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تعليمات مدرس المقرر

13تكنولوجيا صيدالنية 

 رةالنقالة بعد بداية المحاض الهواتفيمنع استخدام
 خالل المحاضرةالطعام والشراب يمنع
 القضايا  بنقاشبالمشاركة الفعالة  متعلقتقييم الفصل

المطروحة أثناء المحاضرة
عن المحاضرةالمتأخر  يمنع الحضور

4  1مقرر صيدالنيات  -السنة األولى 

1صيدالنيات مفردات مقـرر 
Foundation in Pharmacyمدخل لعلم الصيدلة1

Quality of drugs and Pharmacopeiasتحديد نوعية األدوية و دساتير األدوية2

Drugاألدوية تصنيف3 Classification

Drugs Resourcesمصادر األدوية4

Drug dosageالجرعة الدوائية5

طرق إعطاء الدواء و األشكال الصيدالنية 6
Routes of Drug Administration-
pharmaceutical forms

Pharmaceutical Operationsاألعمال الصيدالنية و األشكال الصلبة الناتجة عنها7

Pharmaceutical Calculationsحسابات صيدلية8

يرالتأث الجيد إلىالتصنيع و حياة الدواء من التصميم 9
Drug Life from Designing and Good 
Manufacturing to Action

Extractionاالستخالص واألشكال الصيدالنية الناتجة عنه10

التعبئة والتغليف وطرق تخزين الدواء11
Packs –Packaging and Storage of 
Medicines

يةتشريعات وآداب مهنة الصيدلة واالختصارات الالتين12
Pharmacy Law and Ethics - Latin 
Abbreviations

Hardالكبسوالت أو المحافظ13 and soft Capsules

المضغوطات  و األشكال الصيدالنية الحديثة14
Compressed  tablets and new 
pharmaceutical dosage forms
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5  17-18 -حيوية وحرائك 

6  17-18 -حيوية وحرائك 
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7  17-18 -حيوية وحرائك 

mustafabeesh@yahoo.fr
mustafabeesh@gmail.com

8  17-18 -حيوية وحرائك 
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المهارات العامة والقابلة لالنتقال

29-17-16قلمون  -2تكنو 

رين مع مختصي الرعاية الصحية والمرضى وأفراد المجتمع اآلخالتواصل  -1
.بشكل مباشر أو غير مباشر باحترافية ومرونة

.والمنظم زمنياً وإدارة الوقتالمنهج العمل   -2
.بشكل فعال ضمن فريق طبي متعدد االختصاصاتالعمل  -3
التحصيل المعرفي الذاتي والبحث العلمي المستمر امتالك مهارات  -4

.والتطوير المهني
 في المجال المعرفي والبحثتكنولوجيا المعلومات الحديثة استخدام  -5

.العلمي
.سليمةالتعبير العلمي بلغة عربية  -6
.بيةوااللمام بالمصطلحات الط الحيّةالتواصل بإحدى اللغات األجنبيّة  -7
مع واءم تيضمن إطار أخالقيات وقواعد ممارسة المهنة وبما العمل  -8

.محيطه االجتماعي والثقافي

  1مقرر صيدالنيات  -السنة األولى 10

:مهنة الصيدلة -أوالً 

إنسانية و اقتصادية واجتماعية  –علمية 

هي علم و فن وتجارة
الجالينوسيةبالصيدلة  يسمى هذا العلم ببعض اللغات األجنبية

 )Galenic Pharmacy ( نسبة للطبيب الرومانيGalina's.

 )Good Manufacturing Practice) ) (GMPممارسات التصنيع الجيد
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11  1مقرر صيدالنيات  -السنة األولى 

:                                                                                                         تسمىحديثاَ    
>  Pharmaceutical Technology  <  » الصيدلة تكنولوجيا« 

دراسة  فن تحضير األدوية   وهي كلمة   ذات منشأ  يوناني 

                      techne     =   وفن أو تقنية Logos    =علم .

