
املرجع يف

علم الأدوية ال�سريري

نقله اإىل العربية
د. حممد عبد الرحمن العينية
اخت�صا�صي بالأمرا�ض الداخلية

دار القد�ض للعلوم                       الطبعة العربية الأوىل 2011





ب�سم اهلل الرحمن الرحيم

�حلمد هلل رب �لعاملني و�أف�صل �ل�صالة و�أمت �لت�صليم على �صيدنا حممد وعلى �آله و�صحبه �أجمعني، وبعد...

هذ� �لكتاب هو �لرتجمة �لعربية لالإ�صد�ر �لر�بع من كتاب:

Lippincott's Illustrated Reviews: Pharmacology 

�ل���ذي غط���ى خمتل���ف �جلو�نب �لعملي���ة و�ل�صريرية لعل���م �الأدوية ب�ص���كل متميز، و�بتعد ع���ن �لتفا�صيل �لت���ي ال تهم �إال 

�لباحث���ني �الأكادميي���ني، ف���كان �الأف�ص���ل يف جمال���ه، فمنذ �ص���دوره حظي برو�ج و��ص���ع، و�عتربه �لكثريون الزم���اً لكل طبيب 

وطال���ب ط���ب و�صيدل���ة، وهذ� ما دفع �لقائمني عليه �إىل �إ�صد�ر �صل�صلة طبعات متالحقة منه غطت �لتطور �ملت�صارع يف علم 

�الأدوية.

وق���د �صعين���ا يف د�ر �لقد����س للعلوم �إىل بذل كل جهد ممكن لتقدمي ترجمة له���ذ� �لكتاب تتميز بالدقة �لعالية و�خل�صوع 

ل�صو�بط علمية �صارمة حتقق �الأمانة يف نقل �ملعلومة �لطبية باأ�صلوب �صهل وو��صح. 

وكلنا �أمل �أن نكون قد وفقنا يف �صعينا هذ� الأننا حري�صون جد�ً على �أن نبقى جديرين بالثقة �لكبرية �لتي منحنا �إياها 

كل من �طلع على �إ�صد�ر�تنا.

 �أخ���ري�ً نتوج���ه بال�صك���ر �جلزي���ل للدكتور حممد عب���د �لرحمن �لعيني���ة �لذي قام برتجم���ة هذ� �لكتاب ول���كل من �صاهم 

يف �إجنازه.

و�هلل ويل �لتوفيق

د. حممود مو�صى طلوزي
رئي�س �لق�صم �لطبي 

و�ملدير �لعام لد�ر �لقد�س للعلوم

مقـدمــة النـا�ســـر
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