيررا . الفصررل الثالررث  فقررد تهررمن الرردوريات
فقد تناول الدوريات موهوع الدراسة بتحميميا من حيث مدة الصدور وانتظاميا وقواعرد 
النشررررر فييرررررا ، المقلفررررون ابكثرررررر انتاجررررا ، طبيعرررررة الترررر ليف وابتجاىرررررات الموهررررروعية 

ع ويتهرمن النترائا التري توصرمت لممقابت المنشورة فري المجرالت وتنراول الفصرل الرابر
 ليا الدراسة ثم التوصيات التي خرجت بيا .

احترروت الدراسررة أيهررا عمرر  مالحررو ، منيررا قرروائم باسررمام المررقلفين والمقلفررات ابكثررر 
انتاجا وكشافات لممجالت موهوع الدراسة مع الكممات المفتاحية مرع نمرا ج لمردوريات 

الصرريدبنية وكرر لك شررروط النشررر فرري ىرر ه ابجنبيررة والعربيررة المتخصصررة فرري العمرروم 
 المجالت موهوع الدراسة .

 

 
 