طريق  وجاءتنا عن هنديةكلمة صيدلة بحد ذاتها ليست كلمة عربية بل 

، وهكذا نجد هذه الكلمة عند صيدنةالفرس ومعناها  العقار وأصلها 

يه وذكر ف›   الصيدنة‹ سمى كتابه   البيرونياألقدمين  ولذلك فإن 

.        جميع ما عرف العرب من أدوية إلى عهده

12
  1مقرر صيدالنيات  -السنة األولى 

الصيدلية 
 

الصناعة الكيميائية الصيدالنية

مراكز البحث العلمي الصيدالني

مخابر الرقابة الدوائية 

معامل األدوية 

مكاتب اإلعالم الدوائي   

مراكز زراعة وجني النباتات الطبية 

مستودعات األدوية 

                                                                                                   

عالقة الصيدلية بالمؤسسات الصيدالنية 
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  1مقرر صيدالنيات  -السنة األولى 13

مهنة الصيدلةلمحة عن تطور  –ثانياً 

14  1مقرر صيدالنيات  -السنة األولى 

متى عرف اإلنسان المرض؟

وكيف بدأ يعالج نفسه؟

يةبكل ما وصلت إليه يده من مواد نباتية أو حيوانية أو معدن
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15  1مقرر صيدالنيات  -السنة األولى 

ر األرض ى ظه ر عل ود البش دم وج ديم ق ،  تاريخ الطب والصيدلة ق

به وال يمكننا أن نفرق بين تاريخ الطب وتاريخ الصيدلة ألن ا أش هم

. بتوأمين وضعهما بطن واحد

د  د فتوق خص واح ا ش وم بهم ين يق يدلة مهنت ب والص ي الط رة بق

داهما  دأ إح ان وتب ان المهنت ل هات م تنفص زمن، ول ن ال ة م طويل

ايز رى  بالتم ن األخ د ع ي عه يالدي ف امن الم رن الث و الق إال نح

الدولة العباسية 

16  1مقرر صيدالنيات  -السنة األولى 

ة  أفالطونقال  ن كيفي ة ع اب السياس ناعة ال ظهورفي كت بص : ط

ان " الم ك رض أن أول الع داً والنف ة طب، ح ى عناي اج إل د احت ة، وق ي

تال ات االم ابه عالم اه، وأص رت عين مه واحم ء وأنه أثقل عليه جس

ه  .يفعل يدري ما والالدموي،  ن قوت ابه م اففأص زال ع الرع ه ف ن

ارض .ذلكما كان يجده فعرف  ك الع ر ذل ت آخ ي وق اوده ف  فلما ع

ه بادر إلى أنفه فخدشه ا، فجرى منه الدم، فسكن عن ان  م ده، يك ج

".ونسلهفصار ذلك عنده محفوظا، وتعلمه كل من وجد من ولده 

إلهام من هللا تعالى عن طريق الرؤيا أو التجربة
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17  1مقرر صيدالنيات  -السنة األولى 

تتم عن طريق المصادفةطرق العالج معرفة 

  بعض مضغ قد الناس من رجالً  أن لفرض

ً  اسهاالً  ,وقيأه فأسهله األعشاب  راً كثي وقيئا

  اهذ تفعل الحشيشة هذه أن معرفة عنده فصارت

.الفعل

18  1مقرر صيدالنيات  -السنة األولى 

يور أو اكتساب المعرفة الطبية بتقليد بعض الطتم 
الزواحف أو غيرها من الحيوان

 جاءف مضى ،اليرقان بفراخه وقع إذا الخطاف طائر أن الرازي ذكر

 شهع في فجعله يعرفه، صغير أبيض حجر وهو اليرقان، بحجر

 الخطاف فراخ طلى الحجر ذلك اإلنسان أراد وإذا .صغاره فيبرأ

 به فيجيء فيمضي اليرقان أصابهم قد أنه فيظن بالزعفران،

.به فينتفع يرقان به من على ويعلق الحجر ذلك فيؤخذ
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  1مقرر صيدالنيات  -السنة األولى 19

ع  ا يتمت دائي، بم هاحتفظ اإلنسان الب ة، بمجم ب رة واعي ن ذاك وعة م

فها أله اقير، فوص ض العق د بع ة بفوائ ات المتعلق ن المعلوم ه م ل

اء عن اآلوعشيرته  ل األبن ورة تناق ذه الص اءه، وبه اء وأورثها أبن ب

خالصة تجاربهم في علمي العقاقير والمداواة 

20  1مقرر صيدالنيات  -السنة األولى 

ت أول  د تأسس يدلية لق اريخ فص ي الت ي ف

ي 754سنة  بغدادمدينة   م في عهد الخليفة أب

ة جعفر المنصور، وكان ذلك بداية ظهور مهن

ي الصيدلة وانفصالها عن الطب، وقد ساهم ف

هورون  رب مش اء ع ا علم الرازي تطويره ك

راوي ينا والزه ن س عوا واب م وض ى أنه ، حت

  بدساتير األدويةيسمى مامنذ ذلك العصر 

األقرباذينات
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21  1مقرر صيدالنيات  -السنة األولى 

22  1مقرر صيدالنيات  -السنة األولى 

ركود )1453-395( الوسطى القرون خالل أوربا في ساد 
 يدلةوالص الطب يمارسون الرهبان وكان كبيرين، وعلمي فكري

.والرقى بالتعاويذ ممزوجة

العربية العلوم انتشار في كبير تأثير الصليبية للحروب وكان 
 أوطانهم إلى معهم يحملون الجنود كان إذ أوربا في اإلسالمية

 البالد في صادفوها التي والمؤلفات والوصفات العقاقير بعض
  .العربية

 العالمParacelus : فصل الصيدلة عن الطب وأسس أول

بداية القرن الثالث عشرفي أورباصيدلية في 

لنهضةتقدم العلوم الطبية والصيدلية في عصر ا
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23  1مقرر صيدالنيات  -السنة األولى 

24  1مقرر صيدالنيات  -السنة األولى 

المواد الفعالة تكون نسبة   :) Liquid extracts(الخالصة السائلة )  1
 كمية المادة الفعالة الموجودة فيفي الخالصة تساوي من حيث الوزن 

.المستعمل في تحضير الخالصةالعقار 
قوامها بقوام العسل و تحوي  : ) Fluid extracts( الخالصة اللينة)  2

  .رطوبة%  25 – 20
  – 15   قوامها صلب تحوي : ) Soft extracts( الخالصة الجامدة)  3

  .رطوبة%  20
.الرطوبةمن %  2تحوي فقط  : ) Dry extracts( الخالصة الجافة) 4

:تطور األشكال الصيدالنية
ير  اتبتحض اب) (Infusions( المنقوع ار أو األعش ) األوراق أو األزه

ات ور () Decoctions( والمطبوخ ار أو القش ذور أو الثم ك ) الج د ذل وبع
:على أنواعها Extracts الخالصاتحضر 
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25  1مقرر صيدالنيات  -السنة األولى 

)  -1803Serturner(سيرتورنرقام 
الخشخاشفي نبات باكتشاف واستخالص المورفين 

,

 Poppyالخشخاش 

صداع -خافض حرارة –التهاب المفاصل -روماتيزم: األسبرين
صافقام عالم ايطالي باستخالص حمض الصفصاف  من لحاء الصف 1838
ولبكمن قبل العالم  االلماني حمض الصفصاف ) اصطناع(تخليق  1874
  مانهوفمن قبل األلماني  سالسيليكيم تحضير حمض االستيل  1899

26  1مقرر صيدالنيات  -السنة األولى 
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27  1مقرر صيدالنيات  -السنة األولى 

-Syringesإبرة الحقن بصنع  1853عام  Pravaz برافاسقام العالم 
Seringes  تطورت االشكال الحقنية كما يلي ثم ومن:

1853أكتشف اإلبرة و السيرنغ  :)Pravaz( برافاز1.

األمبولةأكتشف الحبابة أو  :)Limousin(ليموزين 2.

أبتكر طرق التعقيم:) Pasteur(باستور  3.

28  1مقرر صيدالنيات  -السنة األولى 

ر ويعد  ل اكتشاف المجه ن قب ان م ازات  لوفنهوكف م اإلنج ن أه م
وم ف العل ور مختل ى تط اعدت عل ي س ة , الت وم النبوبخاص ات عل

.  والجراثيم والطفيليات
دأ  ةعصر وب الظهور بفضل  Antibiotics  المضادات الحيوي ب

.  Pasteurروباستالصيدلي الفرنسي  أبحاث
ذت  اوأخ ة دوره ذه األدوي دما  ه ة عن راض المعدي ة األم ي مكافح ف

زي فليم الم اإلنجلي ف الع غاكتش لين Fleming ن البنس
penicillin1929م اع . 

ة النشوب  اكتشاف المضادات الحيويةوواكب  ة الحرب العالمي ثاني
ة تنتجهف انع الدوائي ذت المص ات اأخ رة بكمي ت بتو كبي وقام ر يط

.جديدة أخرى مضادات لبحث عنوا صناعتها
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Penicillin – the first antibiotic

 Fleming was a researcher working in an untidy lab

 After returning from holiday he noticed that bacterial 
plates had become contaminated with a fungus

 Bacteria were not present near the fungus on the plate

 He concluded that the fungus was secreting an 
antimicrobial agent

 He extracted the agent and named it penicillin

Fleming was presented the Nobel Prize

for Medicine in 1945.  He humbly said, 

"Nature makes penicillin; I just found it."

29  1مقرر صيدالنيات  -السنة األولى 

30  1مقرر صيدالنيات  -السنة األولى 

:الصيدليةظهور الصناعة 
الشكل الصيدالنيالمكان واسم المحضرالزمن

القطن بذور حبوبالرازي                                850-923

والذهب بالفضة مغلفة حبوبسينا ابن980-1037

السكرية األقراصالزهراويالعاشر القرن

والذهب بالفضة مغلفة حبوبريسا فلو1448

السكرية األقراصفرنسا1606

بالسكر مغلفة حبوبفرنسا1837

)عربي صمغ+عسل(مغلفة حبوبفرنسا1837

)عربي صمغ+سكر( مغلفة حبوبفرنسا1840

المضغوطة)ابريطاني( بروكيدن1844

الملبسات صناعةأميركا1848

الملبسة المضغوطة صناعة)ألمانيا( كيليان1937
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31
  1مقرر صيدالنيات  -السنة األولى 

The Laboratory, John Bell and Co., 225 Oxford Street, London,1842.

  1مقرر صيدالنيات  -السنة األولى 32

Pill-making equipment, nineteenth century
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  1مقرر صيدالنيات  -السنة األولى 33

  1مقرر صيدالنيات  -السنة األولى 34
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35  1مقرر صيدالنيات  -السنة األولى 

36  1مقرر صيدالنيات  -السنة األولى 
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  1مقرر صيدالنيات  -السنة األولى 37

  عام إلى سوريا في الصيدلة كلية إنشاء تاريخ يعود

 ةالطبي المدرسة فرعي أحد تؤلف كانت حينما ،1903

 عةجام تتبع المدرسة هذه وكانت دمشق، في العثمانية

.ركيةالت باللغة الطبية العلوم فيها وتدرس استانبول،

 ةالمدرس هذه انتقلت األولى العالمية الحرب قامت ولما

 1918 عام الهدنة إعالن حتى فيها وبقيت ،بيروت إلى

  الشام بالد من األتراك انسحاب مع أغلقت حيث

تاريخ كلية الصيدلة في سورية

  1مقرر صيدالنيات  -السنة األولى 38

 الطبي المعهد باسم افتتاحها إعادة تمت 1919 عام في

 للقبالة وآخر األسنان لطب فرع فيه وأنشئ ،العربي

  عام للطب كلية إلى المعهد هذا تحول ثم والتمريض،

 فروع هذه إلى المنتسبين الطالب عدد وارتفع ،1946

 إلى الفروع هذه تحويل اقتضى مما كبيرة، بنسبة الكلية

  مستقلة كليات
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  1مقرر صيدالنيات  -السنة األولى 39

 لة،مستق كلية وأصبح األسنان طب قسم انفصل 1959 عام وفي

 مقوماتها لها كلية وأصبح ،1962 عام الصيدلة فرع تبعه ثم

الجامعة كليات كسائر

:السورية األدويةتطور قطاع 
)والديماس تاميكو) (فارمكس(وبعدها1965مرحلتين رئيستين قبل  

  1مقرر صيدالنيات  -السنة األولى 40
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  1مقرر صيدالنيات  -السنة األولى 41

  1مقرر صيدالنيات  -السنة األولى 42
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  1مقرر صيدالنيات  -السنة األولى 43

  1مقرر صيدالنيات  -السنة األولى 44
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األدوية المستوردةمع بالمقارنة األدوية المصنعة وطنياً 

مستوردة

  1مقرر صيدالنيات  -السنة األولى 45

  1مقرر صيدالنيات  -السنة األولى 46

تحاد الصيادلة العالمي ا
)Fédération Internationale Pharmaceutique (FIP

 1984بودابست عام 

لعة أن  • يس س دواء ل ة ال تهالكية عادي ديدة اس واد ش ل م ب
التعقيد

ام  • ن مه دواء م ع ال وير وتوزي ير وتط ب وتحض تركي
االختصاصين المؤهلين

م  • دواء ه يون بال يادلةاالختصاص ين الص ي –الدارس م تعل
ممارسة المهنة –مستمر 
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47  1مقرر صيدالنيات  -السنة األولى 

شروط مزاولة مهنة الصيدلة
رف أو ما يعادلها معتإجازة في الصيدلة أن يكون حائزاً على  -1

 .بلدهبها من الهيئة الصحية في 
 .لدهبفي وزارة الصحة ونقابة الصيادلة في  مسجالً أن يكون  -2
يها التي أؤتمن علإفشاء أسرار المرضى ال يجوز للصيدلي  -3

 ً .بحكم مهنته إال في الحدود المبينة قانونا

ثيرة مهام الصيدلي في الصيدلية ك: الصيدلةمهام الصيدلي في 
.ومتعددة فهي مهام فنية وإعالمية وتجارية وإنسانية

  
الدواء والعناية بالصحة العامة لألفرادتقديم 1.
العامةمخابر المستشفيات والمخابر  2.
مهام الصيدلي اإلعالمية3.
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المزاولين لمهنة الصيدلة
.Aأصحاب الصيدليات ومد راؤها والعاملون فيها

.Bمدراء المكاتب العلمية والعاملون فيها

.Cأصحاب أو مدراء معامل األدوية والعاملون فيها

.Dأصحاب مخابر التحليل والعاملون فيها

.Eة لل ديات والمؤسسات التابع ة والبل قطاع العاملون في دوائر الدول

العام المشترك المتعلق بالدواء

.Fالعاملون في حقل التدريس

.Gأصحاب ومدراء مستودعات األدوية

.Hالدعاية الصيدالنية العلمية والتجارية لألدوية
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ما هي الطرق المستخدمة لمعالجة األمراض؟  

49  1مقرر صيدالنيات  -السنة األولى 

الجراحة بما فيها زراعة األعضاء
المعالجة النفسية
المعالجة الفيزيائية
المعالجة اإلشعاعية
 العالج باألدوية ( المعالجة الكيميائية  (
المعالجة بالحمامات المعدنية
المعالجة باإلبر الصينية
اللقاحات والموصول

50  1مقرر صيدالنيات  -السنة األولى 

مفاهيم أساسية في علم الصيدالنيات 

):  Medicament(الدواء 

 فاءالشأو المساعدة على تخفيف األلم أو  الوقايةأو  العالجأو  التشخيص
من حالة مرضية معينة

(Active Pharmaceutical Ingredient)  مواد فعالة+  
(Inactive Pharmaceutical Ingredient) مواد غير فعالة

) API) + (IPI= (الدواء 
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):Raw Materials(المادة األولية 

51  1مقرر صيدالنيات  -السنة األولى 

 معدني – حيواني – نباتي(طبيعي(
 أو حيوياً صنعي تصنع ً كيميائيا
   أصل نصف صنعي

 مواد فعالة ولها تأثير دوائي)API  (
 مواد غير فعالة)IPI( لكن تساعد في تحضير وإنتاج 

األشكال الصيدالنية

):(Pharmaceutical Formالشكل الصيدالني 

52  1مقرر صيدالنيات  -السنة األولى 

 هي الحالة المعينة من التبعثر التي تأخذها المادة الفعالة
 إدخال الدواءلطريق  موافقةالدوائية  والتي يجب أن تكون 

 إلىتجزئته إلى جرعات محددة ومتطلبات حفظه ومتطلبات 
فترة زمنية محددة 
  ولنمط لحالة التجمع  الفيزيائية  للدواءوهي حالة مالئمة 

 في الجملة النهائية للشكلتوزع المادة الدوائية الفعالة 
ذات أبعاد محددةالصيدالني والتي تكون عند الضرورة  
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اً ؟؟االستخدام المباشر للمادة الصيدالنية الفعالة يكون نادر

53  1مقرر صيدالنيات  -السنة األولى 

أو تناول المادة الفعالة صعب أو غير ممكن ابتالع -1

الجرعة الدوائيةضبط كمية عدم إمكانية  -2

 بالضوء أو الحرارة أو يمكن أن تتخرببعض المواد الفعالة  -3
.Vit(تتخرب تكون بحاجة ألوساط معينة كي ال  A & E(

)  حمضي (pHبعض المواد الفعالة تتخرب في المعدة  -4
)Erythromycin(

شكل إذا وجدت بتخريش أو ضرر بعض المواد الفعالة قد تسبب  -5
)Diclofenac(مركز مكان التطبيق 

أو مستساغة مواصفات غير مقبولة لبعض المواد الفعالة  -6
 )Vit. B12()رائحة -طعم(

المستحضر الصيدالني:

 ومعد لالستعمال البشري أو مغلفجاهز وشكل صيدالني هو 
ت البيطري ويجب أن توافق هذه المستحضرات التشريعا

ء مدون عليها اسم الدوا عبواتالصيدالنية أي هو معبأ في 
والمقادير الدوائية وطرق االستعمال وعمر الدواء ورقم 

.التسجيل وتاريخ التصنيع واسم الصانع

54  1مقرر صيدالنيات  -السنة األولى 

هو المادة الخام ذات األصل النباتي أو ): Drug(العقار 
.الحيواني أو المعدني والتي تستعمل في تحضير الدواء

هو مجموعة من العقاقير محضر ): Medicament(الدواء
.بشكل صيدالني

 الفرق ما بين العقار والدواء؟؟
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55  1مقرر صيدالنيات  -السنة األولى 

 خيرة تحدث اضطراباتاألبأن السموم تتميز األدوية عن 
.خطرة تؤدي إلى الموت 

  أن يكون دواًء إذا أخذ بمقادير خفيفة للسميمكن.
 إذا كانت مقاديره كبيرةالدواء إلى سم ويمكن أن ينقلب  .

لغاية إن قائمة األدوية التي تملكها الصيدلية الحديثة ضخمة ل
 ومتنوعة وإن تنوعات المواد الدوائية تتغير بشكل دائم
نواحي وتستبدل المواد قليلة الفعالية بمواد أفضل منها من ال

.  العالجية والوقائية 
واحي إن فهرس األدوية ينمو بشكل سريع ويتغير سواء من الن

.الكمية أو الكيفية

56  1مقرر صيدالنيات  -السنة األولى 
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: Pharmacokineticsالصيدلة الحركية  

وزيعه يعني مدى قابلية امتصاص الجسم لهذا الدواء وبالتالي ت
هوطرح) عبور األغشية والتفاعالت الحيوية(واستقالبه 

:  Pharmacodynamicالصيدلة الديناميكية 

يعني آثار هذا الدواء على الجسم

  Pharmacy:الصيدلية 

ة للمواد هي المكان الذي تعالج المكونات الفيزيائية والكيميائي
ة البيعوتقوم بتحضيرها ضمن شروط معينة باإلضافة لعملي

57  1مقرر صيدالنيات  -السنة األولى 

58  1مقرر صيدالنيات  -السنة األولى 
 Pharmacokineticsالصيدلة الحركية  
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أو  Biodisponibilityالتوافر الدوائي الحيوي
:Bioavailability

59  1مقرر صيدالنيات  -السنة األولى 

التوافر الحيوي المطلق
 التوافر الحيوي النسبي

 بالشكلالجهازي الدوران الجزء من الدواء المعطى والواصل إلى 
بالفائدة الحيويةأي يسمى أيضا غير المتبدل 

:Bioequivalenceالتكافؤ الحيوي الدوائي 

60  1مقرر صيدالنيات  -السنة األولى 

ي أثير العالج ارن الت روط الن مصطلح نسبي يق ل الش ة أو ك وعي
.لدواء ما مع نفس هذه الشروط لدواء أخر

ن  - ول ع ينأي نق ان  دوائي ا متكافئ اً أنهم ان  إذابيولوجي ك
.بنفس الزمنوالتوافر الحيوي لهما نفس 
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اتعل  الن Pharmaceutics ال

  اتهجرع وتحديد وفعال آمن لدواء فعالة مادة بتحويل ىيعن علم
 والكبسوالت كاألقراص صيدالنية أشكالب وتصنيعه تنقيته وكيفية

 اتقطرالو التحاميلو والحقن والشرابات والكريمات والمراهم
مستنشقاتالو

  1مقرر صيدالنيات  -السنة األولى 61

62  1مقرر صيدالنيات  -السنة األولى 

 يرتبط ارتباطاً وثيقاً بالمقررات الصيدالنية األخرى:
Pharmacognosyعلم العقاقير  -1    

األولىيدرس  الخامات الدوائية النباتية  بالدرجة 

Pharmaceutical Chemistryالكيمياء الصيدالنية -2    
 معقدة مركبات سواء كانت عناصر كيميائية بسيطة أو يدرس المركبات 

إدارة األعمال الصيدالنية -3    
ط أعمالها يدرس تنظيم الصيدلية والمؤسسات الصيدالنية األخرى وتخطي

ا     وحساباته
Pharmacology األدوية  علم -4  

على جسم اإلنسانتأثيرها مصير االدوية ومعرفة 
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63  1مقرر صيدالنيات  -السنة األولى 

64  1مقرر صيدالنيات  -السنة األولى 
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Memory work

 Pharmacodynamics is…
 Pharmacokinetics is…
 Fleming …
 Pharmacognosy is…
 األقربازينات …
 الصيدلية

   Bioavailability is

 دستور االدوية االول

 penicillin
 What the body 

does to the drug
 مكان عمل الصيدلي

 What the drug 
does to the body

 علم العقاقير النباتية

 التوافر الحيوي
65  1مقرر صيدالنيات  -السنة األولى 


